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Nova Lei do Inquilinato já está em vigor no Brasil
Desde o dia 25 de 
janeiro já estão 
valendo as novas 
regras para locação 
de imóveis no País, 
facilitando a relação 
entre locador
e locatário.
Leia mais na página 10.

Arquivo / CZS

• Mais proteção em pontos perigosos da Estrada do Mar
Leia na página 11.
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RecoRte e guaRde!

Heróis e heróis

A tragédia que se abate sobre o Haiti 
(o terremoto de 12/01/2010) co-
move a todos. Um país que já vivia na 

condição de miséria quase total e que passa 
agora por toda essa calamidade deixa qual-
quer um consternado.

Mas essa situação de calamidade trou-
xe à tona uma verdadeira legião de heróis, 
além dos próprios haitianos, que conse-
guem sobreviver frente a todas essas ad-
versidades; a imprensa nos mostra pessoas 
de várias partes do mundo se mobilizando 
para socorrer esses irmãos tão sofridos.

O que falar, então, dos nossos bravos sol-
dados brasileiros, que são um verdadeiro 
alento para a dor dos haitianos? O trabalho 
que nossos militares fizeram naquele país é 
reconhecido pelo mundo inteiro: consegui-
ram implantar a paz quando a desordem 
imperava, beirando o caos total. As crianças 
do Haiti olham para os soldados brasileiros 
com brilho nos olhos; penso que, além de 
agradecidos, sonhando em um dia virem a 
ser aqueles homens de farda.

Imagino o orgulho que os familiares des-
ses brasileiros devem sentir quando veem 
seus filhos puxando um ser humano semi-
morto dos escombros, fazendo um parto 
improvisado ou apenas confortando quem 
não aguenta mais tanta dor.

Esses são heróis no sentido real da pala-
vra, diferentes daqueles de que se ouve toda 
noite em nossos televisores: “Nossos heróis 
estão de volta!”

É assim que o apresentador Pedro Bial 
se refere aos participantes do BBB: jovens 

desocupados, corpos sarados, caras e bo-
cas, para não falar de outras partes, íntimas, 
expostas para milhões de brasileiros. Vinte 
e quatro horas por dia de ócio, bebendo e 
falando “abobrinhas”.

Realmente estamos muito carentes para 
aceitarmos passivamente que um bando de 
desocupados sejam chamados de heróis. 
Por favor! Nossos ouvidos não são privadas 
para que fiquem depositando dejetos neles. 
Vamos procurar conhecer o sentido verda-
deiro da palavra herói.

Segundo o Aurélio, o significado de herói 
é o seguinte: “Homem extraordinário pelos 
feitos guerreiros, valor ou magnanimidade”. 
Quais são os feitos guerreiros dos BBBs? E 
a magnanimidade, então? Só se for em bun-
das e peitos siliconados.

Acredito que não precisamos nos deter 
aos dicionários, pois temos heróis verdadei-
ros nos homens e nas mulheres que estão 
muitas vezes ao nosso lado. Trabalhadores 
que ganham um salário de miséria, pegam 
ônibus lotado pela manhã e, à noite, voltam 
para casa com minguados trocados para 
saciar a fome de seus filhos; mesmo assim, 
vivendo com toda essa miséria, escolhem 
dizer não ao mundo do crime, do tráfico, 
da marginalidade. Esses, sim, são heróis de 
verdade, pois frente a todas as adversidades 
podem olhar seus filhos de cabeça erguida e 
cobrar deles essas mesmas atitudes dignas.

Herói é também o piloto americano que, 
diante de uma situação desesperadora, con-
seguiu manter o equilíbrio e usar seus co-
nhecimentos para pousar um grande jato 

na água, salvando a vida de mais de 150 
pessoas.

Heróis são os cientistas que passam suas 
vidas trancados em laboratórios, deixando 
de lado muitas vezes seus entes mais pró-
ximos, pesquisando medicamentos para ali-
viar a dor e curar doenças da humanidade.

Heróis são os soldados do corpo de bom-
beiros que não medem esforços e colocam 
suas vidas em risco para salvar a vida de 
seus semelhantes: já vi em reportagens es-
ses homens chorando por terem perdido 
uma vida ou trazendo mais uma ao mundo 
em um parto de emergência.

É desolador ver o que o poder do dinhei-
ro faz com as pessoas, pois só esse fator (eu 
acredito) pode fazer com que um jornalista 
reconhecidamente inteligente, competen-
te, conhecedor de várias culturas, venha a 
classificar como heróis pessoas frívolas que 
só querem aparecer e ganhar dinheiro sem 
trabalhar. Deve ser muito bem pago para fa-
lar tais sandices.

Optei por não “dar uma espiadinha”. Nes-
se horário pretendo ler um bom livro ou ver 
um bom filme. Quanto aos heróis fabrica-
dos pela mídia, prefiro o Homem-Aranha e 
o Batman.

*Educadora, Porto Alegre-RS
janemacedo.poa@hotmail.com

OpiniãO

Jane Macedo*

Não confundas o amor com o 
delírio da posse, que acarreta os 
piores sofrimentos. Porque, con-
trariamente à opinião comum, 
o amor não faz sofrer. O instinto 
de propriedade, que é o contrário 
do amor, esse é que faz sofrer. (...) 
Eu sei assim reconhecer aquele 
que ama verdadeiramente: é que 
ele não pode ser prejudicado. O 
amor verdadeiro começa lá onde 
não se espera mais nada em tro-
ca. (Antoine de Saint-Exupéry, em 
“Cidadela”)

Reflexão

O diretor do hospício chama os loucos e diz:
– Vocês estão se comportando muito bem, por isso mandei fazer 

uma piscina.
Então os loucos ficam o dia inteiro se divertindo, pulando do 

trampolim, etc. À noite, os loucos vão agradecer ao diretor, o qual 
diz:

– E se vocês continuarem a se comportar bem, amanhã vai ser 
melhor ainda.

– Por quê? – pergunta um louco.
– Amanhã vou mandar colocar água!

RiR é o melhoR Remédio

Gustavo
Realce
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Obras do DEP em Ipanema vão beneficiar 20 mil moradores

O Departamento de Es-
gotos Pluviais (DEP) 
iniciou, em janeiro, as 

escavações da obra de dre-
nagem da Rua João Mendes 
Ouriques, no bairro Ipanema. 
A obra inicia na Rua Manoel 
Leão, junto ao Lago Guaíba, 
e beneficiará aproximada-
mente 20 mil moradores do 
bairro. Serão investidos R$ 
6,11 milhões na obra, que vai 
acabar com alagamentos, os 
quais ocorrem há de mais de 
25 anos na Rua João Mendes 
Ouriques, através do desvio 
de um coletor de fundos.

O coletor hoje passa sob 

dois imóveis e é hidraulica-
mente insuficiente, causando 
alagamentos na via pública 
e também nas residências 
quando da ocorrência de chu-
vas intensas. A rede projetada 
para solucionar tal problema 
captará toda a contribuição do 
coletor de fundos, desviando-
a através de uma galeria pelas 
avenidas Arlindo Pasqualine 
e Cel. Marcos e pela Rua Ma-
noel Leão até o Lago Guaíba. 
O coletor é eliminado, e a con-
tribuição local é desviada pela 
Rua João Mendes Ouriques e 
pela Travessa Pedra Redonda 
até a galeria projetada da Ave-

Moradoras do Cristal e da Vila Nova serão qualificadas para o trabalho
A Secretaria Municipal da 

Produção, Indústria e Co-
mércio (SMIC) abriu, em 15 
de janeiro, o período de ins-
crições para a terceira etapa 
dos cursos de capacitação 
profissional para mulheres. 
As candidatas devem com-
parecer à Paróquia São José 
(Avenida Rodrigues da Fon-
seca, 1459, bairro Vila Nova) 
às 14h30min.

Os cursos fazem parte de 
convênio firmado entre a pre-
feitura e a Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres, 
da Presidência da Repúbli-

ca. “Os cursos proporcionam 
novas oportunidades para 
mulheres. O complemento 
da renda familiar é imedia-
to após a conclusão dos cur-
sos”, ressaltou o secretário 
da SMIC, Idenir Cecchim. Em 
dezembro, 175 mulheres de 
diversos cursos ocorridos 
nos bairros Belém Velho e Sa-
randi foram certificadas pela 
prefeitura na Paróquia Dom 
Orione, em Belém Velho.

“A parceria da comunida-
de local é fundamental para 
a realização dos oito cursos, 
uma vez que esses estabe-

nida Cel. Marcos.
Serão executados 1.937 

metros de redes pluviais, en-
tre tubos e galerias, no leito 
das ruas João Mendes Ou-
riques, Manoel Leão, Jigoro 
Kano, Homero Prado, José Ka-
nan Aranha, Travessa Pedra 
Redonda e avenidas Arlindo 
Pasqualini e Cel. Marcos. Se-
rão cerca de 1.228 metros de 
galerias com 2m x 1m até 3m 
x 1,30m de seção e aproxima-
damente 709 metros de tubos 
de 0,80m até 1,20m de diâ-
metro. A expectativa de prazo 
para a execução da obra é de 
seis meses.

lecimentos colocaram sua 
estrutura à disposição dos 
moradores”, informou a co-
ordenadora do projeto, Jane 
Maria Nunes Freitas. A SMIC 
realiza o acompanhamento 
das alunas para a reinserção 
no mercado de trabalho. “O 
curso de Manicure e Pedicure 
já está gerando renda para 11 
mulheres, e os cursos de Cor-
te e Penteado, Salgadinhos e 
Bolos Artesanais permitem o 
trabalho de forma autônoma”, 
enfatizou. O projeto já está 
abrangendo a comunidade 
dos bairros da Zona Sul.

Cidade

Arquivo / CZS

Mais de 1.900 metros de redes pluviais beneficiarão 
moradores de Ipanema.

Em dezembro de 2009, 175 mulheres receberam 
certificados.

Adriano Luz / PMPA
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Estudantes e professo-
res já podem solicitar 
a renovação do cartão 

TRI escolar para o ano letivo 
de 2010, garantindo o bene-
fício de 50% de desconto no 
valor da tarifa nos ônibus da 
Capital. Ano passado, o car-
tão beneficiou mais de 128 
mil estudantes e professores.

Os usuários deverão for-
necer às entidades repre-
sentativas o atestado escolar, 
original ou cópia do compro-
vante de matrícula 2010 au-
tenticado pela instituição de 
ensino (professores poderão 
fornecer cópia do contrache-
que recente), fotocópia do 
cartão TRI, preencher um 
formulário e pagar uma taxa 
com valor não superior a 12 
passagens escolares.

O cartão é renovado em 
três dias. Quem forneceu, 
em 2009, CPF do responsá-
vel e já possui CPF próprio, 
deve fornecer cópia do do-
cumento no ato da renova-
ção. Para obter informações 
sobre a data para a primeira 
recarga e outras, os usuários 
poderão fazer contato pelos 
telefones (51) 3221.3099 ou 

Cartão do TRI escolar já pode ser renovado
3221.5699.

EsTuDanTEs: Para con-
feccionar o cartão TRI, os 
estudantes deverão forne-
cer à entidade representati-
va uma foto 3x4 atual, cópia 
da carteira de identidade, 
apresentando a original (a 
apresentação da certidão de 
nascimento é opcional para 
menores de 18 anos), atesta-
do escolar original ou cópia 
do comprovante de matrí-
cula 2010 autenticado pela 
instituição de ensino, com-
provante de residência com 
emissão inferior a três me-
ses, cópia do CPF (menor de 
18 anos que não possuir esse 
documento deverá fornecer 
cópia do CPF da mãe, do pai 
ou do responsável legal) e 
preenchimento da ficha de 
inscrição de beneficiário.

PROFEssOREs: Os profes-
sores deverão fornecer cópia 
da identidade profissional 
(diploma, carteira do MEC ou 
CTPS comprovando a condi-
ção de professor) e compro-
var o não-recebimento de 
vale-transporte por intermé-
dio de cópia do contracheque 
recente ou atestado emiti-

Divulgação / PMPA

eduCaçãO

do pelo estabelecimento de 
ensino. Estrangeiros devem 
fornecer cópia do Registro 
Nacional de Estrangeiros 
(RNE) ou cópia do protoco-
lo do RNE e tela impressa do 
SINCRE - Sistema Nacional 
de Cadastro e Registro de Es-
trangeiros.

A taxa de confecção a ser 
paga na entidade não será 
superior a 12 passagens es-
colares. O cartão TRI escolar 
estará disponível na entida-
de sete dias após o cadastra-
mento. Cartões do TRI representam agilidade e segurança no transporte.

• Estudantes do ensino médio, fundamental, técnico profissionalizante, pré-vesti-
bulares: grêmio estudantil da escola ou Umespa (End.: Av. Alberto Bins, 810, tel. 
3014.5320. Atendimento: 2ª a 5ª, das 9h às 18h, e 6ª, das 9h às 16h30);

• Estudantes universitários: DA, DCE da faculdade ou UEE (End.: Mercado Público, 
2° andar, tel. 9221.0274. Atendimento: 2ª a 6ª, das 10h às 18h);

• - Professores da rede estadual: CPERS (End.: Av. Alberto Bins, 480, tel. 3254.6000. 
Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 17h);

• Professores da rede municipal: ATEMPA (End.: Av. Alberto Bins, 549, 3º andar, tel. 
3286.7370);

• Professores da rede particular: SINPRO (End.: Av. João Pessoa. 919, tel. 4009.2900. 
Atendimento: 2ª a 6ª, das 9h às 18h);

• Professores da UFRGS: ADUFRGS (End.: Av. Otávio Corrêa, 45. Atendimento: 2ª a 
6ª, das 09h às 13h30 e das 14h30 às 17h).

Entidades representativas
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A 20ª edição da Feira do 
Material Escolar de Porto 
Alegre, que pratica preços 

acessíveis para artigos escolares 
em geral, iniciou suas atividades 
em 27 de janeiro no Mercado Pú-
blico Central. A feira vai permitir 
que os porto-alegrenses possam 
comprar material para o ano le-
tivo com antecedência e ainda se 
beneficiem com descontos espe-
ciais.

Feira do Material Escolar já 
funciona no Mercado

O evento é promovido pela 
Secretaria Municipal da Produ-
ção, Indústria e Comércio (SMIC) 
e oferece uma ótima oportunida-
de de compras para pais, estu-
dantes, professores e público em 
geral, que poderão aproveitar 
um grande número de ofertas e 
promoções.

As cestas básicas para o ensi-
no fundamental e médio estarão 
com preços populares. “Muitas 

eduCaçãO

empresas também participam 
da feira, adquirindo cestas bá-
sicas para contemplar filhos de 
funcionários”, informou o secre-
tário da SMIC, Idenir Cecchim.

Até o dia 6 de março, a 20ª Fei-
ra do Material Escolar vai estar 
de portas abertas no térreo do 
Mercado Público, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 19h30min, 
e aos sábados, das 9h30min às 
18h30min.

A feira funciona de segunda a sábado com descontos especiais.

O prefeito José Fogaça e o mi-
nistro do Trabalho e Emprego, 
Carlos Lupi, formalizaram, no 
dia 26 de janeiro, a adesão da Ca-
pital ao ProJovem Trabalhador. A 
Secretaria Municipal da Juventu-
de (SMJ) será a responsável pelo 
programa, que irá beneficiar 1,7 
mil jovens entre 18 e 29 anos em 
situação de desemprego e que 
sejam membros de famílias com 
renda mensal de até um salário 
mínimo.

Para participar do ProJovem 
Trabalhador, é necessário estar 
cursando ou já ter concluído os 
ensinos fundamental ou médio. 
Pelo calendário nacional, as au-
las iniciam em abril e têm dura-
ção de seis meses.

O Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) custeará um 
auxílio financeiro ao jovem par-
ticipante do projeto no valor de 
R$ 600, distribuídos em seis par-

Capital adere ao ProJovem Trabalhador
celas de R$ 100, caso haja frequ-
ência de, no mínimo, 75% nas 
atividades do mês. Não haverá 
prejuízo da alocação adicional 
de recursos do proponente para 
também custear novos auxílios 
financeiros.

“Somente com a execução de 
projetos compartilhados com os 
demais órgãos da administração 
e a própria comunidade seremos 
capazes de combater problemas 
sociais, como a violência, o con-
sumo de drogas, a gravidez na 
adolescência, e promover a qua-
lidade de vida dos jovens”, disse 
o secretário municipal da Juven-
tude, Alexandre Rambo.

O programa tem como meta 
a qualificação socioprofissional 
dos jovens nas áreas de adminis-
tração, alimentação, beleza e es-
tética, turismo e hospitalidade, 
comércio varejista e atacadista e 
telemarketing.

Divulgação / PMPA

Até o final do século XIX, a região que daria origem ao bair-
ro Tristeza era basicamente rural e despovoada. Abrangia, no 
entanto, uma área maior do que a ocupada pelo bairro atual-
mente, pois incluía a Vila Conceição e a Assunção.

José da Silva Guimarães, o mais antigo habitante da região, 
era proprietário de um sítio localizado na atual Vila Concei-
ção. Adotando o apelido de “Tristeza”, posteriormente incor-
porado ao seu nome, Guimarães acabou por nomear o bairro. 
A controvérsia em torno do apelido é grande.

Diferentes versões procuram esclarecer a causa da tristeza 
que acometia o morador: a morte dos filhos; a saudade da fi-
lha, que se casara precocemente; ou, simplesmente, uma ques-
tão de temperamento. Seja qual for o motivo, o fato é que o 
termo “Tristeza”, aplicado ao bairro, acabou consagrando-se.

históRia do seu baiRRo

Tristeza
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EPTC revitaliza faixas de segurança na Capital

Em cinco meses de campanha 
do novo sinal de trânsito, que 
iniciou no dia 9 de setembro 

de 2009, a Empresa Pùblica de Trans-
porte e Circulação (EPTC) realizou a 
pintura de mais de 1.500 faixas de 
segurança em diversos pontos da Ca-
pital. São sete equipes de pintura da 
EPTC trabalhando diariamente para 
implantar ou revitalizar as faixas. A 
população colabora pelo Disque-Fai-
xa (3289-4444) ou pelo site do Novo 
Sinal: www.novosinal.com.br. Ne-
les, os cidadãos podem encaminhar 
solicitações para revitalização ou 
implantação de faixas de segurança, 
contribuindo, assim, para a melhoria 
da circulação em Porto Alegre.

As solicitações de faixa são avalia-
das criteriosamente por técnicos da 

EPTC. No caso de implantação, além 
da realização de uma vistoria técni-
ca, são analisados diversos aspectos, 
como volume de pedestres efetuan-
do a travessia, intensidade do fluxo 
de veículos, poucas brechas para a 
travessia segura da via, proximida-
de de escolas, proximidade de outro 
polo gerador de viagens, acidentali-
dade e risco de atropelamento, além 
das características físicas da via.

Onde há faixa com problemas, 
não é necessária uma vistoria téc-
nica: basta confirmar a existência 
do sinal de travessia no cadastro de 
sinalização, confirmar as condições 
do pavimento, a necessidade de re-
cuperação da pintura e programá-la, 
considerando-se os critérios de prio-
ridade.

nOtíCias

Gás

Tele
Entregas

Convênio permite abertura
de 10 novas Casas-Lares

A Fundação de Assistência Social 
e Cidadania (FASC) assinou mais 
três convênios para a execução do 
programa Casa-Lar. A iniciativa pre-
vê a abertura de 10 novas casas para 
abrigagem de crianças e adolescen-
tes de até 18 anos incompletos.

O serviço será realizado em par-
ceria com três entidades seleciona-
das por edital público: Ação Social 
de Fé, Abrigo João Paulo II e Sempre 
Mulher. Com a medida, a atual ad-
ministração dá mais um passo na 
política de proteção à infância e à 
adolescência de Porto Alegre.

A fundação investiu R$ 300 mil 
para implementar as 10 novas ca-
sas. Para o ano de 2010, a prefei-
tura destinará o montante de R$ 
3.513.310,70 para o funcionamento 
de 28 Casas-Lares. Atualmente exis-
tem 18 Casas-Lares na Capital, e a 
projeção é de que as outras 10 se-

Jonathan Heckler / PMPA

Motoboy

jam abertas, em diferentes bairros 
da Cidade, até a metade de fevereiro.

O programa prevê o acolhimen-
to de oito crianças ou adolescentes 
por casa, em regime de coeducação, 
com a presença de um casal social 
selecionado pela entidade, além de 
um auxiliar de serviços gerais. São 
crianças e adolescentes que não têm 
possibilidade de retorno imediato à 
família de origem e com perfil favo-
rável para atendimento no modelo 
familiar.

Como resultado da implantação 
das casas, a FASC objetiva que os 
atuais abrigos, Casa de Passagem 
e Casa de Acolhimento, voltem às 
suas capacidades normais, evitando 
excesso de lotação. “A partir desses 
convênios estaremos em condições 
de prestar atendimento individual 
qualificado às crianças sob tutela do 
Município”, destacou Kevin Krieger, 

presidente da FASC.
EsTRuTuRa: As casas terão es-

trutura de pequeno porte, próxima 
a uma estrutura residencial. Aten-
derão oito crianças ou adolescentes 
com idades entre 0 e 18 anos in-
completos e que estão sob medida 
de proteção aplicada pelo Conselho 
Tutelar ou Juizado da Infância e Ju-
ventude. São vítimas de maus-tra-
tos, abandono e negligência.

FunCIOnaMEnTO: Durante a 
estada nos abrigos – que, segundo 
diretrizes da política nacional da 
Assistência Social, deve ser a mais 
curta possível –, as crianças e os 
adolescentes serão atendidos por 
educadores sociais e frequentarão 
escolas estaduais e municipais, ser-
viços de apoio socioeducativo e de 
saúde na rede pública, além de ati-
vidades esportivas, de recreação e 
de lazer.

Sete equipes da EPTC trabalham diariamente na pintura das faixas.
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Uma empresa com o vi-
gor de sua juventude e 
a experiência de seus 

diretores: assim é R&M Mar-
cenaria, móveis sob medida re-
sidenciais e comerciais.

Conquistando mercado há 
dois anos e meio, desde 4 de 
abril de 2007, a empresa con-
ta hoje com uma ampla car-
teira de clientes cadastrados, 
que se tornaram nossos par-
ceiros, muitos dos quais in-
dicados por nossos clientes e 
outros que chegaram através 
da mídia neste jornal.

Apoiada no trinômio Qua-
lidade – Preço – Prazo, nossa 
missão é centrada em três 
pontos essenciais: buscar 
a mais alta qualidade, com 
preço justo e prazo certo de 
entrega. Esse é o nosso dife-
rencial, já comprovado por 
nossos clientes. Foi assim que 
conquistamos espaços no seg-
mento de móveis sob medida, 
ajustando as necessidades de 

nossos clientes às medidas 
disponíveis.

Produzimos móveis confor-
me as necessidades do cliente 
no que se refere principal-
mente às medidas necessá-
rias, dando-se aproveitamen-
to máximo aos espaços dispo-
nibilizados. Damos 
prioridade em utili-
zar material 100% 
MDF melamínico, 
externa e interna-
mente, cuja dura-
bilidade está mais 
do que comprovada 
pelo mercado move-
leiro, com ferragens 
de alta qualidade. 
Fazemos móveis em 
MDF com aplicação 
de pintura a pistola, 
móveis em madeira 
maciça.

Projetos persona-
lizados, orçamento 
e entrega gratuitos 
e condições de pa-

gamento são diferenciais que 
colocamos à disposição de 
nossos clientes.

Após um curto período de 
produção em um espaço exí-
guo de 50m² no Jardim Vila 
Nova, hoje estamos em uma 
localização privilegiada, com 
amplo estacionamento pró-
prio, em meio à natureza. 
Nossa empresa está localiza-
da em um pavilhão de 350m² 
na Estrada Cristiano Kraemer, 
2230, no Campo Novo, onde 
brevemente será erguido um 
showroom para exposição de 
nossos produtos.

Venha nos fazer uma visita 
ou entre em contato pelo 
fone 3266.9417 e pelo e-mail 
contato@remmarcenaria.com.
br. Temos o projeto certo para 
o espaço que você precisa, 
com um valor ajustado ao seu 
bolso. Visite nosso site: www.
remmarcenaria.com.br.

espaçO empresarial

SMOV já substituiu mais de 
14 mil pontos de iluminação

A Secretaria Municipal de 
Obras e Viação (SMOV) substi-
tuiu, até o momento, mais de 14 
mil pontos de iluminação da Ci-
dade dentro das ações do projeto 
Porto Alegre + Luz. Os trabalhos 
continuam concentrados no Cen-
tro Histórico, no Partenon, na 
Restinga, em São Geraldo e no 
Sarandi. Os novos equipamentos 
proporcionarão uma economia de 
30% no gasto com energia e até 
o dobro de eficiência. Os 80,5 mil 
pontos de iluminação da Cidade 
receberão a nova tecnologia.

O projeto Porto Alegre + Luz 

prevê, ainda, a troca de 115 pos-
tes de iluminação pública defasa-
dos pelo tempo ou que sofreram 
algum abalo estrutural ocasio-
nado, por exemplo, por impacto 
de automóveis em acidentes de 
trânsito. Também será instalada e 
complementada a iluminação de 
50 praças da Capital e do sistema 
de iluminação de realce em edifí-
cios, monumentos e espaços pú-
blicos. Com ações complementa-
res à substituição da iluminação, 
o Porto Alegre + Luz representa 
um investimento superior a R$ 33 
milhões.

Novas luminárias proporcionam economia de 30% de energia.

R&M Marcenaria: qualidade
em móveis sob medida

Jonathan Heckler/PMPA

cidade

Suor: Manchas amareladas de suor podem ser retiradas com 
sumo de limão. Coloque sobre a blusa seca e deixe por um tempo. 
Depois, coloque-a de molho.

Roupas claras: Outra dica é para deixar roupas brancas bem 
claras. Para que as roupas brancas fiquem bem clarinhas, é só 
colocar uma tampa de álcool de cozinha na água com sabão em 
pó e deixar de molho. Só tem uma coisa: não adianta deixar a 
roupa de molho de um dia para o outro, porque o sabão em pó 
perde o efeito dele depois de três horas.

Chiclete: É necessário ter paciência para retirar o chiclete. 
Use gelo no local, mas o melhor é se você colocar a roupa em 
uma sacola e deixar por um tempo no congelador. O chiclete vai 
ficar duro e você conseguirá retirá-lo (dica de Maria Aparecida).

dicas úteis

Para tirar manchas de roupas

Arquivo / CZS

Arquivo / CZS
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Atividade física: reabilitação e prevenção de doenças cardiovasculares

Segundo indicadores do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), as doenças cardiovas-
culares, como infarto agudo 
do miocárdio, doenças is-
quêmicas do coração, insu-
ficiência cardíaca, complica-
ções e doenças mal definidas 
do coração, estão entre as 
dez causas líderes de morte 
no Brasil. Alguns determi-
nantes sociais apontam as 
causas, e os principais são o 
tabagismo, com 17% de fu-
mantes no País; o sobrepeso, 
com 41% da população mas-

culina e 39,2% da feminina; 
e, por fim, a inatividade física, 
com 37% de brasileiros seden-
tários entre todas as capitais.

A falta da prática de ativida-
de física sempre foi apontada 
como um fator negativo para 
a saúde, pois o sedentarismo 
prejudica a manutenção de 
um peso corporal saudável e 
aumenta o risco de doenças 
crônicas e cardíacas, causando 
transtorno de humor e baixa 
autoestima. O American Colle-
ge of Sports Medicine justifica 
que a prática de exercícios físi-

cos em intensidade moderada 
já é válida e recomendada para 
benefícios da saúde.

Tendo em vista as consi-
derações alarmantes citadas 
acima, a prática de atividade 
física para portadores de do-
enças cardiovasculares tem 
sido recomendada por pro-
fissionais da saúde, tanto na 
prevenção quanto na reabili-
tação cardíaca, pois diversos 
estudos mostram que o siste-
ma cardiovascular modifica-se 
positivamente após a prática 
de exercícios regulares. Essas 

Vida saudáVel

Profª Bruna Barreto - Stillo Zona Sul

Cuidados que você deve ter com o Sol neste verão

Nunca é demais ter cui-
dados com a exposi-
ção ao Sol, principal-

mente no Litoral, neste verão. 
Por isso, aqui vão algumas 
dicas para se proteger do Sol 
e evitar danos maiores à pele.

- Sempre que possível, evi-
te sair nos horários em que o 
Sol estiver a pino, das 10h às 
16h. Prefira sair de manhãzi-
nha ou ao entardecer.

- Use filtro solar sempre.

- Evite ficar exposto ao Sol: 
procure caminhar pela som-
bra.

- Prefira uma alimentação 
leve: frutas suculentas, sala-
das e, é claro, um sorvetinho 
para refrescar.

- Mantenha-se hidratado: 
beba bastante líquido a toda 
hora. Nem espere a sede re-
clamar.

- Evite bebidas com cafeína, 
álcool ou muito açúcar. Elas 

vão fazer com que você perca 
ainda mais líquido corporal.

- Facilite a transpiração: 
use roupas folgadas de teci-
dos leves e claros.

- Uma boa ideia é incluir 
um chapéu ou boné no figu-
rino.

- Também não se esqueça 
dos óculos escuros. Mas não 
adianta ser qualquer um: ele 
precisa ter proteção ultravio-
leta total para evitar queima-

duras da córnea e da retina, 
que causam lesões irreversí-
veis.

- Para se refrescar nos mo-
mentos mais críticos, procure, 
se puder, um ambiente públi-
co (shopping, biblioteca) com 
ar-condicionado. Mesmo que 
você não permaneça no local 
por muito tempo, essa pro-
vidência vai ajudar a manter 
seu corpo mais fresco quando 
você tiver que retornar para o 

calor.
- Mas, para aliviar mesmo, 

nada melhor do que água. De 
acordo com suas possibilida-
des, lave o rosto, a nuca, os 
braços e as mãos, tome uma 
ducha fria, mergulhe na pisci-
na ou tome um banho de mar.

- Tenha um cuidado ainda 
maior com bebês e crianças, 
maiores de 65 anos e pessoas 
doentes – especialmente car-
díacos ou com pressão alta.

alterações ocorrem anatômica 
e fisiologicamente. Entre essas 
modificações estão a diminui-
ção da pressão arterial e da fre-
quência cardíaca e a melhora 
na composição corporal. Além 
disso, os exercícios físicos pro-
porcionam benefícios psico-
lógicos, como autoconfiança e 
sensação de bem-estar e pra-
zer. Além do sedentarismo, a 
obesidade é um dos fatores de 
risco preocupantes na patogê-
nese de diversas doenças crô-
nicas não transmissíveis. Nesse 
sentido, a obesidade vem sen-

do apontada como uma das 
principais causas de mortes 
por doenças cardiovascula-
res por todo o mundo.

Cabe ao educador físico 
salientar a importância da 
prática de exercícios físi-
cos, não só como integrante 
de um programa de reabi-
litação, mas também como 
forma de prevenção do de-
senvolvimento de fatores de 
risco, para que assim ocorra 
uma diminuição dos índices 
de mortalidade relacionados 
às doenças cardiovasculares.



Fevereiro 201010

indicadoR PRofissional

Advogados

Tradutores

Nova Lei do Inquilinato facilita relação entre locador e locatário

A nova Lei do Inquilinato começou a valer 
em todo o Brasil desde o dia 25 de janei-
ro. O texto, sancionado em dezembro pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem como 
objetivo ampliar as garantias do inquilino e tam-
bém agilizar ações de despejo. 

Entre as mudanças previstas na lei estão a de-
sobrigação do fiador e a criação de regras para 
a mudança de fiador durante o contrato. Atual-
mente, a Lei do Inquilinato não trata do assunto. 
O fiador pode desistir da função, ficando apenas 
responsável pelos efeitos da fiança durante 120 
dias depois de o locador ter sido notificado.

O proprietário também poderá exigir um novo 
fiador caso o antigo ingresse no regime de recu-
peração judicial. Com isso, pretende-se dar mais 
garantias ao proprietário e exonerar a empresa 
fiadora que passe por crise econômico-financei-
ra.

A proposta também está adequada ao novo 
Código Civil, pois mantém a proporcionalidade 
da multa rescisória em caso de devolução ante-
cipada do imóvel locado.

Em caso de divórcio ou morte do locatário, a 
nova Lei do Inquilinato cria regras para a manu-
tenção ou substituição do fiador. Antes, a legisla-
ção não previa essa possibilidade.

Nos casos de despejo, a ação é suspensa se, em 
15 dias, o inquilino quitar integralmente a dívi-
da com o proprietário ou a imobiliária. Com isso, 
não fica mais valendo a apresentação de um sim-
ples requerimento em que o locatário atesta a 
intenção de pagar a dívida – algo que tem atrasa-
do em mais de quatro meses as ações de despejo.

Fica adotado, também, o mandado único de 

despejo. Cai, portanto, a prática atual de dois 
mandados e duas diligências, entre outros pro-
cedimentos que atrasam o processo.

Segundo o vice-presidente do Secovi (Sindica-
to da Habitação do RS), Gilberto Koening, as alte-
rações na legislação são positivas e irão melho-
rar as relações entre o locatário e o locador, além 

Médicos

NutricionistasEngenheiros

Divulgação / CZS

Ações de despejo por falta de pagamento serão 
mais rápidas com a nova lei.

legislaçãO

Quando o Big Ben, famoso relógio londrino, 
foi construído, em 1859, o então ministro de Obras 
Públicas da Inglaterra chamava-se Sir Benjamin 
Hall e pesava 158 quilos. Em homenagem a ele, 
deu-se o apelido de “Big Ben” ao grande sino de 
mais de 12 toneladas. O apelido, contrariamente 
ao que se diz, não se refere originalmente à torre 
ou ao relógio, mas ao sino contido no alto da torre.

Você sabia que...

de impulsionar o mercado por meio do ingresso 
de imóveis ociosos no mercado imobiliário. A ex-
pectativa é que as novas regras deixem mais cla-
ras as práticas já aceitas pelo setor de imóveis.

PRInCIPaIs MuDanças:
- Maior agilidade na tramitação de ações de 

despejo por falta de pagamento;
- Possibilidade de o fiador romper vínculo com 

o locatário antes do fim do contrato;
- O fiador poderá deixar a função no caso de 

divórcio do locatário e também quando o contra-
to de locação tiver prazo determinado;

- As ações de despejo levavam em média 14 
meses, porque o inquilino conseguia ganhar 
tempo na justiça ao apresentar requerimento 
em que se comprometia a pagar a dívida, mas 
o projeto aprovado acaba com esse recurso, e o 
devedor terá 15 dias para pagar ou contestar a 
dívida.
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nOtíCias Estado já colocou 9 mil 
metros de proteção 

lateral na Estrada do Mar
O governo do Estado, através 

da Secretaria de Infraestrutura 
e Logística (SEINFRA), está con-
cluindo o reforço na seguran-
ça dos automóveis na Estrada 
do Mar em locais onde existem 
pequenas lagoas e açudes nos 
quais aconteceram acidentes de 
trânsito com vítimas fatais por 
afogamento em anos anterio-
res. Conforme o Departamento 
Autônomo de Estradas de Roda-
gem (DAER), vinculado à SEIN-
FRA, 9 mil metros de defensas 
metálicas (proteções laterais) 
foram colocadas, e ainda no ve-

Sancionado projeto Minha Casa, 
Minha Vida/Porto Alegre

Foi sancionada em ja-
neiro a Lei Comple-
mentar nº 636, que 

institui o Programa Minha 
Casa, Minha Vida/Porto 
Alegre. De autoria do Exe-
cutivo, a proposta viabiliza 
a construção de habitações 
populares previstas pela 
Lei Federal n° 11.977/09 e 
consiste no trabalho con-
junto entre o Departamen-
to Municipal de Habitação 
(DEMHAB) e empreendedo-
res privados. A construção 
das casas vai beneficiar co-
munidades de baixa renda.

O objetivo do projeto, 
sancionado pelo prefeito 
em exercício Nelcir Tessa-
ro, é atender a demanda 
de moradias populares na 
Cidade, tanto na produção 
de novas unidades, lotes 
urbanizados e reurbaniza-
ção de áreas degradadas 
quanto na requalificação 
de imóveis já existentes em 
áreas consolidadas. “Essa 
lei é fundamental, pois vai 
dinamizar a construção de 
moradias em Porto Alegre, 

facilitando a aprovação dos 
projetos”, justifica Tessaro.

Os critérios para aten-
der a demanda habitacio-
nal obedecerão três níveis: 
empreendimentos para fa-
mílias com renda mensal de 
até três salários mínimos, 
de três a seis salários e de 
seis a dez salários. A sele-
ção dos beneficiários será 
feita pelo DEMHAB de acor-
do com as regras do proje-
to.

Através de lei específica, 

Linei Zago / Palácio Piratini

Guarnições estão sendo colocadas nos pontos mais 
perigosos ao longo da Estrada do Mar.

Luciano Lanes / PMPA

Construção das casas vai beneficiar comunidades de baixa 
renda.

raneio serão instalados mais mil 
metros.

Rui Paim, responsável pelo 
Distrito de Osório do DAER, ex-
plicou que em 2008 tinham sido 
colocados 2,5 quilômetros de 
proteções metálicas em trechos 
e pontes junto a açudes. No iní-
cio de 2009, outros 4 mil metros 
foram instalados. Em janeiro já 
foram construídos 2,5 mil me-
tros de defensas, e até o final de 
fevereiro serão instalados mais 
mil metros, totalizando 10 mil 
metros desse equipamento de 
proteção na Estrada do Mar.

o Executivo também está 
autorizado a doar à Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
responsável pela opera-
cionalização do programa, 
áreas de terra de sua pro-
priedade para construção 
de habitações. A proposta 
prevê, ainda, que a conces-
são do direito de superfície 
será regulada por meio de 
contrato e que a escritu-
ra pública será registrada 
no Cartório de Registro de 
Imóveis.
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Cultura

Câmara prestigia lançamento
da Cavalgada do Mar 2010

A XXVI edição da Ca-
valgada do Mar será 
realizada neste ano 

de 19 a 27 de fevereiro e 
percorrerá seis cidades lito-
râneas. O lançamento oficial 
desse evento contou com a 
presença do presidente da 
Câmara Municipal de Por-
to Alegre, vereador Nelcir 
Tessaro (PTB), da secretária 
estadual da Cultura, Mônica 
Leal, entre convidados, au-
toridades e patrocinadores 

do evento. “É uma grande 
satisfação ver a maneira com 
que esses cavalarianos se 
organizam para aproveitar 
o período de maior concen-
tração dos gaúchos no Lito-
ral e reafirmar o respeito e o 
orgulho às nossas tradições”, 
destacou Tessaro.

A Cavalgada do Mar 2010 
homenageará as “Anitas – 
Mulheres a cavalo pelo Rio 
Grande”, cujo grupo é lidera-
do pela historiadora e escri-

tora gaúcha Elma Santana. 
Sobre as homenageadas, Tes-
saro argumentou que será a 
oportunidade de reafirmar o 
grande reconhecimento que 
o Estado tem à trajetória e 
ao legado de Anita Garibaldi, 
que até hoje vêm motivando 
outras mulheres gaúchas a 
empenharem-se na luta por 
melhorias sociais.

Sob a coordenação de Vil-
mar Romera, a cavalgada 
reúne cavalarianos e cava-
larianas de todas as idades 
para desfrutar do tradicional 
companheirismo dos gaú-
chos e da vivência das lides 
campeiras. A saída será de 
Palmares do Sul (distrito de 
Bacupari) e deverá percor-
rer as localidades de Dunas 
Altas, Cidreira, Imbé, Capão 
da Canoa, Arroio do Sal e 
Torres, onde haverá o encer-
ramento no Parque de Balo-
nismo. Em todas as paradas 
haverá festividades, pales-
tras, entregas de comendas 
ou bailes.

Elson Sempé Pedroso / CMPA

Tessaro (C) e Romera (D) com a cavaleira Tania Reckziegel.

Bons livros no Litoral
através da CORAG

Diversas pessoas estão 
aproveitando a possibi-
lidade de tirar um bom 
livro para leitura como 
uma das opções de lazer 
no Litoral Norte, em Ca-
pão da Canoa. Essa faci-
lidade é encontrada por 

veranistas e moradores 
do balneário na Casa de 
Governo Vermelha, atra-
vés da pequena biblioteca 
montada pelo governo do 
Estado por meio da Com-
panhia Rio-grandense de 
Artes Gráficas (Corag).

Linei Zago/Palácio Piratini

Segundo o grego Heródoto, pai da história, as pri-
meiras moedas de ouro e de prata foram cunhadas por 
volta do século VII a.C na Lídia, berço de uma importante 
civilização que floresceu na região da atual Turquia. Foi 
uma grande novidade no Mediterrâneo, logo adotada 
como forma ideal para o comércio.

Você sabia que...
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Shopping do Porto contará
com memorial arqueológico

O Shopping do Porto abri-
gará a sede do Memorial 
Praça Rui Barbosa. O pro-

jeto ocupará todo o terceiro andar 
com exposições de objetos anti-
gos descobertos durante escava-
ção para as obras do Centro Po-
pular de Compras. Após limpeza 
e pintura, as áreas dos terminais 
de ônibus serão integradas ao 
projeto, recebendo painéis sobre 
a história do local.

A Praça Rui Barbosa, onde está 

localizado o Camelódromo, na 
Rua Voluntários da Pátria, esqui-
na com a Rua Doutor Flores, no 
Centro Histórico, foi transforma-
da em sítio arqueológico pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e 
Nacional em 1995. A doutora em 
História, arqueóloga e coordena-
dora do programa, Cláudia Olivei-
ra Uessler, explica que a temática 
vai explorar as transformações do 
espaço e sua função social, que 
é basicamente o comércio. A ex-
pectativa de público é de cerca de 
100 mil pessoas por dia na região.

O investimento para as obras 
encontra-se em fase de orçamen-
to e será da iniciativa privada, 
através da Lei de Incentivo à Cul-
tura (LIC). “Porto Alegre não terá 
somente um espaço de manuten-
ção da história, mas será pionei-
ra em disponibilizar um centro 
cultural em um espaço aberto e 
tradicionalmente voltado ao mer-
cado”, afirmou o titular da Secre-
taria Municipal da Produção, In-
dústria e Comércio (SMIC), Idenir 
Cecchim.

Os objetos do século 19 foram 
encontrados por arqueólogos 
que acompanharam as obras do 
Camelódromo. Segundo a SMIC, 
foram recolhidas mais de três mil 
peças, incluindo sapatos, garrafas, 

louças, ferramentas, partes de 
armas, frascos de remédios e até 
embalagens de alimentos. As es-
cavações aconteceram durante as 
obras em 2007.

O material retirado da terra du-
rante as escavações também será 
usado como fonte de publicações, 
teses e livros e, posteriormente, 
será exposto em locais públicos. 
Haverá um espaço reservado pela 
empresa concessionária Verdicon 
no empreendimento, que hoje 
abriga 800 comerciantes popula-
res, ex-ocupantes das ruas, praças 
e avenidas da área central de Por-
to Alegre por mais de 30 anos.

Cláudia Uessler, do Centro de 
Estudos e Pesquisa de Arqueolo-
gia da PUCRS, relata que no sé-
culo 19 a Praça Rui Barbosa era 
conhecida como Praia da Ribeira, 
onde funcionava um dos estalei-
ros mais importantes da Cidade. 
O local também já foi chamado 
de Praça das Carretas e Praça Rio 
Branco. Na década de 1930, foi fi-
nalmente denominada Praça Rui 
Barbosa. A historiadora conta, 
ainda, que houve um período em 
que a praça foi batizada pela po-
pulação como Praça do Brigadei-
ro, por ter sido de propriedade da 
viúva do brigadeiro Rafael Pinto 
Bandeira no final do século XVIII.

Arqueólogos apresentam 
uma série de objetos encon-
trados nas escavações da 
Praça Rui Barbosa.

Pâmela Fuhrmann / Divulgação

A origem do Carnaval

Todo mundo pensa que 
o Carnaval é uma festa tí-
pica do Brasil. Mas toda 
essa farra existe desde 
a Antiguidade e vem de 
muito longe. O Carnaval 
originário tem início nos 
cultos agrários da Grécia, 
de 605 a 527 a.C. O Carna-
val Pagão começou quan-
do Pisístrato oficializou o 
culto a Dionísio na Grécia, 
no século VII a.C., e termi-
nou quando a Igreja Cató-
lica adotou a festa, em 590 
d.C.

O Carnaval brasileiro 
surgiu em 1723, com a 
chegada de portugueses 
das Ilhas da Madeira, dos 
Açores e de Cabo Verde. 

A principal diversão dos 
foliões era jogar água uns 
nos outros. O primeiro re-
gistro de baile é de 1840. 
Em 1855 surgiram os pri-
meiros grandes clubes 
carnavalescos, precurso-
res das atuais escolas de 
samba. No início do século 
XX, já havia diversos cor-
dões e blocos que desfila-
vam durante o Carnaval. 
A primeira escola de sam-
ba foi fundada em 1928 e 
se chamava Deixa Falar. 
A partir de então, outras 
foram surgindo até che-
garmos à grande festa que 
vemos hoje. 

Fonte: Pesquisa/CZS
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gastrOnOmia

Ele não é tingido com 
shoyu, não está impró-
prio para o uso e nem 

se trata de uma espécie gene-
ticamente modificada: o alho 
negro é um alho normal que 
passou por um processo de 
fermentação e envelhecimen-
to de cerca de 25 dias (tempo 
no qual os açúcares e os ami-
noácidos se unem, produzin-
do uma substância chamada 
melanoidina, responsável 
pela coloração) e tornou-se 
macio, adocicado e escuro.

Há muitas décadas o alho 
negro é consumido na Co-
reia, na Tailândia e no Japão, 
por ser um alimento riquíssi-
mo em antioxidantes, ajudar 
no combate ao colesterol e 
possuir propriedades anti-
cancerígenas. Mas seu uso 
culinário é recente – alguns 
afirmam que os japoneses 
foram os primeiros a utilizá-
lo, em 2000 – e popularizou-
se rapidamente pelos EUA 
a partir de 2008, quando 
Scott Kim trouxe da Coreia 
um experiente produtor da 
iguaria. Com base nos ensi-
namentos do coreano, Kim 
criou e patenteou um tipo de 
estufa ideal para a produção 
e fundou a Black Garlic Inc. 
(www.blackgarlic.com), hoje 
a maior fabricante do produ-
to no mundo.

Tanto “fuzuê” em torno 
do ingrediente tem razão de 
ser. Além de ser saudável, ele 
tem sabor suave, com toques 

doces de tâmara e ameixa, 
fundo defumado e consistên-
cia deliciosamente pastosa. 
Tudo isso chamou a atenção 
de um dos papas da gastro-
nomia mundial, o chef espa-
nhol Ferran Adriá. Em 2007, 
durante uma viagem ao Ja-
pão, Adriá conheceu o alho 
negro, adorou, levou-o para 
seu restaurante – El Bulli – e 
começou a criar pratos. Um 
ano depois, a famosa casa 
nova-iorquina Le Bernardin 
também incluiu o alho negro 
em algumas de suas receitas. 
Foi, aliás, um prato de peixe-
sapo com alho negro provado 
lá que fez o chef José Barat-
tino, do Restaurante Emilia-
no, interessar-se pelo ingre-
diente e tornar-se o primeiro 
cozinheiro no Brasil a fazer, 
em outubro de 2009, uma 
receita com o alho: bacalhau 

Macio, escuro e adocicado, alho 
negro é o ingrediente da vez

com lascas de alho negro. Na 
época, ele precisava importar 
da Black Garlic Inc., pois não 
havia nenhum produtor bra-
sileiro.

Mas isso mudou graças ao 
vício de outro chef, Carlos 
Bertolazzi, e a curiosidade 
da administradora Marisa 
Ono. Os dois se conheceram 
em 2007 através de uma co-
munidade de gastronomia no 
Twitter. Carlos havia traba-
lhado na cozinha do El Bulli 
e, entre outras coisas, sele-
cionava as melhores cabeças 
de alho negro. Aquelas que 
não serviam ele comia. Quan-
do voltou ao Brasil, comen-
tou sobre o ingrediente com 
Marisa, que, curiosa, foi pes-
quisar a maneira correta de 
produzi-lo. O tempo passou 
e nunca mais eles falaram no 
assunto. Em janeiro de 2009, 
Carlos recebeu pelo correio 
um envelope contendo seis 
cabeças de alho negro: Mari-
sa havia construído uma es-
tufa em seu sítio, em Ibiúna, 
e obtido um produto da mes-
ma qualidade que a do ame-
ricano. Hoje Marisa possui 
capacidade para produzir 50 
quilos de alho negro por mês 
e vende para pessoas físicas 
e restaurantes por R$ 100 o 
quilo. Ela também aceita en-
comendas, as quais podem 
ser feitas através do email 
marisaono@gmail.com.

Fonte: UOL
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Ingredientes:
- 320 gramas de espa-

guete;
- 1 dente de alho co-

mum;
- 1 dente de alho negro;
- 1 talo de alho-poró;
- Salsinha picada a gos-

to;
- Sal e pimenta a gosto;
- Azeite extravirgem a 

gosto.

Modo de preparo:
Em uma frigideira, re-

fogue com um pouco de 
azeite o alho-poró corta-
do em tirinhas bem finas 
e reserve. Aqueça mais 
azeite e doure o alho co-
mum cortado em fatias fi-
nas até ficarem crocantes. 
Retire do fogo e adicione 
o alho negro cortado em 

fatias e o alho-poró. Cozi-
nhe a massa em bastante 
água salgada até ficar al 
dente. Escorra e misture 
aos alhos, adicionando um 
pouco da salsinha picada e 
ajustando o sal e a pimen-
ta. Sirva imediatamente. 
Bom apetite!

Sugestão: também fica 
ótimo trocar o abacaxi por 
banana.

Receita do chef Carlos 
Bertolazzi, do Zena Caffé.

Rua Peixoto Gomide, 
1901 - São Paulo-SP - F.: 
(11) 3081.2158

OBS: Você pode enviar 
sua receita para a Vovó 
Marialva publicar nesta 
coluna através do e-mail 
grafitecom@gmail.com.

Spaghetti Triplo Aglio

Alho negro pode ser usado 
em massas, peixes e demais 
tipos de carne.
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O projeto executivo de 
implantação do Bon-
de Histórico de Porto 

Alegre receberá R$ 400 mil 
do Ministério do Turismo 
para estudo de viabilidade. 
O anúncio foi feito em 15 de 
janeiro durante audiência 
entre o prefeito José Fogaça, 
o secretário municipal do 
Turismo, Luiz Fernando Mo-
raes, o deputado estadual 
Fabiano Pereira e represen-
tantes da Trensurb.

Os recursos foram libe-
rados pelo Ministério do 
Turismo no final de dezem-
bro, dentro da antecipação 
de verbas resultantes da 
carta-consulta que a Secre-
taria Municipal de Turismo 
apresentou ao Programa 
de Desenvolvimento do Tu-
rismo (Prodetur Nacional), 
que visa à destinação de 
recursos para investimen-
tos no turismo da Capital. 
“A implantação do projeto 
do Bonde Histórico será um 
elemento que dará um char-
me especial ao processo de 
revitalização do Centro de 
Porto Alegre”, considerou 
Fogaça.

O Projeto Cultural de 
Reintrodução do Bonde na 
Memória e na Paisagem de 
Porto Alegre foi idealizado 
pelo programa Viva o Cen-
tro. Com os recursos libe-
rados pelo Ministério do 

Turismo, poderão ter início 
o estudo de viabilidade e 
o projeto executivo de im-
plantação da obra. No total, 
deverão ser liberados cerca 
de R$ 1,1 milhão para o pro-
jeto, com a contrapartida de 
10% da prefeitura.

Conforme o coordenador 
do Viva o Centro, Glênio Bo-
hrer, a proposta prevê esta-
ções para embarque e de-
sembarque, linha do Bonde 
Histórico, Centro de Memó-
ria do Transporte Público 
Porto-Alegrense e reurbani-
zação e qualificação paisa-
gística do espaço público.

LInha DO BOnDE hIs�
TóRICO: A revitalização 
dos bondes em uma linha 
turística apresentará Porto 
Alegre e seu patrimônio his-

Garantidos recursos para o projeto do Bonde Histórico

turismO

tórico através de um retorno 
ao passado. O trajeto conta 
com uma extensão de 3.320 
metros de trilhos e via aérea 
simples. Dois bondes tipo 
“Brill” restaurados deverão 
compor a frota. O itinerário 
inicia no Largo Glênio Pe-
res, segue pela Rua Sete de 
Setembro e passa pelas ruas 
Gen. Portinho, Andradas e 
Salustiano até o terminal 
junto à Praça Júlio Mesqui-
ta, próximo ao Gasômetro. O 
itinerário retorna pela Rua 
Salustiano até a Rua dos An-
dradas, passando pela Vigá-
rio José Inácio, Otávio Rocha 
e ingressando na Praça XV, 
junto ao antigo abrigo dos 
bondes.

O trajeto do Bonde His-
tórico passa pelo chamado 

“Corredor Cultural” de Porto 
Alegre, incluindo eixos das 
ruas dos Andradas e Sete 
de Setembro e adjacências, 
onde estão localizados vá-
rios prédios e monumentos 
de grande valor cultural e 
turístico.

PRInCIPaIs POnTOs:
- Mercado Público
- Chalé da Praça XV
- Paço Municipal
- Fonte Talavera
- Santander Cultural
- Praça da Alfândega
- Igreja Episcopal do Bra-

sil

Passados 40 anos da última viagem de bonde em Porto Ale-
gre, ele poderá retornar à paisagem urbana, emprestando 
o charme do passado à revitalização do Centro Histórico.

ATENÇÃO: Se você fez uma viagem maravilhosa para algum lugar do Brasil ou exterior, envie fotos e alguns dados seus e sobre a viagem e tenha sua 
foto publicada nesta página de Turismo. Nosso e-mail: grafitecom@gmail.com

Arquivo / CZS
- Memorial do Rio Grande 

do Sul
- Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul
- Casa de Cultura Mário 

Quintana
- Museu Militar
- Museu da Brigada
- Museu da Marinha
- Cine Imperial
- Igreja N. S. das Dores
- Usina do Gasômetro
- Museu da Eletricidade
- Museu da Com. Social 

J.H. da Costa
- Galeria Chaves
- Clube do Comércio

Abaixo você encontra algumas dicas para curtir o 
Carnaval com segurança. Siga estas orientações antes 
de entrar no mar:

- Evite entrar no mar após ter consumido alimentos 
pesados.

- Procure nadar longe de pedras, píeres e embarca-
ções.

- Nade com água na altura da cintura, no máximo.
- Tenha cuidado com objetos flutuantes, como boias 

e pranchas.
- Se entrar em uma correnteza, nade transversal-

mente a ela e peça socorro.
- Não deixe crianças sozinhas na água.
- Os banhistas que sabem nadar também devem es-

tar atentos. Muitos se afogam por acreditarem que co-
nhecem o local.

- Não nade em cavas, cachoeiras e rios.

dicas úteis

Cuidados no litoral
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O Pró Bicho Gaúcho, com 
sede na Zona Sul da 
Cidade, é uma entida-

de dedicada ao bem-estar dos 
animais. Atuamos como hotel 
para cães, e nossos canis são 
espaçosos e claros. Higiene e 
limpeza são pontos cruciais 
no nosso serviço. Trabalhamos 
com castrações a baixo custo e 
hotelaria, fornecemos abrigo 
para gatos, cachorros e cava-

los, todos trazendo consigo sua 
trágica história de abandono e 
maus-tratos.

Uma vez recuperados, os 
animais são castrados e enca-
minhados para a adoção. Nun-
ca quisemos criar um depósi-
to de animais, mas a situação 
calamitosa dos animais de rua 
nos leva hoje a abrigarmos 
aproximadamente 300 bichos. 
Para alguns deles, essa será a 

Proteção animal e hotelaria canina

mundO animal

sua primeira e derradeira mo-
radia, visto serem deficientes 
ou traumatizados de tal forma 
que dificilmente se readapta-
riam a um ambiente estranho.

Escolhidos a dedo, dois 
dos nossos cães nos auxiliam 
na técnica da Pet Terapia em 
crianças especiais, com a qual 
estamos obtendo bons resul-
tados. Futuramente planeja-
mos iniciar com a Equoterapia, 
obviamente sob orientação de 
pessoas especializadas.

Não temos vínculo com en-
tidades governamentais e não 
recebemos nenhuma ajuda ofi-
cial. Mantemos o sítio com re-
cursos próprios, doações e com 
o trabalho voluntário de alguns 
profissionais. Toda e qualquer 
colaboração, por menor que 
seja, sempre será bem-vinda, 
destaca a coordenadora Mi-
riam Müller.

Hotel e adoções: maio-
res informações pelos fones 
3258.1206 e 9805.1333. Site: 
www.bichogaucho.com.br. E-
mail: p.bicho@bol.com.br

Quem quiser ajudar essa entidade que protege animais 
pode entrar em contato com a coordenação.

Divulgação / CZS

Sensíveis ao calor, os Buldo-
gues Ingleses sofrem infartos 
com apenas um pequeno esfor-
ço, dificultando o cruzamento e 
a disseminação da raça. Além 
disso, os partos são sempre 
cesáreas. “Por isso é que exis-
tem poucos animais da raça no 
mercado e, consequentemente, 
seus exemplares são tão caros”, 
explicou Alexandra.

Essa dificuldade do Bul-
dogue Inglês de se adaptar a 
ambientes quentes e não ter 
resistência física está direta-
mente ligada ao seu focinho 
curto e achatado. Atualmente, 
essa constituição nasal preju-
dica sua respiração, mas anti-
gamente era eficiente quando 
a raça era utilizada em lutas 
contra touros. O formato do fo-
cinho impedia que o cão ficas-
se sufocado com o sangue da 
presa durante a mordida.

Apesar de ser conhecido 
como cão de companhia, o Bul-
dogue não gosta de brincadei-
ras e grandes agitos. Prefere 
ficar sossegado em seu canto, 
se possível em frente a um ven-
tilador ou em local refrigerado. 

Seu peso costuma variar de 23 
a 25 quilos. Pode ser encontra-
do nas cores vermelha, branca, 
dourada, rajada, com ou sem 
branco.

CuRIOsIDaDE: Os excessos 
de dobras no rosto, a principal 
característica dessa raça, são 
um problema para os Buldo-
gues Ingleses e, também, para 
seus donos. “Não é tão grave 
como o Sharpei, mas as dobras 
devem ser cuidadas semanal-
mente”, disse Alessandra.

hIsTóRIa: Por volta do sé-
culo 14, a luta entre animais 
era um “esporte” muito apre-
ciado pelos ingleses. O Buldo-
gue era o cão escolhido para 
lutar contra touros e até ursos. 
Em 1835, a luta entre animais 
foi proibida, evitando a extin-
ção dos Buldogues.

Pode ser criado em apar-
tamentos com passeios não 
muito longos nem sob forte 
calor. Existem várias doenças 
congênitas relacionadas ao 
Buldogue Francês, como a de 
Von Willebrand, uma alteração 
na coagulação semelhante à 
hemofilia humana.

Buldogue Inglês
cães de Raça

A população mundial de ti-
gres caiu para 3.200 exempla-
res, o que aproxima a espécie 
de um ponto de “não retorno” 
em direção à extinção, segundo 
relatório divulgado pelo Fun-
do Mundial para a Natureza 
(WWF, na sigla em inglês).

O estudo afirma que o tráfi-
co ilegal e a fragmentação dos 
habitats causou um descenso 
no número desses felinos, cuja 

população mundial estava em 
20 mil exemplares nos anos 80 
e em 100 mil há um século.

“É preciso atuar imediata-
mente para que essa espécie 
emblemática não alcance um 
ponto de não retorno”, indi-
cou Nick Cox, coordenador 
do Programa Tigre do Grande 
Mekong da WWF, que advertiu 
que os tigres de Vietnã, Laos e 
Camboja podem se extinguir 

Perto da extinção, tigres são
apenas 3.200 no mundo

em 2022 caso não sejam toma-
das medidas de proteção.

O WWF considera que ain-
da é possível salvar o animal, 
já que o Grande Mekong conta 
com numerosas zonas protegi-
das para tigres – uma área acu-
mulada de 540 mil quilômetros 
quadrados, superior ao tama-
nho da França.

Fonte: Folha Online

Arquivo / CZS



Comunidade Zona Sul 17

espOrtes esPiRitualidade

Na jornada de nossas vidas existem muitas fases; estas po-
dem ser boas ou ruins, dependendo do lado pro qual você olha 
e do que você sente. O estranho é que nós olhamos as coisas e 
damos mais ênfase ao que nos fez e faz sofrer do que às alegrias 
que adquirimos. Ao invés de lembrarmos das risadas, das con-
versas boas que tivemos com determinada pessoa, preferimos 
lembrar das brigas, das discussões, das fofocas e de tudo o que 
torna essa pessoa ruim pra gente. E assim falamos com outras 
pessoas: estou numa fase ruim, nada dá certo pra mim.

Somos egoístas demais e não paramos pra pensar que cada 
coisa que acontece na nossa vida vem pra nos ensinar algo, pra 
nos tornar cada vez mais fortes. Se você parar pra pensar, pode 
ver que, ao decorrer da vida, os obstáculos só pioram, você che-
ga a pensar até que você tem algo de errado, e quando acha que 
tá tudo melhorando, lá vem outra rasteira. Sofrer e ter proble-
mas muitas vezes pode ser inevitável, ainda mais por todas as 
coisas do cotidiano humano.

Mas você já pensou pelo outro lado? Já pensou em quantas 
pessoas nesse mundo estão em situações muito piores do que 
você? Digo pra aqueles que choram porque suas vidas mudam, 
tomam rumos diferentes ou pra aqueles que simplesmente ter-
minam uma amizade, um namoro com alguém que é importan-
te: não fique na inércia, achando que isso é um fator do destino; 
isso é apenas uma etapa, e muitas vezes tudo pode ser muda-
do. Quantos de nós paramos nessas horas e vemos como está 
o nosso lado espiritual? Toda a base de vida é dada a partir de 
nossa espiritualidade. Ela é que faz nosso alicerce pros obstá-
culos da vida serem superados.

A espiritualidade é algo de belo pro ser humano, proveitoso, 
inspirador, que eleva seu Espírito pra sua evolução.

Cada problema que temos, cada dor que sentimos, se tiver-
mos conosco nosso lado espiritual, tenha certeza que sempre 
procurará a melhor maneira de resolvê-los, nunca esperando 
simplesmente que eles cessem por si.

Por mais difícil que seja, o lado espiritual sempre nos dá um 
caminho a seguir, e é preciso crer que, por mais longo que esse 
caminho pareça, sempre há um horizonte de esperanças.

Ilê Bará agelú
(51) 3246-2410 / (51) 3533-3077
Rua dos Guananás, 70 - Espírito Santo - Porto Alegre
www.richarddeogum.com.br 
babalorixa@richarddeogum.com.br

Quando pensamos que 
tudo está perdido

No segundo ano 
de funcionamen-
to, a Clínica Pú-

blica de Fisioterapia Es-
portiva atendeu 465 pa-
cientes e realizou quase 
cinco mil atendimentos 
fisioterapêuticos (4.972 
em números absolu-
tos). O local recebe to-
dos os projetos sociais 
da Secretaria Municipal 
de Esportes, Recreação 
e Lazer (SME), atletas 
amadores que não pos-
suem planos de saúde, 
mas principalmente as 
1.800 pessoas que pra-
ticam esporte e realizam 
diversas atividades de lazer 
no próprio Tesourinha, sen-
do que 80% são da terceira 
idade. O atendimento é com 
hora previamente marca-
da no local ou pelos fones 
3289.8313 e 3289.8314. 
Nestes meses de verão (ja-
neiro e fevereiro), a clínica 
funciona de segunda a quin-
ta-feira, das 8h às 17h (com 
intervalo das 12h às 13h).

Ao todo, são 20 modali-
dades esportivas atendidas 
pela clínica. As principais 
são futebol (20%), dança 
(13%), alongamento (10%), 

Clínica Pública de Fisioterapia 
atende cinco mil pessoas

musculação (9,5%) e câmbio 
– vôlei adaptado para a ter-
ceira idade (8,3%). A média 
de idade dos atendimentos 
na clínica é de 53,76 anos. 
O nível de satisfação “óti-
mo” atingiu 79,6%, e “muito 
bom” alcançou 18,1%, per-
fazendo 96,7% de satisfação 
geral. O melhor índice de sa-
tisfação ocorreu no quesito 
“qualidade do atendimento 
pelo médico”, com 90% de 
“ótimo”. Três questões atin-
giram 100% de “ótimo” e 
“muito bom”.

QuasE DOIs anOs DE 
suCEssO: A Clínica Pública 

de Fisioterapia Esportiva foi 
inaugurada em 6 de março 
de 2008, graças a uma par-
ceria com o Hospital Mãe de 
Deus, que investiu R$ 45 mil 
para adaptar uma sala do Gi-
násio Tesourinha de acordo 
com exigências da Vigilância 
Sanitária da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS). O 
Mãe de Deus também cede 
dois fisioterapeutas, e a SMS 
contribui com um médico e 
uma fisioterapeuta. A SME 
investiu R$ 40 mil em equi-
pamentos de última geração 
e também cede seis estagiá-
rios.

No verão, o funcionamento da clínica é de segunda a quinta-
feira, das 8h às 17h.

Luciano Lanes / PMPA
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É um tratamento que visa 
ao equilíbrio físico, emocional, 
mental, energético e espiritual 
da pessoa. Trata o ser como um 
todo, considerando que as leis 
que regem o Universo e os or-
ganismos vivos são as mesmas. 
Seus métodos incluem prática 
corporal, massagens, exercícios 
físicos, posturais e mentais, ali-
mentação, uso de ervas medi-
cinais e técnicas vibracionais. 
Procura-se conduzir o indiví-
duo ao autoconhecimento que 
proporciona autocura pela des-
coberta da razão de seus males, 
das origens psicossomáticas. A 
cura, dessa forma, não significa 
tornar a pessoa saudável, termo 
este entendido a partir de um 
ponto de vista da normalidade 
funcional, mas levar o indiví-
duo a um nível de saúde supe-
rior àquele que usufruía antes 
do desafio. Isso sugere que pe-
ríodos de saúde precária são 
estágios naturais na interação 
contínua entre o indivíduo e o 
meio ambiente. A proposta é 
entender-se num plano global, 
compreender que a emoção, a 
intuição e a sensibilidade são 
tão importantes quanto o inte-
lecto e, assim, despertar uma 
consciência mais integradora 
e ecológica. Tais práticas não 
pretendem excluir o uso de me-
dicamentos e terapias conven-
cionais, mas sim reduzir o uso 
frequente de antidepressivos, 
ansiolíticos, antibióticos e anti-
inflamatórios, um objetivo da 
Organização Mundial da Saúde 

(OMS), devido ao seu grande 
potencial de efeitos adversos à 
saúde dos seus usuários.

aBaIxO CITaMOs aLGu�
Mas TERaPIas: Florais, Fito-
terapia, Aromaterapia, Cristais, 
Alinhamento de Chakras, Do-
in, Shiatsu, Reflexologia Podal, 
Auriculoterapia, Cromoterapia, 
Radiestesia, Iridologia, Pedras 
Quentes, Terapia Alimentar, 
Bioenergética, Meditação, Res-
piração, Visualização, PNL, Psi-
cologia Humanista e Transpes-
soal.

TERaPIas naTuRaIs E 
COMPLEMEnTaREs EsTãO 
auTORIzaDas nO sus: Em 
sua estratégia global sobre a 
medicina tradicional e a medici-
na complementar e alternativa, 
a Organização Mundial da Saú-
de reforça o compromisso de 
estimular o desenvolvimento 
de políticas públicas, com o ob-
jetivo de inseri-las no sistema 
oficial de saúde dos seus 191 
Estados-membros. No Brasil, 
por meio da Portaria nº 971, de 
3 de maio de 2006, o Ministério 
da Saúde aprovou a Política Na-
cional de Práticas Integrativas 
e Complementares (PNPIC) no 
Sistema Único de Saúde, reco-
nhecendo oficialmente a impor-
tância dessas terapias.

Leonor Spadaro Jacques, 
técnica em Naturopatia, e 
Sonia Lucinda Modena, psi-
cóloga - CRP 07/07151 - Tera-
peutas do Terrasol – Centro de 
Terapias Complementares.

Terapias complementares naturais 
ou alternativas: o que são?

mediCina & saúde

As farmácias distritais da 
Cidade estão sendo mo-
dernizadas para a im-

plantação do sistema informa-
tizado de dispensação de me-
dicamentos. As farmácias dis-
tritais disponibilizam mais de 
100 itens entre medicamentos 
básicos e controlados e aten-
dem somente receitas oriundas 
dos serviços de saúde do SUS e 
hospitais conveniados.

CaRTãO sus: Após a infor-
matização, todo usuário terá 
que apresentar o cartão SUS 
para retirar medicamentos. 
Os medicamentos controlados 
deverão ser retirados sempre 
na mesma farmácia distrital. 
Também é necessária a apre-
sentação de receita médica e 
de documento com foto. Para 
fazer o cartão SUS, o usuário 
deve comparecer à unidade de 
saúde mais próxima da sua casa 
munido de carteira de identida-
de, CPF e comprovante de resi-
dência.

FaRMáCIas DIsTRITaIs:
1. Navegantes: Centro de 

Saúde Navegantes (Avenida 
Presidente Roosevelt, 5, bairro 
São Geraldo).

2. Centro: Centro de Saúde 
Santa Marta (Rua Capitão Mon-
tanha, 27).

3. IAPI: Centro de Saúde IAPI 
(Rua Três de Abril, 90, bairro 
Passo d’Areia).

4. Vila dos Comerciários: 
Centro de Saúde Vila dos Co-
merciários (Rua Professor Ma-
noel Lobato, 151, bairro Santa 
Tereza).

5. Bom Jesus: Centro de Saú-
de Bom Jesus (Rua Bom Jesus, 
410, bairro Bom Jesus).

6. Farroupilha: Centro de 

Farmácias distritais fecham 
para modernização do sistema

Iniciativa agiliza atendimento e melhora controle dos es-
toques.

Divulgação / PMPA

Saúde Modelo (Avenida Jerôni-
mo de Ornelas, 55, bairro San-
tana).

7. Camaquã: Unidade Básica 
de Saúde Camaquã (Rua Dou-
tor João Pitta Pinheiro Filho, 
176, bairro Camaquã).

8. Sarandi: Unidade Bási-
ca de Saúde Sarandi (Avenida 
Francisco Pinto da Fontoura, 
341).

9. Bananeiras: Unidade Bá-
sica de Saúde Bananeiras (Ave-
nida Coronel Aparício Borges, 
2494).
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Muito calor? Beba muito líquido!

O suor é um mecanismo 
de refrigeração do cor-
po que trabalha para 

mantê-lo na temperatura ide-
al. Por isso, quanto mais calor 
sentimos, mais suamos e, con-
sequentemente, mais água per-
demos. Daí a importância de 
aumentar a ingestão de líquidos 
nessa época do ano. “Sentimos 
mais sede justamente pela per-
da de água pelo suor. Isso pode 
sobrecarregar o rim”, alertou a 
clínica geral e nefrologista Alze-
nir Holanda Castelo. A água que 
deveria chegar ao órgão acaba 
descartada no suor, o que pre-
judica o funcionamento do rim.

Isso explica por que apare-
cem mais infecções urinárias 
e pedras nos rins nos períodos 
de calor. Para evitar esses pro-
blemas, vale aquela recomen-
dação básica que serve para o 
ano todo: ingerir dois litros de 
água por dia. Mas atenção: o 
consumo deve ser distribuído 
ao longo do dia. Não adianta 
tomar um litro e meio de água 
pela manhã e depois beber só 
um copo antes de dormir. “O im-
portante é a regularidade, a fre-
quência, não o volume. Também 
é interessante introduzir sucos 
na alimentação”, recomendou 
Alzenir.

Pessoas mais velhas e mais 
novas têm probabilidade maior 
de sofrer desidratação. No caso 
dos idosos, especialmente de-
pois dos 80 anos, o rim já tra-
balha com metade de sua ca-
pacidade. Nas crianças o risco 
é maior simplesmente porque 
elas não se lembram de beber 
água. É preciso que um adulto 
tenha o cuidado de fazê-la inge-
rir líquido suficiente. De acordo 
com o pediatra Elivaldo Sam-
paio, crianças a partir de sete 
anos podem beber os dois litros 
recomendados também para 
adultos. Até os três anos, basta 
1,5 litro.

Aquela moleza do calor tam-
bém é sintoma de desidratação. 
O músculo sente a perda de 
água. Para funcionar, o organis-
mo queima mais calorias e fica 
mais lento. “Todo o trabalho in-
terno dos órgãos libera calor in-
terno. Em outras épocas do ano, 
o corpo tem mais reserva de 
água para equilibrar isso”, ex-
plicou Alzenir. Investir em ali-
mentos de fácil digestão ajuda 
o corpo a ter mais energia para 
o resto. “O ideal é comer mais 
saladas, frutas, verduras, ali-
mentos que são ricos em água e 
não sobrecarregam a digestão”, 
orientou a nutricionista funcio-
nal Mirella Freire Rocha.

Outra dica dela é dar prefe-
rência aos refrescos, às limo-
nadas, ao suco de maracujá, 
à melancia, ou seja, a bebidas 

Arquivo / CZS

Ingerir bastante líquido neste verão pode evitar a desidra-
tação e o mau funcionamento dos rins.

Governadora anuncia a 
construção de 12 Unidades 

de Pronto Atendimento
A governadora Yeda Cru-

sius e o secretário da Saúde, 
Osmar Terra, anunciaram a 
construção de 12 Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA), 
previstas para serem concluí-
das até junho. Através de um 
novo sistema modular, serão 
construídas três por mês. 
Cada UPA vai custar de R$ 600 
mil a R$ 1 milhão.

“São estruturas de pronto-
socorro sem a parte hospita-
lar. São unidades que vão re-
almente desafogar os grandes 
hospitais, com a possibilidade 
de atender o mesmo número 
de pacientes que um pronto-

socorro como o de Porto Ale-
gre”, informou o secretário. “A 
proposta é chegarmos a 32 
UPAs para o Rio Grande do 
Sul, em uma parceria entre 
governo estadual e federal. 
Neste primeiro momento, o 
governo estadual assumiu 
o processo para agilizar a 
implantação das unidades”, 
completou.

Nesta fase inicial, os muni-
cípios contemplados são Por-
to Alegre (com duas unidades, 
uma no Centro Vida e outra 
no bairro Navegantes), Santa 
Maria, Pelotas, Canoas, Santo 
Ângelo, Passo Fundo, etc.

que não enchem o estômago. 
“Você pode tomar litros de suco 
de maracujá, mas não aguenta 
mais que um copo de açaí, por 
isso os sucos menos densos são 
melhores”, explicou.

Outra dica importante para a 
saúde são os cuidados básicos 
de higiene, como lavar as mãos 
sempre. “Nessa época prolife-
ram as moscas”, lembrou o pe-

diatra Elivaldo. Ele recomenda 
os mesmos cuidados reforçados 
pela onda de gripe suína: “La-
var bem as mãos das crianças, 
evitar aglomerados, mantê-las 
bem hidratadas, nenhum segre-
do”, disse. As doenças diarreicas 
decorrentes de intoxicações vi-
rais ou bacterianas são as mais 
frequentes em crianças neste 
período de calor intenso.
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Após pedir recupera-
ção judicial na Co-
reia do Sul e demi-

tir 2.000 funcionários em 
2009, a SsangYong anunciou 
novos planos por meio de 
seu diretor-executivo Suk-
Ho Lim, em visita ao Brasil. 
Segundo Lim, a montadora 
vai lançar um novo mode-
lo por ano até 2013, come-
çando pelo crossover C200. 
Desenhado pela ItalDesign, 

o carro, ainda sem nome de-
finido, será apresentado no 
Salão de Paris, em setem-
bro – logo depois, acontece 
o Salão de São Paulo, onde o 
C200 também será mostra-
do e posteriormente vendi-
do no País.

Pelo expressivo cresci-
mento do mercado em um 
ano de crise, Brasil e China 
ganharam destaque para a 
SsangYong: “Os dois países 

SsangYong anuncia novos 
modelos no Brasil

mostraram muito 
vigor econômico e 
também são muito 
receptivos aos veí-
culos 4x4, uma es-
pecialidade nossa”, 
afirmou Lim. Con-
tudo, o mercado de 
utilitários esporti-
vos não será o úni-
co foco da fábrica 
sul-coreana.

A SsangYong pre-
tende lançar uma 
linha completa de 
veículos no Brasil, 
incluindo um com-
pacto premium, do 
porte do VW Polo, 

em 2013. O motor 1.6 será 
movido exclusivamente a 
gasolina, mas a montadora 
não informou se o propul-
sor terá desenvolvimento 
próprio ou se vai ser adqui-
rido de outra fábrica – os 
motores a diesel que equi-
pam os atuais modelos da 
marca são produzidos pela 
Mercedes-Benz.

Fonte: UOL

Divulgação / CZS

SsangYong vai apresentar seu novo modelo no Salão de São Paulo, 
no final do ano.

Baterias
As baterias mais antigas precisam ter seu nível verificado 

e completado semanalmente com água destilada, mas hoje 
em dia, com as baterias seladas, quase não há preocupação, 
pois elas não precisam de qualquer tipo de manutenção.

 Alguns cuidados podem aumentar a vida útil de sua ba-
teria:

- Evite deixar faróis ou outros equipamentos elétricos li-
gados enquanto o veículo não estiver em funcionamento.

- Dê partidas por no máximo 5 segundos; se o carro não 
pegar, aguarde 30 segundos para a próxima tentativa.

- Se a bateria descarregar, procure um autoelétrico e 
carregue-a utilizando um aparelho de carga lenta, pois um 
aparelho de carga rápida pode danificar a bateria.

Troca do filtro de ar
O filtro de ar serve para evitar que partículas estranhas 

entrem nos cilindros junto com o ar. Em geral, os filtros são 
de papel tratado quimicamente. É como se eles fossem os 
responsáveis pela “respiração” do motor, por isso é neces-
sário trocá-los a cada 10.000 km ou de acordo com o prazo 
estabelecido no manual do proprietário.

Troca do filtro de combustível
Na alimentação por injeção utilizam-se filtros de com-

bustível de papel, em geral colocados em linha ao longo da 
tubulação de passagem do combustível. No caso de motores 
a diesel empregam-se sempre um ou mais filtros alojados 
em recipientes que funcionam como decantadores. Trocar 
os filtros de combustível é necessário para manter o siste-
ma de alimentação do motor limpo, evitando, por exemplo, 
o entupimento de bicos injetores e, consequentemente, fa-
lhas no funcionamento do carro. A troca deve ser realizada 
a cada 30.000 km ou de acordo com o manual do proprie-
tário.

dicas úteis

Para cuidar do seu carro
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Após lançar o A3 
Sport no mercado 
brasileiro, a Audi 

apresentou à imprensa uma 
nova versão do A4, também 
chamada de Sport. Custan-
do a partir de R$ 185.721, 
o sedã traz de série partida 
do motor sem chave, lanter-
nas com LEDs e o pacote de 
acabamento S-Line, antes 
oferecido como opcional.

O motor já é o conhecido 
quatro cilindros de 2,0 li-
tros FSI (injeção direta) so-
brealimentado com turbo. 
Na versão Sport, rende 214 
cv. Foi mantido o câmbio 
CVT (continuamente variá-
vel) Multitronic simulando 
oito velocidades. Segundo a 
fábrica, o A4 Sport acelera 
de 0 a 100 km/h em 6,9 se-
gundos, chegando à máxima 
de 240 km/h.

O kit S-Line é composto 
por rodas de 17 polegadas 
exclusivas, para-choque 
dianteiro com barra trans-
versal na cor cinza, grades 
laterais com faróis de ne-
blina, para-choque traseiro 
diferenciado, frisos laterais 
e logotipo S-Line nos para-
lamas e na grade dianteira. 
Por dentro, as novidades 
são as soleiras também com 
a logomarca da versão, os 
bancos esportivos e o re-
vestimento em couro Alcân-
tara.

O câmbio está com esca-
lonamento diferente, para 

ficar mais longo e se adap-
tar aos 31 cavalos de po-
tência a mais. Ao volante, o 
motor parece sempre dis-
posto a atender aos desejos 
do motorista. A arrancada 
é rápida, e o escapamen-
to foi feito para devolver 
as pisadas com um ronco 
grave e agradável. Na hora 
de parar, os freios ABS são 
até bruscos demais, mas 
garantem a frenagem com 
segurança.

Na estrada, o motoris-
ta tem três opções para o 
carro. Em “Comfort”, o car-
ro fica mais macio, com a 
direção mais indireta e a 
suspensão mais voltada ao 
conforto. Em “Dynamic”, 
tudo fica ao contrário, com 
a rodagem mais dura e as 
respostas mais rápidas. Se 
quiser um meio-termo, es-
colha “Auto”, que se adapta 
à forma de dirigir.

Por dentro, o padrão de 
acabamento segue bom, 
com materiais macios. Des-
taque para os novos reves-
timentos, mais agradáveis 
ao toque. Os bancos têm 
ajustes elétricos e um práti-
co apoio para pernas no as-
sento do passageiro. Quem 
vai atrás também terá boa 
vida a bordo, com espaço de 
sobra para as pernas. O que 
fica prejudicado é a cabeça, 
graças ao teto mais baixo 
por causa do teto solar.

a3 sPORT é a vERsãO 

Audi lança A4 Sport no Brasil

MaIs BaRaTa COM MO�
TOR 2.0: Até agora, quem 
quisesse levar um Audi A3 
com motor de 2,0 litros 
para casa teria de desem-
bolsar mais de R$ 120 mil. 
Com a versão Sport, a mar-
ca das quatro argolas quer 
barrar o sucesso da rival 
BMW Série 1, com preços 
começando em R$ 110 mil. 
Lembrando que há ainda a 
versão de 1,6 litro por R$ 
98.700.

O motor é impulsionado 
por um turbocompressor e 
rende 200 cv de potência. 
É, inclusive, o mesmo bloco 
utilizado no A4, mas no ha-

Audi aposta no modelo esportivo no mercado brasileiro.
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tch de duas portas é acopla-
do a um câmbio S-Tronic de 
seis velocidades e duas em-
breagens. Segundo a fábri-
ca, acelera a até 100 km/h 
em 6,8 segundos e atinge 
238 km/h.

De série, o A3 Sport vem 
com o controle de largada 
similar ao usado no S3. Para 
usá-lo, basta deixar o câm-
bio em “S”, pisar no freio e 
acelerar até o fundo. O mo-
tor se mantém a 3.000 rpm. 
Basta soltar o freio para ar-
rancar com vigor, apesar de 
um certo atraso na atuação. 
Se algo der errado, o hatch 
ainda vem com controle de 

tração e de estabilidade. O 
sistema também atua na 
direção. Se o motorista for 
corrigir a trajetória, o vo-
lante obedece, mas vai ficar 
pesado caso ocorra algum 
erro por parte de quem está 
dirigindo.

O A3 Sport também vem 
com teto solar simples, ae-
rofólio traseiro, rodas de 17 
polegadas pintadas de cinza 
e detalhes em alumínio no 
painel. Também vêm dire-
ção elétrica, ar-condicio-
nado digital de duas zonas, 
airbags frontais e laterais e 
freios ABS com distribuidor 
eletrônico de frenagem.
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A rota turística Cami-
nhos Rurais de Porto 
Alegre, que reúne 41 

atrativos diversificados em 
11 bairros da Zona Sul, rece-
beu cerca de 50 mil visitantes 
no ano passado. Em 2008, fo-
ram 20 mil. O resultado posi-
tivo é decorrente do trabalho 
desenvolvido pelas oito agên-
cias de turismo receptivo que 
comercializam o produto e 
da sinalização turística im-
plantada pela prefeitura em 
2009. São 61 placas e painéis 
indicativos que orientam e 
facilitam a visitação aos atra-
tivos naturais e às pequenas 
propriedades. As placas estão 
instaladas desde a Avenida 
Oscar Pereira, no cruzamento 
das avenidas Azenha e Prin-
cesa Isabel, até o bairro Lami. 

O investimento de R$ 174 
mil foi compartilhado entre 
as secretarias municipais de 
Turismo e da Produção, In-
dústria e Comércio, além do 
apoio da Secretaria Municipal 

Sinalização aumenta visitas aos Caminhos Rurais

de Transportes e da EPTC.
No último ano, o turismo 

rural da Capital também cha-
mou a atenção de gestores 
alemães, norte-americanos, 
italianos, mexicanos e an-

Agentes do PROCON fiscalizaram mais de oito mil estabelecimentos.

Cristine Rochol / PMPA

O PROCON Porto Alegre, ór-
gão de defesa do consumidor 
vinculado à Secretaria Muni-
cipal da Produção, Indústria 
e Comércio (SMIC), registrou, 
em 2009, cerca de 24 mil aten-
dimentos à população da Ca-
pital. Desse total, 47,6% das 
demandas que chegaram ao 
PROCON foram solucionadas 
pela Internet através da pá-
gina www.portoalegre.rs.gov.
br/procon, por meio do Aten-
dimento Eletrônico – via Web. 
No final de 2008 esse índice 
estava em 25%.

“Os dados demonstram que 
os porto-alegrenses aprova-
ram a eficácia do formulário 
eletrônico do PROCON, apli-
cativo da página do órgão na 
Internet que permite atendi-
mento online 24h, inclusive 
nos finais de semana”, avaliou 
o titular da SMIC, Idenir Cec-
chim. O PROCON faz a media-
ção do conflito via Web e enca-
minha ao consumidor o resul-
tado dos procedimentos por 
e-mail ou telefone no prazo de 

até dez dias.
No rol das reclamações to-

tais do PROCON municipal, 
o setor que mais apresenta 
queixas é o de produtos, que 
concentra 31,84% das quei-
xas, pois tradicionalmente 
envolve centenas de fornece-
dores e milhares de produtos. 
A área de serviços essenciais, 
que reúne fornecedores de 
telefonia e energia elétrica, 
vem logo após, registrando 
o total de 3.204 reclamações 
(25,63%). Em terceiro lugar 
está o segmento de assuntos 
financeiros, que engloba ope-
rações com cartão de crédito e 
financeiras, registrando 2.756 
(22,05%) queixas. A quarta 
área mais reclamada refere-se 
a serviços privados compostos 
por empresas de TV por assi-
natura e provedores de Inter-
net, com 2.234 atendimentos 
(17,87%).

Idenir Cecchim destaca o 
alto grau de resolução das 
mediações efetuadas pelo 
PROCON entre consumidores 

Mediação via Internet chega a 47,6% do total
e fornecedores. “Aproxima-
damente 83% das demandas 
da população que chegam ao 
PROCON são resolvidas na 
hora ou em até dez dias úteis”, 
ressaltou.

FIsCaLIzaçãO: A equipe 
de fiscalização do PROCON 
Porto Alegre esteve presente 
em mais de oito mil estabe-
lecimentos comerciais, como 
postos de gasolina, shoppings, 
hipermercados, bares, restau-
rantes e revendas de veículos. 
Com o objetivo de averiguar a 
afixação de preços em vitrines 
e a disponibilização aos clien-
tes das diversas formas de 
pagamento à vista, os fiscais 
do PROCON visitaram, em um 
ano, cerca de dois mil pontos 
comerciais. Nessas ações fo-
ram notificados 345 estabe-
lecimentos e autuadas outras 
125 lojas. O setor recebeu 65 
denúncias da população. Em 
2009, o PROCON realizou, ain-
da, 222 pesquisas de acompa-
nhamento de preços na Capi-
tal. 

EDuCaçãO PaRa O COn�
suMO: O PROCON promove, 
também, ações visando a edu-
car consumidores e fornece-
dores. Em 2009 foram entre-
gues à população 20 mil exem-
plares do Manual do Lojista e 
60 mil do Manual do Consumi-
dor Consciente. Implementa-
do pelo PROCON Porto Alegre 
para divulgar direitos e deve-
res dos consumidores a crian-
ças e a adolescentes, o proje-

Projeto conta com 61 placas indicativas.
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to Educação para o Consumo, 
desenvolvido pelo PROCON 
desde o segundo semestre de 
2008 junto à rede de ensino 
pública da Capital, realizou 60 
palestras nas escolas da rede 
pública municipal. Durante as 
exposições foram distribuídas 
cerca de oito mil cartilhas de-
nominadas “Pequenos Consu-
midores”, que contêm a adap-
tação do Código de Defesa do 
Consumidor para crianças.

golanos integrantes da rede 
Metrópolis, que congrega ci-
dades de todo o mundo com 
mais de um milhão de habi-
tantes. Eles realizaram uma 
visita técnica à rota turística 
durante o Simpósio Interna-
cional de Governança Demo-
crática em Cidades, realizado 
em Porto Alegre em 2009.

ROTa RuRaL: O produ-
to turístico foi desenvolvido 
pela Secretaria Municipal de 
Turismo em parceria com a 
Emater e o Senar e tem fo-
mentado o turismo nos bair-
ros Belém Novo, Belém Velho, 
Campo Novo, Cascata, Hípi-
ca, Ipanema, Lami, Lageado, 
Lomba do Pinheiro, Restinga 
e Vila Nova, na Zona Sul da 
Cidade.

O roteiro ampliou as op-

ções de lazer da Capital em 
41 atrativos diversificados, 
como cantinas com produtos 
coloniais e artesanato, res-
taurantes, pousadas e hos-
pedarias, haras, campings à 
beira do Guaíba, pomares e 
parreirais, produção de vinho 
e de suco natural, áreas de 
preservação ambiental, tri-
lhas ecológicas, açudes para 
pesca, sítio de recreação para 
crianças e, ainda, as festas 
tradicionais da comunidade 
nos períodos de colheita da 
uva, da ameixa e do pêssego. 
As agências de turismo que 
organizam grupos para visita 
aos atrativos do roteiro po-
dem ser encontradas no site 
www.portoalegre.rs.gov.br/
turismo em “o que fazer/Ca-
minhos Rurais”.
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EsCORT xR3, ano 93, 
modelo europeu 2.0 
gasolina, bordô, completo, 
R$ 10 mil, ac. proposta. F. 
3249.3700 - 9924.5300

vERanEIO 75 toda original 
c/manual do proprietário, 
R$ 10 mil. F. 8535.5555 - 
3346.3441

xL 125cc, ano 96, R$ 
1.500,00 - F. 8535.5555 - 
2246.3441.

REBOQuE ano 05, 1,00m x 
1,20m, doc OK. Tr. Marcos - 
F. 9828.8260

MOTO hOnDa Bros 125 
es, partida elétrica, branca, 
uso de passeio, único dono. 
Barbada! F. 9240.4188 – 
9352.0065.

CuRsOs

CuRsOs & OFICInas, 
scrapbooking, arte francesa, 
decoupage, F. 3264.1180 - 
3392.6547 c/Profª Vânia 
Bock Tesch

PInTuRa EM TELa curso 
gratuito, técnica figurativa 
floral, paisagem, abstrato, 
inscrições de 12 a 16 de 
outubro, F. 3264.1031 
– 8171.7295 c/profª 
Rosemeri Ferraz.

DIvERsOs

COMPRO balança digital 
em bom estado, preciso 
urgente, F. 3268.4626 - 
9284.1777 c/Aragão

LIMPEza e organização 
de sua casa. Contato 
c/Sra. Stefania - F. 
3407.3405 - 8103.4381 
- preparadosespeciais@
gmail.com

TÍTuLO do Clube Professor 
Gaúcho, por R$ 600,00, F. 
3259.5074.

BaRBaDa amassadeira 
p/80kg de massa, carrinho 
p/80 formas, máq. de 
moer carne e máq. p/
biscoito amanteigado 
(c/enlatamento) - prod. 
80kg/h, c/João, F.3249.1585 
- 9968.6128.

COzInhEIRa contrate sua 
cozinheira p/sua festa, 
aniversário, casamento, ceia 
Natal, Ano Novo, cozinho 
p/sua família nos fins 
de semana. Silvia Cut - F. 
3246.1989

GELaDEIRa e freezer 
vertical p/R$ 550,00 – F. 
3261.3991 – 8472.9551

MOTO ELéTRICa 
p/criança, modelo 
Bandeirante, R$ 250,00 - F. 
3261.3991 – 8472.9551.

MáQuIna DE LavaR 
roupa Consul 6 kg, s/uso, 
na garantia, c/nota fiscal, 
novíssima, R$ 400,00. Tratar 
c/Neuza – F.: 3248.1560 ou 
3241.7151

MáQuIna DE RIMaQ para 
estampar camisetas, valor 
R$ 800,00. Ac. proposta. F. 
9606.4270 c/Berenice.

TRaILER para lanches todo 
equipado. Barbada! Tratar 
p/fone 9604.3764.

EMPREGOs

OFEREçO serviço de 
entrega de alimentos que 
necessitem de refrigeração. 
Possuo furgão refrigerado 
e disponibilidade para 
trabalhar em Porto Alegre, 
Grande Porto Alegre e 
litoral. Tr. 91.829821 c/Luiz 
Carlos

sERvIçOs GERaIs: senhora 
se oferece para trabalhar 
à noite em restaurante, 
churrascaria ou pizzaria, F. 
3241.3825, 8108.8953

vaLECROss Concessionária 
Honda seleciona 
vendedores de motocicleta 
/ consorcio - vendedores 
de peças, mecânico, 
auxiliar de mecânico e 
auxiliar de escritório, 
mandar curriculum para 
Av. Cavalhada, 3338 CEP 
91740.001 ou e-mail 
valecrosspoa@valecross.
com.br

InFORMáTICa

EnIGMa - Soluções em 
Informática - vendas 
e assistência técnica - 
F. 3242.8939 - www.
enigmaonline.com.br

vIa vERDE – Informática, 
recarga de cartuchos 
e toners, compatíveis 
e remanufaturados. F. 
3466.4720 – 8101.2640.

PROFIssIOnaIs

aDvOGaDO – Dr. Paulo 
Sérgio Weirich – ações 
de família, divórcios, 
inventários, alimentos, 
curatela, defesa do 
consumidor, F. 3249.3700 – 
3242.3086 – 9924.5300

DEnTIsTas - Dra. Naira 
Regina Martins - Dr. 
Marcelo Colfosco Eschiletti, 
clínica geral, ortodontia, 
implantodontia, Av. Otto 
Niemeyer, 2531 s. 206 - F. 
3028.8080

EnGEnhEIRO Prado 
Martins, serviços de 
Engenharia, projetos, 
r e g u l a r i z a ç õ e s , 
gerenciamento. Rua Otelo 
Rosa, 625, Ipanema. F. 
3307.1544 – 9839.9307

MéDICa – Psiquiatra, Dra. 
Nádia Maria Weber dos 
Santos, Cremers 14636 – 
Av. José de Alencar, 386 – 
sala 601 – Menino Deus – F. 
9986.5132

nuTRICIOnIsTa Dra. 
Marcela Pordomo Rodrigues 
– Reeducação alimentar, 
obesidade infantil e adulta, 
Av. Teresópolis, 2958, s. 403, 
F. 3354.1547 e 9692.6166

nuTRICIOnIsTa – Dra. Tânia 
Mara Pantoja – Reeducação 
alimentar, avaliação 
nutricional, dietoterapia 
e acompanhamento 
nutricional em patologia, F. 
3222.1455 – 3246.7334 – 
9959.4846 – Av. Wenceslau 
Escobar, 3033/804 - 
Tristeza.

nuTRICIOnIsTa - Dra. 
Mirian Lorena Ben - nutrição 
biomolecular, funcional, 
prevenção, tratamento 
em patologias, peso e 
reeducação alimentar, teste 
de alergias e de parasitas, F. 
3241.8435

TéCnICO EM EDIFICaçÕEs 
- Edifico, modifico e 
conservo seu patrimônio 
imobiliário. Forneço mão-
de-obra. F. 3245.3065 e 
9237.5783.

TRaDuçÕEs e revisões em 
português, inglês e francês, 
diversos tipos de textos, 
com tradutora oficial do 
Estado – Tr. F. 3242.2000 - 
9934.3160

IMóvEIs - aLuGuEL

IMOB.EsCRITóRIO aluga 
lojas com mezanino em 
av. movimentada c/80m², 
banh., pátio, em fte. cond. 
residencial. R$ 1.300,00. 
F. 3242.4474 - www.
escritoriodenegocios.com.
brLUAGGE aluga excel 
loja na Azenha, 180m², 
banho, coz, depósito, pátio, 
churrasqueira. R$ 3.500,00 
Tr. 3233.9423 plantão 
9977.3646 Cr 21078

sTEFanI aluga Cavalhada, 
na Otto Niemeyer, exc. loja 
nova  c/360m², possib. 
mezanino amplo, estac. 
frente, envidraçada R$ 
9.000,00 - Tr. Otto Niemeyer, 
246 - F.3241.6422 www.
stefaniimoveis.com.br Cr 
857

sTEFanI aluga na Av. 
Cavalhada, 3908, frente 
Zaffari, lojas p/R$ 620,00 
+ taxas, salas p/R$ 350,00 
+ taxas - Tr. Otto Niemeyer, 
246 - F.3241 6422 Cr 857 
www.stefaniimoveis.com.br

sTEFanI Srs. Proprietários, 
temos clientes cadastrados 
p/seu apto. ou sua casa, 
venha visitar-nos, Rua 
Otto Niemeyer, 2460 www.
stefaniimoveis.com.br Cr 
857

IMóvEIs - vEnDa

IMOB.EsCRITóRIO vende 
no Residencial Villa Liane 
apto. 2 dorm. c/box priv., 
infra completa, a partir de 
R$ 42.990,00. Financ. s/entr. 
CEF. Poucas unidades. Ligue 

agora p/F. 3242.4474 - 
www.escritoriodenegocios.
com.br.

IMOB.EsCRITóRIO vende 
impecável apto. 2 dorm., box 
rot., próx. Nacional Tristeza, 
apenas R$ 106.000,00. 
F. 3242.4474 - www.
escritoriodenegocios.com.
br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
sobrados 2d., lavabo, pátio 
c/churr., estac., ót. acab., 
entrega abr/2010. A partir 
de R$ 125 mil. Ac. financ. c/
const. e bancário. Ipanema/
Urubatã - F. 3242.4474 - 
www.escritoriodenegocios.
com.br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
sala com 25m², banheiro, 
estac., Av. Cavalhada, toda 
reformada, desocupada, 
apenas 23 mil. F. 3242.4474 - 
www.escritoriodenegocios.
com.br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
apto. 2d. suíte, sac. 7º 
and., no Cristal, entrega 
em jul/2010. Const. 
Goldsztein. Entrada R$ 
55 mil, parc. R$ 600,00 + 
financ. F. 3242.4474 -www.
escritoriodenegocios.com.
br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
casa térrea, 3d. suíte, sala 
2 amb. churr., lareira, pátio, 
gar, ót. local, na Cavalhada 
R$ 220 mil - F. 3242.4474 - 
www.escritoriodenegocios.
com.br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
casa c/180m², 3d. suíte, 
closet, hidro, lav., churr., 
lareira terraço. B. Ipanema 
R$ 280mil F. 3242.4474 - 
www.escritoriodenegocios.
com.br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
apto. 2 dorm. sala, área 
serv., ac. financ., de frente, 
ensolarado, só R$ 95 mil. 
Cristal F. 3242.4474 - www.
escritoriodenegocios.com.
br

IMOB.EsCRITóRIO apto. 
3 dorm. alto da Jacuí, 
vista, peças amplas, living 
2 amb. Apenas R$ 2 mil - 
Cristal. F. 3242.4474- www.
escritoriodenegocios.com.
br

I M O B . E s C R I T ó R I O 
vende casa mista 3 dorm., 
garagem, em avenida, ót. 
localiz. Apenas R$ 95 mil. 
Ac. parc. direto proprietário. 
Cavalhada. F. 3242.4474- 
www.escritoriodenegocios.
com.br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
terreno no Cristal com 
22 x 40, ótimo índice, 
px BarraShopping, 590 
mil. 3242.4474 - www.
escritoriodenegocios.com.
br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
casa térrea mista, ót. 
conservação, terreno 22 
x 32, avarandado, piscina. 
Apenas 106 mil. Campo 
Novo F. 3242.4474 - www.
escritoriodenegocios.com.
br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
ót. oportunidade, casa 
3 dorm, terraço, pátio e 
demais peças, garagem, 
ac. financ., a 20 m da Otto 
Niemayer. R$ 220 mil. 
Cavalhada. F. 3242.4474 - 
www.escritoriodenegocios.
com.br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
casa 3 dorm., suíte, closet, 
02 lar., churr., living 2 
amb., s. jantar, piscina, 
canil. B. Jd. Verde R$ 430 
mil. F. 3242.4474 - www.
escritoriodenegocios.com.
br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
sobrado 3 dorm. em 
condom. novo, c/gar., pátio, 
sótão, poucas unidades, 
a partir de R$ 70 mil. Ac. 
financ., entrega em abril 
2010. Ligue agora e confira 
p/F. 3242.4474 - www.
escritoriodenegocios.com.
br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
terreno na Tristeza 7 x 39, 
com vista, R$ 55.000,00. 
F. 3242.4474 - www.
escritoriodenegocios.com.
br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
casa mista 04 dorm., 
churr., gar., ót. estado, no 
Jd. Vila Nova. R$ 137.500. 
F. 3242.4474 - www.
escritoriodenegocios.com.
br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
terreno na Av. Cavalhada R$ 
400mil, na Otto Niemayer, 
R$ 950 mil, na Nonoai, 
R$ 250 mil, na Camaquã, 
R$ 450 mil, na Campos 
Velho, R$ 600 mil. Ótima 
metragem e índice, confira. 
F. 3242.4474 - www.
escritoriodenegocios.com.

br

IMOB.EsCRITóRIO vende 
casa 3 dorm. demais 
peças, pátio com piscina, 
Ac. financ., terreno alto, 
vista, B. Camaquã. R$ 180 
mil. F. 3242.4474 - www.
escritoriodenegocios.com.
br

JhD vende apto. lindo, 2 
dorm, suíte, liv 2 amb, coz 
amer., ar. de serv., churr, 2 
banh., pisc., qu. esp., esp. p/
caminhada, port. 24h - R$ 
230 mil. - F:3268.2348 - Cód. 
4862 - www.jhdimoveis.
com.br

JhD vende apto. decorado, 
02 dorm, suíte, livg. 02 
ambs. c/sacada, churr., coz, 
área serv., gar., port. 24h, s. 
festas, pisc., play, - R$ 234 
mil. F:3268.2348 - Cód. 
4783 - www.jhdimoveis.
com.br

JhD vende apto. 03 dorm, 
suíte, liv 2 amb c/lareira, 
sacada c/churr, coz, ar de 
serv, móveis sob medida, 
teto rebaixado em gesso, 
port 24h, s. festas, play, R$ 
355 mil. F:3268.2348 - Cód. 
4600 - www.jhdimoveis.
com.br

JhD vende casa em condom. 
03 dorm, suíte c/hidro, 
sacada, livg. 02 ambs., coz. 
amer., a. serviço, churr., 
banh. aux., gar. - R$ 215 mil 
- F:3268.2348 - Cód. 2332 - 
www.jhdimoveis.com.br

JhD vende casa em condom. 
03 dorm, suíte, liv 2 amb, 
lavabo, sacada, coz amer., a. 
serv, gar p/2 carros, pátio, 
port 24h, s. festas, churr, 
play, pisc., qu. esp. - R$ 270 
mil. F:3268.2348 - Cód. 
2290 - www.jhdimoveis.
com.br

JhD vende casa em 
condom., nova, 03 dorm., 
suíte c/sacada, livg. 02 
ambs. c/lareira, banh. aux, 
coz., área serviço, churr., 
sotão, gar. - R$ 270 mil. 
F:3268.2348 - Cód. 2328 - 
www.jhdimoveis.com.br

JhD vende casa em condom. 
02 suítes, sacada, living 
02 ambs. c/lareira, churr., 
lavabo, coz. amer. montada, 
área de serviço, sótão. R$ 
340 mil. F:3268.2348 - Cód. 
2219, www.jhdimoveis.com.
br

JhD vende cobertura linda, 
2 dorm., living, sacada, a. 
serviço, coz., lavabo, terraço 
c/churr., banh., sala, vista p/
rio. R$ 240mil. F: 3268.2348 
- Cód. 5071 - www.
jhdimoveis.com.br

JhD vende cobertura 02 
dorm., piso frio, living, s. 
festa c/churr., pisc., vista, 
porteiro eletrônico. R$ 
270mil. F: 3268.2348 - Cód. 
5082 - www.jhdimoveis.
com.br

JhD vende casa condom. 
03 dorm, suíte c/closet, 
banheira c/hidro, liv 2 
amb, lavabo, coz, ar serv 
c/churr, lavand., sotão c/
lavabo, terraço c/vista rio, 
deck c/pisc. - R$ 390 mil. 
F:3268.2348 - Cód. 2342, 
www.jhdimoveis.com.br

aLPhavILLE chegou!!! 
Adquira hoje mesmo seu 
lote no melhor condomínio 
da Zona Sul! 472 a 925m². 
Clube priv., trilhas, seg. 
monitorada, shopping, 
escola, 68he de áreas 
preservadas, matas nativas. 
Amplas condições de pgto. 
Informe-se hoje! 3012.8531 
creci 15474. www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende apto. M. 
Deus, 03d., térreo, reform., 
próx. shopping. R$ 155 mil F. 
3012.8531 - Cód 539. www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende no 
Centro apto. 01d., próx. 
UFRGS, elevador, R$ 69 mil 
F. 3012.8531 Cód 546. www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende no M. 
Deus apto. 02d, frente, 
dep empr., 02 banhs, jt. 
Barbedo, R$ 140 mil – F. 
3012.8531 - Cód 70 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende na João 
Pessoa, próx. Redenção, 
apto. JK desoc, reformado, 
R$ 63 mil (acesso PUC-
UFRGS). Barbada – F. 
3012.8531 - Cód 514 - www.
projetareimoveis.com.br

PROJETaRE vende no 
M.Deus (Ganzo) apto. 02d., 
dep empr., gar., térreo, 
frente, R$ 202 mil – F. 
30128531 Cód 153 www.
projetareimoveis.com.br

PROJETaRE vende na 
Santana apto. 03d, sacada, 
frente, coz montada, dep 
empreg, WC aux, elev, R$ 
192.000 – F. 3012.8531 - 
Cód 533 Barbada - www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende no 
Cristal apto. frente, andar 
alto, 02d., sac., vista 
rio, shopping, elev., s. 
festas. Só R$ 150 mil – F. 
3012.8531 Cód 345 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende no 
bairro Santana, 110m², 
02d., 02 banhs., dep empr., 
gar., elevador, tabuão. 
Barbada. R$ 170 mil – F. 
3012.8531 - Cód 363 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende apto. 
Tristeza novo, 2d lavabo, 
suíte, elev., infra total, 
piscina, a partir de R$ 179 
mil, ót. cond. de pgto. F. 
3012.8531 Cód 364 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende apto na 
Cidade Baixa, barbada, 3d c/
gar., próx. Redenção. Só R$ 
180 mil, F. 3012.8531 Cód 
461 www.projetareimoveis.
com.br 

PROJETaRE vende apto 
Alto Teresópolis, 2d dep., 
gar., vista, infra, R$ 180 mil – 
F. 3012.8531 Cód 529 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende sítio no 
Lami, casa 3d, piscina, casa 
empreg., cocheiras, açude 
figueiras centenárias. R$ 
215 mil – F. 3012.8531 Cód 
551 www.projetareimoveis.
com.br 

PROJETaRE vende apto. no 
Menino Deus, 1d com elev 
e garagem, semimobiliado, 
coz. mont., s. festas, R$ 130 
mil – F. 3012.8531 Cód 479 
www.projetareimoveis.com.
br 

PROJETaRE vende apto. no 
Menino Deus, 1d, mobiliado, 
2 gar., suíte, R$ 212 mil – F. 
3012.8531 Cód 487 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende 
cobertura M. Deus 3d, suíte, 
vista, 1 vaga, frente, próx 
Grêmio. R$ 220 mil – F. 
30128531 - Cód 316 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende barbada 
Cidade Baixa, 1d com opção 
2º dorm., vale a pena ver!! 
R$ 80 mil - F. 3012.8531 Cód 
512 www.projetareimoveis.
com.br 

PROJETaRE vende 
cobertura Tristeza, 2d, 
suíte, semimobil., terraço, 
sac., 2 vagas, port., s. festas, 
pisc., próx Wenceslau, 
vista linda, R$ 477 mil – F. 
3012.8531 - Cód 272 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende res. M. 
Deus com/residencial, 4d, 
suíte, 360m², próx J. Alencar, 
04 vagas, gradeada, s. festas, 
R$ 430 mil - Tr 3012.8531 
- Cód 79 - Tm. outrs www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende res. em 
Ipanema - Jardim Verde 3 
pisos, suíte, hidro, 277m². 
R$ 170 mil p/prop., assume 
R$ 2.200 de consórcio (+ 
5 anos). Tr 3012.8531 - 
Cód 85 Tm. outros www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende res. 
em Ipanema próx Zaffari, 
exc. sobrado 4d, gab., copa-
coz., pátio, gar. 5 carros, 
sac., 280m². R$ 370 mil – F. 
3012.8531 - cód 86 -www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende res. no 
bairro Sta Teresa exc. p/
sede empr. ou res. 2 famílias, 
6 dorm, terr. esq. 28X42, 
pátio, pisc., gar. 4 carros, 
1.176m². R$ 795 mil. Oport. 
única!!! F. 3012.8531 - Cód 
96 www.projetareimoveis.
com.br 

PROJETaRE vende na 
Cavalhada, apto 3d, 
garagem, vista linda, 
reformado, barbada R$ 159 
mil hoje! Total infra. Confira 
logo F. 3012.8531 Cód 409 
www.projetareimoveis.com.
br 

PROJETaRE vende no 
Terraville ót. sobrado 
novo, 4 dorm, 2 suítes, gar. 
4 carros, livg. 4 ambs. c/
lareira, R$ 670 mil Ac imóvel. 
facilito – F. 3012.8531 - Cód 
234 www.projetareimoveis.
com.br 

PROJETaRE vende res. no 
Morro São Caetano, 3 dorm, 
suíte, vista magnífica, pátio 
amplo, gar. 3 carros, pisc., 
dep., 300m². Só R$ 480 
mil. Ac imóvel, facilito – F. 
3012.8531 Cód 245 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE apto. 
impecável na Cidade Baixa 
1 dorm. Só R$ 105.000 Tr 
30128531 Cód 553 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende 
residência para comércio 
ou moradia no Menino 
Deus, 3d, gar. 2 carros, s. 
festas, 370m², mais casa 
nos fundos do terreno 
7,50X90. R$ 580 mil – F. 
3012.8531 Cód 506 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende res. no 
Pq Sta Anita, ót. sobrado 
esq., 3d suíte, 02 gar., + apto. 
compl. fundo terr., s. festas, 
só dinheiro R$ 420 mil. F. 
3012.8531 - Cód 382 www.
projetareimoveis.com.br 

PROJETaRE vende conj. 
com no Centro, 56m², Dr 
Flores. Só R$ 61.500, elev, 
port. F. 3012.8531 - Cód 80 

www.projetareimoveis.com.
br 

PROJETaRE vende terreno 
Azenha, 1.080m², constrói 
8 andares. Parte permuta 
por área no local ou R$ 848 
mil – F. 3012.8531 - Cód 416 
www.projetareimoveis.com.
br

PROJETaRE vende sítios 
na Zona Sul, c/s infra, 
avaliamos e vendemos. 
Fale c/Marcelo 9108.2200. 
www.projetareimoveis.com.
br

sTEFanI vende Camaquã, 
na Trav. Escobar, 285, 
apto. 3d c/suíte/closet, 
churr., sacada banh. aux, 2º 
andar 199 mil, ac financ, F. 
32416422 - 84192933 cr 
857 www.stefaniimoveis.
com.br

sTEFanI vende Cavalhada, 
na Ângelo Corso, 30, 
apto. 3d., demais peças, 
reformado, edif. c/churr., 
s. festas, estac. rot., R$ 120 
mil, ac financ. F. 32416422 
- 84192933 cr 857 www.
stefaniimoveis.com.br

sTEFanI vende Cavalhada, 
na Mário Totta, casa c/3 
suítes + 2 banh., livg. c/lar., 
terraço jd. churr., s. festas, 
gar. 02 carros, aquec gás, 
R$ 270 mil, ac financ. F. 
32416422 - 84192933 cr 
857 www.stefaniimoveis.
com.br

sTEFanI vende no Cristal, 
na Jataí, 225, apto. cob. 03 
dorm., banh aux., churr., 
armários aéreos, terraço, 
s. festas, port. 24h, R$ 150 
mil., ac financ. - F. 32416422 
- 84192933 cr 857 www.
stefaniimoveis.com.br

sTEFanI vende no bairro 
Santa Cecília, na Silva Só, 
237, amplo apto. 02 dorm, 
living, coz., banh., área,  
dep empr., ed peq. R$ 125 
mil, ac financ. F.32416422 
- 84192931 cr 857 www.
stefaniimoveis.com.br

sTEFanI vende na 
Cavalhada, casa na João 
Mora c/03 dorm., living, coz., 
banh, área, gar. 03 carros, 
churr., lar., jd., pátio, grades, 
R$ 134m² - R$ 230 mil - 
F.32416422 -  84192931 cr 
857 www.stefaniimoveis.
com.br

sTEFanI vende no Cristal, 
na Capivari, 430, apto. 02 
dorm., fica coz., ar-cond. 
s. festas, churr., próx. 
BarraShopping, R$ 110 mil, 
ac. financ. F. 32416422 ou 
84192931 cr 857 www.
stefaniimoveis.com.br

sTEFanI vende no Cristal, 
na Taquari, 605, apto. de 
frente c/02 dorm., reform., 
estac rot. port. 24h, R$ 106 
mil, ac financ. F.32416422 
- 84192931 cr 857 www.
stefaniimoveis.com.br

sTEFanI vende na 
Cavalhada, apto térreo 
c/01 dorm. reform., estac 
rot., R$ 68 mil, F.32416422 
- 84192932 cr 857 www.
stefaniimoveis.com.br

sTEFanI vende no Nonoai, 
Cidade Jardim, casa exc. 
c/03 pisos, 435m² + 3 dorm., 
gar. 03 carros, vista, R$ 460 
mil, ac financ.,  e apto. até 
100 mil - F. 32416422 - 
84192932 cr 857 www.
stefaniimoveis.com.br

sTEFanI vende no Cristal, 
lindo apto. 02 dorm., sacada, 
banh aux., vista p/Guaíba, 
port 24h, R$ 140 mil, outro 
na Otto Niemeyer, 754,  próx. 
Zaffari, 02 dorm. R$ 133 mil 
- F. 32416422 - 84192932 
cr 857 www.stefaniimoveis.
com.br

sTEFanI vende na 
Cavalhada casa mista 03 
dorm., gar. terreno 14x30m, 
R$ 110 mil - F. 32416422 
- 84192932 Cr 857 www.
stefaniimoveis.com.br

vILLaRInhO vende casa 
est. colonial - Aberta dos 
Morros (Chapéu do Sol) 
terreno + ou - 3he. R$ 360 
mil c/varanda, gar. 03 
carros, churr.,  dep. empr., 
árv. Frutíferas F. 3241.9955 
/ 9202.5732

vILLaRInhO vende apto. 
02 dorm., gar. fech., térreo, 
banh., coz., grade, - R$ 95 mil 
-  Jd. Salomoni - Vila Nova, F. 
3241.9955 / 9202.5732

vILLaRInhO vende apto. 
02 dorm., est rot., R$ 106 
mil, peças amplas, 2º a., elev., 
F. 3241.9955 / 8409.2878

vILLaRInhO vende apto. 
02 dorm., box, sala 02 ambs., 
R$ 120 mil - F. 3241.9955 / 
9202.5732

vILLaRInhO vende apto. 
03 dorm., box, reform., próx. 
Zaffari Cavalhada R$ 100 mil 
- F. 3241.9955 / 8409.2878

vILLaRInhO vende na Vila 
Nova apto. 03 dorm., térreo, 
gar. fech., reform. Entrar 
e morar - R$ 120mil - F. 
3241.9955 / 9202.5732

vILLaRInhO vende na 
Vila Nova apto. 03 dorm., 
transf. em 02, 02 salas, exc. 
estado, R$ 85 mil, estac., F. 

3241.9955 / 8409.2878

vILLaRInhO vende apto. 
02 dorm., R$ 110 mil, 
térreo reform., impecável F: 
3241.9955 / 8439.2663

vILLaRInhO vende apto. 
03 dorm. na Victor Silva, 
R$ 125 mil, c/pátio, F: 
3241.9955 / 8439;2663

vILLaRInhO vende na 
Cavalhada apto. 02 dorm., 
impecável,  R$ 140 mil, 
s/box,  F: 3241.9955 / 
8439.2663

vILLaRInhO vende apto. 
02 dorm. na Cavalhada, 
c/box, R$ 107 mil - F: 
3241.9955 / 8439.2663

vILLaRInhO vende na 
Vila Nova apto. 03 dorm., 
semimobil., ar-condic., box 
coberto, R$ 96.000,00 -  F: 
3241.9955 / 9109.4461

vILLaRInhO vende no 
Cristal apto. 04 dorm., transf. 
em 03, c/estac., condom. R$ 
115,00, por apenas R$ 106 
mil -  F: 3241.9955

vILLaRInhO vende na 
Costa Gama, em Belém 
Velho, res. 02 dorm., 
murada, portão eletr., gar., 
churr., R$ 85 mil, ac. carro, 
apto. 01 dorm. + R$ - F: 
32419.955 / 9109.4461

vILLaRInhO vende jto. 
Zaffari Cavalhada res. 04 
dorm., suíte, pátio, água 
quente, s. festas, terreno 10 
x 30, área 180m². Apenas R$ 
200.000,00 - F: 32419.955

vILLaRInhO vende casa 
na Vicente Monteggia, cond. 
Vale Verde, 02 dorm. peças, 
s. festas, R$ 39.000,00 a 
chave, prest. R$ 122,00 - 
falta R$ 84.000,00 p/quitar, 
F: 3241.9955

vILLaRInhO vende 
na Pereira Neto, próx. 
Cavalhada, apto. 02 dorm. 
c/dep., vista, R$  115.000,00 
- ac. financ. FGTS - F: 
32419.955 / 9109.4461

vILLaRInhO vende na 
Campos Velho apto. 02 
dorm., sala, coz., banh., gás 
central, R$ 110.000,00 - ac. 
financ. FGTS - F: 3241.9955

vILLaRInhO vende 
apto. 02 dorm., sala, coz., 
banh., estac., portaria, R$ 
80.000,00 - ac. financ. FGTS 
- F: 3241.9955 / 9109.4461

vEnDO casa de 2 pisos na 
parte alta do J. Vila Nova 
c/ 270m², 7 dormitórios, 3 
banheiros c/água quente, 2 
cozinhas, 2 salas, 1 c/lareira, 
área de serviço, gar. e churr., 
vista p/Guaíba. Tr. direto c/
proprietário – F. 9668.9651 
c/Eduardo

vEnDO exc. apto. 03 dorm., 
na planta, na Otto Niemeyer, 
próx. Fórum, exc. vista, liv. 02 
ambs., coz. americ., gar. cob., 
prédio c/pisc., salão festas, 
chur., academia, quiosques, 
seg. 24h, transf. contrato, 
R$ 45.000,00, prestação 
R$ 450,00 e assume financ. 
R$ 115 mil CEF na entrega 
das chaves. Aceito troca 
p/terreno na Zona Sul. Tr. 
9924.5300 ou 3249.3700 
(noite)

vEnDO casa em Belém 
Novo na Rua Carlos Lindolfo 
Goetsch, 170, c/100m², 
terreno 11 x 30, 02 dorm. 
02 banh., sala, cozinha, 
garagem. R$ 70 mil, F. 
3258.6721

vEnDO ótimo terreno em 
cond. fech., próx. ao super 
Sta. Rita na Serraria, plano, 
pronto p/construir, com 
ônibus e lotação na frente, 
só R$ 25 mil, Ac. carro. 
Tratar. Fone. 9696.7888

vEnDO terreno no Cond. 
Campos de Ipanema, 6,5m 
x 22,5m. Valor a combinar. F. 
9606.0664

vEnDO exc. casa térrea, 
na Ponta Grossa, 3 dorm.1 
banh., peças amplas, 
garagem c/ churr., terreno 
de 10 X 30, est. carro e 
propostas. R$ 75 mil - F: 
9113.1803 / 3222.5700 à 
noite.

vEnDO casa de alvenaria 
seminova, condom. Jd. Vila 
Nova, 2 dorm., sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, 
toda gradeada, R$ 35.000,00 
F.9714.7913.

vEnDO apto. 01 dorm. 
c/estac., próx. Nacional 
Tristeza, port. 24h, 
elevador, infra completa, R$ 
68.666,00. Tr. 9969.8597 c/
Sérgio

vEnDO JK/sala 60m² 
residencial e/ou comercial 
na Rua Coronel Massot, 
perto super Bassani, cond. 
baixo. R$ 68.000,00. F: 
8213.8547

vEnDO na Cristiano 
Kraemer, 607, casa mista 
alvenaria/madeira, 12 x 36, 
02 pisos, 02 dorm., 02 salas, 
gar. cob. 03 carros, fundos, 
comercial, R$ 70 mil, F. 
9317.5258.

vEnDO casa próx. Edgar 
Pires de Castro, 02 dorm., 
demais peças, água quente, 
piso frio, 100m² em 
alvenaria, terreno 2.900m², 
lugar calmo, tipo chácara, R$ 
75.000,00 - F. 3261.4582 - 
9189.0839

vEnDO no bairro Santo 
Antônio, 6º andar, apto. 02 
dorm., box cob., sala estar/
jantar, coz., área conj., vista 
p/cidade, elev., port. 24h, 
R$ 100 mil - F. 9968.2739, 
ac. proposta c/imóvel maior 
tamanho.

vEnDO casa em cond. fech. 
na Dr. Barcelos (Tristeza), 03 
dorm., suíte, 159,63m² priv., 
02 gar., dep. empr., lavabo, 
qu. esp., pisc., s. festas c/
churr., R$ 350.000,00 - F. 
8436.9035 / 3209.7334

vEnDO na Vila Nova terreno 
10 x 30 na Rua João Locatelli 
da Silva (antiga Aracaju), 
murado, c/portão. Ac. carro. 
Tr. c/Vanessa, F. 3241.2579.

vEnDO ót. apto.2 dorm. c/
sacada, gar. cob., coz. amer., 
web space, vista, port. 24h, 
pisc., qu. esp., fitness, s. 
festas, play, Otto, entrega 
agosto/2010, só R$ 28 mil 
+ finan. Estudo carro na 
entrada. F. 8537.5458

vEnDO casa na Otto 
Niemeyer, 2058, esq. 
Camaquã, direto c/
proprietário. F. 3243.1277

vEnDO na Vila Nova casa 
alvenaria em condom. 
resid., 02 dorm., sala, coz., 
banh., garagem e fundos, 
toda gradeada. R$ 35 mil - F. 
3246.1989 - 8539.0444

vEnDO casa na Otto 
Niemeyer, 2058, esq. 
Rua Camaquã, direto c/
proprietária, F. 3243.1277.

Casa no Jardim Vila Nova 
c/02 dorm., sala, coz, 
banh., gar., F. 9729.0511 - 
9345.3074

Casa na Vila Nova, na 
Romeu Samarani Ferreira, 
c/02 dorm., sala, coz, banh., 
gar., pátio, R$ 25 mil - F. 
3242.4352

sOBRaDO na Vila Nova, 
Condom. Vale Verde, 02 
dorm., a. serv. reformada, de 
esquina, ônibus e lotação na 
frente, box rot., churr. indiv., 
R$ 55 mil, prest. R$ 122,00 - 
F. 3246.6902.

BaRBaDa sítio rústico em 
Itapuã, 3,8he, R$ 65.000,00. 
Ac. proposta, c/João, F. 
3249.1585, 9968.6128

Casa na Otto Niemayer, 
2058, esquina com Rua 
Camaquã. Direto c/
proprietária. F.: 9604.3764.

IMóvEIs - InTERIOR

vEnDO terreno em São 
Francisco de Paula c/ 467m² 
junto ao lago São Bernardo. 
R$ 20 mil. F. 3247.1417

VENDO em Gravataí casa 
mista c/10q, 03 banh., p/
comércio ou resid, próx. à 
GM, Pd. 96 R$ 85.000,00, 
aceito prop. F.3247.1866 - 
9892.0549

IMóvEIs - LITORaL

vEnDO linda casa em 
Pinhal com 03 quartos, 
garagem, cozinha, 
churrasqueira, terreno de 
10 x 30, R$ 50.000,00, Tr. 
3246.6941/9107.1276 c/
José Luís.

TORREs, entrada de 
Itapeva, em frente à loja da 
Bomag, terreno plano 36m x 
37,5m, 1.350m², de esquina, 
casa 8m x 8m alvenaria por 
terminar, lancheria 7m x 5m, 
água Corsan, poço artesiano, 
bom p/ comércio, R$ 
95.000,00, F.(51)3312.1307, 
9979.6727

vEnDO terreno no Torres 
Pinus Park, em Arroio do 
Sal, c/300m². R$ 15 mil. F. 
3247.1417

CIDREIRa - aluga-se casa 
na Rua 1, número 1995. A 
uma quadra do mar. Fone 
9295.9383

ClassiComunidade

ClassiComunidade



Foram prorrogadas até o dia 
31 de março as inscrições aos 
permissionários de táxis que 
desejarem participar do Proje-
to Táxi Seguro. Parceria da Em-
presa Pública de Transporte e 
Circulação (EPTC) com a ONG 
Global Road Safety Partnership, 

a iniciativa confere selos de qua-
lidade aos táxis, nas categorias 
Participante, Bronze, Prata e 
Ouro, de acordo com o serviço 
prestado, para maior segurança 
dos usuários.

As inscrições, voluntárias e 
gratuitas, podem ser encaminha-

das pelo site www.eptc.com.br. A 
ficha disponível no site deve ser 
preenchida e entregue no setor 
de Atendimento aos Operadores 
da EPTC (Avenida Érico Veríssi-
mo, 5). Desde o dia 3 de feverei-
ro, a entrega das fichas acontece 
na Avenida Ipiranga (s/nº, ao 
lado da Procempa, próximo à 
Rua General Lima e Silva).

Os critérios levados em conta 
para a avaliação técnica passam 
pela qualificação profissional 
dos condutores, pelas autuações 
sofridas, pelas condições do ve-
ículo, pelas reclamações de usu-
ários, pelo envolvimento em aci-
dentes de trânsito, entre outros 
itens.

“O serviço de táxi da Capital 
já é muito bom, mas o objetivo 
é qualificar ainda mais o aten-
dimento à população, visando à 
segurança dos usuários e à re-
dução nos acidentes de trânsito”, 
afirma Luiz Afonso Senna, secre-
tário municipal da Mobilidade 
Urbana.

Prorrogadas inscrições para
o Projeto Táxi Seguro

O objetivo é qualificar ainda mais o sistema de táxis da Capital.

Ivo Gonçalves / PMPA

As obras do loteamento Jar-
dim Paraíso, maior empreen-
dimento do programa Minha 
Casa, Minha Vida em Porto Ale-
gre para famílias com renda de 
zero a três salários mínimos, 
irão beneficiar a comunidade 
da Restinga. Localizado na Es-
trada do Barro Vermelho, 971, 
na Restinga, o loteamento prevê 
a construção de 580 unidades 

habitacionais, contemplando 
famílias da região. Na Capital, o 
programa federal de habitação é 
desenvolvido em parceria com a 
prefeitura.

Dez por cento dos imóveis 
serão destinados a profissio-
nais da segurança pública. Com 
área total de 50,17 metros qua-
drados, os imóveis contarão 
com sala de estar, dois dormi-

tórios, cozinha, área de serviço 
e banheiro. São 25 blocos de 5 
pavimentos com 4 apartamen-
tos por andar, além de salão de 
festas com churrasqueira e play-
ground, guaritas e 480 vagas 
para estacionamento. O custo de 
cada imóvel é de cerca de R$ 45 
mil, com valor médio de finan-
ciamento correspondente a dez 
por cento da renda familiar.

Novo empreendimento 
beneficia famílias da Restinga


