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O que fizemos com os 
conceitos de sabedoria e 
de solidariedade?
A problemática internacional do perene processo de migração/imigra-
ção, em particular o que assistimos na fronteira mexicana/americana 
nos impulsiona a olhar nosso passado e sobre refletir para questionar 
estes que chamamos de tempos modernos. 
Expressões como solidariedade, voluntariado, benevolência, indulgên-
cia foram nascendo lenta e gradativamente no processo de evolução do 
ser humano. Também de modo lento de gradativo tais expressões foram 
sendo incorporadas na rotina dessa odisseia que foi a ocupação do Pla-
neta de forma a permitir a convivência entre as pessoas.
É possível dizer que elas tornaram possíveis o salto que possibilitou sair-
mos da barbárie – ao menos em parte do Planeta – para o que denomi-
namos estágio civilizatório.
Nada ocorreu sem enormes sacrifícios e sofrimento para alcançar tal 
patamar. O lapso de tempo é realmente enorme. Podemos inferir que 
cerca de 100 mil anos atrás nosso ancestral, o homo sapiens, deixa o 
leste da África para ir ocupando a terra e, para nós ocidentais, tem mais 
de 2020 anos que Cristo surge trazendo uma nova mensagem em que a 
solidariedade está profundamente embutida. Esses fenômenos e vários 
outros em diferentes partes do mundo, foram essenciais para chegar-
mos ao estágio atual.
Quando o homo sapiens se espalhou pelos cinco continentes os donos 
das terras e dos mares eram outros – será que haviam? – e em todos os 
recantos ele foi se achegando, trabalhando, interferindo, explorando, in-
ventando coisas para sobreviver. Houve esse tempo de intensa migração 
de homens, mulheres, crianças, jovens e idosos em busca de um recan-
to para comer, dormir, conviver, trabalhar com tranquilidade.
Com passar dos tempos todos estes locais – anteriormente vazios – fo-
ram tendo novos donos e sobre eles novas relações são estabelecidas. 
E, como decorrência os locais foram impondo barreiras severas aos 
migrantes, aos que vinham de outras paragens, aos que passaram a con-
siderar como estranhos.
O que chamamos de humanidade nesse processo experimenta uma evo-
lução total na tecnologia, desencadeia um ritmo desenvolvimentista alu-
cinante, alcança um nível de conforto material inimaginável pelo homo 
sapiens, faz a ciência desafiar tudo e a todos e nos lega uma sabedoria 
que orgulharia os ancestrais. 
Isto posto, no quadro terrível que presenciamos na fronteira do México 
com o Estados Unidos aonde as crianças morrem sob o olhar gélido de 
Donald Trump, presidente da Nação mais poderosa e rica do Universo, 
somos levados a perguntar: para onde foi o conceito de solidariedade? 
Foi banido do dicionário? Morreu?
Mais contundente: para que lugar do inferno remetemos nossa sabedo-
ria? 
Afinal, que sabedoria será essa que faz com que o país mais evoluído e 
rico, rejeite um irmão que procure aquele território como última chance 
de sobreviver com seus dependentes pobres e inferiorizados?
Sem esses dois conceitos – solidariedade e sabedoria – retornamos à 
barbárie dos primórdios da caminhada do homo sapiens. E, sem força 
de expressão, podemos estar inviabilizando o futuro da humanidade em 
vista dos inúmeros outros conflitos existentes nos dias de hoje.

BAIRRO A BAIRRO É TRANSFERIDO 
Devido à previsão de frio intenso para o próximo final de semana, a Prefeitura de 
Passo Fundo transferiu o programa Bairro a Bairro que seria realizado neste sába-
do, dia 6, na Vila Popular. A intenção é preservar a comunidade, especialmente as 
crianças que participariam do programa. O Bairro a Bairro passará para o dia 20 
de julho, no mesmo local. A temperatura no sábado deve ser a mais fria do ano. por 
isso, a Prefeitura organizou também a entregou agasalhos e cobertores para os mo-
radores da Vila Popular na próxima quinta-feira (4), a fim de amenizar o impacto 
do frio. A Secretaria de Cidadania e Assistência Social levará até o bairro o progra-
ma Meu Inverno Mais Quentinho e fará a distribuição dos itens para as famílias.

AQUI NO SUL É 

ASSIM: NEM AS GA-

LINHAS SE ABALAM 

COM O FRIO!

A quinta-feira (04) 

foi de muita geada 

em Passo Fundo e 

na região. Muitos 

ouvintes da Uirapuru 

aproveitaram para 

registrar o fenômeno. 

As fotos estão nas 

nossas redes sociais. 

Destaque para 

essa imagem que 

foi a mais curtida e 

compartilhada pelos 

seguidores. 

#SeuClickNaUirapuru



TROCA-TROCA UIRAPURU
PASSO FUNDO, 05 de julho de 2019 3

 Nesta quinta-feira (04) 
Passo Fundo registrou a 
temperatura mais fria do 
ano até agora, quando os 
termômetros marcaram 
1°C. A chegada do frio a 
nossa região já era previs-
ta pelos Centros de Previsão 
do Tempo e se confirmou. A 
Uirapuru conversou com o 
meteorologista do Instituto 
Nacional de Meteorologia 
INMET, Rogério Rezende, 
que destacou que essa mas-
sa de ar frio deve permane-
cer atuando na região até 
domingo. Na sexta-feira e 
no sábado a cidade terá mí-
nimas que podem chegar a 
-1°C. 

 O especialista também fa-
lou sobre a chance de neve 
em Passo Fundo, aponta-
da por sites de meteorolo-
gia. Conforme Rezende, a 
chance existe, mas é mui-
to pequena. “A neve ocorre 
quando há muita umidade, 
ou até mesmo chuva, segui-
da por baixas temperaturas. 
Para a sexta-feira o ar será 
gelado, mas seco, sem umi-
dade”, citou.

 Afirmou ainda que a re-
gião de Passo Fundo, pela 
localização, apresenta sem-

pre baixa chance de neve em 
relação a Serra Gaúcha, por 
exemplo. 

Fazendo um prognósti-
co para o Inverno, o mete-
orologista Rezende afirmou 
que pulsos de ar frio devem 
ocorrer de forma normal, 
seguindo com uma peque-
na sequência de dias mais 
quentes neste mês de julho. 
Em agosto a tendência é de 
que o frio perca bastante a 
força, ainda que ocorra al-
gumas vezes. Em setembro 
há um prognóstico de chu-
vas mais seguidas e, com 
isso, o frio tende a ser algo 
mais fraco e de curta dura-
ção na região. 

Chance de neve é remota em Passo Fundo
Onda de frio derrubou as temperaturas e segue até domingo 

Cuidado com as crianças e idosos
 A chegada das temperaturas baixas exige cuidados 

redobrados com a saúde, especialmente quando se trata de 
crianças.  Na Uirapuru, o médico Alberi Grando observou 
que no inverno crianças e idosos são os que mais sofrem, 
por conta de apresentarem um organismo mais frágil. 
Nestes casos, o doutor orientou para que os filhos tenham 
os agasalhos reforçados. Para mensurar se a criança está 
ou não com frio, mesmo com o vestuário incrementado, 
deve-se prestar atenção nos sinais. Do mesmo modo, o 
exagero de casacos também pode ser prejudicial. Grando 
destacou que é necessário adaptar as crianças às baixas 
temperaturas e desaconselhou a troca brusca de ambien-
tes aquecidos para ambientes de temperaturas amenas. 
Para isso, não se deve deixar os pequenos saírem da cama 
imediatamente para ambientes externos. 

 O médico também recomendou acordar as crianças um 
pouco mais cedo para que esta adaptação seja mais efetiva. 
“Estes cuidados ajudam a evitar doenças respiratórias e 
também colaboram para que os efeitos do frio intenso 
sejam minimizados em dias atípicos de inverno”, orientou 
Grando.

 Em entrevista na Uirapuru, o se-
cretário municipal de Assistência 
Social, Wilson Lill, informou que a 
pasta mantém trabalhos rotineiros 
com equipe de abordagens, con-
versando com as pessoas e bus-
cando tirá-las da rua e colocar em 
um dos projetos do município. 
“Durante as noites mais frias equi-
pes da secretaria ficam de plantão 
identificando pontos onde existem 
pessoas nessa situação”, revelou. 
O secretário informou que existem 
outras entidades no município 
que fazem um trabalho especial 
junto a esse público, oferecendo 

cobertores e sopa para aquecer 
quem vive nas praças e calçadas 
de Passo Fundo.

 Wilson Lill informou que existe 
um telefone do plantão do serviço 
de abordagem social para que a 
população possa alertar os servi-
dores sobre pessoas em vulnera-
bilidade. O telefone para contato 
é o (54) 9 9193-9597, disponível 
24h.

 Na noite de quinta-feira (04) 
a equipe da Ronda Social saiu 
as ruas para fazer uma busca as 
pessoas em situação de rua e ofe-
recer abrigo. De acordo com a se-

cretária adjunta Elenir Chapuis 
foram abordadas 12 pessoas e 
apenas 3 foram convencidas a ir 
para a Casa de Passagem Madre 
Tereza de Calcutá (Albergue). 
As demais receberam alimentos 
e cobertas. Além do Albergue, 
que possui capacidade para abri-
gar 30 pessoas e está lotado, a 
Prefeitura oferece o serviço do 
Centro Pop Júlio Rosa. Neste lo-
cal é possível passar o dia, fa-
zer refeições e até encaminhar 
documentação. O Centro fica na 
Rua Moram, próximo a Igreja 
Assembleia de Deus. 

Ronda Social faz plantão para 
acolher moradores de rua
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Dra.Gabriele 
Machado
Advogada

Adquiri uma torradeira por catálo-
go. Quando a revendedora veio me 
entregar, achei a torradeira muito 
pequena. Ao tentar devolver, a 
revendedora me disse que o fornece-
dor não aceitava devoluções, pois no 
caso o produto funcionava perfeita-
mente e não apresentava defeito. O 
que faço?

Realmente, a revendedora está correta ao afirmar que o 

fornecedor não é obrigado a trocar um produto que não apre-

senta defeito. Ocorre que no caso em questão, a compra foi 

realizada fora do estabelecimento comercial, abrindo margem 

para que se aplique o artigo 49 do CDC, que estabelece que o 

consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a 

contar da assinatura ou do ato do recebimento do produto ou 

serviço sempre que a contratação ocorrer fora do estabeleci-

mento comercial. Então, a consumidora pode sim, neste caso, 

devolver o produto.

Sou portadora de hipotireoidismo e 
não tenho mais desejo. Pode ser por 
isso que não tenho mais disposição 
para o sexo?

Muito pertinente sua pergunta. O hipo-

tireoidismo se não tratado ou tratado de 

forma inadequada irá interferir profunda-

mente na qualidade de vida do indivíduo. 

Seus malefícios vão desde infertilidade, cansaço, sonolência, 

alterações da memória, ganho de peso e diminuição da libido, 

sendo que, nos homens, pode causar impotência e também di-

minuição da quantidade de espermatozoides. A deficiência de 

produção desse hormônio irá alterar os níveis de estrógenos 

e testosterona produzidos pelo ovário feminino e o resultado 

dessa disfunção endócrina será sentida no baixo desempenho 

sexual, isto é, na falta de líbio (desejo) e até mesmo impotência 

para o sexo masculino. A boa notícia aqui é que: usando medi-

cação na dosagem adequada esses sintomas desaparecem, isto 

é, a libido retorna e a impotência desaparece. 

Entre quatro
paredes

Drª Marlene 
Grando 
Gava

Ginecologia e 
Obstetrícia
Terapia 
sexual

INFORMAÇÃO Geral
Começa a reforma da  
rede elétrica na escola 
Mário Quintana

 Vencida a parte burocrática, fo-
ram iniciadas as obras na parte elé-
trica da Escola Estadual de Ensino 
Médio Mário Quintana, no bairro 
Cohab I. As obras estão sendo reali-
zadas pela empresa A3 Engenharia, 
contratada pelo governo do Estado, 
e devem ser concluídas em até três 
semanas.

 A instituição, que possui 580 alu-
nos nos turnos manhã, tarde e noi-
te, completou um mês sem aulas na 
quarta-feira (03). De acordo com a 
vice-diretora da escola, professora 
Jucenara Oliveira, será investido um 
valor de R$ 32 mil para trocar toda a 
fiação da escola que apresentava di-
versos focos de incêndio e uma pro-
fessora chegou a levar um choque 
em uma das tomadas. Colocação 
de novos extintores, sinalização de 
emergência, aterramento do trans-
formador elétrico e nova tubulação 
de gás já foram concluídos. O va-
lor, no entanto, ainda não foi depo-

sitado na conta da instituição, mas 
a empresa aceitou iniciar os traba-
lhos mesmo assim. “A ideia é, con-
forme forem concluídos os reparos 
em um dos blocos de salas, buscar 
junto ao Corpo de Bombeiros a libe-
ração para que os alunos retornem 
às atividades em forma de rodízio”, 
explicou.

 Em relação a recuperação dos 
dias perdidos, a vice-diretora garan-
tiu que os alunos não terão o recesso 
do mês de julho e a escola não fará 
mais nenhum feriadão em 2019. As 
aulas devem seguir até o final do 
mês de janeiro do ano que vem, para 
que nenhum aluno seja prejudicado 
com a paralisação das atividades.

Direito do 
Consumidor

Teatro gratuito no Passo Fundo Shopping 
 O Teatro no Shopping volta nes-

ta sexta-feira, 5 de julho, com o es-
petáculo Um Bate-Papo com Gente 
Fina, Elegante & Sincera, às 20h, 
na Praça de Eventos do Passo 
Fundo Shopping, aberto ao públi-
co.  Na peça, a personagem Dulce 
Alcântara Pereira Barreto é inter-

pretada por Beto Mayer, que divide 
cena com o músico Franco Beninca, 
que aceitou o convite para aventu-
rar-se como ator. A entrada é fran-
ca, e as cadeiras serão liberadas 
às 19h30 por ordem de chegada.  
“É a segunda vez que oferecemos 
uma peça de teatro aos clientes, a 

primeira vez foi um sucesso e te-
mos certeza que essa também será. 
Precisamos valorizar a cultura lo-
cal e colocá-la a disposição do nos-
so público, é um presente para a 
comunidade”, destaca Danielle 
Batezini, gerente de marketing do 
shopping.

Fiscalização por câmeras no trânsito 
ainda não tem prazo começar

 Passo Fundo se prepara para começar a multar infra-
tores no trânsito através de câmeras de videomonitora-
mento. Cerca de metade dos equipamentos de seguran-
ça já foram instalados em pontos estratégicos da cidade. 

Ao todo serão 87 câmeras que foram compradas com re-
cursos próprios do município, em um investimento de 
aproximadamente R$ 500 mil. 

 O secretário de Segurança Pública, João Darci 
Gonçalves da Rosa, explicou que, tão logo todas estejam 
instaladas, a Prefeitura vai alertar os condutores para a 
data de início da operação e consequentemente a fisca-
lização através do vídeo. Hoje não há um prazo para que 
os equipamentos comecem a multar, pois a instalação 
depende sempre de tempo seco. Além das câmeras na 
rua será implementada uma central de videomonitora-
mento dentro da secretaria para que os agentes de trân-
sito possam ter acesso as imagens em autuações. Placas 
informativas da presença dos equipamentos já foram 
instaladas em várias regiões de Passo Fundo. “As câme-
ras não multarão de forma automática, mas sim, servem 
para responder de forma efetiva o comportamento dos 
motoristas quando agentes flagrarem irregularidades”, 
salientou Gonçalves.
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Carne Bovina Pedaço
Tatu/Lagarto
Kg

16,90

Carne Bovina Pedaço
Coxão Duro
Kg

17,90

Carne Bovina Pedaço
Coxão Mole
Kg

18,90

Coração de Frango
Sublime Sull
1Kg

12,90

Batata Congelada
Delly Fries
2Kg

10,90

Lasanha
Perdigão
600g

7,95

Margarina c/ Sal
Qualy
500g

3,99

Pão de Alho
Tia Maria
320g

4,95

Cerveja
Heineken
330ml

3,69

Cerveja Latão
Brahma Chopp
473ml

2,59

Cerveja Latão
Malta Malzbier
473ml

2,89

Cerveja Latão
Malta Malzbier
sem Álcool - 473ml

3,29

Açúcar Cristal
Mixçúcar
2Kg

3,29

Feijão Preto T1
KiCaldo
1Kg

3,98

Café Torrado Moído
Nescafé
230g

8,98

Leite Integral
Dália
1l

1,99

compra limitada

ECONOMIZA
AQUI VOCÊ

ECONOMIZA
AQUI VOCÊ

compra limitada

24

compra limitada

24

acomprebem.com.br

OFERTAS EXCLUSIVAS

COMPRE BEM
centro

q q

mm
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Massa com Ovos
Knorr (somente cortadas)
500g

1,79

Biscoito Recheado
Gulosos Bauducco
140g

0,98

Doce de Leite
Mu-Mu
380g

3,98

Suco em Pó
Tang
25g

0,69

Leite Zero Lactose
Piracanjuba
1l

2,98

Arroz Branco T1
Prato Fino
1Kg

4,48
leve 3,
pague 2

2,98
nesta promoção

cada

R$

Papel Higiênico
Fofinho Folha Dupla
12 rolos de 30m cada

8,95

Sabão em Pó
Omo Ativo e Concentrado
800g

7,95

Amaciante
Amacitel
2l

4,95

Banana
Caturra
Kg

1,48

Ovos Brancos
Bandeja
c/ 20

5,99

Bergamota

Kg

0,99

Moranga
Cabotiá
Kg

0,99

Batata
Doce
Kg

0,99

Morango
Bandeja
Un.

2,99

ECONOMIZA
AQUI VOCÊ

Válido enquanto durarem os estoques, garantimos a quantidade de mil itens por produto. Imagens meramente ilustrativas, salvo erros de impressão. 
É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.  Parcelamos compras de utilitários acima de R$ 100,00 em 3x sem juros. Parcela mínima R$30,00

CONVÊNIO

04 de Julho a 09 de Julho de 2019 
exclusivamente para o
Compre Bem Centro

Ofertas válidas
Instagram.com/acomprebem
Facebook.com/acomprebem
WhatsApp: (54) 3198 - 5192 

Redes Sociais
Av. Sete de Setembro Nº 510
Centro - Passo Fundo - RS
(54) 3198 - 0888

Endereço

Facilitamos seu pagamento
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Rod. 324, Nº 545 - Bairro D. Júlia - Passo Fundo/RS
gm@gmmateriaisdeconstrucao.com.br

GM materiais de construção

www.gmmateriaisdeconstrucao.com.br

Imagens meramente ilustrativas. Salvo erros de impressão. Ofertas válidas de 01/07/2019 até 15/08/2019 ou enquanto durarem os estoques.

 
a TUDO PARA 

AQUECER
SEU INVERNO!
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 O Atacarejo Compre 
Bem chegou ao Centro. 
Com um mix de produtos 
e em uma área de 800m², 
foi inaugurado na quinta-
-feira o novo mercado da 
rede. Fica localizado na 
Avenida Sete de Setembro, 
510, entre as ruas Morom 
e Independência. 

 Com o empreendimen-
to o Compre Bem atinge a 
marca de nove lojas dis-
tribuídas pelas cidades 
de Passo Fundo, Lagoa 
Vermelha e Soledade, no 
Rio Grande do Sul, e em 
Santo André, no esta-
do de São Paulo. A Rádio 
Uirapuru acompanhou 
de perto a inauguração 
com transmissão ao vivo 
do programa Fora do Ar.  
Segundo o proprietário 
Leonardo Luvisa, com a 
nova loja, a empresa bus-
ca atender os consumi-
dores que querem encon-
trar tudo em um único 
local, com preços com-
petitivos em todos os se-

tores e excelente atendi-
mento, que estão entre os 
diferenciais do Compre 
Bem.  Fazem parte ainda 
dos valores da rede a de-
dicação, o foco nos objeti-
vos e a paixão pelo negó-
cio. No local há 40 vagas 
de estacionamento dispo-
níveis.  “Só temos a agra-
decer a fidelidade dos 
nossos clientes”, disse o 
empresário. 

 A loja no Centro tam-
bém contribui para o de-
senvolvimento da cidade, 
por meio da geração de 
emprego e renda. 

 O horário de atendi-
mento do Compre Bem 
no Centro de segunda-
-feira a sábado é das 
08h30 às 20h30 e nos 
domingos e feriados 
das 08h30 às 12h e das 
14h30 às 20h. 

com Ieda Almeida

Trocando Ideias

Os avós nunca morrem, apenas 
ficam invisíveis

Ainda hoje sentimos a falta deles e daríamos qualquer coisa para voltar a escutar 
as suas histórias, sentir as suas carícias e aqueles olhares cheios de ternura infinita.

Sabemos que é a lei da vida, enquanto os avós têm o privilégio de nos ver nascer 
e crescer, nós temos que testemunhar o envelhecimento deles e o adeus deles ao 
mundo.

A perda deles é quase sempre a nossa primeira despedida, e normalmente du-
rante a nossa infância.

Os avós que participam na infância dos seus netos deixam vestígios da sua alma, 
legados que irão acompanhá-los durante a vida como sementes de amor eterno 
para esses dias em que eles se tornam invisíveis.

Hoje em dia é muito comum ver os avôs e as avós envolvidos nas tarefas de 
criança com os seus netos.

Eles são uma rede de apoio inestimável nas famílias atuais. 
O vínculo dos avós com os netos é criado a partir de uma cumplicidade muito 

mais íntima e profunda, por isso, a sua perda pode ser algo muito delicado na men-
te de uma criança ou adolescente.

Convidamos você a refletir sobre esse tema.
O adeus dos avós: a primeira experiência com a perda
Muitas pessoas têm o privilégio de ter ao seu lado algum dos seus avós até ter 

chegado à idade adulta.
Outros, pelo contrário, tiveram que enfrentar a morte deles ainda na primeira 

infância, naquela idade em que ainda não se entende a perda de uma forma verda-
deiramente real, e onde os adultos, em certas situações, a explicam mal na tentati-
va de suavizar a morte ou fazer de conta que é algo que não faz sofrer.

A maioria dos psicopedagogos diz de forma bem clara: devemos dizer sempre a 
verdade a uma criança.

É preciso adaptar a mensagem à sua idade, sobre isso não há dúvidas, mas um 
erro que muitos pais cometem é evitar, por exemplo, uma última despedida entre 
a criança e o avô enquanto este está no hospital ou quando fazem uso de metáforas 
como “o avô está em uma estrela ou a avó está dormindo no céu“.

– É preciso explicar a morte às crianças de forma simples e sem metáforas para 
que elas não criem ideias erradas. Se dissermos a elas que o avô foi embora, o mais 
provável é a criança perguntar quando é que ele vai voltar.

– Se explicarmos a morte à criança a partir de uma visão religiosa, é necessário 
incidir no fato de que ele “não vai regressar”. 

É também importante ter em conta que a morte não é um tabu e que as lágrimas 
dos adultos não têm que ficar ocultas perante o olhar das crianças. Todos sofremos 
com a perda de um ente querido e é necessário falar sobre isso e desabafar.

As crianças vão fazer isso no seu tempo e no momento certo, por isso, temos que 
facilitar este processo.

As crianças irão nos fazer muitas perguntas que precisam das melhores e mais 
pacientes respostas.

A perda dos avós na infância ou na adolescência é sempre algo complexo, por 
isso é necessário atravessar essa luta em família sendo bastante intuitivos perante 
qualquer necessidade dos nossos filhos.

Os avós, embora já não estejam entre nós, continuam muito presentes nas nos-
sas vidas, nesses cenários comuns que compartilhamos com a nossa família e tam-
bém nesse legado verbal que oferecemos às novas gerações e aos novos netos e 
bisnetos que não tiveram a oportunidade de conhecer o avô ou a avó.

Os avós seguraram as nossas mãos durante um tempo, enquanto isso nos ensi-
naram a andar, mas depois, o que seguraram para sempre foram os nossos cora-
ções, onde eles descansam eternamente nos oferecendo a sua luz, a sua memória.

A presença deles ainda mora nas fotografias amareladas que são guardadas nos 
porta-retratos e não na memória de um celular. 

Estão no cheiro daqueles doces que habitam a nossa memória emocional. A sua 
lembrança está também em cada um dos conselhos que nos deram.

Os avós não morrem porque ficam gravados nas nossas emoções de um modo 
mais delicado e profundo do que a simples genética. Eles nos ensinaram a ir um 
pouco mais devagar e ao ritmo deles.

É a linguagem de um abraço, de uma carícia, de um sorriso cúmplice e de um 
passeio no meio da tarde. Tudo isso perdurará para sempre, e é aí onde acontece a 
verdadeira eternidade das pessoas.

No legado afetivo de quem nos ama de verdade e que nos honra ao recordar-nos 
a cada dia.

*Valéria Amado

Compre Bem inaugura 
loja  na Sete de Setembro 
oferecendo grande mix 
de produtos

 � Empresário Leonardo Luvisa entrevistado por Claudio-
nor Ramos

 � Novo Compre Bem fica na 7 de Setembro e conta com estacionamento próprio
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INFORMAÇÃO Geral
Setor de emergência do 
São Vicente de Paulo está 
fechado para consultas 
devido a superlotação

A Direção Técnica Médica do Hospital 

São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo 

Fundo comunicou na tarde de quarta-fei-

ra (03) que o setor de Emergência está 

fechado para consultas, devido a superlo-

tação da unidade. Por medida de segurança 

dos pacientes e da boa prática médica, a 

Direção Técnica e os médicos plantonistas 

da Emergência suspenderam o atendi-

mento de consultas neste setor, por prazo 

indeterminado. 

 Em nota, a instituição enfatizou que 

permanecerá o atendimento para os casos 

de urgências e emergências médicas, como 

acidentes de trânsito, infartos, politrau-

mas e Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Diante do quadro, o hospital comunicou 

a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde 

de Passo Fundo, a Secretaria Municipal 

de Saúde e o Ministério Público Estadual 

sobre a decisão.

Acidente de trânsito revela 
transporte irregular de gás de 
cozinha

 Na segunda-feira (1º) a Uirapuru no-
ticiou o caso de uma caminhonete que 
perdeu o controle e bateu em uma para-
da de ônibus, ferindo uma pedestre, no 
bairro São José. A caminhonete não ti-
nha identificação que levava gás de co-
zinha e a caçamba era aberta. Tão logo 
a notícia foi dada, diversos ouvintes re-
lataram que o transporte de gás na ci-
dade não cumpre as normas de trânsi-
to, inclusive com botijões pendurados 
em motos. 

 O secretário municipal de Segurança 
Pública, João Darci Gonçalves da Rosa, 
explicou que a Guarda de Trânsito fis-
caliza estes veículos sempre que possí-
vel, mas não em operações específicas. 
Conforme ele, nos bairros é mais co-
mum que alguns veículos de carga não 
sigam à risca o que pede a legislação 
pelo fato do trajeto de entrega ser curto. 

“Os veículos de carga devem ter sinali-
zação mostrando que levam este tipo de 
carga e as motos só podem transportar 
botijões usando um reboque lateral”, 

explicou.
 As denúncias de transporte irregular 

devem ser feitas na Guarda de Trânsito, 
pelo fone: 3311-1195. 

Alerta: negociações 
no Facebook não são 
amparadas pelo Código 
do Consumidor

 Na última semana dois registros na po-
lícia envolvendo negociações no grupo de 
compras e vendas Facebrick, da rede social 
Facebook, chamou a atenção. Em um de-
les o vendedor perdeu uma máquina no va-
lor de R$ 7,7 mil. Em outro, uma bicicleta de 
R$ 1,8 mil colocada à venda foi identificada 
como furtada. O relato de pessoas que reali-
zam compras e acabam tendo prejuízos não é 
tão incomum. 

 O orientador do Balcão do Consumidor, 
Franco Scortegagna, cita que a grande difi-
culdade nesses casos é que o vendedor não 
é considerado um fornecedor pelo Código 
de Defesa do Consumidor, por ser esporádi-
co, sendo assim o comprador não tem o am-
paro da lei que protege o consumidor. “O 
Facebook também não tem responsabilida-
de sobre as vendas que acontecem dentro dos 
grupos”, enfatizou. Scortegagna disse que, 
para evitar transtornos, a melhor recomen-
dação é verificar as características do produ-
to, marcar um encontro com o vendedor para 
analisar a compra e se não for da mesma ci-
dade pedir fotos e vídeos que mostrem que 
o produto está funcionando. Outra dica é fa-
zer um contrato de compra e venda e exigir 
o recibo do pagamento. “É preciso desconfiar 
quando o produto custa muito baixo do valor 
de mercado e não deve ser efetuado o paga-
mento antecipado”, alerta.

 Em caso de problemas, o consumidor deve 
buscar primeiro o vendedor e tentar resolver 
a situação. Em um segundo momento regis-
trar o boletim de ocorrência e se tiver algum 
documento, como o recebido de pagamento 
deve buscar o sistema judiciário. 

Internet de qualidade e à disposição 
dos usuários e visitantes é o que em 
breve ocorrerá na Biblioteca Pública 
Municipal. Através de uma parceria 
entre a Prefeitura de Passo Fundo e a 
Coprel, uma rede wi-fi de internet entra-
rá em funcionamento na unidade.

A ideia de disponibilizar o serviço veio 
através do projeto Educação Conectada, 

que prevê diversas ações com o intui-
to de modernizar o acesso à rede mun-
dial de computadores em todas os seto-
res ligados à Secretaria de Educação. O 
primeiro passo foi a instalação de cabe-
amento de fibra ótica para internet em 
todas as escolas. Depois, veio a ideia de 
disponibilizar um ponto de acesso que 
ficasse numa área central da cidade e 

que pudesse ser utilizado pela comuni-
dade, por isso a escolha da Biblioteca, 
uma vez que fica no Centro de Passo 
Fundo, na rua Morom, e é visitada dia-
riamente por estudantes dos quatro 
cantos da cidade, além dos alunos con-
vidados para os projetos promovidos 
pela unidade.

Prefeitura vai doar metade da área do antigo 
Delmar Sittoni para a Polícia Federal

 Após o prefeito Luciano Azevedo 
anunciar, ao vivo na Rádio Uirapuru, no 
sábado (28), o novo local para as ativi-
dades da Polícia Federal, foram muitas 
as críticas. O terreno em questão é o do 

antigo Estádio Municipal Delmar Sitoni, 
localizado na Vila Fátima. Alguns ou-
vintes questionam que por se tratar 
de uma área nobre poderia ser utiliza-
da para a construção de escola ou ain-

da de unidade de saúde. Em entrevista 
na Uirapuru o prefeito esclareceu que 
apenas metade da área será reserva-
da à Polícia Federal. A outra será para 
equipamentos públicos. Na avaliação 
da Prefeitura, a localização é adequa-
da à importância da Polícia Federal. 
No local não precisa ser feito terrapla-
nagem, pavimentação de rua e adapta-
ção do trânsito. Além disso, estará livre 
a partir do final do ano quando o novo 
Estádio Delmar Sitoni for construído. 
“A Prefeitura não dispõe de muitas áre-
as adequadas para essa finalidade, por 
isso, preferiu doar essa da Vila Fátima 
para o órgão federal do que permitir que 
ela fiquei abandonada, ficando à mar-
gem de ocupação ou depredação”, ex-
plicou.

 O prefeito ressaltou que a Polícia 
Federal é uma instituição importan-
te para a comunidade e nesta área não 
há custos, já que pertence ao Município. 
Atualmente a Polícia Federal atende em 
um prédio adaptado, que originalmente 
era alojamento militar. � Novo Delmar Sitone está em fase adiantada de construção no Bairro Nonoai

Biblioteca Municipal vai passar a disponibilizar internet para usuários



TROCA-TROCA UIRAPURU
PASSO FUNDO, 05 de julho de 2019 13

SA
ÚD

E Vertigem nem sempre tem origem na labirintite
É comum as pessoas confundirem casos de vertigem com labirintite. Embora apresente verti-
gem, nem sempre ocorre como sintoma da labirintite

 Por Glenda Vívian

Tontura, sensação de que tudo está rodan-
do. Esta é a descrição comum de uma vertigem. 
Mas nem sempre este episódio está ligado à la-
birintite, como comumente as pessoas nomeiam 
o problema. “Nem toda vertigem é labirintite. 
Existem diferentes doenças do labirinto e a pa-
lavra labirintite muitas vezes é usada de forma 
errada”, explica a médica otorrinolaringologis-
ta do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, Thais 
Marques da Costa.

A labirintite, que é uma inflamação do labirin-
to, se apresenta com vertigem de início agudo e 
duração prolongada, mas não é o mesmo que di-
zer que vertigem é necessariamente labirintite. 
“A vertigem é um tipo de tontura, que se carac-
teriza pela sensação de que tudo está rodando; 
a pessoa sente que ela ou os objetos a sua vol-

ta estão em movimento, quando na verdade não 
estão”, destaca a médica. A doença que acomete 
pessoas de todas as idades, das crianças à tercei-
ra idade, pode ser desencadeada por ter diferen-
tes motivos.

Já a tontura, segundo ela, é a sensação de 
alteração do equilíbrio corporal. “O equilí-
brio é mantido pelos olhos, labirinto (parte da 
orelha interna) e cerebelo (região do cérebro 
que permite a percepção do organismo em re-
lação ao espaço). Alterações em qualquer um 
desses sistemas pode causar tonturas. Mas a 
tontura, em si, não é doença, mas um sinto-
ma que pode surgir em numerosas doenças. 
A diferenciação entre se dá através da carac-
terização e da forma de apresentação do sin-
toma”, salienta.

 � Thais Marques da Costa, médica otorrinolaringologis-
ta, membro da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringo-
logia, professora da Medicina e Fonoaudiologia da UPF e 
médica do Corpo Clínico do Hospital de Clínicas de Passo 
Fundo

Como identificar e como tratar
O que todo mundo concorda é que sentir-se tonto é, 

no mínimo, desconfortável. Entretanto, não quer dizer 
que a pessoa precise conviver com o problema. Na 
verdade, existem tratamentos, que variam de acordo 
com a sua origem.

“O tratamento vai ser realizado de acordo com a 
causa, por exemplo, uso de medicamentos, mudanças 
no estilo de vida, reabilitação vestibular. Enfim, com a 
etiologia identificada o tratamento costuma ser eficaz”, 
afirma a otorrinolaringologista. 

Contudo, é importante a avaliação com o médico 
otorrinolaringologista para os pacientes que apresen-
tam os sintomas, “para que se possa identificar e tratar 
a causa”, conclui a especialista.

Dicas para momentos de crise
Para os momentos de crise da labirintite, ou mesmo 

em outros casos de vertigem e tontura, seguem algu-
mas dicas para aliviar os sintomas:

 � evitar chocolate, café e álcool 

 � suspender o tabagismo 

 � evitar luzes de forte intensidade 

 � manter-se em ambiente calmo e silencioso 

“A labirintite é uma inflamação do labirinto, 
que se apresenta com vertigem de início agudo e 
duração prolongada. O paciente tem uma inten-
sa sensação de rotação, há uma dificuldade para 
manter-se em pé e caminhar. E sintomas como 
mal-estar, sudorese, palidez, náuseas e vômitos 
estão quase sempre presentes”, responde Thais.

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde 
do Ministério da Saúde, a labirintite é uma infec-
ção em uma estrutura delicada (o labirinto), lo-
calizada na parte mais interna do ouvido e que 
controla a audição e o equilíbrio. A maior parte 
dos casos são decorrentes de uma infecção vi-
ral, que faz com que o labirinto fique inflamado. 
Diversos vírus podem causar a doença, mas ge-
ralmente ela inicia após uma infecção viral co-

mum, como um resfriado ou uma gripe (contudo, 
existem outras causas).

Segundo a publicação, quando o labirinto está 
inflamado, a informação que ele manda ao cére-
bro fica alterada, provocando tonturas ou dan-
do uma impressão de que a pessoa está em mo-
vimento quando está parada. Muitas vezes estas 
sensações causam náuseas e vômitos. Se a par-
te do labirinto que comanda a audição está afe-
tada, a audição pode ficar transitoriamente com-
prometida. É aconselhável que o paciente faça 
repouso na cama, para evitar quedas, até que os 
sintomas aliviem. Cuidado especial para aque-
las pessoas que trabalham em alturas ou operam 
máquinas. É muito importante tomar bastante lí-
quido, para evitar desidratação.

O que difere a vertigem da labirintite?
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MÃO NA MASSA

Sopa de macarrão com 
batata e cenoura

Fe
ito

 em
 C

as
a

• Frite o azeite com o alho e a cebo-
la em uma panela de pressão.

• Adicione a água e deixe ferver.
• Depois adicione o macarrão, 

cenoura, a batata, a cebolinha 
verde e o tablete de tempero 
sabor bacon.

• Mexa e deixe ferver até perceber 
que a batata e a cenoura estão co-
zidos, se desejar tampe a panela, 
deixe cozinhar por 10 minutos

• Você também pode adicionar 
carne moída pronta, a gosto.

Mande sua receita para jornal@rduirapuru.com.br

INGREDIENTES MODO DE FAZER

Be
la

 d
a 

Se
m

an
a

Idade: 17 anos

Estudante do ensino médio

Sonho: cursar faculdade de estética

O que gosta de fazer: meu hobby é fotografia.

Larissa Tomazoni Nicolau

• Macarrão a gosto
• 1/2 cebola picada
• 1 colher de azeite
• 3 dentes de alho ou use o alho 

comprado pronto
• 10 ramos de cebolinha verde 

picada
• 2 cenouras picadas a gosto
• 2 batatas picadas a gosto
• 1 tablete de tempero sabor 

bacon
• 1 litro de água
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Pesquisa exclusiva Uirapuru 
Levantamento aponta nível de satisfação da 

população em relação aos prefeitos de Passo Fundo

Luciano 
Azevedo

52,3%

19%

12,7%
5,7% 2,7% 2,3% 5,3%

Airton 
Dipp

Oswaldo
 Gomes

Fernando
 Carrion

Julio 
Teixeira

Nenhum Não Sabe
Não Opinou

Quem foi o melhor prefeito 
de Passo Fundo?

ESTIMULADA
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Pesquisa do Instituto Reality avalia 
desempenho da administração 
municipal 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
 z Objetivo: Pesquisa realizada para mensurar temas relacionados à Administração 

Municipal de Passo Fundo.
 z Período de Campo: Coleta das informações: De 10 a 14/06/2019. Verificações: 

Até o dia 17/06/2019.
 z Número de Entrevistas: 300 entrevistas.
 z Metodologia: Pesquisa quantitativa domiciliar onde apenas uma pessoa por 

domicílio foi selecionada para responder à pesquisa, segundo as variáveis controladas 
da amostra, buscando atender o objetivo acima mencionado. A Equipe de pesquisadores é 
experiente, já participou de pesquisas anteriores similares e foi devidamente treinada in-
ternamente para padronização dos processos no tocante à forma de abordagem, mecânica 
da utilização da amostra, das cartelas,sequência a ser seguida nos quarteirões seleciona-
dos, conhecimento, entendimento e domínio do questionário. Após participou de pré-tes-
te, antes da realização plena da pesquisa. A Equipe foi composta de três pesquisadores e 
umsupervisor, deslocados de Porto Alegre para a Praça pesquisada, além de suporte da 
chefia de operações e direção da Empresa.

 z Amostra : O modelo amostral adotado foi quotas proporcionais, com amostra 
representativa da população da Cidade, área urbana, com idade 15 anos e mais.A 
fonte utilizada para a elaboração da amostra auto-ponderada foi o IBGE – Esti-
mativas para 2018. A amostra foi elaborada pela estatística - Professora Juliane 
Silveira Freire da Silva – CONRE 8151.

 z Bairros, Vilas, Parques e Loteamentos:
CENTRO, SANTA MARIA, CRUZEIRO, PARQUE FARROUPILHA, LUIZA, VICTOR ISSLER, 

VALINHOS, INTEGRAÇÃO, TUPINAMBÁ, REIS, INDEPENDENTE, ZÁCCHIA, OPERÁRIA, 
BERTHIER, IVO FERREIRA, SÃO CRISTÓVÃO,NENÊ GRAEFF, MENINO DEUS, DOM RO-

DOLFO, SANTA RITA, UNIÃO BOQUEIRÃO, PLANALTINA, DONÁRIA,NONOAI, CAPIN-
ZAL, SEDE INDEPENDÊNCIA, SANTA MARTA, RECREIO, VERA CRUZ, JABOTICABAL, 
XANGRILÁ,HÍPICA, LUCAS ARAÚJO, PETRÓPOLIS, ANNES, CEL. MASSOT, CARMEN, 
SANTO ANTONIO, SECCHI, CESAR SANTOS, RODRIGUES, VILA NOVA, LEONARDO 
ILHA, SÃO JOSÉ, VERGUEIRO, SIMON, ENTRE RIOS, SÃO LUIZGONZAGA, BRIGADA.

 z Em cada Bairro, o pesquisador buscava encontrar pessoas que se adequavam 
ao perfil amostral. Encontrando, aplicava o questionário de forma individual, sem 
interferência de outras pessoas do domicílio.

 z 2) Variável Sexo: Masculino e Feminino
 z 3) Variável Faixa de Idade: 15 a 24 anos; 25 a 34 anos; 35 a 44 anos; 45 a 60 

anos e 60 e + anos; e
 z 4) Variável Condição Econômica: Ocupados e não ocupados.
 z Variáveis não controladas, obtidas pelo retorno de campo da pesquisa:
 z 1) Grau de Instrução: Até Fundamental Completo; Ensino Médio Completo; e 

Superior, mesmo incompleto; e
 z 2) Renda Familiar: para classificação econômica: Até 2 salários mínimos; de 2 

a 5 salários mínimos; e acima de 5 salários
 z mínimos;

Uma pesquisa exclusiva encomenda-
da pela Rádio Uirapuru foi a campo para 
saber dos passo-fundenses sobre temas 
relacionados ao cotidiano da cidade e, 
sobretudo, relacionados à Administração 
Municipal de Passo Fundo.

Aplicada pelo Instituo Reality de Pesqui-
sas (IRP), dirigido por Domício Torres, o 
levantamento quantitativo ouviu duran-
te o mês de junho 300 pessoas de ambos 
os sexos a partir de uma metodologia de 
amostragem que corresponde com a rea-
lidade.

Alguns dos resultados foram divulgados 
durante o programa Sem Segredo Espe-
cial, no último sábado (29), pelo diretor 
da Rádio Uirapuru, Jerônimo Fragomeni.

Durante a participação do prefeito Lucia-
no Azevedo, Fragomeni destacou que ao 
longo dos 37 anos, a Uirapuru sempre ba-
lizou sua atuação mediante pesquisas de 
opinião pública realizadas periodicamen-
te para fundamentar todas as novidades 
da emissora.

O diretor da Rádio Uirapuru frisou que 
nesta nova pesquisa encomendada, além 

de obter resultados relacionados a uma 
série de questões internas, a Uirapuru 
buscou saber a opinião das pessoas sobre 
itens relacionados a cidade.

Uma das perguntas aplicadas aos entre-
vistados questionou “Que nota, de zero a 
dez, o senhor ou senhora daria para a atu-
al administração do prefeito Luciano Aze-
vedo?”. Os resultados apontaram que 75% 
dos entrevistados deram nota de 7 a 10 
para a gestão do atual prefeito municipal.

O maior percentual de respostas, cerca 
de 36% do total de entrevistados, deram 
nota 8 para Luciano. Outra questão pon-
derou de forma estimulada aos entrevista-
dos “Desses nomes, na sua opinião, quem 
foi o melhor prefeito de Passo Fundo?”.

Luciano Azevedo aparece com 52,7% das 
respostas na pesquisa, seguido do ex-pre-
feito Aitorn Dipp com 19% e de Osvaldo 
Gomes com 12%. A lista ainda apresentou 
os nomes de Fernando Machado Carrion 
e Júlio Teixeira, ambos com menos de 5% 
das respostas. Não souberam ou não opi-
naram somaram 5,3% dos entrevistados.

Após tomar conhecimento dos dados da 

pequisa, o prefeito Luciano parabenizou a 
Rádio Uirapuru pela preocupação com as-
pectos que envolvem o dia a dia de Passo 
Fundo.

Luciano se disse emocionado com a sur-
presa e, sobretudo, com os resultados da 
pesquisa aplicada sobre aspectos técnicos 

e observando critérios metodológicos rigo-
rosos.

O atual prefeito de Passo Fundo ainda 
parabenizou a equipe da Administração 
Municipal e disse que os números enchem 
de responsabilidade toda a equipe de tra-
balha junto ao Executivo.

 � Prefeito Luciano Azevedo dedicou resultado a sua equipe de governo

 � Prefeito Luciano Azevedo entrevistado na Uirapuru � Luciano Azevedo, Jerônimo Fragomeni e Ieda Almeida  � Chorão, Luciano, Jerônimo e Zulmara Colussi
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Percentual da População

Na sua opinião, quem foi o melhor prefeito de 
Passo Fundo ?” (espontânea)

OBSERVAÇÃO:

P) OUTRO. QUAL ? - Espontânea:

- Mário Menegazzo (Quem respondeu era mulher, com mais de 60 anos)

- Edu Vila de Azambuja (Quem respondeu era homem, com mais de 60 anos)

(Coincidentemente ambos, na pergunta estimulada, optaram por Fernando Machado Carrion)

LEGENDAS:

“PERCENTUAL DA POPULAÇÃO”: Quanto por cento da população pesquisada respondeu cada pergunta - A soma de 100% é na vertical.

“PERFIL DA POPULAÇÃO”: Quanto por cento tem cada variável - A soma de 100% é na horizontal

Condição Econômica



TROCA-TROCA UIRAPURU
PASSO FUNDO, 05 de julho de 201918

Percentual da População

Na sua opinião, quem foi o melhor prefeito de 
Passo Fundo ?” (estimulada com cartela)

Condição Econômica

Serviços da Prefeitura

Que nota, de zero a dez, o (a) sr. (a) daria para: 

“PERCENTUAL DA POPULAÇÃO”: Quanto por cento da população pesquisada respondeu cada pergunta - A soma de 100% é na vertical.

“PERFIL DA POPULAÇÃO”: Quanto por cento tem cada variável - A soma de 100% é na horizontal.
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Que nota, de zero a dez, o(a) sr.(a) daria para a atual 
administração do prefeito Luciano Azevedo? 

OBSERVAÇÃO :

 Na pergunta sobre obras realizadas pelo Prefeito Luciano Azevedo,

3 pessoas fizeram questão de acrescentar, e os pesquisadores anotaram:

- Gostou que o Prefeito não dá mais verba para o carnaval;

- Monitoramento de ruas por câmeras;

- Melhora no asfalto dos Bairros.

Percentual da População

Condição Econômica

“Dessas obras, realizadas pelo prefeito Luciano Azevedo desde a sua primeira 
administração, de quais o (a) sr. (a) tomou conhecimento ? (estimulada com cartela)

Percentual da População

Condição Econômica
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tar fone: 99966.0469. Creci 
53645 

Troca-se por reais excelente 
casa nova, mista, 2 pavimen-
tos, com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, área de serviço, 2 
banheiros, garagem, depó-
sito e amplo espaço gour-
met com churrasqueira. Rua 
Tapejara no Bairro Leão XIII. 
Valor R$ 160.000,00. Pos-
sibilidade de receber car-
ro até R$ 20.000,00. Tratar: 
99998.1009, com Rosana. 

Troca-se por reais casa semi-
-nova no Bairro Jerônimo Co-
elho, com 2 dormitórios, sala, 
cozinha e lavanderia, terreno 
fechado. Valor R$ 115.000,00. 
Tratar: 99688.4209, com Be-
nhur. 

Troca-se por reais casa de 
alvenaria, de esquina, no 
Bairro Edmundo Trein, com 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
churrasqueira, 2 banheiros, 
varanda, lavanderia e ga-
ragem para 2 carros, mais 
uma pequena casa atrás. 
Valor R$ 150.000,00. Tratar: 
99688.4209, com Benhur. 

Troca-se por reais casa de 
alvenaria, com 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, garagem 
2 carros, churrasqueira, por-

DE R$ 30.000,01 
A R$ 100.000,00

Troca-se por reais casa nova 
de alvenaria, com 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, com 
água luz e portão eletrônico, 
localizada na Barragem de 
Ernestina próximo a prainha 
de Ernestina nas Torres de 
frente para água. Valor R$ 
90.000,00. Tratar: 98405.6802 
ou 99979.7919. 

Troca-se por reais casa de al-
venaria com 4 dormitórios, 2 
banheiros, garagem, localiza-
da no Bairro Zachia, próximo 
a igreja Assembleia de Deus. 
Aceita-se troca por casa em 
outro bairro. Tratar fone: 
99188.7171. 

DE R$ 100.000,01 
A R$ 200.000,00

BARBADA!!!! Troca-se por 
reais casa mista de 3 dormi-
tórios, garagem, porão para 
moradia, terreno medindo 
10x20 de esquina, localizada 
na Rua Parobé, Vila Cruzei-
ro. Valor R$ 150.000,00. Tra-

ta-se proposta. Tratar: (54) 
98115.8538, com Matheus. 

Troca-se por reais casa mista 
de dois andares, terreno me-
dindo 372 m², localizada na 
Av. Carlos Oliveira Machado, 
bairro São Cristóvão. Valor R$ 
200.000,00. Tratar fone:(54) 
99143 .7803.whatsapp ou 
(54) 99696.0043. 

Troca-se por reais casa no 
Bairro Maggi de Cesaro, 3 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
garagem. Valor de Barba-
da R$ 180.000,00. Tratar: 
99933.2532 ou 3311.2211, 
com Amarildo. 

Troca-se por reais casa nova 
no Bairro Ipiranga, na rua Es-
teio, 2 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, pronta para 
morar. Valor R$ 150.000,00. 
Aceita-se financiamento, es-
tuda-se proposta com car-
ro. Tratar: 99983.4672 ou 
3311.2211, com Moacir. 

Troca-se por reais casa nova 
no loteamento Jardim Amé-
rica, dois quartos, sala, cozi-
nha, banheiro espaço para 
estacionamento. Valor R$ 
160.000,00. Aceita-se finan-
ciamento. Tratar: 98125.5746 
ou 3311.2211, com Tiago. 

tão eletrônico, pátio fechado, 
porcelanato, box de vidro, 
alarme, localizado no Bairro 
Santa Rita, documentação em 
dia, escritura na hora. Valor 
R$ 200.000,00. Está locada. 
Aceita-se carro como parte 
do pagamento. Tratar fone 
whats: 54 98100.8617 ou 54 
99163.0860. 

Troca-se por reais casa de al-
venaria com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área 
de serviços com churrasquei-
ra e fogão campeiro, garagem 
fechada para 2 carros, loca-
lizada na Rua Odilon Soares 
de Lima, 272, Bairro Leonar-
do Ilha, próximo a mercado 
creche e escola. Valor R$ 
180.000,00. Aceita-se propos-
ta. Tratar fones: 99158.4443 
ou 99961.1953. 

BARBADA!!!!Troca-se por re-
ais casa de alvenaria com 3 
quartos sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, banheiro social e 
garagem para 2 carros, muito 
bem localizada, à 5 minutos 
do centro, na Rua Duque de 
Caxias, próximo de mercado, 
colégio e parada de ônibus, 
também servindo como ex-
celente ponto comercial, com 
escritura. Valor R$ 165.000,00. 
Aceita carro no negócio. Acei-

DE R$ 200.000,01 
A R$ 300.000,00

Troca-se por reais casa me-
dindo 150m², com 4 quar-
tos, sendo uma suíte mais 
banheiro social, área de 
serviço, com garagem, por-
tão eletrônico, localizada 
na Rua Juvêncio Scheleder, 
195, Bairro Victor Isller. Va-
lor R$ 295.000,00. Aceita-se 
camionete automática até 
no valor de R$ 120.000,00. 
Tratar: 99952.7026, com 
Sergio Mello. 

ACIMA DE  
R$ 300.000,01

Troca-se por reais casa com 
3 quartos sendo 1 suíte, 
com salão de festa, gara-
gem para 3 carros, locali-
zado na Rua José Pinto de 
Mamam, 587, Bairro Santa 
Rita. Valor R$ 600.000,00. 
Aceita-se 2 casas pequena 
ou casa no Bairro Morada 
Além do Horizonte, cháca-
ra ou apartamento. Tratar: 
3312.0105. 

Troca-se por reais excelente 
casa com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, lavanderia, banheiro, 
garagem para 3 carros, chur-
rasqueira, forro de laje, mais 
casa de alvenaria nos fundos, 

com 2 dormitórios, sala, cozi-
nha e banheiro, no Bairro Vera 
Cruz, todas as peças grandes, 
canil, horta e pomar, terreno 
13x50. Valor R$ 650.000,00. 
Tratar: 99998.1009, com Ro-
sana. 

Troca-se por reais excelente 
casa de alvenaria, 2 pavimen-
tos, 3 dormitórios, sala, saca-
da, cozinha, banheiro, e ga-
ragem para 4 carros, 141 m², 
no Bairro Nenê Graeff, terreno 
12x40. Valor R$ 320.000,00. 
Tratar: 99688.4209, com Be-
nhur. 

Troca-se por reais casa de2 
pisos de alvenaria, terreno 
medindo 20x65, no lote-
amento Maggi de Cesaro. 
Valor R$ 330.000,00. Estu-
da-se proposta com apar-
tamento de um dormitó-
rio. Tratar: 99981.5048 ou 
054.3311.2211, com Antô-
nio. 

Troca-se por reais casa de 
alvenaria com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, toda mura-
da terreno medindo 12x30, 
localizada na Rua Carlos 
Alberto Beninca 264, Bair-
ro Lucas ARAÚJO. Tratar 
fone:99192.9602. 

Troca-se por reais VW Fusca 84 , branco, bons de pneus, estofamento e mecânica, docu-
mentação em dia, recibo em branco. Valor R$ 5.500,00. Tratar: 99694.9030. Classificados
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Troca-se por reais aparta-
mento com 2 dormitórios, 
sala cozinha, banheiro e vaga 
de estacionamento, no con-
domínio Jardins Boqueirão, 
condomínio com quiosques 
com churrasqueira, pracinhas 
infantis e salão de festas. 
Valor R$ 135.000,00. Tratar: 
99688 4209, com Benhur. 

Troca-se por reais ótimo 
apartamento de frente, com 
2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, sacada com churrasquei-
ra, área de serviço e gara-
gem, no Bairro Santa Marta. 
Valor R$ 149.000,00. Tratar: 
99688.4209, com Benhur. 

Troca-se por reais aparta-
mento de frente semi mo-
biliado, de 2 dormitórios, 
garagem, sacada com chur-
rasqueira, cozinha fechada, 
localização Central, próximo 
ao colégio bom Conselho. Va-
lor R$ 260.000,00. Tratar fone: 
99966.0469.Creci.53645. 

Troca-se por reais aparta-
mento novo em condomínio 
fechado, com 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira, 
pátio privativo fechado, es-
paço para 1 garagem, me-
dindo 65 m. Bairro Santa 
Marta. R$ 140.000,00. Tratar: 
99998.1009, com Rosana. 

Troca-se por reais aparta-
mento no residencial Parque 
Vita no Bairro Donária, 1 dor-
mitório, sala, cozinha, área 
de serviço, estacionamento, 
área de lazer com quadras 

Troca-se por reais terreno 
medindo 12x30 no loteamen-
to dos Morais em Nicolau Ver-
gueiro. Valor R$ 15.000,00. 
Aceita-se veiculo até o va-
lor do imóvel. Tratar: (54) 
99959.0005 ou 98433.2775. 

Troca-se por reais terreno 
medindo 13x30 em condomí-
nio de frente para água, com 
luz, água, portão eletrônico, 
localizado há 3km Ernestina 
nas torres onde divide Ernes-
tina e Tio Hugo há 1.500m do 
asfalto. Valor R$ 55.000,00. 
Aceita-se carro ou proposta. 
Tratar fones:99115.3838. ou 
98405.6802 falar com Beto. 

Troca-se por reais terreno, 
localizado em Ernestina 
próximo a Prainha. Valor R$ 
65.000,00. Aceita-se apar-
tamento ou casa na região 
e proposta. Tratar fones: 
98405.6802 ou 99115.3838. 
Somente essa semana. Tratar 
com Beto santos. 

Troca-se por reais terreno 
de frente pra água medindo 
12x30,localizado na Barra-
gem de Ernestina com asfalto 
calçamento ate loteamento, 
luz e água. Valor R$ 25.000,00.
somente esta semana. Tra-
tar fone com Beto Santos: 
98405.6802 ou 99115.3838. 

Troca-se por reais terreno, 
com 207,50m², no Bairro In-
tegração. Valor R$ 43.000,00 
até 15/07/2019. Tratar: 
99989.1110, com Luciano. 

esportivas, churrasqueiras. 
Valor R$ 125.000,00. Aceita-
-se financiamento, estuda-se 
proposta com carro. Tratar: 
99983.4672 ou 3311.2211, 
com Moacir. 

Troca-se por reais amplo apar-
tamento novo, no Boqueirão, 
dois quartos, banheiro so-
cial, sala com sacada chur-
rasqueira, cozinha, área de 
serviço e garagem. Valor R$ 
165.000,00. Aceita-se finan-
ciamento. Tratar: 99981.5048 
ou 054.3311.2211, com An-
tônio. 

Troca-se por reais aparta-
mento com 2 dormitórios, 
sala 2 ambientes, banheiro, 
cozinha, lavanderia e gara-
gem, mobiliado, próximo à 
Faculdade Fasurgs no Bo-
queirão, a 1 quadra da Av. 
Brasil, Edifício com salão de 
festas. Valor R$ 250.000,00. 
Vende-se por R$ 230.000,00. 
Tratar: 9998.1009, com Rosa-
na. 

Troca-se por reais aparta-
mento com 3 dormitórios, 2 
banheiros, sala, cozinha, la-
vanderia e garagem, de fren-
te, no Bairro Boqueirão, a 1 
quadra da Av. Brasil. Valor R$ 
280.000,00. Possibilidade de 
trocar por imóvel em Tape-
jara. Tratar: 99998.1009, com 
Rosana 

Troca-se por reais excelente 
apartamento de frente para 
o sol da manhã, próximo ao 
Hotel Paraíso em Piratuba, 
com 2 dormitórios, sala 2 am-
bientes em L, banheiro, cozi-
nha, lavanderia, sacada com 
churrasqueira e garagem. 

Edifício com elevador, alar-
me e câmeras de vigilância. 
Valor R$ 260.000,00. Tratar: 
99998.1009, com Rosana. 

Troca-se por reais excelente 
apartamento medindo 100m 
quadrados de área privada, 
com 3 quartos, sendo uma 
suíte e banheiro social, co-
zinha ampla, sala em L, com 
duas sacadas para a rua Mo-
ron, box de garagem com 
depósito, salão de festas, lo-
calizado na rua Moron, 3006 
Residencial Marina. Valor R$ 
300.000,00. Totalmente ne-
gociável. Aceita proposta. 
Tratar: (54) 99909.5806, com 
a proprietária Givia 

Troca-se por reais aparta-
mento de frente com 1 dor-
mitório, edifício possui pisci-
na e salão de festa. localizado 
no Edifício Plácido Ipiranga, 
em Porto Alegre, próximo do 
Hospital Ernesto Dornelles. 
Tratar fone: (54) 99149.7480. 

Troca-se por reais aparta-
mento de dois dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e área 
de serviço, todo reformado, 
ar condicionado, 2 garagens, 
no centro da cidade, próxi-
mo ao Hospital da Cidade. 
Valor R$ 270.000,00. Tratar: 
99933.2532 ou 3311.2211, 
com Amarildo. 

Troca-se por reais aparta-
mento novo com 2 quartos 
sendo 1 suíte, sala e cozinha 
grande, sacada com chur-
rasqueira, área de serviço, 2 
banheiros, garagem, edifício 
com salão de festa, com ele-
vador e água quente, localiza-
do no Bairro Boqueirão. Valor 

Troca-se por reais terreno de 
direito medindo 8x15, loca-
lizado na Rua Travessa Gus-
man, com rua asfaltada no 
Bairro São Luiz Gonzaga/ Vila 
Izabel. Valor R$ 19.000,00. 
Aceita-se proposta ou recebe 
carro de até R$ 8.000,00. Tra-
tar: 99977.7802. 

BARBADA!!! Troca-se por reais 
terreno escriturado medindo 
6x27, localizado na Rua São 
Mateus, Bairro Parque Farrou-
pilha Divisa com a faixa, em 
frente ao MARCON Materiais 
de Construção, próximo a 
linha de ônibus, mercado es-
cola e ótima vizinhança. Valor 
65.000,00. Aceita-se propos-
ta. Tratar: 9 9159.0140 

Troca-se por reais 5 terrenos 
sendo cada um medindo 
7x19, localizado na Rua Joao 
Pedro da Silva, esquina com 
Fernando Ferrari em Cara-
zinho. Valor R$ 80.000,00. 
Tudo. Tratar: (54) 99659.2828. 

BARBADA!!!! Troca-se por re-
ais terreno medindo 13x18, 
localizado na Rua Minas 
Gerais, Bairro Lucas Araú-
jo, em frente a garagem da 
auto escola do Dino. Valor 
R$ 99.500,00. Aceita-se carro 
no negócio. Tratar FONES: 
98428.5422 ou 99184.7713 
OU AINDA:3581.1378. 

Troca-se por reais excelente 
terreno na Rua João Pessoa, 
São Cristóvão, a 2 quadras da 
rodovia, no alto, medindo 12 
x 25. Valor R$ 130.000,00. Tra-
tar: 99688.4209, com Benhur. 

Troca-se por reais excelente 
terreno no Bairro Santa Ma-
ria, medindo 10x30. Valor R$ 

150.000,00. Possibilidade de 
receber carro ou caminho-
nete até R$ 60.000,00. Tratar: 
99998.1009, com Rosana. 

Troca-se por reais terreno 
medindo 15 x 30, de esquina, 
no Loteamento Boqueirão. 
Valor R$ 130.000,00. Tratar: 
99998.1009, com Rosana. 

Troca-se por reais terreno no 
Bairro Cidade Nova, medin-
do 12x27. Valor 150.000,00. 
Tratar: 99981.5048 ou 
054.3311.2211, com Antônio. 

Troca-se por reais terreno no 
bairro Santa Maria, excelente 
localização, a uma quadra da 
Av. Aspirante Genner. Valor 
de barbada R$ 155.000,00. 
Estuda-se proposta com car-
ro. Tratar: 98125.5746 ou 
33112211, com Tiago. 

Troca-se por reais terreno 
medindo 10x35, com 2 casas, 
sendo a da frente de alvena-
ria medindo 7x9, e dos fundos 
de madeira medindo 6,5x7,5, 
toda duplada com PVC, toda 
fechada com muros e grades, 
com portão eletrônico, loca-
lizada na Rua Bartolomeu de 
Gusmão, 330, Bairro São José. 
Valor R$ 210.000,00. Tratar 
fone: 99614.1525. 

Troca-se por reais terre-
no plano, localizado no 
Bairro Cruzeiro, medindo 
12,50x 40, excelente locali-
zação. Valor R$ 225.000,00. 
Tratar: 99981.5048 ou 
054.3311.2211, com Antônio.

Classificados
Troca-se por reais VW Gol 96 , 1.0, branco, em bom estado de conservação, documen-
tação em dia. Valor R$ 5.500,00. Aceita-se proposta. Tratar: 99183.5888. 
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BARBADA!!!! Troca-se por reais Fiat Estrada 2012 , branca, completa, com CD Play, 
engate de reboque, documentação em dia, em ótimo estado de conservação. Tratar 
fone:(54)99905.2470. Classificados

Aluga-se peça medindo 
64m², preferência para igreja 
ou agropecuária, localizada 
na Rua Ana Neri 332, bairro 
São Luiz Gonzaga. Valor a 
combinar. Tratar: 99185.5207. 
Tratar: 99185.5207. 

Aluga-se casa de alvenaria, 
com 2 dormitórios, 2 salas, 2 
cozinhas, área de serviço, ga-
ragem para 2 veículos, pátio 
fechado, portão eletrônico, 
localizada no Bairro Petró-
polis. Exige-se calção, mês 
adiantado. Tratar fone watts 
: (51) 99317.1459 

Aluga-se quarto mobiliado 
para solteiro, localizada na 
Rua Mario Gageiro Filho, 200, 
fundos do Bourbon. Exige-se 
mês adiantado. Tratar fone: 
3317.1279. 

Aluga-se peças mobiliadas, 
com banheiro individual, li-
vre de água, luz e internet, 
para estudante ou pessoa so-
zinha, localizada no Centro, 
em local seguro. Tratar fones: 
3314.7898 ou 99607.9601. 
Falar com Ivone. 

Aluga-se quarto mobilia-
do com luz, água, internet, 
com condomínio, cozinha 
montada, localizado próxi-
mo a Faculdade Imed. Valor 
R$ 630,00 Tratar fone: (54) 
99922.0607, com Carlos. 

Aluga-se quartos mobiliados 
para estudante ou pessoa 
sozinha de preferência do 
sexo feminino sem animais 
de estimação, localizada em 
frente a Imed. Aluga-se di-
ária ou mensal. Tratar fone: 
99947.0167. 

Aluga-se apartamento de 2 
quartos, pequenos, sem ga-
ragem localizado no Bairro 
Petrópolis, próximo a farmá-
cia são João. Valor R$ 600,00. 
Tratar fones: 3315.7246 ou 
99162.9254. 

Aluga-se sala comercial me-
dindo 4x10, ótimo ponto, na 
Rua Olavo Bilaque, 32, Petró-
polis há 200 metros da Av. 
Brasil. Valor R$ 390,00. Tratar: 
3313.2630, direto com pro-
prietária. 

R$ 350.000,00. Possibilidade 
de aceitar terreno bem loca-
lizado até R$ 200.000,00 no 
negócio. Tratar: 99688.4209, 
com Benhur. 

Troca-se por reais apartamen-
to centralíssimo, 10º andar, 
a 50 m da praça Marechal 
Floriano, de frente, com 2 
dormitórios, sala com sacada 
integrada, banheiro, cozinha 
e lavanderia. Possibilidade de 
receber casa bem localizada. 
Valor R$ 320.000,00. Tratar: 
99998.1009, com Rosana. 

Troca-se por reais apartamen-
to no Centro de balneário 
Camboriú, sendo uma suíte, 
mais um dormitório, todo 
reformado mobiliado e equi-
pado, 2 vagas de garagem, 
a somente 300 metros da 
praia, financiamento direto 
com o proprietário. Valor de 
somente R$ 430.000,00. Estu-
da propostas. Tratar fone ou 
whatsapp: (47) 98805.1931, 
com Bento 

Troca-se por reais 25% da 
propriedade de um Rancho, 
localizado no Parque de Ro-
deio da Roselandia, rancho de 
Alvenaria, em excelente pon-
to no parque a 50 metros do 
palco principal, rancho todo 
mobiliado, com pista de dan-
ça, fogão, a gás, fogão cam-
peiro, churrasqueira, lareira, 
mezanino, salão de festa com 
60 mts quadrados, rancho 
em perfeito estado pronto 
pra ser usado. Vende-se 25% 
dependo dos interessados. 
Valor R$ 21.000,00. Tratar: 54 
99957.2441. 

Troca-se por reais chácara 
com aproximadamente 4 ha, 
localizada em São Miguel, 
interior de Passo Fundo, casa 
com 2 dormitórios sendo 1 
suíte, sala, cozinha, banhei-
ro, churrasqueira, 1 galpão, 
1 galinheiro, poço artesiano, 
açude, plantação de eucalip-
tos, área de planta, lugar alto, 
muito bonito, com água à 
vontade. Valor R$ 400.000,00. 
Possibilidade de receber ter-
reno ou casa na cidade, como 
parte do pagamento. Tratar: 
99688.4209, com Benhur.

Petrópolis. Valor R$ 600,00. 
Tratar fones: 99693.2081. 

Aluga-se casa de alvenaria 
de frente para rua, com 5 
peças, espaço de garagem, 
localizada na Rua Valter Bar-
brieux 100, Bairro Leão XIII, 
próximo ao bazar da Letícia. 
Tratar fones: 99186.7568 ou 
99169.7286. 

Aluga-se peças mobiliadas 
para pessoa sozinha que tra-
balhe ou estude, próximo ao 
Hospital da Cidade, com água 
luz e internet. Exige-se refe-
rências e 1 mês adiantado. 
Tratar fones: 99944.9250 ou 
3315.5085, direto com o pro-
prietário.

Troca-se por reais casa 
de alvenaria, sala cozi-
nha conjugado, 1 quarto 
de casal, banheiro, total 
construído 25 metros de 
área, 105 metros terre-
no. Valor R$ 30.000.00 de 
entrada e mais 60 parce-
las de R$ 650.00. Tratar: 
98132.5038. 

Troca-se por reais centro de 
beleza completo alto padrão, 
no centro, há 11 anos no mes-
mo local, 7 ambientes, todo 
montado, carteira de clien-
tes e equipe trabalhando, 
excelente oportunidade co-
mercial. Baixo custo mensal. 
Motivo, mudança de estado. 
Aceita-se veículo como entra-
da. Tratar: 54 98435.4910. 

Troca-se por reais bancos de 
madeira, banco de concreto 
com grande promoção a par-
tir de R$ 100,00, banco de fer-
ro, mesa de churrasco para 10 
pessoas, namoradeira, rodas 
de carroça qualquer modelo, 
localizado na Rua Senador 
Pinheiro, 425, Vila Rodrigues. 
Tratar fones: 3313.2003 ou 
99970.1556. 

Troca-se por reais ponto la-
vagem com estacionamen-
to equipado, com clientela 
formada, localizada na Rua 
Moron, em frente a Igreja as-
sembleia de deus. Valor RS 

Aluga-se quarto mobilia-
do com banheiro, com in-
ternet, com café, almoço, 
janta, roupa lavada, com 
direito a Box de garagem 
e transporte, localizado 
a 3 quadras do Hospital 
São Vicente de Paulo, pre-
ferência para estudante, 
com ou sem refeição, di-
ária, mensal ou pernoite. 
Tratar fones: 99608.6188 
ou 99128.7352, direto com 
proprietário. 

Aluga-se casa de alvenaria 
com ou sem mobília, com 
2 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, em condomínio fe-
chado, localizada na Rua 
Rodrigues Alves, 915, Bairro 
Petrópolis. Valor a combinar. 
Incluso água e luz. Exigi-se 
mês adiantado. Tratar fone: 
99158.4405. 

Aluga-se apartamento de 
um dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, de 
frente com sacada e churras-
queira, no centro, Edifício Mi-
lano. Tratar: 3314.5512, com 
Mari. creci 39.656 

Aluga-se apartamento de um 
dormitório, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço e saca-
da, no centro Edifício Quinta 
Avenida em frente ao Clube 
Comercial. Tratar: 3314.5512, 
com Mari. creci 39.656 

Aluga-se apartamento de dois 
dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço, com 
garagem,   no centro, Edifício 
Sahara. Tratar: 3314.5512, 
com Mari. creci 39.656 

Aluga-se 2 pavilhões de al-
venaria sendo um medindo 
200m², localizado no Bairro 
Petrópolis e outro medin-
do 450m² na Perimetral Sul, 
com amplo pátio e estacio-
namento. Valor combinar. 
Tratar fones: 99981.4355 ou 
3045.2603. 

Aluga-se kitinete semimo-
biliada, somente para uma 
pessoa, localizada na Rua Ti-
radentes, 81, Annes. Valor R$ 
510,00 incluído água e luz. 
Exige um mês adiantado. Tra-
tar: 99213.9196. 

Aluga-se apartamento com 1 
dormitório, localizada na Rua 
Princesa Isabel, 703, Bairro 

15.000,00.  Aceita-se cami-
nhonete aberta, ou veiculo 
de passeio. Tratar fone wasst: 
98125.1523. 

Troca-se por reais ponto co-
mercial Bella Pizza, com pro-
dutos diferenciados, mais de 
5 anos no mercado, clientela 
formada, localizado na Rua 
Tiradentes, 420, próximo ao 
Hospital da Cidade. Valor 
a combinar. Aceita-se pro-
posta. Motivo da venda tér-
mino de sociedade. Tratar: 
98122.6994. 

Troca-se por reais moveis e 
estoque de loja de confecção, 
há 29 anos em funcionamen-
to, ou aluga-se peça, ótimo 
ponto. Motivo da venda do-
ença. Tratar: 3313.2630, di-
reto com proprietária ou na 
rua na Rua Olavo Bilaque, 32, 
Petrópolis há 200 metros da 
Av. Brasil. 

Barbada!!! Troca-se por reais 
borracharia com geometria 
completa com todos maqui-
nários, ponto a mais de 15 
anos em funcionamento, lo-
calizada na Av. Brasil em fren-
te à Sponchiado Veículos. Va-
lor de barbada para torrar R$ 
25.000,00. Tratar: 99700.2525. 

Troca-se por reais ponto co-
mercial, casa de carnes e lan-
ches há 15 anos atividades, 
localizado na Rua Fagundes 
dos Reis 1030. Tratar fone: 
99963.3300. 

BARBADA!!! NEGOCIO DE 
OCASIÃO!!! Troca-se por re-
ais lanchonete no centro do 
Balneário Camboriú, próximo 
ao calçadão e área de grande 
fluxo de turistas e moradores, 
em pleno funcionamento, 
montada e equipada. Va-
lor R$ 75.000,00. Sendo R$ 
37.000,00 de entrada, aceita-
-se veículo e saldo de somen-
te R$ 1.500,00 mensais até 
quitar. Tratar fone ou whats: 
(47) 98805.1931. 

Troca-se por reais Escola de 
Profissões, em Passo Fundo, 
com mais de 60 cursos, com 
alunos ativos e turmas em an-
damento, ótimo investimen-
to. Motivo da venda doença. 
Valores e propostas a combi-
nar. Tratar: 99907.2810, com 
Luiz. 

Troca-se por reais lixadeira; 
furadeira; redificadeira; com-
pressor pequeno jeta para 
pintar janelas, portas e gra-
des; esteira, tudo em ótimo 
estado. Valor a combinar. Tra-
tar: 99927.7519. 

Troca-se por reais 2 fornos, 
em bom estado de conser-
vação. Valor a combinar. 
Tratar: (54) 99694.6587 ou 
99131.4212. 

Troca-se por reais máquina 
montada de classificação de 
sementes, A 160, para lim-
peza, com elevador, em bom 
estado. Valor R$ 14.000,00. 
Tratar: 99981.9608. 

Troca-se por reais 2 máquinas 
de costura; máquina Medi-
dor De Umidade De Semen-
tes. Valor a combinar. Tratar: 
99981.9608. 

Troca-se por reais 1 fogão 
de 6 bocas, 1 fogão de 4 
bocas, 1 mesa, , roupeiro, 
estante, esteira, balcão, aé-
reo de cozinha, colchão e 
geladeira. Tudo isso por R$ 
550,00, só hoje. Tratar fone 
99608-6188, no Garajão 
Pneus. 

Troca-se por reais cadeira 
motorizada, em ótimo estado 
de conservação. Tratar fone: 
99209.8954. 

Troca-se por reais tamque de 
caminhão de inox, medindo 
3,5, de 19.500 litros, estava em 
caminhão Bitruck, em bom 
estado de conservação. Valor 
R$ 23.000,00. Aceita-se pro-
posta. Tratar: (54) 99140.4121 
ou (54) 99113.6572. 

Troca-se por reais restaurante 
com todos os equipamentos, 
localizado na Rua General 
Canabarro, 906 A, Centro, 
próximo a loja Marekis. Valor 
a combinar. Com possibilida-
de de vender equipamentos 
separados. Tratar: 99917.7147 
ou (54) 99905.3466. 

Troca-se por reais tornei-
ros e novilhas de varias 
raças. Tratar fone watts: 
99188.49.50. 

Troca-se por reais touro da 
raça Angus, vaca da raça Ho-
landesa de primeira cria. Tra-
tar fone: 99919.1635. 

Troca-se por reais tablet em 
estado de novo, com todos 
acessórios. Valor R$ 250,00. 
Motivo da venda doença. Tra-
tar: 99134.2628. 

Troca-se por reais impresso-
ra, em bom estado de con-
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Troca-se por reais moto CG 150 titan KS, 2006  revisada, em ótimo estado de con-
servação só andar. Valor R$ 3.900,00. Somente à vista. Tratar: 99694.0525 (wats) Classificados

servação. Valor R$ 250,00. 
Tratar: (54)991342628, com 
Rosane. 

ATÉ R$ 5.000,00

Troca-se por reais carreta 
reboque para transporte de 
motos, sem uso, emplacada e 
licenciamento em dia. Tratar 
fone: 3312.3495. 

DE R$ 5.000,01 
A R$ 10.000,00

Troca-se por reais Ford Ka 97, 
azul metálico, em bom esta-
do de conservação. Valor R$ 
6.500,00. Tratar: 99183.5888. 

Troca-se por reais VW Fusca 
84, branco, bons de pneus, 
estofamento e mecânica, do-
cumentação em dia, recibo 
em branco. Valor R$ 5.500,00. 
Tratar: 99694.9030. 

Troca-se por reais VW Gol 96, 
1.0, branco, em bom estado 
de conservação, documenta-
ção em dia. Valor R$ 5.500,00. 
Aceita-se proposta. Tratar: 
99183.5888. 

Troca-se por reais VW Sa-
veiro 93, prata, precisando 
de alguns reparos. Valor R$ 
6.500,00. Tratar: 99183.5888. 

Troca-se por reais VW Gol G5 
1.0, 2010, quatro portas bá-
sico, trave, vidros elétricos, 4 
pneus novos, baixa quilome-
tragem, segundo dono, veí-
culo em ótimo estado, sujeito 
a qualquer revisão. Valor R$ 
9.500,00 mais 24 prestações. 
Tratar: 54 99957.2441. 

Troca-se por reais Scenic 2001 
preta, pneus e estofamento 
em ótimo estado, com vídeo 
nos encostos de cabeça para 
crianças. Valor R$ 10.000,00. 
Tratar: 99115.2714. 

DE R$ 10.000,01 
A R$ 20.000,00

Troca-se por reais Ford Fies-
ta Hath Flex 1.0, cinza, 2009, 
completo, documentação 
em dia, quatro portas, com 
47.000 KM originais. Valor R$ 
20.000,00 à vista. Tratar fone: 
(54) 99968.4571 

Troca-se por reais VW Golf 
2000 completo, documenta-
ção em dia, aro 20.Valor R$ 
20.000,00.Aceita-se carro de 

maior ou menor valor no ne-
gócio. Tratar fone:99912.7474 

BARBADA!!!Troca-se por re-
ais VW Gol 2009 1.0, 8v, G4, 
BRANCO, ar condicionado, 4 
pneus novos, todo revisado, 
documentação em dia. Valor 
da tabela FIPE R$ 14.700,00. 
Vende-se por R$ 12.500,00. 
Tratar fone: 99179.3928. 

Troca-se por reais GM Celta 
Spirit Serie especial, 2010, 
prata metálica, volante hi-
dráulica, ar condicionado, 
roda esportiva aro 15, 4 
pneus novos, película úni-
co dono, em ótimo estado 
de conservação. Valor R$ 
16.800,00. Tratar: 3311.6864 
ou 99647.2458, com Senhor 
Luiz. 

BARBADA!!!! Troca-se por re-
ais GM Vectra 2000 CD 2.2, 
COMPLETO, com ar condicio-
nado, direção hidráulica, do-
cumentação em dia, em bom 
estado de conservação. Valor 
somente avista R$ 12.000,00 
ou na troca valor da Tabela 
FIPE. Tratar fones: 99912.7474 
ou 99692.2387. 

Troca-se por reais Peugeot 
206, 1.4, ano 2008, de cor 
prata, completo. Valor abaixo 
da FIPE R$ 12.000,00. Somen-
te venda. Tratar fone: (54) 
99968.4571. 

DE R$ 20.000,01 
A R$ 30.000,00

Troca-se por reais VW Fox 1.0, 
2011, duas portas, ar quente, 
desembaçador e limpador 
traseiro, retrovisores, travas 
elétricas, porta malas e vi-
dros elétricos, Bom de motor 
e mecânica interface na cha-
ve, IPVA 2019 pago. Valor R$ 
21.000,00 abaixo da FIPE. Tra-
tar: 99976.9698, com Roberto. 

BARBADA!!!! Troca-se por 
reais Fiat Strada 2012, bran-
ca, completa, com CD Play, 
engate de reboque, docu-
mentação em dia, em ótimo 
estado de conservação. Tratar 
fone:(54)99905.2470. 

Troca-se por reais Fiat Doblo 
7 lugares,2005 vermelha, 
completa, com direção hi-
dráulica, ar condicionado, em 
bom estado de conservação, 
documentação em dia. Valor 
R$ 23.000,00. Aceita-se pro-
posta. Tratar fones: 3311.4772 
ou 99114.8996. 

Troca-se por reais GM S-10 
98, completa, gabinada, em 

bom estado de conserva-
ção. Valor a combinar. Tratar: 
99119.8862, com Marcos Fre-
te 

Troca-se por reais Tiggo Chery 
2.0, 2013, completo, direção 
hidráulica, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, air-
bag duplo, regulagem faróis 
e retrovisores elétrica, faro-
letes, luz traseira de neblina, 
faróis dianteiros de neblina, 
freios abs, rodas de liga leve 
aro 16. Valor R$ 29.000,00. 
Tratar: 54 9103.8488. 

ACIMA DE  
R$ 30.000,01

Troca-se por reais Ford New 
Fiesta Sedan SE 1.6, 16v, au-
tomático 2014, único dono, 
air Bag duplo, ar quente, cha-
ve reserva, completo, freio a 
disco, película solar, manual 
do proprietário, pintura me-
tálica, volante escamoteável, 
pneus novos, com 32.000 KM. 
Valor: R$ 38.000,00. Tratar: 
(54) 98442.9778 com Juliano. 

Troca-se por reais camio-
nete Land Rover Discovery 
2012, prata, completa, 4x4, 
placa I, único dono. Valor 
da FIPE 120.000.00. Vende-
-se por R$ 98.000.00. Tratar: 
54.99912.5331, com Zeca. 

VALOR ABAIXO DA TABE-
LA FIPE!!!! Troca-se por reais 
Hyundai HB20 1.6 2015 AU-
TOMÁTICO, premiou, prata, 
completa, gasolina, com to-
das as revisões feitas con-
cessionaria, documentação 
em dia, camará de ré, multi 
mídia, rodas liga leve. com 5 
anos garantia. Tratar fones: 
99966.0664 

Troca-se por reais camionete 
Tucson 2010 prata, completa, 
com ar condicionado, direção 
hidráulica, documentação 
em dia, em ótimo estado de 
conservação. Aceita-se carro 
de menor valor no negócio. 
Tratar fone watts: 99243.3625 

ATÉ R$ 5.000,00
Troca-se por reais MOTOCI-
CLETA SUZUKI EN125 YES, 
2005, gasolina, sem multas, 
isenta de IPVA, seguro 2019 
pago, de Passo Fundo. Valor 
R$ 2.000,00. Somente à vista. 
Tratar: 9 9966.4993 

Troca-se por reais moto CG 
150 titan KS, 2006 revisada, 
em ótimo estado de con-
servação só andar. Valor R$ 

3.900,00. Somente à vista. 
Tratar: 99694.0525 (wats) 

Troca-se por reais trator Mas-
sey Ferguson 50, 77, verme-
lho, em bom estado de con-
servação, documentação em 
dia. Valor R$ 11.000,00. Tratar: 
99981.9608. 

A Briancini madeiras e Ma-
teriais de construção está 
selecionando candida-
tos para seguintes áreas: 
Operador de máquina de 
serraria e Auxiliar de Má-
quina de serraria. Interes-
sados favor encaminhar 
currículo diretamente na 
empresa ou pelo e-mail fi-
nanceiro1@briancini.com 
.Maiores informações pelo 
telefone 54 3601-7200. En-
dereço da empresa Fidên-
cio Franciosi nº 94 , Passo 
Fundo -RS Venha Fazer 
Parte da Equipe Briancini!

EMPRESA DO RAMOS ME-
TAL MECANICO seleciona 
Torneiro mecânico, ope-
rador e programador CNC, 
salário compatível com 
função, vale transpor-
te e ajuda de custo para 
alimentação, turno inte-
gral, de segunda a sexta 
feira. Interessados enviar 
currículo para E-mail re-
crutamento19ds@gmail.
com ou mais informa-
ções:3314.1030. 

DESTAQUE UNIFORME se-
leciona vendedor. Interes-
sadas contatar pelo fone: 
3317.1941. 

WINNER PANFLETAGEM 
seleciona moças até 
24 anos para distribui-
ção de panfleto. Inte-
ressadas contatar pelo 
fones: 99636.5072 ou 
99226.0001. 

GRILL HALL PANORÂMI-
CO seleciona atendente 
de conveniência com dis-
ponibilidade de horário 
Interessados comparecer 
para entrevista munidos 
de currículo com foto de 
SEGUNDA A SÁBADO, ME-
NOS NA QUARTA-FEIRA, 
pela parte da manhã entre 
as 09:00 às 11:00 horas, no 
Grill Hall Panorâmico jun-
to ao trevo da UPF. 

GRUPO S&G CONSÓRCIOS 
seleciona vendedores /te-
lemarketin atividades da 
vaga efetuar contato tele-
fônico para potencializar 
clientes, sanar dúvidas, 
elaborar orçamentos, efe-

tuar vendas, requisitos ter 
boa influência verbal, cum-
primento de metas, pró 
ativo, dinâmico, respon-
sável, pontual, determina-
do, remuneração salário, 
bonificação horário comer-
cial. Interessados enviar 
currículo para comercial@
sgconsorcios.com.br,  ou 
pelos fones (54) 3046.0007 
ou (54) 99693.0220 

Grupo Vidalar eleciona 
auxiliar de instalador de 
ar condicionado, com CNH 
(B), disponibilidade para 
viagens, e Ensino Funda-
mental Completo; ALMO-
XARIFE, com EXPERIENCIA 
e ensino médio comple-
to. Interessados poderão 
preencher cadastro na 
Rua Antônio Araújo, 944, 
Centro, munidos de docu-
mentos pessoais, carteira 
de trabalho, foto 3X4, ou 
pelo fone: (54) 3312.2773, 
falar com Rafaela.

Procura-se chácara ou 
sitio, pra trabalhar para 
casal, temos experiência 
na área. Interessados tra-
tar: (54) 99604.3166 ou 
99650.0183. 

CONTACT CONSULTORIA 
EM RH E TREINAMENTOS, 
SELECIONA coordenador 

administrativo – salário 
de r$ 3.000,00; assistente 
administrativo – salário 
de r$ 2.500,00; auxiliar de 
limpeza – M/F salário de 
R$ 1.600,00; monitor de 
estacionamento (M/F) (6 
horas); técnico em seg. do 
trabalho; esteticista (pode 
estar cursando estética) s/ 
exp; atendente de balcão 
– meio período; babá – sa-
lário de r$ 2.200,00; auxi-
liar de logística – salário 
de R$ 2.000,00; assistente 
de logística – salário de R$ 
2.900,00; vendedor (a) sa-
lário de r$ 2.000,00 (base) 
seg a sexta; assistente de 
vendas (sem experiência) 
seg a sexta; vendedora (6 
horas); auxiliar de cozi-
nha (seg a sexta); copeira 
(12 por 36); motorista  ca-
tegoria b; vendedor seg-
mento agrícola (sal. base 
r$ 2.100,00); depiladora 
(salário de r$ 1.800,00); re-
cepcionista (m/f); ajudan-
te de instalação geral (com 
disp. para viagens). Inte-
ressados 54 3632.7499 ou 
9 9601.5415, empregos-
passofundo@hotmail.com 
ou na Rua General Neto, 
153, sala 05, Galeria 
Rayon. ao lado da Arnel 
imóveis, calçada da loja 
mad ness.
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RODA POLÍTICA
Semana de destaque para a Segurança 
Pública na Câmara de Vereadores

Brigada Militar e Corpo de Bombeiros receberam homenagens do Legislativo
 Após o último fim de sema-

na de intensos confrontos entre 
a polícia e a criminalidade, em 
que quatro bandidos foram mor-
tos no Rio Grande do Sul, três 
deles na região de Passo Fundo, 
a Câmara de Vereadores promo-
veu uma homenagem à Brigada 
Militar na Sessão Plenária da úl-
tima segunda-feira (1º). A inicia-
tiva partiu do vereador Marcio 
Patussi, do PDT. Na Uirapuru, o 
parlamentar justificou a home-
nagem e disse que a bravura e a 
coragem dos policiais merecem 
reconhecimento do parlamen-
to. Patussi pontuou que a home-
nagem abrange todas as ações 
desencadeadas pela Brigada 
Militar no município e frisou 
que a entrega do Certificado de 
Honra ao Mérito à corporação 

simboliza que os policiais agem 
de acordo com a necessidade 
para defender a sociedade, ar-
riscando muitas vezes a própria 
vida para cumprir o seu papel.

 Cerca de 200 policiais militares 
lotaram as galerias do Legislativo 
para assistir a homenagem. Em 
entrevista na Uirapuru, o coman-
dante do 3º Regimento de Polícia 
Montada (RPMon), tenente-coro-
nel Volnei Ceolin, se disse hon-
rado com o reconhecimento do 
Legislativo e afirmou que o mérito 
é de toda a corporação. Explicou 
que a escolha pelo confronto ar-
mado é sempre da criminalidade 
e nunca parte de forma espontâ-
nea da polícia. Lamentou que a 
ação para garantir a segurança da 
comunidade no último fim de se-
mana resultou na morte de pes-

soas, mas frisou que o batalhão 
está preparado para agir de acor-
do com a gravidade da ocorrên-
cia. Também lembrou da morte 

de colegas brigadianos em Porto 
Alegre, na semana passada, du-
rante uma troca de tiros com ban-
didos e ressaltou que no con-

fronto em Ronda Alta, um dos 
policiais militares foi baleado no 
braço durante o enfrentamento 
dos criminosos no fim de semana.

Na Câmara, MDB afirma que sigla está aberta para diálogo com todos os 
partidos sobre a Eleição 2020

 O tema “eleições 2020” aparece com cada 
vez mais frequência na fala dos vereadores 
durante as sessões da Câmara. Desta vez, foi 
a bancada do MDB que se manifestou sobre 
o assunto na tribuna.

 Durante o Grande Expediente do vereador 
Eloí da Costa na reunião plenária da quar-
ta-feira (03), o parlamentar destacou um 
encontro da executiva emedebista no último 
fim de semana. Na ocasião, lideranças da 
sigla estiveram reunidas, como o vice-pre-
feito de Passo Fundo, João Pedro Nunes, o 
deputado estadual Gilberto Capoani, os se-

cretários de Habitação Paulo Caletti e de Se-
gurança Pública, João Darci Gonçalves, além 
de outros integrantes. Ao complementar o 
discurso de Eloí, o vereador Paulo Neckle 
(MDB) afirmou que o partido está aberto 
para diálogo com todas as demais legendas 
da cidade para o pleito de 2020.

 A manifestação ocorreu logo após o 
prefeito Luciano Azevedo ter tido uma 
longa conversa com João Pedro e afirmar 
ainda não ter escolhido seu candidato para 
representar o legado da atual administração. 
O MDB fala abertamente no nome de João 

Pedro como pré-candidato a prefeito pela 
sigla no ano que vem.

 O posicionamento dos emedebistas 
pode ser interpretado como uma alterna-
tiva do partido caso o Executivo declare 
apoio a outro nome, já que sem ter essa 
certeza atualmente, a articulação fun-
ciona como uma espécie de garantia para 
possíveis alianças. O MDB fez dobradinha 
com Luciano nas últimas eleições, além 
de somar duas cadeiras no Legislativo, 
secretarias e cargos em comissão na Admi-
nistração Municipal.

 � Brigadianos foram homenageados pelo trabalho prestado em Passo Fundo 

Confirmado início da 
ampliação do Aeroporto 
Lauro Kortz para agosto

 O secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Carlos Eduardo Lopes 

da Silva, revelou durante entrevista 

na Rádio Uirapuru que os projetos 

definitivos estão sendo finalizados 

pela empresa Traçado, vencedora da 

licitação, e devem ser encaminhados 

ao governo do Estado e à Secretaria 

de Aviação Civil, do Ministério da 

Infraestrutura, até o final deste mês. A 

informação foi dada ao secretário pelo 

próprio Departamento Aeroportuário 

do Rio Grande do Sul. Após a entrega, 

ambos os poderes vão analisar os 

projetos. Carlos Eduardo acredita 

que isso deve acontecer em um curto 

prazo, de mais ou menos uma semana, 

porque já existiam projetos prévios. 

“Muito provavelmente em agosto seja 

feita a liberação para os serviços, com 

montagem do canteiro de obras junto 

ao aeroporto e colocação dos primei-

ros tapumes”, revelou.

 A reforma e a ampliação do Aero-

porto Lauro Kortz está licitada em 

R$ 43 milhões.Dentro das melhorias 

estão: novo terminal de passageiros, 

com esteira, estacionamento, siste-

ma de iluminação por LED na pista, 

estação meteorológica e nova estação 

de radiocomunicação.As obras devem 

durar cerca de 24 meses.

Comandante dos Bombeiros afirma que posto 
na Petrópolis poderá ter operação 24 horas

 O Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo foi homenage-
ado pela Câmara de Vereadores na tarde da última quarta-fei-
ra (03) em virtude da comemoração dos 70 anos da corporação. 
A Sessão Solene foi proposta pela Mesa Diretora do Legislativo 
e contou com a participação de aproximadamente 200 milita-
res do 7º Batalhão. Ao vivo na Rádio Uirapuru, o presidente da 
Casa, vereador Fernando Rigon (PSDB) explicou que, apesar da 
data oficial de aniversário dos Bombeiros da cidade ser em 26 
de dezembro, a Câmara aproveitou a passagem do Dia Nacional 
do Bombeiro Civil no último dia 2 de julho para prestar a home-
nagem. Destacou a honrosa atuação da corporação no municí-
pio e frisou que a homenagem não é somente do parlamento, 
mas sim, de toda a população da cidade. 

 Representando todos os bombeiros do município, o tenente-
-coronel Alexandre Pires Bitencourt, comandante da corpora-
ção, agradeceu o certificado de Honra ao Mérito recebido pelo 
Legislativo. Destacou que os Bombeiros recebem cerca de 10 a 
15 chamados diários, totalizando mais de 2.500 atendimentos 
no último ano.

 Ao relembrar as sete décadas de atuação no município, o co-
mandante Bitencourt também projetou os próximos anos e elen-

cou como meta do Corpo de Bombeiros gaúcho ser a melhor ins-
tituição do país. Disse ainda e que o efetivo trabalha com grande 
empenho para atender a comunidade.

 Questionado sobre a unidade localizada no bairro Petrópolis, 
Bitencourt revelou que encaminhará, até o fim deste mês, um 
projeto à Prefeitura para a construção de um novo prédio no 
local para abrigar a 1ª Companhia de Bombeiros Militar de 
Passo Fundo. A unidade deve funcionar 24 horas. Conforme o 
comandante, a medida voltará a incrementar a cobertura dos 
Bombeiros na cidade e até mesmo na região.

 � 70 anos do Corpo de Bombeiros
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INFORMAÇÃO Geral
Sebrae oferece orientação gratuita a 7 mil 
microempreendedores em Passo Fundo 

 Os Microempreendedores 
Individuais (MEI’s) são respon-
sáveis pela geração de 55% 
dos empregos formais no país 
e representam mais de 90% 
das empresas legalizadas. Em 
Passo Fundo, o universo com-
preende 7 mil microempresas 
registradas em diversos seto-
res.

No quadro Mercado de 
Trabalho da Rádio Uirapuru, 
o gerente regional do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE) 
Passo Fundo, César Nascimento, 
revelou que os principais seto-
res que reúnem microempre-
endedores na cidade são o co-
mércio, serviços, indústria e 

agronegócio.  Revelou que um 
MEI surge a partir de uma ideia 
colocada em prática e formaliza-
da, já que depois disso, ele po-
derá atuar independente de ter 
recursos ou local para funcio-
nar. “O SEBRAE fornece asses-
soria gratuita para quem quer 
se tornar microempreendedor, 
com a promoção de palestras 

de parceiros, montagem de um 
plano de negócios, avaliação de 
mercado e público-alvo”, expli-
cou Nascimento.

 O segredo para o sucesso de 
um MEI, segundo o gerente do 
SEBRAE, está relacionado a ins-
trução qualificada e de informa-
ção sobre o produto e a deman-
da.A instituição dispõe ainda do 

“Kit MEI”, com orientações de 
mercado, comercial, controle da 
empresa, impostos, entre outras 
ações. 

 O SEBRAE atende ainda 
de forma presencial na Rua 
Uruguai 1180, no centro de 
Passo Fundo das 9h às 18h, de 
segunda a sexta-feira. O telefo-
ne é o 54 3311-3911.

 Varal Solidário doa 
agasalhos e cobertores 
aos carentes 

O grupo de escoteiros 
Guaranis de Passo Fundo, 
com sede na rua Saldanha 
Marinho, junto à Praça 
Antonino Xavier, em frente 
ao Hospital de Clínicas, com-
pleta em novembro 91 anos 
de atuação no município tra-
balhando em prol da comu-
nidade. 

 Na tarde de quinta-feira 
(04) os integrantes realiza-
ram uma ação chamada de 
“varal solidário” na sede da 
entidade, distribuindo aga-
salhos e cobertores para a 
população carente. Em en-
trevista na Uirapuru, o pre-
sidente do grupo, Adriano da 
Silva, explicou que partici-
pam das atividades crianças 
e jovens entre 6 anos e meio 
até 18 anos e o grupo está re-
cebendo novos membros.  Os 
interessados precisam ir até 
a sede acompanhados de um 
responsável e preencher a fi-

cha para análise do ingresso 
ao movimento escoteiro. São 
85 jovens e 27 voluntários 
que participam das ativida-
des todos os sábados à tarde. 
Silva informou que o grupo 
se mantém financeiramente 
através de doações da comu-
nidade. 

 Na ação do “varal solidá-
rio” que grupo passou boa 
parte do ano arrecadando 
agasalhos, calçados e cober-
tores para disponibilizar para 
as pessoas que precisam.  
“Foi montado um varal no 
meio da praça e colocadas as 
peças de roupas, as pessoas 
carentes podiam retirar con-
forme a necessidade os aga-
salhos”, disse. 

 A ação vai se repetir no 
próximo sábado (06), duran-
te à tarde, das 14h às 17h no 
mesmo local, pensando em 
amenizar o frio da população 
carente de Passo Fundo. 

 No próximo domingo (07) o bairro José Alexandre 
Zachia recebe o espetáculo “Faixa de Graça”.  Ele 
acontecerá às 16h, ao lado do Ginásio Municipal.  
A apresentação é do Grupo Ritornelo.  A peça tea-
tral faz parte do “Projeto Faixa nos Bairros” contem-
plado pela Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério 
da Cidadania./ Será distribuída gratuitamente pipo-
ca para o público.  Um dos atores Miraldi Júnior con-
tou à Uirapuru esse é o espetáculo com mais tempo de 
circulação do Grupo Ritornelo.Foram cinco anos com 
mais de 150 apresentações, rodando por vários esta-
dos do Brasil.

  A peça conta a trajetória de dois palhaços, Canela 
e Eustáquio, que partem na busca de uma nova terra e 
no caminho decidem fundar um novo país. A alegria, 
a brincadeira e a felicidade são elementos fundamen-
tais na construção desse novo território.O grupo de 
teatro está há nove anos na estrada. 

 A última apresentação do Projeto Faixa nos Bairros 
será na Praça Antonino Xavier, conhecida como 
Praça do Hospital da Cidade, dia 14, às 16h.

Grupo Ritornelo leva espetáculo 
“Faixa de Graça” para bairro Zachia

No próximo sábado  (6) a par-
tir das 13h30, no Parque da 
Gare, acontece mais uma edição 
do Cooperando na Praça, o Dia 
C, uma iniciativa da SICREDI. O 
evento é aberto a todos e será con-
centrado próximo do lago da Gare, 
com entrada facilitada pela Rua 
Minas Gerais. No local além de co-
nhecer mais sobre o SICREDI ha-
verá o fornecimento de erva-ma-
te e água quente gratuita.  Uma 
parceria com a IMED vai levar os 
cursos da instituição e seus servi-
ços para a Gare. Em entrevista na 

Uirapuru a  assessora de comu-
nicação e marketing da SICREDI 
Integração de Estados RS/SC, 
Patrícia Scherer, destacou que o 
Dia C tem o slogam “atitudes sim-
ples movem o mundo”, com o en-
gajamento da  organização das 
cooperativas brasileiras, onde se 
comemora o dia internacional do 
cooperativismo. No evento, inú-
meros serviços gratuitos serão le-
vados para a comunidade na Gare. 

 A professora  Coordenadora da 
Engenharia Civil da IMED, Jéssica 
Novaes, explicou que a IMED terá 

vários cursos presentes, como  me-
dicina veterinária dando cuidado 
aos pets.  Curso de administração 
auxiliando a abrir uma empresa. 
Curso de Direito com assistência 
jurídica e orientações. Curso de 
engenharia civil também presente 
auxiliando a população com pro-
blemas em construções, avalian-
do e orientando o que fazer diante 
de rachaduras e problemas estru-
turais em imóveis. Para aprovei-
tar esta facilidade de engenharia a 
comunidade pode levar fotos dos 
problemas da sua casa. 

Sicredi e IMED levam serviços para 
a comunidade com o Dia C
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Passo Fundo Futsal na 
liderança da Liga Gaúcha

 O Passo Fundo Futsal 
segue com tudo na Liga 
Gaúcha 2019. Com o apoio 
de um ginásio Capingui lota-
do, a equipe goleou por 7x0 
a ALAF e se isolou na lide-
rança. Em um jogo de gran-
de posse de bola e bom apro-
veitamento do Passo Fundo 
Futsal / Fasurgs / Valtra 
Razera, a vitória foi constru-
ída com gols de Romarinho 
(2x), Radaeli, Ceccato, Levy 
e Ribeirão (2x), na segunda 
etapa. Com a vitória, a equi-
pe chega aos 10 pontos em 
quatro rodadas.

 Agora é hora de manter a 
ponta do campeonato. Neste 
sábado (6) o jogo é fora de 
casa. Será contra a Sase, em 
Selbach. Para quem tem inte-
resse em acompanhar o PFF, 
os torcedores e conselhei-
ros estão organizando uma 
excursão. O contato pode 
ser feito com Kauê, pelo 54 
99694-9356. 

ESPORTES

Brasil decide a Copa América 
com o Peru

A Copa América está chegando ao final. A prin-
cipal competição de seleções da América do Sul 
terá sua decisão neste domingo (7) no Estádio 
Maracanã. O Brasil garantiu sua vaga após der-
rotar a Argentina por 2x0. Vai enfrentar o Peru, 
que surpreendeu os atuais bicampeões do Chile 
e garantiu seu lugar na final. O jogo está marcado 
para as 17h, com transmissão da Rádio Uirapuru. 

 O técnico Tite tem como desfalque o atacante 
William, que se lesionou e está fora da partida. 
A escalação deve ser a mesma que iniciou o jogo 
contra a Argentina, com Éverton sendo man-
tido na equipe titular. No Peru o destaque é o 
atacante Paolo Guerreiro, o principal artilheiro 
da história da Copa América. 

Fabiano Borba continua no 
comando do S.C. Gaúcho

A direção do Sport Clube Gaúcho anun-
ciou na tarde de hoje (03) a permanência 
do técnico Fabiano Borba. Segundo o 
presidente Augusto Ghion Jr, o técnico 
está dentro dos critérios de planejamento 
do clube e é de confiança de todos os diri-
gentes. Com essa afirmação, Borba pode 
seguir o trabalho que está desenvolvendo 
no clube e está confirmado no comando do 
Periquito na Copa Antônio Verardi, desafio 
do Gaúcho neste segundo semestre.
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Oferecimento:

CARMEN LUIZA ROSSETO 27/06/2019 62 ANOS
EVANISE SCHUSTER DELAVECHIA 27/06/2019 74 ANOS
THERESINHA FORMIGHIERI OLIVEIRA 26/06/2019 80 ANOS
ADÃO CHAVES DA ROSA 27/06/2019 88 ANOS
ORALINA OLIVEIRA DA ROSA 26/06/2019 84 ANOS
DANILO DAMINI 27/06/2019 77 ANOS
JOSÉ LOTARIO CHERON 27/06/2019 66 ANOS
LIZ BARON DOS SANTOS 27/06/2019 24 ANOS
LAURI PEDRO MARAFON 28/06/2019 55 ANOS
LAURA PACHECO DA SILVA 28/06/2019 13 DIAS
GILBERTO JACQUES DE LIMA 28/06/2019 65 ANOS
LUÍS ANTÔNIO CRUZ DA ROSA 27/06/2019 61 ANOS
JOSEFINA OTILIA FORTUNA FRANCESCATO 28/06/2019 89 ANOS
EUSIO BENJAMIN PASCOALI BLODOW 28/06/2019 01 DIA
TERESINHA BEATRIZ SOUZA DE SOUZA 28/06/2019 63 ANOS
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS REIS 23/06/2019 47 ANOS
IRACEMA TIEMANN REICHERT 28/06/2019 60 ANOS
TEREZINHA LOURDES JOANELLA CARDOSO 28/06/2019 58 ANOS
ESTÉFANI PINHEIRO NISSEL 29/06/2019 14 ANOS
ANGELINA EMILIA VINCENZI 29/06/2019 68 ANOS
OSMAR LUIZ RIBAS 28/06/2019 73 ANOS

CARLOS HENRIQUE BORGES 29/06/2019 60 ANOS
AUGUSTO STACHELSKI 29/06/2019 71 ANOS
GILBERTO ANTONIO PEZZINI 29/06/2019 62 ANOS
STELA PARISOTTO DE LIRIO 29/06/2019 91 ANOS
CRISTIANO CHAVES MACIEL 26/06/2019 30 ANOS
JOSÉ FRANCISCO DE VARGAS 29/06/2019 72 ANOS
GEMA MARINA BRAGAGNOLO FABRIS 01/07/2019 87 ANOS
OSVALDO WINCK DE SOUZA 28/06/2019 68 ANOS
GRASIELA DO NASCIMENTO PAVÃO 30/06/2019 28 ANOS
VITORIA FELISBINA SANTANA 01/07/2019 74 ANOS
VILMA CAMARGO 01/07/2019 33 ANOS
DJANIRA MACHADO 30/06/2019 76 ANOS
PAULA MAQUICINE MACHADO DOS SANTOS SILVA  01/07/2019 23 ANOS
TARCI GUILHERME MARX 01/07/2019 73 ANOS
SADI TUMELERO 01/07/2019 70 ANOS
EMANUELE MADER DOS SANTOS 01/07/2019 05 ANOS
ÉVERTON DA SILVA TRINDADE 29/06/2019 39 ANOS
ANDREIA APARECIDA MAZIERO GROMOSKI 01/07/2019 36 ANOS
ENIO DIAS 01/07/2019 50 ANOS
PAULO GELINSKE 01/07/2019 90 ANOS
MARCOS LUCIANO CARDOSO 29/06/2019 40 ANOS

SEBASTIÃO ERNI PRUDENTE DA SILVA 02/07/2019 65 ANOS
ENIO LUIZ ZANATTA 02/07/2019 67 ANOS
ANTÔNIO CELSO FERREIRA DA SILVA 25/06/2019 63 ANOS
LEOPOLDO SOBIESKI 02/07/2019 73 ANOS
EDMILSON JOSÉ FERRÃO 30/06/2019 54 ANOS
LUÍS CARLOS DOS SANTOS 02/07/2019 60 ANOS
FERNANDO CÉSAR BRANDÃO PEREIRA 02/07/2019 60 ANOS
FLORENTINA CECCONELLO 03/07/2019 78 ANOS
MARLENE VARGAS 02/07/2019 63 ANOS
JOÃO ALEX SEVERO MORAES 02/07/2019 37 ANOS
PLACIDO DA COSTA NAVARRO 03/07/2019 77 ANOS
JOÃO PROENÇA 03/07/2019 64 ANOS
SÉRGIO PAULO BASSANI 02/07/2019 82 ANOS
ALFINA LIMA DA SILVA 04/07/2019 99 ANOS
ORTENILA GASPERIN ZANCANARO 04/07/2019 93 ANOS
LORENO JOSÉ VANINI 01/07/2019 73 ANOS
VALDECIR LUIZ POLI DUTRA 04/07/2019 72 ANOS
VERA ALICE PEDRO 03/07/2019 61 ANOS
LEANDRO DOS SANTOS DE SOUZA 29/06/2019 26 ANOS
AMELIA DOS SANTOS LIMA 04/07/2019 85 ANOS

Ob
itu

ár
io

POLÍCIACASO DE LEANDRO VESOLOSKI

Ex-dirigentes do Sindicato de Vigilantes 
de Passo Fundo são condenados por 
desvio de recursos sindicais

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) obteve a con-
denação do ex-presidente e do 
ex-tesoureiro do Sindicato de 
Vigilantes (Sindivigilantes) de 
Passo Fundo, Orides Thimoteo 
da Costa e Sérgio Dalmolin, em 
ação ajuizada por conta de des-
vio de recursos sindicais. A sen-
tença confirma definitivamente 
o afastamento do ex-presiden-
te, realizado em 2018, e proíbe 
os dois réus de se candidatarem 
a diretoria novamente e de rece-
berem incentivos fiscais ou cre-
ditícios públicos.

Os valores subtraídos do sin-
dicato pelo ex-presidente devem 
ser devolvidos, com execução, 
inclusive, do patrimônio pesso-
al presente e futuro. Orides deve 
pagar, além disso, multa, cal-
culada nos termos da senten-
ça, com base na arrecadação do 

sindicato, e indenização por da-
nos morais coletivos de R$ 200 
mil. Este último valor é reversí-
vel a projetos de órgãos públi-
cos ou instituições privadas sem 
fins lucrativos da região, cons-
tantes do cadastro de projetos 
do MPT em Passo Fundo. Orides 
também deve, a partir do trânsi-
to em julgado da ação, ter seus 
direitos políticos suspensos por 
oitos anos.

O valor total a ser devolvi-
do deve ser apurado em fase 
posterior do processo. Foi ve-
rificado, entre outros, a apro-
priação de dinheiro de traba-
lhadores, representados pelo 
sindicato em ação contra a 
Vigilância Pedrozo Ltda., e 
em ação do sindicato contra a 
Semeato S.A.

O inquérito civil que funda-
menta a ação de improbida-

de administrativa foi iniciado a 
partir de denúncia sobre desvio 
de contribuições assistenciais, 
depósito de valores do Sindicato 
em contas particulares da dire-
toria, e dilapidação do patrimô-
nio sindical. O inquérito confir-
mou a denúncia e constatou, 
além disso, irregularidades em 
compras e contratações de ser-
viços, com indícios de superfa-
turamento, custeio de viagens, 
prestação de contas irregular e 
incompleta, e abuso das prerro-
gativas sindicais, como manipu-
lação para obter a demissão de 
adversários políticos, inviabili-
zando sua candidatura à dire-
ção do Sindicato.

A ação é de responsabili-
dade da procuradora do MPT 
em Passo Fundo, Priscila Dibi 
Schvarcz. A decisão foi proferi-
da pelo juiz do Trabalho subs-

tituto Evandro Luis Urnau, da 
4ª Vara do Trabalho de Passo 
Fundo. Na ação, também era 

réu o ex-secretário de Finanças, 
João Carlos da Silva, absolvido. 
Cabem recursos da decisão.

Homem tenta assaltar posto 
de combustíveis com cabo 
de guarda-chuva, não leva 
nada e acaba preso

No início da noite de segunda-feira, 01, 

um homem de 22 anos foi preso após 

tentar cometer um assalto a um posto de 

combustíveis utilizando um cabo de guar-

da-chuva como arma. O fato aconteceu em 

um estabelecimento da Avenida Presiden-

te Vargas, no bairro São Cristóvão.

A Brigada Militar foi acionada por volta 

das 18h15 para atender a ocorrência. 

Chegando no local, os policiais foram infor-

mados que o autor do crime teria utilizado 

o objeto como se fosse uma arma de fogo, 

porém o criminoso se assustou com a che-

gada de clientes e fugiu sem levar nada.

Apreendidos 1170 quilos de alimentos impróprios 
para o consumo em Passo Fundo

Policiais Civis da Delegacia 
de Polícia de Proteção ao 
Consumidor, Saúde Pública 
e da Propriedade Intelectual, 
Imaterial, Industrial e Afins/
DECON, do Departamento 
Estadual de Investigações 
Criminais, que integram 
a Força-tarefa Segurança 
Alimentar, também compos-
ta por agentes do Ministério 
Público Estadual, Secretaria 
Estadual de Agricultura 
e Pecuária e Vigilância 
Sanitária Estadual e 
Municipal, deflagram, nes-
ta quarta-feira, dia 03, ação 
conjunta em Passo Fundo/
RS, quando se apreendeu 
por volta de 1170 kg de ali-

mentos, impróprios para o 
consumo no Atacado Forte, 
no bairro São Cristóvão, e 
na Casa da Ovelha, na Vila 
Luiza, em Passo Fundo, mo-
tivo pelo qual foram inutili-
zados.

Durante a ação, os Policiais 
Civis, membros do Ministério 
Público e agentes fiscais 
constataram diversas irregu-
laridades nos locais visita-
dos, que expunham à venda 
produtos sem procedência, 
gêneros alimentícios com 
prazo de validade vencido, e, 
também, carnes, igualmente 
sem procedência e indevida-
mente refrigeradas.

A fiscalização promovi-

da teve por objetivo garantir 
que alimentos seguros sejam 
disponibilizados à popula-
ção, ou seja, próprios para o 
consumo e benéficos para a 
saúde.

Os proprietários e/ou res-

ponsáveis pelos estabeleci-
mentos comerciais vistoria-
dos deverão responder por 
delito contra as relações de 
consumo, prescrito no inci-
so IX do artigo 7° da Lei n° 
8.137/90 
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ACÁCIO SILVAPOLÍCIACASO DE LEANDRO VESOLOSKI

Acusado de matar a ex-companheira na 
Donária é preso pela polícia

 O homem acusado de matar a ex-companheira no úl-
timo domingo, foi preso ao se apresentar polícia nesta 
quarta-feira, 03. Sidnei dos Santos da Costa, 38 anos, 
que manteve um relacionamento com a vítima por apro-
ximadamente 8 anos, é acusado de ter matado Grasiela 
do Nascimento Pavão com dois tiros.

 De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 
Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, Grasiela 
dormia com o atual companheiro em sua residência na 
Rua Setembrino Vieira dos Santos na Donária em Passo 
Fundo, quando por volta das duas da manhã de domin-
go, Costa e seu irmão teriam invadido a casa, se dirigi-
do até o quarto onde a vítima estava e efetuado dois dis-
paros contra a cabeça de Grasiela do Nascimento Pavão, 
que chegou a ser encaminhada para o Hospital São 
Vicente de Paulo, mas devido à gravidade dos ferimen-
tos não resistiu e morreu. 

 Na Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher 
(DEAM) se apresentaram na presença de um advoga-
do o acusado Sidnei dos Santos da Costa e seu irmão, 

José Augusto da Costa de 20 anos. De acordo com in-
formações da Delegada Daniela de Oliveira Mineto que 
responde pela DEAM em Passo Fundo, José Augusto da 
Costa se apresentou como sendo o autor dos disparos 
que mataram Grasiela do Nascimento Pavão. 

 A delegada já havia solicitado a prisão preventiva do 
ex-companheiro de Grasiela Pavão que foi deferida du-
rante o depoimento do mesmo. Sidnei dos Santos da 
Costa foi encaminhado ao Presídio Regional de Passo 
Fundo. José Augusto da Costa foi ouvido e liberado. 

 A delegada também havia solicitado a prisão preven-
tiva de Maurício dos Santos da Costa, cunhado da víti-
ma, que foi apontado por testemunhas como sendo a 
pessoa que acompanhava Sidnei no momento do crime. 

 A Polícia Civil trabalha agora para dirimir dúvidas 
sobre a real participação de cada envolvido no crime. 
Testemunhas do fato relataram que o ex-companheiro 
de Grasiela já havia dirigido ameaças a vítima. O casal 
estava separado há cerca de três meses e o acusado não 
aceitava a separação.

Irmãos passo-fundenses são 
presos por tráfico de drogas em 
Panambi

 Na manhã desta quarta-feira,03,  policiais 
civis da 14 DPRI efetuaram a prisão em flagran-
te de dois indivíduos por tráfico de drogas no 
bairro Esperança em Panambi. No local foram 
apreendidos crack, cocaína e maconha, além de 
uma balança de precisão, celulares e valores em 
espécie.

 Os dois jovens presos são irmãos, identifi-
cados como Elias Vieira, 18 anos, e Flaviano 
Vieira, 19. Ambos naturais de Passo Fundo e já 
possuem antecedentes criminais por tráfico de 
drogas. A mesma residência já foi alvo de buscas 
e já foi objeto de investigação e de prisões por 
tráfico de drogas em 2019.

 Após os trâmites legais os presos serão 
conduzidos à Penitenciária Modulada de Ijuí.A 
ação contou com o apoio da Brigada Militar de 
Panambi.

Mauricio Dal Agnol é excluído da OAB/RS
 Em uma decisão unânime do Conselho Pleno da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB),Mauricio Dall Agnol teve 
sua inidoniedade formalmente declarada para o exercício 
da profissão, em sessão na última sexta-feira. Com a deci-
são Dal Agnol foi excluído da entidade que congrega os ad-
vogados do Rio Grande do Sul. 

 O advogado passo-fundense já estava suspenso do 
exercício da profissão desde 2015, quando foi acusado 
pelo Ministério Público de apropriação indébita em ra-
zão do ofício, emprego ou profissão. O advogado respon-
de na justiça por lesar mais de 30 mil clientes.

Relembre o Caso
 A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público 

Estadual/RS, desencadeou em fevereiro de 2014 a Operação 
Carmelina, com o objetivo de desarticular organização cri-
minosa formada principalmente por advogados e contado-
res. O grupo criminoso pode ter lesado mais de 30 mil pes-
soas no Rio Grande do Sul em valores que superariam R$ 
100 milhões. “Carmelina” é o nome de uma senhora, lesa-

da pelo grupo, que faleceu em decorrência de um câncer. 
Ela poderia ter um tratamento mais adequado se tivesse re-
cebido a quantia aproximada de cem mil reais a que teria 
direito, valor que os criminosos nunca lhe repassaram.

 Mauricio Dal Agnol poderá recorrer da sentença do 
Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
junto ao Conselho Federal da OAB, com sede em Brasília.

Acusados da morte de jovem durante comemoração 
de futebol no Centro estão foragidos

 No dia 30 de novembro de 
2017, o jovem Natan Regis dos 
Santos Renz, de 18 anos, foi morto 
durante uma comemoração após 
um jogo de futebol do Grêmio, no 
Centro da cidade.

 O jovem foi baleado na Avenida 
General Netto, em frente ao 
Claudião Lanches. Na ocasião, o ir-
mão de Natan, identificado como 
Renan dos Santos Renz, de 21 anos, 
relatou aos policiais que eles esta-
vam com um grupo de amigos co-
memorando a conquista do título 
do Grêmio, quando foram surpreen-
didos pelo ex-namorado de uma das 

meninas presentes no grupo.  
 O acusado, identificado como 

Mairos de Oliveira Lopes, de 24 anos, 
sacou um revólver e efetuou quatro 
tiros, sendo que um atingiu Natan na 
testa. Após o crime, o atirador fugiu 
de moto para rumo ignorado.

 No dia 15 de janeiro de 2018, 
em cumprimento de mandado de 
prisão, a Brigada Militar de Passo 
Fundo prendeu Mairos de Oliveira 
Lopes. A investigação pela Polícia 
Civil identificou mais dois partici-
pantes do crime e que tiveram a 
prisão decretada pela justiça, sen-
do considerados foragidos desde 

20 de dezembro de 2017. São eles: 
Márcio de Oliveira da Silva, com 
38 anos de idade hoje, vulgo Arri, 
e Jean Francisco Pess Dalla Flora, 
vulgo Birinha, hoje com 26 anos.

 Conforme informações repassa-
das para a Uirapuru, o advogado 
da dupla afirmou que eles se apre-
sentariam em audiência na última 
segunda-feira (1), mas os mesmos 
não compareceram, seguindo na 
condição de foragidos.

 Qualquer informação sobre o 
paradeiro dos dois deve ser re-
passada para a Brigada Militar no 
190.
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Cavalo morto na perimetral

Mais um caso de cavalo morto atropelado. Até quando os proprietários desses animais 
vão continuar impunes? Esse fato ocorreu na perimetral do IFSUL na manhã de quinta-
feira. Indignado com uma situação dessas. 

S.
O.

S.
 S

ER
VI

ÇO
S

En
qu

et
e

Você sabe onde o seu filho 

adolescente faz festa com os 

amigos?

 �  SIM

 �  NÃO

Responda no site www.radiouirapuru.com.br. 

n Corsan 3313- 9000

n RGE 0800-9700900

n Brigada Militar 190

n Polícia Civil 3313-6499

n Denúncias de agressões a mulheres 197 - 180
3581-0725

n Bombeiros 193

n Batalhão Ambiental 3335-8350

n Recolhimento de lixo 3045-1968

n Recolhimento Móveis Usados 3316 - 7202

n Recolhimento de animais mortos 3317-2529

n  Secretaria Munic. do Meio Ambiente/mal-
trato animais/ Podas de árvores 3311-5494

n Iluminação Publica 3313-7576
3313-7792

n Secretaria de Transporte e Serviços Gerais 3313-7576

n Guarda Municipal de Trânsito 3311-1195

n Postão 24 horas 3311-6494

n Cais Dr. Cyrio/Petrópolis 3327-2829

n Cais Dr. Luiz Fragomeni / São Cristóvão 3335-1949

n Cais Dr. Augusto Hexsel/ Edmundo Trein 3314-3060

n Cais Dr. Erwin Crusius / Hípica 3313-9018

n Cais Dr. Antônio Albuquerque Vila Luiza 3312-9322

n  Conselho Tutelar:  - Microregião I
Atendimento 24h
- Microregião II
Atendimento 24h

Cel: 3312-1588
9998-1051
3312-3699

Cel: 9975-9309

n Casa de Passagem Madre Teresa de Calcutá 3314-6180

n SAMU 192

Cinelaser  - Passo Fundo Shopping
Anabelle 3: De volta para casa 
Classificação: 14 anos/ Terror
Sessões:  15:30, 17:30, 19:30, 21:40 (Leg)  

Homem Aranha: Longe de casa
Classificação: 12 anos/ Ação
Sessões: 15:00, 16:30, 17:30, 18:40, 19:00 
(Leg), 20:00, 21:10 e 21:30 (Leg)

PETs: A vida secreta dos bichos 2 
Classificação: Livre/ Animação
Sessões: 15:30 (3D) e 18:30 (3D) ,

TOY STORY 4 - 3D
Classificação: Livre/Animação
Sessões: 16:30 e 20:30 

Turma da Mônica: Laços
Classificação: Livre/ Aventura
Sessões: 14:40 e 16:40 

Centerplex Bourbon
Homem Aranha: Longe de casa 3D
Classificação: 12 anos/ Ação
Sessões: 13:30, 16:00 e 18:45 e 21:00 (Leg)

TOY STORY 4 - 3D
Classificação: Livre/Animação
Sessões: 15:00 e 19:10

PETs: A vida secreta dos bichos 2 
Classificação: Livre/ Animação
Sessões: 13:00 e 17:10 

Anabelle 3: De volta para casa 
Classificação: 14 anos/ Terror
Sessões:  21:20

Arcoplex Bella Città 
Homem Aranha: Longe de casa
Classificação: 12 anos/ Ação
Sessões: 14:00, 16:30, 19:00 e 21:30 (Leg)

TOY STORY 4  
Classificação: Livre/Animação
Sessões: 17:30 e 19:30

 PETs: A vida secreta dos bichos 2 
Classificação: Livre/ Animação
Sessões: 14:00, 15:45

Anabelle 3: De volta para casa 
Classificação: 14 anos/ Terror
Sessões: 21:30

Programação dos Cinemas  

Aonde Ir
Teatro: Faixa de Graça
Através do projeto “Faixa nos Bairros” e o patrocínio da Comercial Zaffari, o Grupo Ritornelo 
de Teatro apresenta mais uma vez o espetáculo “Faixa de Graça”, desta vez no Bairro Zacchia, 
ao lado do Ginásio Municipal. Prepara a pipoca e o chimarrão, e venha!
Data: 07/06 - Hora: 16:00  - Onde: Bairro Zachia (Ao lado do Ginásio)
Entrada gratuita 
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 Alimento impróprio!
Foram apreendidos 1170 quilos de alimentos 
impróprios para o consumo em Passo Fundo 
no Atacadão Forte na Presidente Vargas. 
Durante a ação, os Policiais Civis, membros do 
Ministério Público e agentes fiscais constata-
ram diversas irregularidades, que expunham 
à venda produtos sem procedência, gêneros 
alimentícios com prazo de validade vencido, 
e, também, carnes, igualmente sem proce-
dência e indevidamente refrigeradas. Essa 
ação faz bem também aos bons comerciantes 
que tinham que enfrentar essa concorrência 
desleal. Os bons e decentes comerciantes 
agradecem.  Até sonegação deveria haver,  pois 
os tais produtos não tinhma procedência e 
muito menos Nota Fiscal..  A população tinha 
direito de saber. A ação também autuou a Casa 
da Ovelha, na Vila Luíza. 

Malandragem do Aécio
O playboyzao Aécio Neves queria que seu 
processo fosse para a Justiça Eleitoral e lá mor-
resse em alguma gaveta, eis que ela não tem 
estrutura alguma para investigar corrupção 
pura e assim ele conseguir se safar. Malandrão 
metido a esperto esse netinho do vovô Tancre-
do que ainda quer se sair como honestinho. Já 
estaria na cadeia se não tivesse foro privile-
giado. Realmente é um baita absurdo essa lei 
brasileira do foro privilegiado para vigaristas 
corruptos e ladroes...

 Rio Grande faliu?
Pois 76% da receita do Estado está comprome-
tida com pagamento de servidores que estão 
na ativa. Isso é inédito. O governador Eduardo 
Leite revelou que um dos momentos mais 
delicados do processo de adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal será a adoção do cálculo 
real das despesas com o funcionalismo. Esse 
cálculo atual não inclui ainda as despesas com 
inativos e aposentados pagos pelo caixa do 
governo do Estado. Neste caso, a Receita Cor-
rente Liquida passará para incríveis e inéditos 
76% se somados os servidores de todos os 
poderes. Esta é uma exigência da Secretaria do 
Tesouro Nacional. Há que diga, com todas as 
letras, que o Rio Grande faliu! Será?

Privatizações aprovadas
Assembleia Legislativa aprova autorização 
para o governo privatizar a CEEE, CRM e 
Sulgás. Quer dizer, até agora o Governador 
Eduardo Leite saiu vitorioso com a privati-
zação das estatais, conforme promessa de 
campanha e a gauchada espera que daqui para 
a frente a vitória se torne do Estado que vive 
um momento deprimente. Queiramos ou não a 
privatização se trata de gesto de modernização 
que, espera-se, produza os efeitos necessários 
em Brasília para que o Rio Grande possa iniciar 
sua recuperação econômica! Numa hora des-
sas precisamos ser realistas: é raro encontrar 
alguém do povão que esteja contra essas em-
presas, especialmente da forma como foram 
utilizadas pelas corporações e por malandros 
da política... Na CEEE, por exemplo, se cochicha 
numa tal de “indústria” de ações trabalhistas 
que fez a alegria e a riqueza de muitos que se 
dizem defensores do povo!

Venda de mandato
Requerimento do deputado federal José 
Medeiros (Podemos) à Polícia Federal motivou 
uma investigação para apurar as suspeitas de 
que o ex-deputado Jean Willys vendeu seu 
mandato para que o marido do norte-america-
no Glenn Greenwald, o suplente do PSOL Da-
vid Miranda, assumisse sua vaga na câmara dos 
Deputados. Há ainda outra investigação aberta 
pelo Coaf para identificar a transferência de di-
nheiro para o exterior destinada a Jean Willys. 
Mas que coisa, mais esta de vender mandato! 
O diabo fica louco de feliz com tudo isso...

Ônix governador?
Na berlinda (ou como dizem outros: sendo fri-
tado em fogo brando), o deputado Ônix Loren-
zoni (DEM) sonha se lançar ao governo do Rio 
Grande do Sul e dedica sua agenda a políticos 
do seu estado. Para alguns isso é muito cedo, 
para outros vale aquele antigo ditado que o 
gaúcho sestroso sempre usa numa hora dessas 
“Deus ajuda quem cedo madruga”.

Escola: lesma e lebre
Questionamento do ouvinte atento: na escola 
estadual da Cohab I saiu a troca de fios para 
manter as luzes e por que na Escola Lucille 
Fragoso de Albuquerque, que tem pedido há 
mais de 2 anos, ainda não trocaram a fiação 
e ela tá lá sem uso?  O gaudério balaqueiro 
completou a indagação:  por que a licitação 
e burocracia andou rápido como lebre numa 
escola e na outra parece lesma caminhando? 
Inclusive para a Lucile tinha verba depositada 
para ser usada. Quem explica? É ou não é de 
em endoidar doidinho?

Gaúchos voando mais!
O governador  Eduardo Leite assinou   dois 
decretos que preveem alterações nas regras 
do Programa Estadual de Desenvolvimento da 
Aviação Regional. A ideia é ampliar e incentivar 
voos regionais de passageiros entre Porto Ale-
gre e, pelo menos, seis aeroportos do Interior: 
Bagé, Santana do Livramento, São Borja, Rio 
Grande, Passo Fundo e Santa Rosa. Outras 
cidades gaúchas interessadas em receber rotas 
também poderão participar do programa. Em 
tempos de velocidade digital essa é uma decisão 
que pode ajudar a gente criar um novo Estado! 
Legal ver isso: começamos com o cavalo, depois 
veio a carroça, depois o trem, a seguir o ônibus e 
agora o avião. Estamos no rumo certo?

Fogo na camionete 
Nesta semana teve uma ocorrência esquisita: 
uma camionete pegou fogo em Três Palmeiras 
e, pasmem, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) 
nada sabia. Quem atendeu ocorrência foi o 
corpo de bombeiros daquela cidade.  Ouvinte 
da Uirapuru lascou: acabaram com a PRE? É 
quase um deboche ou piada isso?  Na rodovia 
deles a poucos quilômetros do acontecido 
e eles não sabiam? Que proteção é essa que 
a polícia está oferecendo aos motoristas?  
Acabaram com a PRE de relevantes serviços já 
prestados ao Rio Grande?

Fogo na camionete II
Claro, numa hora dessas tem de tudo: tem 
gente triste, tem gente preocupada, gente 
assustada e tem até gente que faz blague. Ao 
ouvir a notícia na Rádio Uirapuru o índio guapo 
buenacho achou se bom tom indagar: “Será 
que o Eduardo Leite não quer vender ou priva-
tizar também a nossa PRE?” Vai saber o que se 
passa na cabeça do homem numa hora dessas...

Emergência sem consulta
Como já foi previsto o Setor de emergência 
do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) está 
fechado para consultas devido a superlota-
ção.  É compreensível que assim seja diante 
da situação de vida ou morte de quem precisa 
um serviço de emergência. Uma coisa é uma 
gripe forte ou dor de barriga forte que pode 
esperar um pouco o atendimento e outra 
coisa bem diferente é uma situação em que 
alguns minutos a mais podem ser fatais para 
o paciente. Eis algo que Passo Fundo, com sua 
estrutura de terceiro polo de saúde do Sul do 
Brasil tem totais condições de consertar sem 
mais delongas.

ENEM não muda agora!
Enem será 100% digital até 2026, garante o 
Inep. Mas atenção juventude gaúcha macanuda: 
nada muda para os participantes inscritos neste 
nosso ano de 2019 que está em andamento. 

O Inep divulga isso de mudar para que todos 
fiquem antenados quanto ao futuro. Estamos 
combinados? Em 2019 fica tudo como dantes 
no quartel de Abrantes e somente depois que 
a coisa muda de figura... Assim, se preparem do 
modo tradicional para o próximo exame!

Beberagem prematura
E o caso de jovens adolescentes de 12, 13 e 14 
anos que amanhecem em baladas bebendo e 
festando como se fossem gente de maior idade? 
Nesta semana uma menina de 14 anos foi esfa-
queada numa balada. Outra situação que cha-
mou atenção foi um vídeo que circulou de uma 
jovem fazendo sexo oral num menino em plena 
calçada da Independência. Meu Deus onde va-
mos parar? Quem poderá mudar essa situação? 
Vamos ser sinceros: é algo realmente assustador. 
Quem não fica jururu com esses fatos?

Brasil ladeira abaixo?
Algo precisa acontecer no País para mudar esse 
cenário aterrador. Já se perdeu e se sacrificou 
mais um ano de nossas vidas com esse clima de 
estagnação total; clima de ladeira abaixo!  Só se 
vê grandes empresas indo embora e fechando 
empregos. Em Palmeira das Missões foram 
para o bebeléu 900 empregos com fechamento 
da Nestle. Outra empresa que fechou foi a 
Duratex. Enquanto isso acontece os eleitos 
para o parlamento Nacional por onde deve 
necessariamente passar as grandes medidas 
saneadoras ficam enchendo o saco, perdendo 
outro dia precioso ouvindo o Moro e assim vai?  
Quer dizer: suas excelências, nossos deputados, 
não estão preocupados com as dificuldades de 
um povo que está chegando ao limite de seu 
sofrimento. É dose para matar dinossauro...

Ponto eletrônico  
Governo federal vai implantar ponto eletrô-
nico para servidores. Controle de presença 
é feito hoje de forma manual, onde cada um 
assina um livro no período que por ventura en-
tender, o que dificulta e impossibilita qualquer 
fiscalização. Um dia um cidadão entrou numa 
repatriação federal de uma cidade que não va-
mos dizer o nome e ouviu um funcionário dizer 
para o outro: “ontem eu assinei pra você que 
não veio e hoje você assina pra mim que vou 
sair mais cedo. ” Pode? Vai saber se pode!

Donos das mulheres 
Tragicamente seguem num crescente os casos 
de feminicídios em Passo Fundo. Tinham que 
se achar forma de coibir antes a violência, evi-
tar essa barbárie! Depois da mulher agredida 
e morta nada adianta. Piorou enormemente o 
número de agressão depois dessas novas leis 
do feminicídio. Quem explica esse estranho 
fenômeno? Parece que aguçou o lado violento 
(ou seria demoníaco?) dos agressores nestes 
últimos meses.  Será que a lei provocou os 
caras?  Se você impõe restrição aí mesmo que 
o cara vai atacar e matar com ódio quem disse 
ter amado antes. Esse é a nova realidade dura 
e insana. Tem homem se achando dono da 
mulher. Muitos caras se comportam como se 
fosse proprietário dela. E tudo isso em pleno 
Brasil do terceiro milênio...

Dal Agnol excluído
Pois o advogado que lesou mais de 30 mil clien-
tes é excluído da OAB-RS. Maurício Dal Agnol 
foi investigado e chegou a ser preso por aplicar 
golpe em milhares de cliente e a instituição que 
vigia sua profissão agiu rápido. Por outro lado 
é impressionante a morosidade da justiça que 
traz a impunidade vista mais uma vez no caso 
desse golpista. Vejam que seus pares da OAB 
o julgaram e já condenaram por lesar clientes 
seus. Na justiça esses mesmos casos sequer 
saíram da 1ª Instância e até estavam congela-
dos pelo STF. Vergonha.  Afronta as pessoas 
de bem e honestas. Falando nisso: como estão 
alguns processos contra o Dal Agnol? Será que 
estão andando? Será que a justiça vai obrigar 
ele pagar o dinheiro tomado das pessoas! Essa 
morosidade da Justiça nossos parlamentares 
não pensam em analisar?

Amado Batista
Pois a Rádio Uirapuru prorroga sua bela 
promoção onde dois ingressos VIPs para show 
do Amado Batista saem pelo preço de um. 
Pense nisso: leva dois e paga um? Você, ali, bem 
acompanhado, num ambiente VIP curtindo 
um dos ícones de música brasileira! Claro que 
vale a pena, até porque o tempo passa rápido e 
dar-se um momento agradável em tempos tão 

atribulados como estes que vivemos é quase 
obrigação. Vai lá, aproveite índio macanudo e 
leve sua prenda! 

Área para a Federal
Município doará área do antigo Estádio 
Delmar Sitoni para instalação de nova sede da 
Polícia Federal.  Ouvintes questionam se essa 
é a melhor opção. Trata-se de uma área nobre 
e poderia ser ali instalado um grande centro 
de saúde, por exemplo. Mas o prefeito deixou 
claro que apenas uma parte da área será para 
a PF, a outra poderá utilizada para outros fins, 
em beneficio mais direto da população...

Pesquisa da Uirapuru 
Pesquisa exclusiva promovida pela Rádio 
Uirapuru aponta nível de satisfação da 
população em relação aos prefeitos de Passo 
Fundo. É uma amostragem ideal da popula-
ção conforme perfil do IBGE. Aplicada pelo 
Instituo Reality de Pesquisas (IRP), dirigido por 
Domício Torres, o levantamento quantitativo 
ouviu durante o mês de junho 300 pessoas de 
ambos os sexos a partir de uma metodologia de 
amostragem que corresponde com a realidade. 
Uma das perguntas aplicadas foi esta: “Que 
nota, de zero a dez, o senhor ou senhora daria 
para a atual administração do prefeito Luciano 
Azevedo? ”. Os resultados apontaram que 75% 
dos entrevistados deram nota de 7 a 10 para a 
gestão do atual prefeito municipal.

Pesquisa da Uirapuru II
Os resultados dessa pesquisa foram divulgados 
no Programa Sem Segredo do último sábado 
com a participação do prefeito. Na ocasião 
do diretor da emissora, Jerônimo Fragomeni 
destacou que ao longo dos 37 anos, a Uirapuru 
sempre balizou sua atuação mediante pesqui-
sas de opinião pública realizadas periodica-
mente para fundamentar todas as novidades 
da emissora. O diretor da Rádio Uirapuru 
frisou que nesta nova pesquisa encomendada, 
além de obter resultados relacionados a uma 
série de questões internas, a Uirapuru buscou 
saber a opinião das pessoas sobre itens rela-
cionados a  cidade.

Pesquisa da Uirapuru III
Após conhecer os dados o prefeito Luciano 
Azevedo parabenizou a Uirapuru pela preocu-
pação com aspectos que envolvem o dia a dia 
de Passo Fundo e se disse emocionado com a 
surpresa e, sobretudo, com os resultados da 
pesquisa aplicada sobre aspectos técnicos e 
observando critérios metodológicos rigorosos. 
Nessa ocasião prefeito ainda parabenizou a 
equipe da Administração Municipal e disse que 
os números enchem de responsabilidade toda 
a equipe de trabalha junto ao Executivo.

Obras na Brasil
Segundo apuramos as obras da Avenida Brasil 
devem acelerar após melhorias ultrapassarem 
trecho da ponte do Rio Passo Fundo. Na real, 
na real, são poucos que perdem a paciência 
com os transtornos que obras desse natureza 
trazem para motoristas e para as pessoas. A 
maioria compreende que sem isso é impossível 
melhorar a nossa bela e histórica avenida. O 
gaudério sestroso, sentado num desses bancos 
da Avenida Brasil proseando com sua prenda 
e tomando um chimarrão, lascou essa: “e dizer 
que por esta avenida passavam os tapejaras 
que vinham de Sorocaba buscar mulas de gado 
xucro lá das banda da pampa...”
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A 
necessidade de reformar essa tal previdência é mais antiga do que 
tomar chimarrão pela manhã. Collor, FHC, Lula, Dilma e Temer 
falaram, falaram, falaram e ficou nisso. “O problema é que ninguém 

quer perder nada”, diz Jair Bolsonaro sobre dificuldades dessa Reforma 
sair das boas intenções. Cada um quer preservar ou até ampliar suas van-
tagens e benefícios. Claro que desse jeito a porca sempre entorta o rabo”

Rengueando cusco
O frio está de renguear cusco 
nos últimos dias. Com isso o 
Secretário Municipal Wilson Lill 
reforçou atuação para tirar de 
alguma forma os moradores de 
rua e dar-lhes um abrigo. Com 
temperaturas negativas pessoas 
que dormem ao relento podem 
morrer. Ronda Social vai traba-
lhar dobrado em prol dessas pes-
soas pois parece que a friagem 
vai continuar.
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