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Metrô terá Linha Copa até 2014
A capital gaúcha já 
prepara a obra de 
ampliação do metrô, 
cuja Linha Copa, 
também chamada de 
Linha 2, estará pronta 
para a Copa do Mundo 
de 2014.
Leia mais na página 03.

Arquivo / CZS
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RecoRte e guaRde!

A legislação vigente e os usuários
e dependentes de drogas

As drogas têm sido um dos temas 
mais discutidos e abordados nas últi-
mas décadas. Os usuários/dependen-
tes carregam há tempos o estigma de 
criminosos. As legislações passadas 
traziam severo rigor, sendo despropor-
cional àqueles que tinham o dolo para o 
comércio. A prevenção ao uso de drogas 
tem que, primeiramente, passar pelo es-
tágio da educação, pois se trata de tema 
ainda revestido por forte preconceito e 
desinformação.

A verdade é que vivemos numa socie-
dade de drogados. Portanto, criminali-
za-se os usuários de drogas ditas ilícitas, 
mas ao mesmo tempo, por uma qualquer 
deficiência ou até mesmo para potencia-
lizar algo, compram-se compulsivamen-
te drogas lícitas, como remédios, sem o 
menor acompanhamento médico, tudo 
para estar dentro dos padrões de beleza, 
virilidade ou qualquer outra função que 
estimule o organismo humano.

A Lei 11.343/06 criou o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas, com o objetivo de prescrever 
medidas para prevenção do uso inde-
vido, atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas, bem 

como estabelecer normas de repressão 
à produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito de drogas. Portanto, o legislador, 
consciente de que o uso de drogas está 
disseminado na sociedade, buscou criar 
medidas que atendessem aos usuários 
e dependentes, além de reinseri-los no 
meio social.

O Estado passa, assim, a tratar o con-
sumo como um problema de saúde pú-
blica, buscando-se a redução de danos. 
A lei aplicará ao usuário penas alterna-
tivas, e não mais as de privação de liber-
dade. Desta forma, não se cogita mais a 
propositura de inquérito policial, mas 
sim termo circunstanciado para aqueles 
que forem surpreendidos com drogas 
para consumo pessoal. O legislador de-
monstra nítida intenção de diferenciá-
los do traficante, aplicando-lhes medidas 
educativas. Isto significa dizer que não 
haverá mais a prisão do usuário. Desta 
forma, retira-se do caminho do usuário/
dependente a polícia, sendo ela usada 
como ultima ratio. Seu caminho, agora, 
será o Juizado Criminal de plantão.

Enfim, o caminho dado pela lei traz 
contornos atuais e modernos. Já passam 
os tempos de termos leis anacrônicas e 

duras que visem apenas devolver o mal 
praticado. Assim, cabe ao Estado cum-
prir o seu papel e disponibilizar locais 
para tratamento de usuários/depen-
dentes, bem como criar políticas edu-
cacionais cada vez mais apropriadas a 
uma sociedade em constante mudança.

*Advogado criminalista, membro 
da Associação dos Advogados Crimina-
listas do RS, autor da obra “Comentá-
rios à Nova Lei de Combate às Drogas 
que Causam Dependência: Prevenção 
e Repressão”, pela Editora Minelli - ro-
drigorosaadv@yahoo.com.br.

Rodrigo Silveira da Rosa*

opinião

Extrema-unção
Um velhinho está nas últimas. Um padre está a seu lado para lhe 

dar a extrema-unção. Ele lhe diz ao ouvido:
– Antes de morrer, reafirme sua fé em nosso Senhor Jesus Cris-

to e renegue o Demônio!
Porém, o velhinho fica quieto. Então, o padre pergunta:
– Vamos lá... Quando se deixa este mundo, é preciso se preparar 

e renegar o mal para poder juntar-se ao Senhor o mais rápido possível... Por que 
você não quer renegar o Demônio?

Então o velhinho fala, com uma voz trêmula:
– Enquanto eu não souber para onde vou, não quero ficar mal com ninguém...

RiR é o melhoR Remédio

O dia mais belo? Hoje.
A coisa mais fácil? Errar.

O maior obstáculo? O medo.
O maior erro? O abandono.

A raiz de todos os males? O egoísmo.
A distração mais bela? O trabalho.

A pior derrota? O desânimo.
Os melhores professores? As crianças.

A primeira necessidade? Comunicar-se.
O que faz feliz? Ser útil aos demais.

O maior mistério? A morte.
O pior defeito? O mau humor.

A pessoa mais perigosa? A mentirosa.
O sentimento mais ruim? O rancor.

O presente mais belo? O perdão.
O mais imprescindível? O lar.

A rota mais rápida? O caminho certo.
A sensação mais agradável? A paz interior.

A proteção mais efetiva? O sorriso.
O melhor remédio? O otimismo.

A maior satisfação? O dever cumprido.
A força mais potente do mundo? A fé.
As pessoas mais necessárias? Os pais.

A mais bela de todas as coisas? O amor.

Madre Teresa de Calcutá

Mensagem

Gustavo
Realce
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Câmara conhece projeto da primeira fase da Linha 2 do metrô

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Porto Alegre, 
vereador Sebastião Melo 

(PMDB), participou, em reunião 
no mês de fevereiro, de exposição 
da Trensurb S.A. sobre a implan-
tação da primeira fase da Linha 2 
do metrô na Capital. Melo julgou 
que uma obra como a Linha 2 do 
metrô “necessita de composição 
política”. O presidente argumen-
tou ainda que o projeto deve estar 
compatibilizado com a proposta 
dos Portais da Cidade, da prefeitu-
ra, que prevê um novo sistema de 
circulação e transporte no Centro. 
O ministro das Cidades, Márcio 
Fortes, compareceu à apresenta-
ção.

O superintendente de Desenvol-
vimento e Expansão da Trensurb, 
Humberto Kasper, fez um breve 
histórico do planejamento da Li-
nha 2 do metrô, lembrando semi-
nários feitos na Câmara sobre o 
tema entre 2001 e 2002. Kasper 
explicou que a primeira fase da Li-
nha 2, chamada de Linha Copa, foi 
reforçada após o anúncio de que a 
Copa do Mundo de 2014 será no 
Brasil, tendo 22,8 km de extensão, 
19 estações e adequação à rede 
estrutural de ônibus.

A conclusão da obra, que teria 
44 trens de quatro compartimen-
tos cada, com capacidade para 
760 passageiros, está prevista 

para 2013. O início seria no Cen-
tro, passando pelas avenidas Bor-
ges de Medeiros, Azenha, Bento 
Gonçalves, Agronomia, Estrada 
João de Oliveira Remião e Avenida 
Manoel Elias. Seriam necessários 
R$ 3 bilhões para viabilizar a pri-
meira fase.

O projeto completo da Linha 2 do 
metrô, conforme Kasper, é de uma 
rede circular de metrô com 37,4 
km, que contará com 31 estações 
e atenderá 32 bairros, totalizando 
13 municípios da Região Metro-
politana, universidades, escolas, 
hospitais e shoppings. A previsão 
é de que, em 2023, atenda 400 mil 
passageiros por dia. “Precisamos 

Tonico Alvares / CMPA

Vereador Sebastião Melo, presidente da CMPA, encontra autoridades para discutir projeto de metrô em Porto Alegre.

da definição se Porto Alegre vai 
integrar a Copa, pois é uma con-
dição para buscar investimentos”, 
avaliou o superintendente.

O ministro Márcio Fortes lem-
brou que o anúncio das 12 cidades 
que serão sedes da Copa do Mundo 
de 2014 ocorrerá em 20 de março 
e será feito pela Fifa. “Vamos espe-
rar o anúncio formal e, depois, fa-
zer a equação de recursos versus 
importância dos projetos”, obser-
vou, lembrando que as indicações 
da Fifa deverão ser respeitadas. “A 
Fifa se preocupa muito com a se-
gurança e o deslocamento”, disse. 
“Os projetos para o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) 

Mobilidade devem buscar o in-
teresse da cidade juntamente às 
questões relacionadas à Copa de 
2014.”

Também assistiram à exposi-
ção os vereadores Engenheiro Co-
massetto (PT) e Dr. Thiago Duarte 
(PDT); o presidente da Assembleia 
Legislativa do RS, Ivar Pavan (PT), 
e o deputado estadual Adão Villa-
verde (PT); os deputados federais 
Luiz Carlos Busato (PTB-RS), Emí-
lia Fernandes (PT-RS) e Maria do 
Rosário (PT-RS); e os representan-
tes da dupla Gre-Nal, Vitorio Piffe-
ro, presidente do Internacional, 
e Adalberto Preis, presidente da 
Grêmio Empreendimentos.

Cidade
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Jefferson Bernardes / Palácio Piratini

Duas novidades para o 
ano letivo de 2009 pro-
duzirão mais agilidade, 

qualidade e eficiência no pro-
cesso de educação e ensino do 
Rio Grande do Sul. Uma delas 
é o uso do software de gestão 
de escola Informática na Edu-
cação (INE). Como 94% das 
2.524 escolas estaduais estão 
em rede com a Secretaria da 
Educação, o programa garan-
tirá interação on-line entre o 
estabelecimento de ensino, as 
Coordenadorias Regionais de 
Educação (CREs) e a secreta-
ria na organização das turmas 
da rede pública. A outra é a 
distribuição à comunidade es-
tadual de ensino de uma Pro-
posta Referencial Curricular, 
composta de quatro volumes 
divididos por áreas do conhe-
cimento (Linguagens, Matemá-
tica, Ciências da Natureza e Ci-
ências Humanas) e que servirá 
de base para a montagem dos 
currículos escolares.

Conforme a governadora 
Yeda Crusius, o norte das me-
didas são “a modernização da 
gestão, a melhoria da quali-
dade de ensino e a verdadeira 
participação da sociedade, re-
sultantes de quase dois anos 
e meio de trabalho planejado. 
Mas a pergunta é: nossos alu-
nos estão realmente apren-
dendo, a comunidade escolar 
se sente parte desse processo 
contínuo de convivência?”.

Por isso, disse a governa-
dora, é preciso criar métodos 
que garantam um ensino pa-
dronizado que dê liberdade à 
criação, para que a escola seja 
um ambiente de aprender e de 
poder ensinar. “Não estamos 
substituindo a família. Esta-
mos incluindo cada vez mais a 
família nesse processo de en-
sino/aprendizagem”, afirmou. 
A Secretaria da Educação gra-
vou um DVD que será dispo-
nibilizado às escolas, entre os 
próximos dias 25 e 27, para as 
reuniões pedagógicas de pre-
paração do ano letivo. O início 
das aulas ocorreu no dia 2 de 
março. Hoje, mais de 10% da 
população do RS (1,2 milhão 
de alunos) está matriculada na 
rede estadual de ensino, onde 
trabalham 80 mil professores.

SoFtwarE: O programa 
INE já existia, mas não era usa-
do na integração escola/CRES/
Secretaria. Até 2007, as turmas 
de alunos eram organizadas 
pelas escolas. Não havia acom-
panhamento da Secretaria da 
Educação, e a rematrícula era 
confirmada automaticamen-
te. As escolas não precisavam 
comprovar alunos matricula-
dos. Assim, alunos ausentes, 
por abandono ou transferência, 
continuavam nas listas de con-
tagem geral de matriculados e 
de definição do número de tur-
mas das escolas. Além disso, as 
escolas formavam turmas com 

Estado apresenta novidades para início do ano letivo

eduCação

Governadora Yeda Crusius durante apresentação da Proposta Curricular/2009 
e de software para organização de turmas pela Secretaria da Educação.

pequeno número de alunos em 
relação às normas do Conselho 
Estadual de Educação (CEEd). 
Portanto, o que era apontado 
em março de 2007 como falta 
tratava-se, na verdade, de má 
distribuição de professores. 
Eram contratados ou convoca-
dos mais professores efetivos, 
ampliando-se a sua carga ho-
rária semanal. O estado tem 15 
alunos por professor. É o me-
nor número do país. São Paulo, 
por exemplo, tem 21 estudan-
tes por professor.

No primeiro ano de governo, 
houve uma reorganização de 
turmas escolares dentro dos 
parâmetros do CEEd. Isso redu-
ziu o número. Já na preparação 
deste ano letivo, foram adota-
dos sistemas de confirmação 

da rematrícula e de acompa-
nhamento da organização das 
turmas, sob responsabilidade 
das direções das escolas, das 
CREs e da Secretaria da Edu-
cação. A novidade é o levan-
tamento de dados para identi-
ficar o perfil socioeconômico 
das comunidades das escolas 
estaduais na confirmação da 
rematrícula, na matrícula de 
novos alunos dos primeiros 
anos dos ensinos Fundamen-
tal e Médio Regular, Normal 
e Técnico, no reingresso e na 
transferência. A rede estadual 
de ensino do RS é a primeira 
a fazer essa pesquisa e tem 
assessoria do professor José 
Francisco Soares, da Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).
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Neste início de ano letivo, a Empresa 
Pública de Transporte e Circulação 
(EPTC) alerta os pais sobre a neces-

sidade da utilização de transporte escolar 
devidamente credenciado. Na Capital, exis-
tem 621 veículos registrados. Todos apre-
sentam as mesmas características: cor do 
veículo bege, prefixo de três dígitos nas por-
tas e na parte traseira e faixa amarela na la-
teral do carro. Além disso, cada veículo deve 
identificar a escola para a qual presta aten-
dimento. Se algum destes itens não estiver 
de acordo, é sinal que o veículo está fora de 
padrão e pode ser considerado irregular.

Durante todo o ano, a EPTC realiza vis-
torias constantes em sua sede (Rua João 
Neves da Fontoura, 7) para garantir a qua-
lidade do serviço de transporte escolar. “É 
obrigatória a vistoria para a realização do 
trabalho. Temos uma atenção especial em 
relação aos itens de segurança, como o cin-
to, os pneus e a sinalização. Os pais devem 
ficar atentos: um adesivo vermelho, colado 
junto ao parabrisa, significa reprovação. Já 

EPTC alerta sobre transporte escolar credenciado
um de cor azul significa que o veículo está 
em condições de transportar alunos”, expli-
ca Ivo Hoerlle, coordenador da equipe de 
Inspeção Veicular da EPTC.

Existem alguns documentos que com-
provam as condições legais para trafegabi-
lidade do motorista e do veículo: carteirão, 
alvará e CRLV (Certidão de Registro e Licen-
ciamento do Veículo), além da habilitação 
do condutor (que deve ser “D”). Todos de-
vem estar em posse do motorista.

O diretor de transportes da EPTC, Fer-
nando Dutra Michel, enfatiza que a vistoria 
no transporte escolar é constante. “Por essa 
razão, os pais devem prestar muita atenção 
em quem oferece esse tipo de serviço, pois 
contratar alguém que não esteja regulari-
zado é um risco muito grande. Verificar se 
o nome da escola está escrito no veículo é 
o primeiro passo. A busca de informações 
com outros pais é recomendável. As recla-
mações e denúncias dos serviços apresen-
tados pelos transportadores devem ser fei-
tas para a EPTC pelo fone 118”.

eduCação

Empresa Pública de Transporte e Circulação realiza vistoria em veículos 
de transporte escolar.

Divulgação / PMPA

Desde que as pré-inscrições foram 
abertas, a Secretaria Municipal da Ju-
ventude (SMJ) cadastrou mais de 600 
interessados em participar do Pro-
grama Nacional de Inclusão de Jovens 
(ProJovem Urbano) na Capital.

O cadastramento será feito até a 
abertura do período de matrículas, 
previsto para maio. A pré-inscrição 

ProJovem Urbano tem mais de 600 pré-inscritos
não é obrigatória, apenas garante que 
o aluno será avisado pela SMJ sobre 
a data e os documentos necessários 
para fazer a matrícula.

O ProJovem Urbano é destinado 
a jovens entre 18 e 29 anos que não 
concluíram o Ensino Fundamental, 
mas saibam ler e escrever, condição 
a ser verificada por meio de teste de 

proficiência. Gerenciado na Capital 
pela SMJ, é mantido com verbas fe-
derais e tem como objetivo principal 
reintegrar ao sistema de educação 
formal jovens que abandonaram os es-
tudos antes de concluir a 8ª série. Os 
alunos também receberão formação 
profissional, iniciação à informática e 
bolsa-auxílio de R$ 100. O Projovem 

Urbano é uma das ações do programa 
Gurizada Cidadã.

Pré-inscrições devem ser feitas pe-
los telefones (51) 3289.1724/1728. 
Dúvidas são esclarecidas pelos fones 
(51) 3289.1787 ou 0800.722.7777. O 
horário de atendimento na SMJ é das 
8h30min às 12h e das 13h30min às 
18h, de segunda a sexta-feira.
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Kátia Escola de Música na Zona Sul

Kátia Escola de Música é uma 
empresa voltada para a 
educação musical. Oferece 

cursos nas áreas de ensino instru-
mental, vocal, musicoterapia e mu-
sicalização infantil.

Na área dos instrumentos são 
oferecidos cursos individuais, 
como Violão, Guitarra, Baixo, Pia-
no, Teclado, Flauta-doce. Para o en-
sino dos instrumentos de cordas, 
adotamos os métodos elaborados 
pelo músico e professor Glauber 
Benetti Carvalho, compostos de di-
versos volumes acompanhados de 
CDs. Esta proposta didática, desen-
volvida através de pesquisas sobre 
o processo da aprendizagem, con-
templa etapas progressivas na uti-
lização das técnicas, o que permite 
avaliar o resultado do desempenho 
do aluno.

O curso de Canto e Técnica Vocal, 

destinado a jovens e adultos, tem, 
entre seus objetivos, trabalhar a 
técnica vocal abrangendo a execu-
ção vocal, capacidade respiratória, 
tessitura vocal e repertório popu-
lar ou lírico. Este curso pode ser 
realizado em grupo ou em aulas 
individuais.

A Musicoterapia busca, através 
de elementos sonoros, o desen-
volvimento musical do aluno. Tem 
como principais objetivos estimu-
lar a criatividade, melhorar a per-
cepção rítmica e motora e promo-
ver bem-estar aos participantes.

A Musicalização Infantil, voltada 
para crianças de 2 a 6 anos, atua 
em pequenos grupos e visa pro-
porcionar a vivência dos fenôme-
nos musicais em forma de práticas 
como canto, jogos, descobertas e 
exploração de diferentes fontes so-
noras, escuta ativa e muitas outras. 

Amparo precisa de fraldas
geriátricas para os idosos

O Amparo Santa Cruz neces-
sita com urgência de fraldas 
geriátricas para atender os 
idosos que vivem na institui-
ção. As empresas ou os parti-
culares que quiserem colabo-
rar podem entrar em contato 
com a secretaria da entidade 
pelo telefone 3245.2506.

A direção informa que, a 
partir do mês de março, está 
retomando seu Almoço Co-

Paulo Weirich / CZS

Tradicional almoço colonial é realizado no Galpão Crioulo no segundo 
domingo de cada mês.

De forma lúdica e prazerosa, as 
crianças são introduzidas nas três 
áreas básicas da educação musical: 
criação, apreciação e execução.

Por sabermos o quanto o fazer 
musical enriquece o indivíduo, nos 
dedicamos a todas as faixas etárias, 
desde crianças até adultos madu-
ros. Não há limite para aprender, 
pois a vontade é a grande propul-
sora da inteligência, abrindo cami-
nho para novas descobertas.

Além dos cursos regulares, es-
taremos desenvolvendo este ano 
projetos culturais com a intenção 
de dinamizar o contato da comu-
nidade com diferentes áreas da 
música, como recitais, masterclass, 
oficinas, etc.

A visão da escola, fundamentada 
no humanismo, objetiva estimular 
o quanto o aluno já tem em modo 
potencial para construir a sua sen-

sibilidade à música. Interferindo 
na plasticidade cerebral, a música 
favorece a conexão de neurônios, 
estimulando os dois lados do cé-
rebro nas habilidades de memori-
zação, atenção, raciocínio e pensa-
mento lógico.

Em julho de 2008 iniciamos nos-
sa escola e estamos orgulhosos de 
participar da vida dos moradores 
da Zona Sul, contribuindo com a 
música para o bem-estar e a ale-
gria de nossos alunos e seus fami-
liares.

As inscrições estão abertas. Os 
interessados podem realizar uma 
aula experimental para conhecer 
a proposta pedagógica do curso. 
Maiores informações pelos fones 
3072.2372 e 8122.2373 ou direta-
mente na Av. Otto Niemeyer, 2406, 
sala 201, Tristeza (quase ao lado 
da Confeitaria Armelin).

lonial, realizado sempre no se-
gundo domingo de cada mês, ao 
preço de R$ 10,00 (adultos) e R$ 
5,00 (crianças). O almoço é uma 
oportunidade de confraterni-
zação e uma forma de retribuir 
a ajuda sempre bem-vinda dos 
parceiros.

O Amparo Santa Cruz está lo-
calizado na Av. Costa Gama, 745, 
Belém Velho. Visite nosso site: 
www.amparosantacruz.org.br.

espaço empresarial
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Desfile Cívico da Cavalhada no calendário oficial

A Câmara Municipal aprovou 
o Projeto de Lei 105/08, de 
autoria do vereador Carlos 

Comasseto, do PT, que inclui no ca-
lendário oficial de eventos de Porto 
Alegre o Desfile Cívico Comunitário 
dos bairros Cavalhada e Camaquã. 
O evento acontece anualmente no 
mês de setembro.

Comasseto explica que seu pro-
jeto tem por objetivo valorizar as 
atividades das comunidades, e o 
desfile cívico é uma manifestação 
importante neste sentido. Além dis-
so, o desfile incluído no calendário 
oficial abre portas para que as lide-
ranças busquem recursos junto às 

autoridades para a 
realização do evento.

“A iniciativa que 
tomamos em conjun-
to com a associação 
é o resultado de um 
trabalho que envol-
ve a comunidade, e o 
nosso mandato está 
junto com a comuni-
dade, agrega valores 
ao trabalho comu-
nitário”, destaca Co-
masseto.

A oficialização do 
desfile estimulará as 
atividades artístico-

Aprovado projeto
 contra intolerância 

religiosa
Outro projeto do vereador 

Carlos Comasseto, do PT, apro-
vado na Câmara Municipal, ins-
titui o dia 21 de janeiro como o 
Dia Municipal de Combate à In-
tolerância Religiosa, passando a 
integrar o calendário oficial de 
eventos de Porto Alegre.

Segundo o vereador, o obje-
tivo desta iniciativa é valorizar 
as atividades ecumênicas, dan-
do ao tema a visibilidade ne-
cessária para a superação do 
problema, e o aprofundamento 
do debate, chamando a atenção 
da sociedade para a intolerân-
cia religiosa, que, além de ser 
uma forma preconceituosa de 
agir, amplia e reforça a violên-
cia social. Comasseto ressalta a 
importância de um trabalho no 
sentido da construção de uma 
sociedade da paz.

Tonico Alvares / CMPA

Vereador João Carlos Nedel, Sra. Teresa, Ederon Amaro Soares da Silva e 
presidente Sebastião Melo.

culturais realizadas 
pelas escolas da re-
gião, bem como a 
utilização de maté-
rias de divulgação de 
campanhas contra 
epidemias e de defe-
sa do meio ambien-
te.

O vereador tam-
bém é autor das leis 
que incluem no ca-
lendário oficial da ci-
dade a Semana Cívica 
da Restinga e a Festa 
de Nossa Senhora 
dos Navegantes.

Alterada lei que
 disciplina bancas 

de jornais e revistas

A Câmara Municipal de Por-
to Alegre aprovou o projeto de 
lei do vereador Ervino Besson 
(PDT) que defende a priorização 
da concessão de licenças para o 
estabelecimento de bancas de 
jornais e revistas, preferencial-
mente a pessoas com idade igual 
ou superior a 60 anos. De acordo 
com o vereador, não poderá ser 
concedida mais de uma licença 
para cada pessoa física. Apenas o 
vereador João Antonio Dib (PP) 
se manifestou contrariamente ao 
projeto.

Spaan agradece 
apoio recebido 

da Câmara
O presidente da Sociedade Por-

to-Alegrense de Auxílio aos Ne-
cessitados (Spaan), Ederon Amaro 
Soares da Silva, esteve na Câmara 
Municipal de Porto Alegre para 
agradecer o apoio oferecido pelo 
Legislativo à entidade. Ederon foi 
recebido pelo presidente da Casa, 
vereador Sebastião Melo (PMDB), 
que destacou: “Estamos sempre 
disponíveis para nos somarmos a 
esse trabalho maravilhoso realiza-
do pela Spaan”.

Ederon citou reforma que deverá 
ser feita na Spaan, o que possibili-
tará o ingresso de mais idosos. Ele 
falou ainda sobre reivindicação em 

ação Social

relação à iluminação pública do lo-
cal onde fica a instituição (Avenida 
Nonoai, n° 600), que considerou 
insuficiente. A Câmara ajudará na 

questão, conforme garantiu Melo. 
Também estiveram presentes o 
vereador João Carlos Nedel (PP) e 
Teresinha Biondo, da Spaan.

polítiCa

Arquivo / CZS

Vereador Carlos Comasseto,  do PT.
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Conheça os benefícios da hidroterapia
A hidroterapia, como modalidade 

de reabilitação, possui uma longa 
história e é tão importante atual-
mente como foi no passado. Hoje, 
com o crescimento da popularidade 
da hidroterapia, os fisioterapeutas 
estão aproveitando o máximo das 
suas qualidades.

Novos conhecimentos a respeito 
da fisiologia da hidroterapia e no-
vas técnicas utilizando os padrões 
de movimentos adaptados à água e 
exercícios aquáticos mais específicos 
estão assegurando a aceitação cres-
cente da hidroterapia como um meio 
de reabilitação com seus próprios 
méritos. Entrar na água – um dos 
dois ambientes disponíveis para o 
ser humano – é uma experiência úni-

ca. Nela o corpo está simultaneamente 
sob a ação de duas forças – gravidade e 
empuxo – que fornecem a possibilida-
de de exercícios tridimensionais, que 
não são possíveis no ar e permitem a 
ocorrência de atividades de movimen-
to sem a sustentação de peso.

Entrar na água é uma experiência 
única, como já dissemos anteriormen-
te, que fornece a todos uma oportuni-
dade de ampliar física, mental e psi-
cologicamente seus conhecimentos e 
habilidades.

A unicidade da água está princi-
palmente no seu empuxo, que alivia 
o estresse sobre as articulações sus-
tentadoras de peso e permite que se 
realizem movimentos em forças gra-
vitacionais reduzidas. Dessa forma, 

as atividades que não sus-
tentam peso podem ser 
iniciadas antes mesmo de 
serem possíveis no solo.

Os efeitos fisiológicos 
dos exercícios combina-
dos com aqueles que são 
causados pelo calor da 
água são uma das vanta-
gens da atividade nesse 
meio.

Os principais efeitos te-
rapêuticos dos exercícios 
na água estão relaciona-
dos com o alívio da dor e de espasmos 
musculares, manutenção ou aumento 
da amplitude de movimento das ar-
ticulações, fortalecimento dos mús-
culos enfraquecidos, reeducação dos 

músculos paralisados, melhoria da 
circulação, encorajamento das ativi-
dades funcionais, manutenção e me-
lhoria do equilíbrio, da coordenação 
e da postura.

Vida saudáVel

Por André Luiz Merch - Diretor da Stillo Natação Zona Sul

Abacaxi: um remédio que previne várias doenças

O remédio contra colesterol, pri-
são de ventre, doença de rins 
e obesidade pode estar no bal-

cão da lanchonete ou na fruteira mais 

próxima. De acordo com o pesquisa-
dor August Corominas e outros es-
pecialistas, o abacaxi é uma opção de 
medicamento para estes problemas.

Corominas afirma que a fruta ajuda 
a prevenir a obesidade, porque suas 
fibras dificultam a passagem dos ali-
mentos pelo estômago, produzindo a 
sensação de saciedade, que faz com 
que a pessoa coma menos. Mas atente 
para uma coisa: se você resolver to-
mar suco de abacaxi, não poderá coá-
lo, pois ele ficará sem o efeito medi-
cinal. “É que as fibras são perdidas. 
O ideal é ingerir o abacaxi em fatias”, 
diz a nutróloga Tamara Mazaracki.

A especialista em dietas Blanca 
Galofré, autora de vários livros sobre 

o tema, concorda com Corominas e 
diz que o alimento é eficaz, princi-
palmente contra a retenção de água: 
“Nem sempre o excesso de peso signi-
fica um aumento de gordura. Muitas 
vezes, essa disfunção ocorre por uma 
maior retenção de líquidos, que é 
combatida com o consumo da fruta.”

O abacaxi ainda é rico em bromeli-
na, uma enzima que auxilia a digestão. 
A médica Pillar Riobó também garan-
te que a fibra do nutriente reduz em 
até 10% os níveis de colesterol e, con-
sequentemente, o risco de doenças 
vasculares.

aS propriEdadES do abaCaxi:
Anti-inflamatório: O abacaxi é rico 

em bromelina, uma enzima que ajuda 

na digestão. Além disso, a substância 
tem propriedades anti-inflamatórias. 
Por esse motivo, a fruta é recomen-
dada para pessoas com reumatismo, 
doenças articulares e musculares.

Prisão de ventre: Por ser uma fruta 
rica em fibras, o abacaxi ajuda no fun-
cionamento do intestino, sendo indi-
cado contra prisão de ventre.

Fluxo menstrual: As mulheres que 
têm forte fluxo menstrual podem re-
correr ao abacaxi. Ele é rico em man-
ganês, mineral que ajuda a reduzir a 
quantidade de sangue eliminada do 
organismo.

Diurético: O abacaxi é diurético, au-
xiliando contra os problemas de rins 
e bexiga.

Arquivo / CZS

Arquivo / CZS
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indicadoR pRofiSSional

Advogados

Tradutores

Berfran Rosado assume o Meio Ambiente

O deputado e engenhei-
ro civil Berfran Rosado 
é o novo secretário do 

Meio Ambiente, empossado 
pela governadora Yeda Cru-
sius em fevereiro. O novo titu-
lar da pasta tem MBA em Ges-
tão Ambiental pela Fundação 
Getúlio Vargas. Ele comanda-
rá a gestão pública ambiental 
do estado por meio da Fepam, 
dos departamentos de Recur-
sos Hídricos, de Florestas e 
Áreas Protegidas e da Funda-
ção Zoobotânica. “Vamos am-
pliar a rede de relações com a 
sociedade em busca de mais 
agentes de preservação am-
biental. Traremos prefeitos, 
vereadores, empresários e a comunidade 
para participar da missão coletiva de cuidar 
e preservar o ambiente natural”, afirmou.

Berfran destacou que, “sob a liderança da 
governadora, será implementado o impor-
tante plano de investimentos para 2009, de 

Psicólogos

mais de R$ 2,3 bilhões, para 
que se possa ter mais quali-
dade de vida no Rio Grande 
do Sul”. Sobre sua ação no 
novo cargo, Berfran Rosado 
citou “a integração dentro do 
governo e a continuidade de 
um trabalho muito bem feito” 
no passado. O secretário fez 
menção às gestões de Fran-
cisco Simões Pires, Otaviano 
Brenner de Moraes, Vera Ca-
legaro, José Alberto Wenzel, 
Mauro Sparta, Adilson Troca 
e Cláudio Langone. Elogiou 
Ana Pellini, na Fepam, e toda a 
equipe técnica e de servidores 
da secretaria.

Berfran quer ampliar relações com a sociedade para garantir preservação do meio ambiente.

eCologia

Jefferson Bernardes / Palácio Piratini

Fonoaudiólogos

NutricionistasContadores

Dentistas
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Noites de Tormenta
De George C Wolfe. Com Richard Gere, 
Diane Lane, Christopher Meloni.

A vida de Adrienne Willis está de per-
nas para o ar. Recém separada do mari-
do, tem vários problemas com sua filha. 
Para piorar, seu ex-marido pede para vol-
tar para casa e a coloca em uma situação 
terrível. Pensando em sair do caos, ela 
vai para uma cidade litorânea passar um 
fim de semana na casa de alguns amigos. 
Romance. 97min. Austrália e EUA. 2008.

O Melhor Amigo da Noiva
De Paul Weiland. Com Patrick Dempsey, Mi-
chelle Monaghan, Kevin McKidd.

Um homem vive de maneira satisfa-
tória, sem ter do que reclamar. Até que, 
certo dia, ele nota que está apaixonado 
por sua melhor amiga. As coisas saem 
do controle no instante em que ela 
anuncia que está noiva de um elegante 
escocês e, para piorar, pede ao melhor 
amigo que seja o seu padrinho. Comé-
dia. 101min. EUA. 2008.

Última Parada 174
De Bruno Barreto. Com Michel Gomes, 
Chris Vianna, Marcello Melo.

Filme escolhido pelo Brasil a uma 
vaga na indicação de Melhor Filme Es-
trangeiro no Oscar. Dirigido por Bruno 
Barreto, é uma ficção em cima de um 
acontecimento real, o famoso seques-
tro do Ônibus 174, ocorrido no Rio de 
Janeiro em 2000 e que rendeu ótimo 
documentário de José Padilha. Drama. 
110. Brasil. 2008.

Controle Absoluto
De D. J. Caruso. Com Shia LaBeouf, Mi-
chelle Monaghan, Rosario Dawson.

Shia LaBeouf e Michelle Monaghan 
vivem personagens simples que pas-
sam a fazer parte de um plano de um 
assassinato high tech. Em meio a vio-
lentas perseguições e reviravoltas de 
tirar o fôlego, os dois tentam escapar 
ilesos, mas o poderoso inimigo deles 
parece estar em todos os lugares. Ação. 
117min. EUA. 2008.

Conspiração
De Adam Marcus. Com Val Kilmer, 
Gary Cole, Jennifer Esposito.

Um experiente fuzileiro de opera-
ções especiais da Marinha dos Estados 
Unidos é ferido durante combates no 
Iraque. Reformado da Marinha, vai vi-
sitar um amigo em um rancho no Sudo-
este do país. Quando chega, descobre 
que seu amigo desapareceu e que nin-
guém sequer admite tê-lo conhecido. 
Drama. 90min. EUA. 2008.

Cegueira
De Fernando Meirelles. Com Julianne 
Moore, Alice Braga, Mark Ruffalo.

História sobre uma inédita e inexplicá-
vel epidemia de cegueira que se abate so-
bre uma cidade. A epidemia manifesta-se 
primeiramente em um homem no trân-
sito e, a passos lentos, vai se espalhando 
pelo país, até que todos ficam sem a visão 
e reduzidos a seres que lutam para satis-
fazer suas necessidades básicas. Nessa 
situação, expõem seus instintos mais ru-
dimentares. Drama. 121min. EUA. 2008.

Percival Andres

noS BaStidoReS

Kate Winslet sente
o gosto da vitória

Indicada seis vezes 
ao Oscar, a atriz inglesa 
finalmente levou para 
casa a cobiçada esta-
tueta por sua atuação 
em “O Leitor”. Nos bas-
tidores, após um ner-
voso discurso de agra-
decimento – mas sem 
tropeços nem gafes, 
diferentemente do que 
ela temia –, Kate ainda 
estava muito nervosa 
nos bastidores da premiação.

“Estou me dando conta de que ganhei o Oscar”, 
confessou a melhor atriz de 2009, ainda atônita. 
“Como uma pessoa que já havia sido indicada, 
posso dizer que ganhar é muito melhor do que 
perder. É realmente muito melhor!”, admitiu Kate, 
sem largar de jeito nenhum sua tão cobiçada es-
tatueta.

A primeira indicação de Kate ao Oscar foi em 
1995, por “Razão e Sensibilidade”, antes mesmo 
de a inglesa ficar conhecida mundialmente por vi-
ver a mocinha Rose em “Titanic” (1997), que lhe 
valeu a segunda nomeação aos prêmios da Acade-
mia. Em 2002, ao ser indicada por “Íris”, Kate ba-
teu um recorde no Oscar: tornou-se a atriz mais 
jovem a receber três nomeações ao prêmio. Em 
2005, ela teve nova chance de colocar as mãos 
na cobiçada estatueta por “Brilho Eterno de uma 
Mente Sem Lembranças”, mas não foi a vez dela. 
Nem em 2007, quando concorreu à estatueta por 
“Pecados Íntimos”.

Arquivo / CZS
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O mapa
Mário Quintana*

Olho o mapa da cidade
Como quem examinasse
A anatomia de um corpo...

(É nem que fosse o meu corpo!)

Sinto uma dor infinita
Das ruas de Porto Alegre
Onde jamais passarei...

Há tanta esquina esquisita,
Tanta nuança de paredes,
Há tanta moça bonita
Nas ruas que não andei
(E há uma rua encantada
Que nem em sonhos sonhei...)

Quando eu for, um dia desses,
Poeira ou folha levada
No vento da madrugada,
Serei um pouco do nada
Invisível, delicioso

Que faz com que o teu ar
Pareça mais um olhar,
Suave mistério amoroso,
Cidade de meu andar
(Deste já tão longo andar!)

E talvez de meu repouso...

*Apontamentos de História Sobrenatural

Homenagem do Jornal Comunidade Zona Sul no 
mês do aniversário de 237 anos de Porto Alegre.

poRto alegRe - 237 anoS

Barack Obama -
A Origem dos
Meus Sonhos
Barack Obama

Autobiografia do maior fenôme-
no da vida pública norte-americana 
desde John Kennedy. Sem meias pa-
lavras, Obama revela detalhes de 
sua vida, que mostra como um ado-
lescente revoltado se transforma 
na grande aposta de renovação na 

maior potência mundial.

À venda nas livrarias
www.editoragente.com.br

Cura Esotérica
Alan Hopking

Guia prático, baseado nos 
ensinamentos tibetanos, que 
usa a pesquisa sobre a ener-
gética médica e princípios es-
pirituais antigos para fornecer 
diretrizes práticas para o diag-
nóstico, a prescrição e a utili-
zação terapêutica de formas de 
energia.

Pedidos para AJR (F. 3227.5658 - 3224.1337)
www.pensamento-cultrix.com.br

Investimentos 
Inteligentes
Gustavo Cerbasi

Todos nós sonhamos em con-
quistar nosso primeiro milhão de 
reais. Trata-se de uma cifra má-
gica que representa nossa inde-
pendência financeira. O autor nos 
prova que alcançar este número 
mágico não tem nada de impossí-
vel e que podemos chegar lá.

À venda nas livrarias
www.thomasnelson.com.br

Transtornos Psicológicos
Divaldo P. Franco
Pelo espírito Manoel Philome-
no de Miranda

O autor narra o nobre trabalho de 
dedicados benfeitores desencarna-
dos que, atendendo aos anseios de 
trabalhadores espíritas que atuam 
em clínica psiquiátrica, desejosos de 
receber ajuda, instalaram um centro 
de atividades naquele nosocômio.

*À venda nas livrarias.
www.mansaodocaminho.com.br

diCas de leitura

gente

thomaS nelSon

penSamento

leal
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gastronomia

Torta de chocolate
com queijo e menta

Ingredientes:
Massa
2 xícaras (chá) de farinha de trigo com fermento 
¾ xícara (chá) de margarina (150g)
2 gemas

2 colheres (sopa) de açúcar
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
Recheio
2 embalagens de cream cheese (400g)
Cobertura
250g de chocolate branco picado
1 caixa de creme de leite (200g)
4 colheres (sopa) de licor de menta
Para decorar
Raspas de chocolate meio amargo
Folhas de hortelã

Modo de preparo:
Massa
Em uma tigela, misture a farinha 

com fermento com a margarina, 
as gemas, o açúcar e o chocolate 
até obter uma massa que solte das 
mãos. Forre, com a massa, o fundo e as laterais de uma fôrma 
para torta com 25 cm de diâmetro. Faça furos na massa com 

um garfo e asse em forno médio (180ºC), pré-aquecido, por 
cerca de 20 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio
Distribua o cream cheese na massa reservada. Reserve.
Cobertura
Derreta o chocolate em banho-maria. Retire e junte com 

o creme de leite e o licor, mexendo bem até obter um creme 
homogêneo. Coloque, com cuidado, sobre o recheio na tor-
ta. Leve à geladeira por cerca de 2 horas ou até ficar firme. 
Decore com raspas de chocolate e folhas de hortelã. Sirva 

em seguida. Bom apetite!

Tempo de preparo: 3 horas
Rendimento: 10 porções
Dica 1: se preferir, cubra com raspas de 

chocolate branco.
Dica 2: é sempre importante dizer às pes-

soas a quem a torta será servida quais os in-
gredientes do preparo. Isso evita surpresas, 

especialmente se alguém tiver restrição a algum deles.

Fim de férias, volta à rotina alimentar

As férias acabaram. Aos poucos as 
pessoas vão retornando à rotina 
normal do ano, as crianças voltam 

à escola, os adultos regressam ao trabalho 
ou a outras atividades. Agora vem aquela 
preocupação básica em perder os quili-
nhos que foram adquiridos nas férias: vol-
tar às atividades físicas e ingerir alimentos 
menos calóricos. Uma ótima oportunidade 
para revermos nossos hábitos alimenta-
res, iniciarmos aquele prometido regime, 
recomeçarmos uma atividade física, enfim, 
preocuparmo-nos mais com nossa saúde.

Tanto para adultos como para crianças, 
a melhor alimentação é aquela que equili-
bra os três grupos de alimentos:

Proteínas: carnes, leguminosas e laticí-
nios, que se transformam em aminoácidos, 
elemento básico dos músculos, do fígado e 
dos ossos. Favorecem o crescimento das 
crianças. Devemos escolher carnes e leites 
magros.

Lipídios: gorduras de origem animal e 
vegetal que entram na formação da mem-
brana celular, mantendo o calor, a proteção 
corporal e hormônios.

Carboidratos ou glicídios: legumes, hor-
taliças, frutas, cereais que se desintegram 
em açúcares, diretamente responsáveis 

pela energia que o organismo gasta para 
as funções vitais e atividades físicas. Sem-
pre é bom escolher alimentos integrais e 
evitar refinados.

A boa alimentação deve conter pouca 
gordura (em torno de 25%), ser mode-
rada em proteínas (em torno de 15%) e 
forte em carboidratos (em torno de 60%). 
Bons hábitos alimentares, tais como equi-
librar os princípios nutritivos, fracionando 
a alimentação em 5 ou 6 refeições diárias, 
e moderar frituras, alimentos ricos em 
gorduras, sal, refrigerantes, bebidas alcoó-
licas, além de ser saudável, previne certas 
doenças, como hipertensão e aterosclero-
se.

Uma boa opção, por exemplo, é dar pre-
ferência às gorduras não saturadas, como 
azeite e óleos vegetais (milho, soja, canola, 
girassol, arroz), ao preparar as refeições, 
pois elas reduzem o colesterol ruim (VLDL) 
sem afetar o colesterol bom (HDL).

Outros elementos que devem ser utili-
zados com frequência na nossa alimenta-
ção são as fibras alimentares (cereais inte-
grais, farelos de trigo e aveia, frutas, vege-
tais folhosos e grãos), pois elas diminuem 
a reabsorção do colesterol ruim.

Além disso, as fibras são importantes 

nos regimes alimentares, pois provocam 
o aumento da saciedade e, consequente-
mente, fazem diminuir a ingestão de ali-
mentos.

Lembre-se: o ideal é fazer uma alimen-

tação correta desde o início da vida, crian-
do hábitos alimentares saudáveis, sem 
maiores sacrifícios no futuro.

Regina Valente - Nutricionista

Arquivo / CZS

Bons hábitos alimentares conservam a saúde e a longevidade.
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Porto Alegre, 26 de março de 1772:
237 anos marcam a tua história

A data oficial da fundação da cidade de Porto Alegre é 
26 de março de 1772, então chamada de Freguesia 
de São Francisco do Porto dos Casais. Porém, o po-

voamento de Porto Alegre é anterior a essa data. A área foi 
ocupada por casais açorianos, trazidos para se instalarem 
na região das Missões, que estava sendo entregue ao gover-
no português em troca da Colônia de Sacramento, nas mar-
gens do Rio da Prata. A troca havia sido acordada através 
do Tratado de Madri, de 1750.

A demarcação do território das Missões, entretanto, de-
morou a acontecer. Em 1752, o rei português mandou que 
Cristóvão Pereira de Abreu, com 200 homens, iniciasse a 
demarcação. Quando chegaram em Rio Grande – que então 
era a sede da Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul 
– foi determinado que oitenta deles ficassem nas proximi-
dades de Viamão, construindo canoas que permitissem o 
transporte até as Missões, e que os demais explorassem a 
subida do rio.

Os casais açorianos se fixaram, aos poucos, nesse local, 
que passou a ser chamado de Porto de Viamão – primeira 
denominação de Porto Alegre. Durante vinte anos ficaram 

na área, sem receber as terras prome-
tidas e vivendo de uma agricultura 
de subsistência. Levantaram casas de 
barro e aos poucos se estabeleceram 
em terras que pertenciam ao sesmei-
ro Jerônimo de Ornelas.

Em 1772, a povoação foi finalmen-
te desligada da jurisdição eclesiástica 
de Viamão por uma pastoral do bispo 
do Rio de Janeiro, oficializando-se, as-
sim, a Freguesia de São Francisco do 
Porto dos Casais. Essa denominação 
seria mudada em janeiro do ano se-
guinte para Nossa Senhora da Madre 
de Deus de Porto Alegre. Assim, a ci-
dade nasceu antes do que se conside-
ra oficialmente e resultou do fracasso 
da ocupação da região das Missões.

Ainda em julho de 1772 foram 

desapropriadas as terras em que a vila estava situada e 
começou a marcação das primeiras ruas. Deu-se início à 
construção da igreja no Alto da Praia, atual Praça Marechal 
Deodoro. Aos poucos, o lugarejo tomou feições de cidade. 
E, em 24 de julho de 1773, Porto Alegre passou a ser a capi-
tal da capitania, com a instalação oficial do governo de José 
Marcelino de Figueiredo.

A cidade evoluiria rapidamente, sempre a partir de um 
pequeno núcleo que hoje constitui o seu Centro. Em certos 
momentos, viveu episódios de tensão. Afinal, era a capital 
da capitania (depois província) mais meridional do Brasil e 
que fazia fronteira com países com os quais houve diversos 
conflitos.

Mas o período mais prolongado de dificuldades da Capi-
tal não foi devido a nenhum conflito externo, como a Guerra 
do Paraguai. Este período foi causado pela Revolução Far-
roupilha, que se iniciou com um enfrentamento realizado 
no dia 20 de setembro de 1835 na própria Capital, nas pro-
ximidades da Ponte da Azenha. Hoje a ponte ainda existe e 
fica no bairro Azenha da cidade.

Depois da Guerra dos Farrapos, a cidade retomou seu 
ritmo normal de desenvolvimento, permanecendo sempre 
no centro dos acontecimentos políticos e sociais do estado 
e do país. Exemplos disto foram a ascensão de Getúlio Var-
gas, político gaúcho que se tornou um marco da história na-

turismo

Gás

Farmácias

Tele
Entregas

cional, e o Movimento da Legalidade, mantido pelo governo 
Brizola no início dos acontecimentos que conduziram ao 
Golpe Militar de 1964.

Em Porto Alegre, diferentes formações culturais deline-
aram uma cidade com traçados que deixam ver a plurali-
dade e a heterogeneidade étnica, cultural e social que con-
figura e singulariza seu território. O processo de criação da 
cidade tem nas mãos de estrangeiros a construção de uma 
obra. Tropeiros (século XVII), colonos açorianos (1752), 
africanos, imigrante italianos e alemães (1820/1890), en-
tre outros, apoderaram-se das terras indígenas. As crenças, 
as lendas, os hábitos, os costumes e as tecnologias dessas 
diferentes etnias e culturas formam o mosaico cultural que 
identifica e apresenta a Porto Alegre do século XXI.

*Fonte: Pesquisa CZS

No início do século 20, os bondes na Rua 
Voluntários da Pátria.

A antiga Praça da Matriz, no início do século 
passado, tendo ao fundo a Câmara de Justiça.

A Rua da Praia no início de 1890.

Arquivo / CZS

Virgilio Calegari

Arquivo / CZS
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mediCina & saúde

O número de transplantes realizados 
anualmente no país mais do que 
dobrou em dez anos. Só no ano 

passado, foram feitos 5.373 procedimen-
tos, contra 2.362 realizados em 1998. Os 
números fazem parte do último relatório 
divulgado pela ABTO (Associação Brasi-
leira de Transplante de Órgãos).

Ao todo foram feitos, em dez anos, 
45.955 transplantes de órgãos no país. 
Apesar do avanço, o Brasil está longe de 
atender a todos os que precisam de um 
novo órgão. A cada ano, a lista de espera 
aumenta. São quase 69 mil pessoas na 
fila. Em 2001, já eram mais de 43,5 mil.

De acordo com o vice-presidente da 
ABTO, o cirurgião Ben-Hur Ferraz Neto, o 
aumento da fila ocorre porque a cada ano 
mais pessoas buscam o tratamento por 
meio de transplantes. “O Brasil é vítima 
do próprio sucesso. Há dez anos, o siste-
ma não era tão desenvolvido como é hoje. 
Por isso há uma procura e uma indicação 

maior por esse serviço.”
Em 2008, a taxa de doações, segundo 

a ABTO, cresceu 15%. O número de doa-
dores por milhão de habitantes chegou a 
7,2. A meta, para este ano, é elevar o índi-
ce para 8,5.

A maioria dos transplantes realizados 
no país é de rim. Foram 3.780 em 2008, 
um recorde. Há, porém, cerca de 34 mil 
à espera de um rim hoje. Os transplantes 
de córnea também ultrapassaram a mar-
ca de 2.000 (mas hoje são 26 mil pessoas 
na fila).

No final do ano passado, o Ministério 
da Saúde anunciou um pacote para au-
mentar ainda mais o número de trans-
plantes e aperfeiçoar o sistema no país. 
O cadastro de pacientes pela Internet e o 
acompanhamento do andamento da fila 
pela rede foram algumas das medidas di-
vulgadas.

Fonte: Folha Online

Dobra o número de transplantes,
mas 69 mil pessoas ainda aguardam na fila

Dr. Ciro Paz Portinho*

Transplantes aumentam no país, mas é grande a fila de espera.

Arquivo / CZS

Tratamento da Celulite
O que é a carboxiterapia?
É uma técnica nova, simples e com-

provada utilizada para o tratamento 
de flacidez cutânea, celulite e estrias 
através do aumento da perfusão san-
guínea e do metabolismo local. É um 
tratamento rápido, confortável e efe-
tivo.

Como a carboxiterapia é realizada?
A carboxiterapia é um método não 

cirúrgico onde o dióxido de carbono 
(CO²) é infiltrado no tecido subcutâ-
neo através de uma agulha fina (como 
a de insulina). A partir do ponto de 
injeção, o dióxido se difunde rapida-
mente para as áreas adjacentes. Em 
nosso serviço realizamos a aplicação 

seguindo os princípios modernos da li-
poaspiração para obtermos melhor re-
tração da pele e, com isso, melhores re-
sultados.

Quais as indicações para o uso da 
carboxiterapia?

A carboxiterapia é atualmente utiliza-
da para o tratamento da celulite, da fla-
cidez cutânea, das adiposidades localiza-
das, de estrias e de cicatrizes inestéticas, 
além de ser um tratamento complemen-
tar à lipoaspiração.

Qual o mecanismo de ação do dióxi-
do de carbono?

O dióxido de carbono funciona de 
duas maneiras complementares. Primei-

ro, o dióxido de carbono simplesmente 
destrói mecanicamente a célula de gor-
dura. Segundo, ele possui um grande 
efeito vasodilatador nos capilares locais. 
Uma maior circulação sanguínea signi-
fica maior fluxo de oxigênio. O aumento 
do oxigênio é importante, pois elimina a 
formação de fluidos entre as células. O 
resultado é um menor número de células 
gordurosas e um subcutâneo mais firme. 
Quando aplicado em camada superfi-
ciais, estimula a síntese de elastina e de 
colágeno, contribuindo para a retração 
da pele, que passará a ter melhor quali-
dade estética.

Quantas sessões são necessárias?
Entre 10 e 15 sessões são necessárias 

para eliminar a celulite, dependendo 
de seu grau e extensão.

As sessões devem ser realizadas de 
2 a 3 vezes por semana.

O dióxido de carbono é tóxico?
Não. O dióxido de carbono é pro-

duzido naturalmente pelas células do 
nosso organismo. Ele é produto do me-
tabolismo celular, sendo transportado 
pelo sangue e exalado pelos pulmões. 
A carboxiterapia não tem contra-indi-
cação, e nenhum efeito colateral pode 
ser relacionado a esse tratamento.

* Médico, membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica - CRM 
24316
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Para alertar a população sobre os 
riscos da proliferação do mos-
quito Aedes aegypti no verão, 

quando as altas temperaturas favo-
recem o desenvolvimento das larvas 
e aumentam os casos da doença no 
país, a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) mantém, até abril, sua campa-
nha de prevenção à dengue, que tem 
como slogan “Dengue, nem vem!”.

Neste período, serão desenvolvi-
das diferentes ações que visam a sen-
sibilizar e conscientizar a população 
sobre a importância da prevenção da 

doença. A campanha estará em bus-
doors, banners, adesivos, folders, car-
tazes, faixas de rua e painéis.

tranSMiSSão:A dengue é trans-
mitida pela picada do mosquito Aedes 
aegypti infectado com o vírus. Esses 
mosquitos costumam picar durante o 
dia, principalmente no início da ma-
nhã e no final da tarde. Os sintomas 
da dengue são febre, dor de cabeça, 
dor no corpo e dor por trás dos olhos. 
A pessoa pode também apresentar 
dor nas juntas e manchas vermelhas 
na pele.

Prefeitura mantém campanha de prevenção à dengue

mediCina & saúde

Ana Carolina Pan / PMPA
CoMo Evitar: Geralmente as lar-

vas são encontradas em vasos e pra-
tos de plantas, latas, garrafas e em-
balagens jogadas no pátio, sujeitas à 
retenção da água das chuvas, além de 
utensílios utilizados para armazena-
mento de água para consumo domés-
tico, animal, de lazer, etc. É necessário 
manter vasos, pratos e demais uten-
sílios secos, sem acúmulo de água 
parada para evitar a proliferação do 
mosquito vetor. As ações da SMS en-
globam visitas domiciliares para eli-
minação mecânica dos criadouros e 
ações educativas envolvendo redes 
sociais.

CoMo SE pEga: A doença é con-
traída somente através da picada do 
mosquito Aedes aegypti infectado 
com o vírus. Essa é a única maneira 
de pegar dengue, independentemen-
te do tipo (clássica ou hemorrágica). 
O mosquito precisa picar uma pessoa 
doente para pegar o vírus. Isso acon-
tece quando a pessoa está no período 
de viremia, fase em que o vírus está 
no sangue, ou seja, em torno de dois 
dias antes a seis ou sete dias após o 
início dos sintomas. Após o período 
de incubação do vírus no mosquito 
(oito a doze dias), ele começa a trans-
mitir a doença ao picar uma pessoa 
sadia. Passado o período de incuba-
ção do vírus na pessoa, ela adoecerá. 

Esse período de incubação pode levar 
de três a quinze dias, mas, em média, 
dura de cinco a seis dias.

diCaS: Deixe tampadas caixas, 
poços, tonéis e outros depósitos de 
água.

- Não deixe água parada em pratos 
de plantas; coloque areia neles ou 
lave-os com escova duas vezes por 
semana.

- Esvazie garrafas e guarde-as sem-
pre de boca para baixo e em local co-
berto.

- Limpe as calhas e lajes de sua 
casa. Se tiver piscina, lembre-se de 
que a água deve estar sempre bem 
tratada.

- Não deixe pneus jogados a céu 
aberto. Eles podem acumular água 
da chuva, tornando-se um dos locais 
preferidos do mosquito da dengue.

- Lave os bebedouros de aves e de 
animais com uma escova ou bucha 
pelo menos duas vezes por semana e 
troque a água todos os dias.

- Jogue no lixo tudo que possa acu-
mular água, como copos descartáveis, 
tampinhas de garrafas, latas e outros 
objetos. Não esqueça de furá-los ou 
amassá-los.

- Nunca jogue lixo em terrenos bal-
dios. Observe no seu bairro se há ter-
renos com latas, pneus e recipientes 
plásticos e avise a prefeitura.

Campanha “Dengue, nem vem!” será mantida até abril.
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O animal é o centro das atenções 
e vive rodeado de mimos. De 
repente, sua rotina muda por-

que a família se prepara para a chega-
da de um bebê. Um novo quarto, no-
vas atividades e novos horários. Essa 
é uma situação comum em que o cão 
e o gato podem ficar com ciúme, de-
pressivos e até parar de comer.

Para os bichos, é difícil dividir a 
atenção dos donos. O veterinário Da-
niel Giberne, diretor da Associação 
Nacional de Clínicos Veterinários de 
Pequenos Animais, explica que, nes-
sas situações, as pessoas devem man-
ter as atividades normais, como brin-
car ou passear.

“Além disso, a restrição absoluta do 
animal ao quarto do bebê ou ao am-
biente em que ele esteja é um erro. 

Ele precisa aprender a conviver com 
a novidade. É necessário fazer uma 
restrição seletiva, mas não impedir o 
acesso. A aproximação dos dois é im-
portante para que o animal perceba 
que não perdeu seu espaço, está ape-
nas dividindo com mais uma pessoa”, 
afirma Giberne.

Segundo Cristina Fotin, veteriná-
ria homeopata que trata do compor-
tamento animal, os bichos se sentem 
assim por sua característica de prote-
ção territorial. Por isso, o contato en-
tre eles precisa ser trabalhado. Para 
ela, o ideal é que os donos conversem 
com os bichos e expliquem as mudan-
ças. “Os animais percebem o que os 
donos querem dizer. Inicialmente, os 
cachorros podem estranhar a presen-
ça da criança, mas, se puderem parti-

cipar, vão adotar o bebê e 
protegê-lo como se fosse 
um filhote.”

Cristina explica que 
há algumas variações de 
comportamento de acor-
do com o sexo e a idade 
do animal. O filhote está 
mais aberto a mudanças. 
Um cachorro adulto tem 
seu ritmo estabelecido. 
Já o idoso, acima de nove 
anos, tem mais dificulda-
de de se relacionar, por-
que tem manias e dores 
decorrentes da idade, o 
que o torna mais rabugento.

As fêmeas respeitam mais os filho-
tes. Já os machos têm características 
territoriais: eles determinam seu 

espaço e reagem quando se sentem 
ameaçados.

Fonte: Folha Online

Bichos de estimação ficam enciumados com bebês

mundo animal

Arquivo / CZS

Donos precisam saber agir para evitar ciúmes 
dos animais.

Excelente cão de caça no passado, o 
Cocker Spaniel Inglês é atualmente um 
ótimo cão de companhia para quem 
gosta de passear com cães. Extrema-
mente agitado, adora brincar com 
crianças e pode ficar horas correndo 
pelo jardim, simulando uma caça às 
aves que aparecem pelas redondezas. 
Também costuma ser companheiro e 
um ótimo cão de alerta.

Gastando toda essa energia, o Co-
cker Spaniel pode ter um apetite de 
glutão. Por isso, é importante contro-
lar sua alimentação. Se não praticar 
exercícios, pode ficar obeso.

Em relação à saúde, por ter orelhas 
caídas e longas, o Cocker Inglês, como 
o americano, tem grande tendência a 
desenvolver otites. Para evitá-las, de-

ve-se enxugar muito bem as orelhas do 
cão depois do banho.

A pelagem apresenta uma varieda-
de de cores, podendo ser bicolor e até 

tricolor. Os machos variam de 39 a 41 
centímetros de altura; as fêmeas, de 35 
a 39 centímetros. O peso vai de 13 a 15 
quilos.

Vive bem em apartamentos, mas não 
muito pequenos, pois são bastante ativos 
e ruidosos. Sua vida média é de 11 a 12 
anos, um ano a mais do que o exemplar 
americano. Os problemas mais comuns 
que o levam à morte são câncer (30%), 
idade avançada (17%), cardíacos (9%) e 
uma mistura deles (7%). As orelhas de-
vem ser limpas semanalmente para evi-
tar otites. Costuma apresentar também 
alergias cutâneas, catarata e surdez. A 
alimentação deve ser controlada para 
evitar a obesidade.

portE: Médio
origEM: Inglaterra

Cocker Spaniel Inglês
Divulgação / CZS

cãeS de Raça

CURIOSIDADE: São os cachorros 
mais populares do mundo. No Brasil, 
em 2000, ocupava a sexta posição, 
com 3.257 registros. Em Portugal, 
ocupa há cinco anos o primeiro posto 
na lista de registros. Na Espanha, está 
na segunda posição.

HISTóRIA: O Cocker é o mais an-
tigo cão dos Spaniel Ingleses, conhe-
cidos desde o século 14 e que gera-
ram sete raças distintas, entre elas o 
Cocker Spaniel Inglês, que surgiu por 
volta de 1800. Nessa época, a cada ni-
nhada os cães menores, chamados de 
Cocker, eram separados dos maiores, 
chamados de Springers. Com essa se-
leção genética, as raças se separaram 
até o padrão ser definido, entre 1870 
e 1880.
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É importante dar a devida impor-
tância aos mecanismos que po-
dem salvar vidas. No Brasil, por 

exemplo, apenas 25% dos carros saem 
de fábrica com airbag. Destes, 5% são 
populares.

Muita gente não sabe, mas o primei-
ro carro equipado com airbag disponí-
vel para venda foi o Oldsmobile Toro-
nado na década de 1970. O assunto é 
tratado no mundo inteiro como uma 
boa solução para diminuir as mortes 
no trânsito. Em 1998, os Estados Uni-
dos estabeleceram uma lei obrigando 
todos os veículos novos a terem airbag 
do motorista e passageiro de série. 
Logo outros países europeus adotaram 
a ideia, seguidos depois pelo Japão.

COMO FUnCIOnA O AIRBAG: Des-

de sua invenção, os airbags já salvaram 
milhares de vidas. Em uma colisão, o 
equipamento pode inflar em menos de 
um décimo de segundo para proteger 
os ocupantes do automóvel das forças 
de uma colisão frontal ou lateral.

A bolsa inflável é uma almofada que 
fica dobrada dentro do volante ou pai-
nel do carro. Com muitas evoluções, 
atualmente os veículos dispõem tam-
bém de airbags no teto, no revestimen-
to das portas, nas colunas e nos en-
costos de cabeça. Essa bolsa se enche 
rapidamente no caso de uma colisão, 
seja frontal ou lateral, e sua finalidade 
é restringir o deslocamento dos pas-
sageiros em direção a superfícies con-
tundentes dentro do automóvel. Entre 
encher e esvaziar completamente não 

Tire dúvidas sobre o sistema de airbag
Carros & motos

Airbags são importantes para evitar mortes no trânsito.

Câmara determina obrigatoriedade 
de airbag para carros novos

A Câmara dos Deputados aprovou, 
na semana anterior ao Carnaval, em 
votação simbólica, um projeto tornan-
do item obrigatório para carros novos 
o airbag para o motorista e o passa-
geiro do banco dianteiro.

Caberá ao Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) regulamentar as 
especificações técnicas e o cronogra-
ma de implantação, mas 5 anos após 
a resolução do Contran todos os au-
tomóveis novos deverão ter o airbag 
como item de série. Como já foi apro-
vado no Senado, o projeto segue agora 
para a sanção do presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva.

Pelo texto aprovado, será dado um 
prazo de cinco anos, após a regula-
mentação do Contran, para que todas 
os carros novos fabricados no Brasil, 
exceto os destinados à exportação, 
tenham o airbag como item obrigató-
rio.

No primeiro ano da regulamenta-
ção, no entanto, já poderá ser exigido 
que projetos novos de veículos te-
nham o airbag como item de série, e 
não mais como opcional. Não há na lei 
prazo para o Contran realizar a regu-
lamentação.

Fonte: AG

Arquivo / CZS

decorre mais de 30 milésimos de se-
gundo. A bolsa do airbag lateral infla 
em até 20 milisegundos. Esses tempos 
são inferiores a um piscar de olhos, 
que leva cerca de 100 milisegundos.

AS TRêS PARTES EM UM AIRBAG: 
Bolsa inflável: ela é feita de um tecido 
de náilon, de espessura fina, e fica do-
brada dentro do volante ou no painel 
do veículo.

Sensor que comanda a bolsa: de-
tecta a força de um choque a partir de 
uma velocidade de 15 km/h (no pa-
drão americano) ou 24 km/h (no pa-
drão europeu).

Sistema que enche a bolsa: os air-
bags são inflados pela reação de dois 
produtos químicos. Essa reação se dá 
muito rapidamente, produzindo uma 
descarga elétrica que libera um gás 
que se expande. Isto faz com que a bol-
sa infle até 40cm do volante, saltan-
do para fora da direção ou do painel 
quando se expande.

Os mais comuns são os airbags fron-
tais que ficam alojados no volante e no 
painel. Em colisões mais leves, late-
rais, traseiras ou capotamentos, o dis-
positivo normalmente não é ativado. 
Existem também os sidebags, comu-
mente chamados de laterais, que são 
instalados nos bancos ou nas portas. 
A função desse airbag lateral é a pro-
teção em caso de impactos laterais ou 
capotamentos.

No Brasil ainda vai levar tempo para 
esse equipamento se tornar obrigató-
rio. A obrigação está prevista em um 
projeto de lei que tramita na Câmara 
dos Deputados, mas pelo visto só mes-
mo em 2014 é que todos os veículos 
terão o acessório, já que para a lei en-
trar em vigor serão necessários 5 anos 
após a definição das especificações 
pelo Contran. Até lá, tenha muito cui-
dado no trânsito.

Fonte: AG

Apenas 25% dos carros saem de fábrica com o sistema
Projeto de lei prevê obrigatoriedade no Brasil a partir de 2014

Regra começa a valer cinco anos após regulamentação do Contran
Projeto segue agora para sanção presidencial
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CarroS

vEndo Fiat Prêmio 86, 
branco, gasolina, ac. troca, 
F. 9917.6388 ou 9174.0190

vEndo Audi 80, ano 95, 
prata, gasolina, bancos de 
couro, teto solar, ótimo 
estado, R$ 18.500,00, F. 
9986.0317 c/Mário

vEndo Escort 91, 1.8, cin-
za, gasolina, vidros elétri-
cos, teto solar, IPVA pg., R$ 
9.000,00, F. 8435.8296, c/
Vera

torro Fuca 74 branco, 
inteiro, motivo mudança, F. 
3013.6958 c/Carmem

vEndo Corsa 97, 2p., ga-
solina, roda liga leve, tra-
va, alarme, corta-corrente, 
motor novo, super inteiro. 
F. 9352.3453.

divErSoS

vEndo uma cadeira para 
maquiagem seminova sim-
ples. R$ 200,00 – Tratar F. 
3246.6080 – 9898.3084 c/
Simone

vEndo portão seminovo 
de madeira, com duas fo-
lhas, medindo 1,90 de lar-
gura x 1,60 de altura cada 
folha (3,80m²) – Tratar 
3241.6203 ou 9942.2295, 
c/Cristiane

vEndo passadeira indus-
trial semi-automática, es-
tado de nova, passa roupas 
em geral, grátis brinde. Tr. 
3013.6856 - 9179.9929

vEndo balcão vitrine, 1 
manequim e provador du-
plo, tudo por R$ 500,00, Tr. 
3268.5020 ou 3268.4702.

vEndo piano Schnei-
der pequeno p/apto., F. 
3246.1649

vEndo armário de can-
to cor marfim p/cristais 
e bebidas, espelhado, R$ 
150,00, F. 3246.1649

vEndo armário p/som, 
tv, dvd, cor marfim, feito 
sob medida, R$ 250,00, F. 
3246.1649

vEndo ou troco rampa 
completa de geometria da 
Bosch c/montagem e des-
montagem de pneus, R$ 40 
mil, F. 9986.0317 c/Mário

vEndo balcão comercial 
de vidro, 1,40m x 1m, R$ 
250,00, F. 9714.3166

CELULAR Brasil Telecom 
6101, emborrachado, R$ 
130,00, F. 8474.0802

biCiCLEta infantil, aro 16, 
R$ 80,00, F.8474.0802

vEndo passadeira indus-
trial automática, ideal p/
lavanderia ou motel. Valor 
a combinar. Ac. troca. F. 
3013.6856.

CELULAR Nokia 5200 
preto,Vivo, completo. R$ 
150,00 - Tr. 9949.6567 - 
Fernando. 

piSCina 3000 Litros, plás-
tico.Bem conservada. R$ 
150,00. Tr. 9949.6567 - 
Fernando

CoLEÇão de latinhas de 
cerveja(150 marcas), va-
zias, nacionais e importa-
das. Pr. $ melhor oferta. Tr. 
3249.54.23, com Sr. José.

EntrE em forma para o 
verão! Nova dieta nutricio-
nal à base de ervas. Incrí-
vel, fácil e saborosa.Ligue 
3228.5151 - Fernando

COMPUTADOR + monitor 
+ teclado + mouse, ideal 
para Internet, trabalhos es-
colares, escritórios, etc. R$ 
195,00. Tr. 3019.0345

CadEira tipo escritório 
em ótimo estado, pode usar 
com rodinhas ou fixo, R$ 
35,00. Tr. 3019.0345

troCo TV 14, bom estado, 
p/máquina de costura em 
bom estado. F. 8108.8953 
c/Nilse

EMprEgoS

MBEmpregos tem vaga p/
atendente de farmácia c/
experiência. Tr. Av. Wen-
ceslau Escobar, 2037/203 
– Tristeza – F. 3061.5191 – 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga p/
domésticas. Tr. Av. Wen-
ceslau Escobar, 2037/203 
– Tristeza – F. 3061.5191 – 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
p/ domésticas p/dormir. 
Tr. Av. Wenceslau Escobar, 
2037/203 – Tristeza – F. 
3061.5191 – 8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
p/auxiliar contábil. Tr. 
Av. Wenceslau Escobar, 
2037/203 – Tristeza – F. 
3061.5191 – 8189.3515

MBEmpregos tem vaga p/ 
vendedor(a). Tr. Av. Wen-
ceslau Escobar, 2037/203 
– Tristeza – F. 3061.5191 – 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
p/garçom. Tr. Av. Wences-
lau Escobar, 2037/203 – 
Tristeza – F. 3061.5191 – 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
p/sushiman Tr. Av. Wen-
ceslau Escobar, 2037/203 
– Tristeza – F. 3061.5191 – 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
p/ babá. Tr. Av. Wences-
lau Escobar, 2037/203 – 
Tristeza – F. 3061.5191 – 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
p/motoboy. Tr. Av. Wen-
ceslau Escobar, 2037/203 
– Tristeza – F. 3061.5191 – 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
p/office boy. Tr. Av. Wen-
ceslau Escobar, 2037/203 
– Tristeza – F. 3061.5191 – 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga p/
estagiários, todos os cur-
sos. Tr. Av. Wenceslau Esco-
bar, 2037/203 – Tristeza – 
F. 3061.5191 – 8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para camareira, Tr. Av. Wen-
ceslau Escobar, 2037/203, 
Tristeza, F. 3061.5191 e 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para serviços gerais: M/F, 
Tr. Av. Wenceslau Esco-
bar, 2037/203, Tristeza, F. 
3061.5191 e 8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para estoquista, Tr. Av. Wen-
ceslau Escobar, 2037/203, 
Tristeza, F. 3061.5191 e 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para banho e tosa, Tr. 
Av. Wenceslau Escobar, 
2037/203, Tristeza, F. 
3061.5191 e 8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para caixa, Tr. Av. Wences-
lau Escobar, 2037/203, 
Tristeza, F. 3061.5191 e 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para atendente, Tr. Av. Wen-
ceslau Escobar, 2037/203, 
Tristeza, F. 3061.5191 e 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para governanta, Tr. 
Av. Wenceslau Escobar, 
2037/203, Tristeza, F. 
3061.5191 e 8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para recepção, Tr. Av. Wen-
ceslau Escobar, 2037/203, 
Tristeza, F. 3061.5191 e 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para cozinheira, Tr. Av. Wen-
ceslau Escobar, 2037/203, 
Tristeza, F. 3061.5191 e 
8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para aux. de cozinha, Tr. 
Av. Wenceslau Escobar, 
2037/203, Tristeza, F. 
3061.5191 e 8189.3515

MBEmpregos tem vagas 
para vendedores(as) para 
loja de calçados e confec-
ções, Tr. Av. Wenceslau Es-

cobar, 2037/203, Tristeza, 
F. 3061.5191 ou 8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para loja classe A, c/ex-
periência. em atendimen-
to, Tr. Wenceslau Escobar, 
2037/203, Tristeza, F. 
3061.5191, 8189.3515

MBEmpregos tem vaga 
para padeiro confeiteiro. 
Av. Wenceslau Escobar 
2037/203 – F. 3061.5191 – 
3061.0151

MBEmpregos tem vaga 
para Colocador de Corti-
nas. Av. Wenceslau Escobar 
2037/203 – F. 3061.5191 – 
3061.0151

MBEmpregos tem vaga 
para Banho e Tosa em Pet. 
Av. Wenceslau Escobar 
2037/203 – F. 3061.5191 – 
3061.0151

MBEmpregos tem vaga 
para Doméstica p/idosos. 
Av. Wenceslau Escobar 
2037/203 – F. 3061.5191 – 
3061.0151

oFErEÇo serviço de entre-
ga de alimentos que neces-
sitem de refrigeração. Pos-
suo furgão refrigerado e 
disponibilidade para traba-
lhar em Porto Alegre, Gran-
de Porto Alegre e litoral. Tr. 
91.829821 c/Luiz Carlos

SErviÇoS gEraiS: senho-
ra se oferece para trabalhar 
à noite em restaurante, 
churrascaria ou pizzaria, F. 
3241.3825, 8108.8953

SEMI-JóIAS: aumente sua 
renda, comissão de 30% a 
50%, só paga o que vender, 
F. 3028.8886, 9949.3229

doMÉStiCaS – Urgente 
vagas sobrando. Av. Wen-
ceslau Escobar 2037/203 
F. 3061.5191.

proFiSSionaiS

advogado – Dr. Paulo 
Sérgio Weirich – ações de 
família, divórcios, inventá-
rios, alimentos, curatela, 
defesa do consumidor, F. 
3249.3700 – 3242.3086 – 
9924.5300

advogado criminalista 
Dr. Rodrigo Silveira da Rosa, 
F. 3407.7606 – 9656.6798 – 
Av. Juca Batista, 2405, conj. 
04 – Ipanema.

advogado trabalhista e 
cível Dr. Marcus Machicado, 
F. 3026.4488, Rua dos An-
dradas, 1001 – conj. 1601 
– 16º andar – Centro.

advogado - Dr. Tonni 
Antonello/Dr. Jader Schli-
ckmann – Ações CRT, SPC/
Serasa, Revisional INSS, 
Aposentadoria, Poupança, 
Família, Trabalhista, Cí-
vel – Av. Teresópolis, 2956 
s. 307 – F. 3019.6567 – 
8183.4666

Contadora - Dra. Cris-
tiane dos Santos Bandei-
ra – escrituração contábil, 
fiscal e depto. Pessoal, em-
presas, contratos, cálculos 
periciais, Av. Teresópolis, 
2956, s. 307 – F. 9961.0587 
– 8186.2962.

dEntiSta - Dr. Dellanni – 
Cirurgião dentista, Clínica 
Geral, Ortodontia, Av. Te-
resópolis, 2930, s. 201 – F. 
3315.1974 – CRO 5539

FOnOAUDIóLOGA Dra. 
Juliana Vilanova – avalia-
ção grátis – Rua Otto Nie-
meyer, 3485 – F. 3268.0706 
– 9108.5697

FOnOAUDIóLOGA - Dra. 
Daniela Fontoura – fala, 
motricidade orofacial e 
linguagem, at. Domicilio, F. 
9905.3762 – CRFa. 8430

nUTRICIOnISTA Dra. Mar-
cela Pordomo Rodrigues – 
Reeducação alimentar, obe-
sidade infantil e adulta, Av. 
Teresópolis, 2958, s. 403, F. 
3354.1547 e 9692.6166

PSICóLOGA Dra. Aline 
Kloeckner, especialização 
na Inglaterra, avaliação e 
psicoterapia psicanalítica 
de crianças, adolescentes 
e adultos. Av. Wenceslau 
Escobar, 2923 – s. 312 – F. 
9985.8467.

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

LUAGGE aluga exc. casa em 
cond. na Caí, 2 dorm, suí-
te ampla c/opção 3 dorm, 
liv. 2 amb, coz mont., larei-
ra, água quente, gar p/2 
carros, port perman. R$ 
1.300,00 Tr. 3231.7555 
plantão 9977.3646 Creci 
21078

LUAGGE aluga exc. apto 
na Antonio Tessera, 02 
dorm, coz, liv amplo, sac., 
dep empr., gar. R$ 1.100,00 
Tratar 3268.1888 plantão 
9977.3006 Cr 21078

LUAGGE aluga exc. apto na 
Rodolfo Gomes, 03 dorm, 
suíte, liv c/churr, coz mont, 
móveis sob medida nos dor-
ms, fino acab. R$ 2.200,00 
Tr. 3233.9423 plantão 
9977.3646 Cr 21078

LUAGGE aluga exc. cobert 
na José Gomes, 02 dorm, 
pçs amplas, ar serv, terra-
ço, prédio peq. R$ 900,00 
Tratar 3268.1888 plantão 
9977.3006 Cr 21078

LUAGGE aluga exc. apto 
novo na Carijós, 02 dorm, 
liv amplo, lav, ar serv, 
sac e gar. R$ 930,00 Tra-
tar 3268.1888 plantão 
9977.3006 Cr 21078

LUAGGE aluga exc. casa na 
Cel Massot, 05 dorm, living 
amplo, sac, suíte, sal jant, 
piso frio, banhs reform. 
R$ 1.200,00 Tr. 3268.1888 
plantão 9977.3006 Cr 
21078

LUAGGE aluga exc. apto na 
Curupaiti, 02 dorm, coz, 
liv amplo, churr., banho, 
gar, semimobil. R$ 780,00 
Tr. 3231.7555 plantão 
9977.3646 Cr 21078

LUAGGE aluga apto na 
Campos Velho, 02 dorm, 
liv amplo, reform, coz 
mob, est rot. R$ 600,00 
Tratar 3268.1888 plantão 
9977.3006 Creci 21078

LUAGGE aluga sala com. na 
Dr Mário Totta, ótima loca-
lização, 40m². R$ 450,00 
Tr. 3268.1888 Plantão 
9977.3006 Cr 21078

LUAGGE aluga ótimo apto 
01 dorm, pçs amplas, gar, 
excel local. R$ 450,00 Tra-
tar 3268.1888 Cr 21078

LUAGGE aluga exc. casa na 
Dea Coufal, 04 dorm, ba-
nho, liv 2 amb, dep., churr., 
área/serv, 2 vagas gar. R$ 
2.000,00 Tr. 3268.1888 
plantão: 9977.3006 Cr 
21078

LUAGGE aluga exc. casa em 
cond na Gen.Rondon, 03 
dorm, liv amplo, fino acaba-
mento, churr. lareira, am-
pla e ensol, gar 02 car. R$ 
2.500,00 Tratar 3268.1888 
plantão 9977.006 Cr 
21078

LUAGGE aluga apto na Joa-
quim de Carvalho, 01 dorm, 
liv, coz, banh, R$ 320,00 
Tr. 3268.1888 plantão 
9977.3006 cr 21078

LUAGGE aluga ót. apto 
na Landel de Moura, 02 
dorm, liv amplo, coz, ar 
serv, gar. R$ 650,00 Tra-
tar 3268.1888 plantão 
9977.3006 Cr 21078

LUAGGE aluga exc. apto na 
Av Nonoai, 3 dorm, 2 suíte 
c/ closet, 5 banh, liv am-
plo, piso tab, lav, terr, gar.
R$ 1400,00 Tr. 3268.1888 
plantão 9977.3006 Cr 
21078

LUAGGE aluga apto. na Pe. 
Ângelo Corso, 01 dorm, 
coz, liv, banh, piso frio. R$ 
300,00 Tr. 3268.1888 Plan-
tão 9977.3006 Cr 21078

LUAGGE aluga exc. apto. 1 
dorm., gar., reform., farmá-
cia, super. Tr. 3268.1888 
plantão 9977.3006 Cr 
21078

LUAGGE aluga ót. apto 
na W. Escobar, 02 dorm, 
amplo liv, coz, banh, gar, 
port, sal festas, R$ 650,00 
Tr. 3268.1888 plantão 
9977.3006 Cr 21078

LUAGGE aluga exc. casa, 
3 dorm na Copacabana, 
living 2 ambientes, dep 
empr., área serv, pisc., pá-

tio, churr., toda reform R$ 
3.500,00 Tr. 3268.1888 
plantão 9977.3006 Creci 
21078

LUAGGE aluga ót. apto na 
Icaraí, 03 dorm, liv amplo, 
dep empr, ar serv e gar. R$ 
850,00 Tratar 3268.1888 
plantão 9977.3006 Cr 
21078

pEdrini aluga em Teresó-
polis apto. 01 dorm., sala 
estar, banh., coz., lavand., 
semimobiliado, próx. Pe-
rimetral. R$ 550,00 - F. 
3026.8881 – www.pedri-
niimoveis.com.br

pEdrini aluga no bairro 
Camaquã casa em condom., 
2 pisos, liv. 2 ambs., possib. 
adega, lavabo, cozinha, gás 
central, lavand. 3 dorm., 
suíte c/closet, sacada, cer-
ca elétrica, port. eletr., gar., 
112m², R$ 1.380,00 - F. 
3026.8881 – www.pedri-
niimoveis.com.br

pEdrini aluga no bair-
ro Espírito Santo casa 3 
dorm., c/ar cond., suíte c/
closet, 2 banh., liv. 3 ambs., 
copa, área serv., gás central, 
gar., pisc. c/cachoeira, canil. 
R$ 2.000,00 - F. 3026.8881 
– www.pedriniimoveis.
com.br

pEdrini aluga estac. res. 
na Tristeza, cob., portão 
eletr., próx. Zaffari Otto. R$ 
100,00 + R$ 14,00 (con-
dom.) - F. 3026.8881 – 
www.pedriniimoveis.com.
br

pEdrini aluga loja em Ipa-
nema, área 30m², banh., 
piso frio, frente, térreo, R$ 
300,00 - F. 3026.8881 – 
www.pedriniimoveis.com.
br

pEdrini aluga na Otto, 
bairro Tristeza, prédio 
c/380m², c/pé direito du-
plo, 2 banh., pátio fundos 
e frente, fachada c/re-
vestimento em pastilhas, 
próx. Foro, R$ 2.500,00 - F. 
3026.8881 – www.pedri-
niimoveis.com.br

pEdrini aluga sala na 
Otto, bairro Tristeza, 2º 
pavim., fundos, banh., área 
priv. 33m², condom. peq. 
c/3 lojas, 4 salas, taxa bai-
xa, próx. Zaffari, R$ 300,00 
- F. 3026.8881 – www.pe-
driniimoveis.com.br

VM IMóVEIS aluga sobra-
do no Imperial Parque c/3 
dorm., suíte c/closet, lar., 
lavabo, pátio c/churr., R$ 
1.200,00 – F. 3248.6688 
r16116 - Cód.2629 – www.
venhamorar.com.br 

VM IMóVEIS aluga sobrado 
na Vila Assunção c/4 dorm., 
suíte c/hidro, dep. empreg., 
pátio, pisc., vista Guaíba, 
R$ 2.000,00 – F.3248.6688 
r16116 - Cód.2779 - www.
venhamorar.com.br

IMóVEIS - VEnDA

AnDRÉ GUIMARÃES Ven-
de em frente ao parcão c/ 
120m2 (úteis), 4º and. 2 p., 
reform., salão c/ 3 ambs., 3 
dorms., 3 banhs., lav. suíte 
c/ closet, coz. ampla c/ área 
serv., dep.empr., box privat. 
, apenas R$ 260.000,00. 
Fone 93526795- 99725564 
- - C.14356 www.andregui-
maraesimoveis.com.br

AnDRÉ GUIMARÃES ven-
de em Higienópolis apto. 7º 
and., frente, c/ vista , fino 
acab., salão c/ porcelana-
to, split, tv plasma 46 pol., 
teto rebaixado c/ ilum. ind., 
c/ arms, suíte c/ closet, 
banh.c/ hidro,c/ arms aére-
os, fogão, geladeira, micro, 
etc.,c/ churrasqueira 2 box 
cob., Apenas R$ 470.000,00 
– F. 99725564 – 93526795 
– - C.14356 www.Andregui-
maraesimoveis.com.br 

AnDRÉ GUIMARÃES Ven-
de na Glória casa c/ vista c/ 
150m², 2 pisos, terreno 11 
x 60 = 660m2 , c/ 4 dorms 
, 2 salas + gabinete , 3 ba-
nhs , gar. p/4 carros. Ape-
nas R$ 150.000,00. (pre-
cisa de reformas ) Vale R$ 
280.000,00 - F.99725564 
– 93526795 – - C.14356 
www.andreguimaraesimo-
veis.com.br 

AnDRÉ GUIMARÃES Vende 
na Glória apto. 8º a. c/ vis-
ta, piso frio, sala, 2 dorms., 
coz. c/ área de serv., box /
estacionamento. Jardim 
América próx. Posto Jum-
bo. Apenas R$ 83.000,00 
aceito carro. F. 9972.5564 

– 9352.6795 – C.14356 
www.andreguimaraesimo-
veis.com.br - 

AnDRÉ GUIMARAÃES 
Vende 1º and. Desocupado, 
ensolarado, silencioso apto. 
todo reformado c/ piso em 
tabuão (laminado) ficam ar 
condicionado/ ventilador 
de teto armários na cozinha 
e corredor.Sala, 2 dorms 
grandes banh.c/ ventilação 
direta copa/coz. C/ área fe-
chada.Av. Teresópolis (Ed. 
Bandeirantes) próx. Via-
duto apenas R$ 95.000,00. 
F.9972.5564 - 9352.6795 
--C.14356 – www.andre-
guimaraesimoveis.com.br 

AnDRÉ GUIMARÃES Ven-
de na Bela Vista apto. tér-
reo, reformado, sala, 2 dor-
ms., banh., prédio c/port. 
24h, estac., próx. Iguatemi. 
Apenas R$ 110.000,00. F. 
9972.5564 – 9352.6795 - 
C.14356 - www.Andregui-
maraesimoveis.com.br 

AnDRÉ GUIMARÃES Ven-
de na Bela Vista próx. Igua-
temi apto. 3º andar, frente, 
nunca habitado, prédio 
alto luxo c/ total infra, 2 
piscinas playgroud , salão 
de festas port. 24h, sala c/
sacada/churr., 3 dorms., 3 
banhs., suíte, copa/cozi-
nha, dep. emp., box. Apenas 
R$ 270.000,00 aceito carro. 
F. 99725564 - 9352.6795 – 
C.14356 - www.andregui-
maraesimoveis.com.br - 

AnDRÉ GUIMARÃES Ven-
de em Teresópolis exc. loja 
de frente de rua c/70m², 
reformada c/ piso frio alu-
gada (Janeiro 09) na Av. 
Teresópolis próx. Natacen-
ter. Apenas R$ 80.000,00. F. 
9972.5564 – 9352.6795 – - 
C.14356 - www.andregui-
maraesimoveis.com.br 

AnDRÉ GUIMARÃES Vende 
casa na Glória próx. Oscar 
Pereira, c/100m², c/larei-
ra, churr., gar. p/ 2 carros, 3 
dorms., coz. amer., exc. pon-
to apenas R$ 160.000,00.  F. 
9972.5564 – 98352.6795 
- C.14356 - www.andregui-
maraesimoveis.com.br 

AnDRÉ GUIMARÃES Ven-
de no Moinhos de vento 
apto. 5º and., frente, 24 h, 
c/total infra, 2 piscinas/s.
festas/ginástica/2 churr., 3 
dorms, 3 banhs.,suíte mas-
ter c/hidro + lavabo. Salão 
c/42m², lareira/churras-
queira, coz., 3 box + depó-
sito. Apenas R$ 520.000,00. 
Aceito imóvel/carro. F. 
9972.5564 – 9352.6795 – - 
C.14356 - www.andregui-
maraesimoveis.com.br 

AnDRÉ GUIMARÃES Vende 
no Jardim Botânico apto. 1º 
and., ensolarado, prédio pq. 
Reformado, 1 dorm., c/sala 
banh., coz. + área de servi-
ço, próx. Salvador França. 
Apenas R$ 60.000,00. F. 
9972.5564 – 9352.6795 – 
C.14356 - www.andregui-
maraesimoveis.com.br 

AnDRÉ GUIMARÃES Vende 
no Partenon apto. 5º and., 
frente, c/vista, seg. 24h, c/
piscina/s.festas/4 churr., 
sala c/sacada, 2 dorms., 
banh., coz. c/área / box priv. 
Apenas 110.000,00. Tratar 
99725564 / 93526795 – 
C.14356 - www.andregui-
maraesimoveis.com.br

AUXILIADORA PREDIAL 
vende no Cristal ót. apto 1 
dorm. c/balcão, pia e armá-
rio aéreo, piso frio, segun-
do andar c/elevador, gar. 
rotativa e cond. c/ót. infra-
estrutura. Área total 49m² 
R$ 75.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 8320

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende na Santana, vale a 
pena conhecer, exclusivi-
dade, apto de 1 dorm., an-
dar alto c/vista, prédio em 
centro do terreno c/jardim, 
port. 24 horas, s. festas, 
play, elevador, gar., impe-
cável. R$ 120.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 7836

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende no Cristal impecá-
vel apto 2 dorm., frente, 3º 
andar c/elevador, reforma-
do, próx. todos recursos. 
Prédio com port. 24h, play, 
acredite! Lindo imóvel R$ 
90.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 6539

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende ót. apto, 2 dorm., 
área de serviço, cozinha 
americana, sala de jantar, 
vista, cond. c/s. festas, port. 
24h, gar., em frente ao Big e 
ao Barra Shopping Sul. R$ 
170.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 8211

AUXILIADORA PREDIAL 
vende apto térreo de 2 
dorm., cozinha, liv. 2 ambs., 
estac., port. 24h, play, s. 
festas. R$ 98.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 7434

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende no bairro Nonoai, 
Cond. Cidade Jardim, bom 
apto 2 dorm., elevador, ga-
ragem, port. 24h, play, s. 
festas. R$ 122.500,00 F: 
3216.1160 Cód. 8395

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende exc. apto 2 dorm., 
semimobiliado, banh. so-
cial, churr., sacada fech., 
coz. mobiliada, área de ser-
viço, port. 24h, s. festas. R$ 
189.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 8369

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende ót. apto. térreo, 2 
dorm., piso frio e carpete, 
área total de 78m², cond. 
c/ót. infra estrutura. R$ 
90.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 8360

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende maravilhoso apto 2 
dorm., suíte, sacada ampla 
com churr., 2 vagas de ga-
ragem. R$ 215.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 7567

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende apto. 2 dorm., cozi-
nha, dep. empr., port. 24h, 
zelador, quadra de espor-
tes, play. R$ 138.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 7625

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende em Ipanema, próx. 
calçadão de Ipanema, 2 
dorm., living 2 ambs., coz. 
amer., gar., s. festas. R$ 
130.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 7951

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende no Cristal apto 
3 dorm., 2 vagas, saca-
dão integrado c/living 2 
ambs., churr.. construção 
Goldsztein (2003). Edifí-
cio com infra, vista pano-
râmica para o Guaíba. R$ 
361.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 7751

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende apto 3 dorm., liv. 
2 ambs., sacada c/churr., 
lareira, banh. aux., dep. 
empr., área de serviço, ga-
ragem. R$ 230.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 8258

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende na Tristeza, vale a 
pena conhecer, cobertu-
ra impecável de 2 dorm., 
cozinha americana mon-
tada, amplo living c/saca-
dão, dorm. casal c/saca-
da. Parte superior: estar 
íntimo, terraço c/piscina, 
vista rio Guaíba, garagem 
2 carros. R$ 360.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 7811

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende casa 3 dorm., 2 su-
ítes, 2 closets, living 3 
ambs. c/lavabo e gabinete, 
estar íntimo, dep. empr., 
churr., piscina, garagem 3 
carros. R$ 700.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 8179

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende casa em condom., 
ót. infra-estrutura, piscina, 
s. festas, port. 24h, ót. lo-
calização, 03 dorm, suíte, 
dep. empr., cozinha-copa, 
living 2 ambs., semimo-
biliada, vaga 2 carros. R$ 
280.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 6624

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende amplo sobrado c/4 
salas, banh., no pav. sup. 3 
dorm. c/suíte, banh. social 
e terraço. Casa térrea ane-
xa c/1 dorm., estar e ba-
nheiro. R$ 800.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 8228

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende exc. casa c/2 an-
dares, 3 dorm., 1 suíte, 2 
churr., canil, 2 vagas, hi-
dro, lareira, piscina, sacada, 
cerca elétrica, portão auto-
mático, toda gradeada. R$ 
395.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 8069

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende na Vila Assunção 
casa 3 dorm., dep. empr., 
wc aux., suíte, copa/coz. 
americana, living 2 ambs., 
350m² área priv., terr. 
800m², churrasq., piscina, 
wc social, 2 vagas gar. cob. 
e 3 descob., gabinete, larei-
ra, lavabo, ainda tem um 
apto 1 dorm., cozinha ame-
ricana, sala, copa/coz. R$ 
580.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 803

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende ót. casa 4 dorm., 2 
suítes, living 3 ambs., co-
zinha, sala de jantar, sala 
tv, gabinete, salão c/churr., 

pátio c/piscina, 2 vagas, 
mais estacionamento. R$ 
380.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 7635

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende exc. casa, local pri-
vilegiado, vista do rio, 4 
dorm., 2 suítes, opção para 
3ª suíte, lavabo, gabinete, 
copa-cozinha, sala de jan-
tar, pátio, living 3 ambs., 
2 vagas. R$ 450.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 7709

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende no Jd. Isabel exc. re-
sid. 4 dorm., 2 suítes, estar 
íntimo c/lareira, living 3 
ambs., copa-cozinha, lava-
bo, dep. empr., pátio c/pis-
cina, s. festas, churr., gar. 3 
carros. R$ 450.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 7833

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende ót. casa c/5 dormi-
tórios, 5 suítes, hidro, living 
3 ambs., sala de jantar, ga-
binete, cozinha montada, 
sacada, lareira, exc. loca-
lização, gar. p/6 carros. 
Área privativa: 738m². R$ 
585.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 8086

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende exc. resid. 4 dorm., 2 
suítes, estar íntimo com la-
reira, living 3 ambs., copa-
cozinha, lavabo, dep. empr., 
pátio c/piscina, s. festas, 
churr., garagem 3 carros. R$ 
450.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 7833

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende casa 4 dorm., 2 dep. 
de empr., dep. p/caseiro, 
água quente, liv. 4 ambs., 2 
salas amplas c/churr., larei-
ra, hidro, bar, copa-cozinha 
montada, wc aux., hall, la-
vabo, sacadas, gar. até 6 
carros. Rua calma e segura, 
lindo pátio c/jardim, hor-
ta, pomar e piscina. Vista 
Guaíba. R$ 950.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 6615

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende na Cavalhada prédio 
c/3 andares e 01 apto por 
andar, 3 dormitórios c/su-
íte, living 3 ambs., lavabo, 
mezanino, copa-cozinha c/
churr., dep. empr., garagem 
p/2 carros. R$ 250.000,00 
F: 3216.1160 Cód. 7790

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende exc. empreendi-
mento c/apenas 3 andares, 
elevador, vista para o rio, 
apto c/terraço, 2 dorm., su-
íte, lareira, churr., sacada, 
duas vagas, impecável. R$ 
218.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 8099

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende ótimo terreno 
c/13,20 x 261,70 c/casa 
de alvenaria c/2 pisos, 4 
banh., lavanderia, 3 vagas, 
de frente p/Guaíba. Opor-
tunidade! R$ 850.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 7862

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende em Nova Ipanema 
sobrado de 3 dorm., suí-
te, esp. p/sótão, living 2 
ambs., 2 vagas, vale a pena 
conhecer. R$ 145.000,00 F: 
3216.1160 Cód. 8094

AUXILIADORA PREDIAL 
Vende exc. sobrado c/3 
dormitórios, suíte, 3 pavi-
mentos, 2 vagas garagem, 
vale a pena conhecer. R$ 
210.000,00 F: 3216.1160 
Cód. 8095

CarLoS aLbErto vende 
excel. área com 3,9 hecta-
res, sendo 234m de fren-
te p/rua Cristiano Krae-
mer, asfalto e escritura. R$ 
1.500.000,00 Tr. Atilio Su-
perti, 100 – F.: 3248.1303 
- 3248.5690 / C9009

CarLoS aLbErto ven-
de apto. 2d. peças amplas, 
edificio peq. de frente, qui-
tado, desocupado na Jataí, 
411 - R$ 75mil. Ac. FGTS 
e Financiamento. Tr. Atilio 
Superti, 100 F: 3248.1303 
- 3248.5690 / C9009

CarLoS aLbErto vende 
excel apto. 2 dorm. 1º andar 
no Jd.Vila Nova, R$ 64 mil. 
Ac. FGTS e Financiamento. 
Tr. Atilio Superti, 100 - F: 
3248.1303 - 3248.5690 / 
C9009

CarLoS aLbErto vende 
lindo sobrado 3 dorm. com 
suíte, 3 banh., vista Guaí-
ba, junto onibus/lotação 
R$ 135 mil. Tr. Atilio Su-
perti, 100 - F: 3248.1303 - 
3248.5690 / C9009

CarLoS aLbErto ven-
de sobrado em cond. fech., 
fundos Guaíba, 3 dorm., 
suíte, lareira, gar. 2 carros, 
na Cel. Marcos R$ 340 mil. 
Tr. Atilio Superti, 100 - F: 
3248.1303 -3248.5690 / 
C9009
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CarLoS aLbErto vende 
apto 1 dorm. R$ 45 mil, ac. 
FGTS e financ. Tr. Atilio Su-
perti, 100 - F: 3248.1303 - 
3248.5690 / C9009

CarLoS aLbErto vende 
apto. 3 dorm., sala em L, R$ 
85 mil, ac. FGTS e financ. 
Tr. Atilio Superti,100 – F.: 
3248.1303 - 3248.5690 / 
C9009

CarLoS aLbErto ven-
de casa no Jd. Vila Nova, 3 
dorm. suíte, lareira, churr., 
gar., terraço, living 2 amb. 
R$ 250 mil. Tr. Atilio Su-
perti, 100 – F.: 3248.1303 
- 3248.5690 / C9009

CarLoS aLbErto vende 
casa 2 dorm. + anexo fun-
dos, churr., gar. 2 carros, 
ótimo local R$ 130 mil. 
Tr. Atilio Superti, 100 F.: 
3248.1303 - 3248.5690 / 
C9009

CarLoS aLbErto vende 
casa alvenaria no Jd. Vila 
Nova, 2 dorm. ótimo local 
- R$ 85 mil. Tr. Atilio Su-
perti, 100 – F.: 3248.1303 
- 3248.5690 / C9009

GUARIDA vende no bairro 
Camaquã apto. 02 dorm., 
living, área serv. fechada, 
ót. infra, port. 24h, zelador, 
vista. R$ 86.000,00 – Cod.: 
7979001 - F. 3327.9137 – 
www.guarida.com.br

GUARIDA vende no Cristal 
apto. 02 dorm., estar ín-
timo, banh., cozinha, área 
serv. fech., Cód. 2582001 – 
R$ 80.000,00 - F. 3327.9137 
– www.guarida.com.br

GUARIDA vende no Cris-
tal apto. 02 dorm., liv. 2 
ambs.,área serv. fech., vis-
ta, port. 24h, próx. Big, Cód. 
8289001 – R$ 75.000,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende no Cris-
tal apto. 02 dorm. c/opção 
p/3, liv. 2 ambs., copa/coz., 
área serv. térreo, port. 24h, 
zelador, Cód. 8416001 – R$ 
125.000,00 - F. 3327.9137 
– www.guarida.com.br

GUARIDA vende no bairro 
Nonoai apto. 02 dorm., liv. 
2 ambs., área serviço fech., 
port. 24h, zelador, eleva-
dor, Cód. 8357001 – R$ 
94.000,00 - F. 3327.9137 – 
www.guarida.com.br

GUARIDA vende no bair-
ro Santa Tereza apto. 02 
dorm., liv., área serv., dep. 
empreg., port. 24h, zelador, 
estac., cód. 8363001 – R$ 
86.000,00 - F. 3327.9137 – 
www.guarida.com.br

GUARIDA vende na Vila 
Nova apto., 02 dorm., re-
form., liv. 2 ambs., web 
space, área serv. fech., vis-
ta, port. 24h, zelador, cód. 
8389001 – R$ 68.000,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende na Vila 
Nova apto. 2 dorm., liv. 2 
ambs. em L, estac., área 
serv. fech., frente, vista, 
port. 24h, cód. 8425001 – 
R$ 78.000,00 - F. 3327.9137 
– www.guarida.com.br

GUARIDA vende na Cava-
lhada apto. 02 dorm., re-
form., liv., área serv., fren-
te, estac., port. 24h, cód. 
8401001 – R$ 92.000,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende na Ca-
valhada apto 02 dorm. c/
box, liv. 2 ambs., vista, port. 
24h, pisc., zelador, próx. 
Zaffari, cód. 8415001 – R$ 
88.000,00 - F. 3327.9137 – 
www.guarida.com.br

GUARIDA vende no bairro 
Nonoai apto. 02 dorm. c/
box, exc. local., liv. 3 ambs., 
sacada, área serv. fech., ele-
vador, vista, port. 24h, cód. 
8347001 – R$ 125.000,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende em Tere-
sópolis apto. 02 dorm. c/2 
boxes, liv. 2 ambs., coz. c/sa-
cada, integrada, vista, port. 
24h, cód. 8392001 – R$ 
130.000,00 - F. 3327.9137 
– www.guarida.com.br

GUARIDA vende na Vila 
Assunção apto. 02 dorm. 
c/box, copa/coz., área serv. 
fech., vista Guaíba, port. 
24h, elevador, zelador, cód. 

8383001 – R$ 170.500,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende no bairro 
Camaquã apto. 02 dorm. 
duplex c/box, gabinete, 
web space, parte sup. c/
terraço, vista Guaíba, cód. 
8320001 – R$ 180.000,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende no bairro 
Camaquã apto. 03 dorm., 
liv. 2 ambs., copa/coz., 
área serv. fech., frente, vis-
ta, port. 24h, zelador, cód. 
8428001 – R$ 110.000,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende no Cristal 
apto. 03 dorm., liv. 2 ambs., 
coz. montada, área serv., 
vista, port. 24h, zelador, 
elevador, cód. 8378001 – R$ 
130.000,00 - F. 3327.9137 
– www.guarida.com.br

GUARIDA vende no Cristal 
apto. 3 dorm., liv. 2 ambs., 
sacada, churr., coz. monta-
da, port. 24h, elevador, cód. 
8326001 – R$ 160.000,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende no bairro 
Santa Tereza apto. 3 dorm. 
c/box, liv. 2 ambs., vista, 
port. 24h, cód. 8424001 – 
R$ 80.000,00 - F. 3327.9137 
– www.guarida.com.br

GUARIDA vende em Te-
resópolis apto. 03 dorm., 
c/box, liv. 2 ambs. suíte, 
área serv. fech., dep. em-
preg., vista, port. 24h, ele-
vador, cód. 8366001 – R$ 
200.000,00 - F. 3327.9137 
– www.guarida.com.br

GUARIDA vende na Vila 
Assunção apto. 3 dorm., 
box, liv. 2 ambs., sacada, 
vista Guaíba, elevador, port. 
24h, cód. 8398001 – R$ 
190.000,00 - F. 3327.9137 
– www.guarida.com.br

GUARIDA vende no bairro 
Aberta dos Morros casa em 
condom. horiz., sobrado, 
03 dorm., suíte, closet, liv. 
2 ambs., lareira, churr., gar. 
2 carros, cód. 8191003 – R$ 
192.000,00 - F. 3327.9137 
– www.guarida.com.br

GUARIDA vende na Triste-
za casa em condom. horiz., 
03 dorm., suíte c/closet, 
liv. 2 ambs., copa/coz., vis-
ta, gar. port. 24h, pisc., cód. 
8329001 – R$ 150.000,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende no bairro 
Nonoai casa 03 dorm., liv. 
2 ambs., área serv., churr., 
gar. 2 carros, pátio, cód. 
8243001 – R$ 150.000,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende no bair-
ro Guarujá terreno 9m x 
25m, área total 225m², cód. 
7505009 – R$ 45.000,00 - 
F. 3327.9137 – www.guari-
da.com.br

GUARIDA vende na Hípi-
ca terreno 5m x 25m, pla-
no, próx. Juca Batista, cód. 
3338001 – R$ 18.000,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende em Ipane-
ma terreno 6m x 25m, área 
total 150m², próx. Juca Ba-
tista, cód. 8355001 – R$ 
45.000,00 - F. 3327.9137 – 
www.guarida.com.br

GUARIDA vende no bair-
ro Nonoai terreno 11m x 
22m, plano, exc. local., cód. 
3411001 – R$ 65.000,00 - 
F. 3327.9137 – www.guari-
da.com.br

GUARIDA vende em Tere-
sópolis terreno 11m x 27m, 
aclive, esquina, próx. Av. Te-
resópolis, cód. 7960001 – 
R$ 65.000,00 - F. 3327.9137 
– www.guarida.com.br

GUARIDA vende na Vila 
Nova terreno plano 8m x 
25m, cód. 4821003 – R$ 
55.000,00 - F. 3327.9137 – 
www.guarida.com.br

GUARIDA vende na Vila 
Nova terreno em condom. 
fech., c/vista Guaíba, me-
dindo 371m², ót. local., cód. 
8300001 – R$ 64.000,00 
- F. 3327.9137 – www.gua-
rida.com.br

GUARIDA vende na Vila 
Nova terreno 11,50m x 
22,92m, área total 263m², 
em condom. c/total in-
fra, cód. 8429001 – R$ 

85.000,00 - F. 3327.9137 – 
www.guarida.com.br

LUAGGE Vende na Cava-
lhada exc. apto. 02 dorm, 
reform., coz. c/armários, 
área de serviço, banh. c/
box blindex, piso laminado, 
port 24h, área de lazer c/
churr., estac., cód 7412, R$ 
85 mil - Tr. 3268.1888 cr 
21078 www.luagge.com.br

LUAGGE Vende na Tris-
teza lindo apto., reform., 
02 dorm, living c/sacada, 
banh. social montado, co-
zinha c/área de serviço, 
cód 8967 R$ 106mil. Tr 
3268.1888 cr 21078 www.
luagge.com.br

LUAGGE Vende em Ipane-
ma, no Altos do Ipê, casa 
cond. 02 dorm, sótão, ga-
ragem, liv amplo integrado 
c/cozinha, área com churr, 
piscinas, salão de festas, 
play, cód 7562 165 mil Tr 
3268.1888 cr 21078 www.
luagge.com.br

LUAGGE Vende na Triste-
za exc. casa em cond., re-
form., 02dorm, banho, lava-
bo, churr., garagem, opção 
p/3º dorm, lavand., salão 
de festas churr, próx. Za-
ffari da Otto, cód 8798 155 
mil Tr 3268.1888 www.lua-
gge.com.br

LUAGGE Vende no Cristal 
lindo apto., desocupado, 03 
dorm, living, banho social, 
coz., área de serviço, térreo, 
próx. av Icaraí, cód 8235 
120 mil Tr. 3268.1888 cr 
21078 www.luagge.com.br

LUAGGE Vende no Cristal 
exc. apto. 03 dorm, semi-
mobiliado, living integrado 
a sacada, 2 ambs., cozinha 
americana,, dorm do casal 
completo, banho c/arm., 
gar. 2 carros, cód.8729 170 
mil Tr. 3268.1888 cr 21078 
www.luagge.com.br

LUAGGE Vende exc. casa 
cond no bairro Camaquã, 
02 dorm, liv, banho so-
cial, coz, lavanderia, pátio 
com churr, garagem co-
berta, esp. p/água quen-
te, valor baixo cond., cód 
8960 somente 127 mil Tr. 
3268.1888 cr 21078 www.
luagge.com.br

LUAGGE Vende na Tristeza 
exc. casa cond. c/03 dorm. 
suíte, estar íntimo, sacada, 
liv. c/lareira, 02 ambs., lav., 
banho social, churr, am-
pla coz, lavanderia, gara-
gem, cód 7835 150 mil Tr. 
3268.1888 cr 21078 www.
luagge.com.br

LUAGGE Vende no portal 
do Guarujá terr. plano 10 x 
30m, pronto para construir, 
ót. localiz. c/vista para Gua-
íba, apenas 75mil cód 6859 
Tr. 3268.1888 cr 21078 
www.luagge.com.br

LUAGGE Vende ót. casas 
cond, a uma quadra da Av. 
Nonoai, liv. 02 ambs, copa/
cozinha, área serv, lavabo, 
2º pvmto com 02 dorms + 
banho soc, 3º pvmto sótão 
c/ampla suíte, garagem, 
imperdível, R$ 158 mil 
cód 6954 Tr 3268.1888 cr 
21078 www.luagge.com.br

LUAGGE Vende casas cond., 
próx. à Av. Juca Batista, 02 
dorm, opção p/3º dorm no 
sótão, lav., coz. amer., água 
quente, liv. escada mad. no-
bre, banho soc, piso frio, 
pátio, churr., área serviço, 
gar. 02 carros, a partir de 
R$ 112.190,79 cód. 8689 
Tr. 3268.1888 cr 21078 
www.luagge.com.br

LUAGGE Vende exc. casa 
cond. fech., próx. Zaffari e 
BIG Cavalhada c/03 dor-
ms, liv. 02 ambs, coz. amer., 
jd. inverno, área c/churr., 
cond. c/lago de pesca, 02 
pisc., salão festas, play, bos-
que c/churr., quadra esp., 
port. 24h, cód. 9145 R$ 
180mil Tr. 3268.1888 cr 
21078 www.luagge.com.br

LUAGGE Vende impec. apto 
com 02 dorm., banho so-
cial, liv. 02 ambs, coz., áreas 
social e íntima, port., sa-
lão festas, play, estac., cód. 
9188 Apenas R$ 80mil, Tr. 
3268.1888 cr 21078 www.
luagge.com.br

LUAGGE Vende ót. resid. 
c/130m², 03 dorms (suí-
te c/sacada) liv. 02 ambs 
c/lareira, coz. amer., área 
social, esp. p/sótão, varan-
da c/área serviço e churr., 
pátio, gar. 02 carros, próx. 
praças, campos de futebol, 
fim da linha do Juca Batis-

ta R$ 160mil cód. 7982, Tr. 
3268.1888 cr 21078 www.
luagge.com.br

LUAGGE Vende cobertu-
ra 02 dorms, opção p/3º 
no mezanino, liv. 02 ambs, 
banho social, coz., área ser-
viço. churr., vista,, cond. c/
salão festas, quadra espor-
tiva, pisc., play, port 24h, 
próx. Big e Zaffari Cavalha-
da R$ 175mil cód. 9132 Tr. 
3268.1888 cr 21078 www.
luagge.com.br

PAULA PADILHA vende 
casa 3 dorm. c/suíte, imó-
vel com 180m², próx. a Ed-
gar Pires de Castro. R$ 158 
mil. F.: 8474.0245 CRECI 
12997

PAULA PADILHA vende 
casa 3 dorm. p/residência 
ou comércio próx. a PUC. 
R$ 125 mil. F.: 8474.0245 
CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
apto. impecável próximo a 
PUC com 2 dorm. , 2 salas , 
1 suíte, 3 banh., pátio inter-
no, prédio peq., c/hidro e 
garagem. Por R$ 130 mil. F. 
8474.0245. CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
terrenos ót. local., 6,3 x 25, 
no J. Vila Nova. R$ 43 mil. F.: 
8474.0245 CRECI 12997

PAULA PADILHA compra 
terreno até R$ 100 mil na 
Tristeza, Ipanema ou bair-
ro Camaquã 1º andar ou 
térreo. F.: 8474.0245 CRECI 
12997

PAULA PADILHA vende be-
líssima casa no J. Vila Nova. 
R$ 185 mil. F.: 8474.0245 
CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
belíssimos aptos. no bair-
ro Santana de 2 dorm., 
gás central, sacada, com 
1 e 2 box. R$ 175 mil. F. 
84740245 CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
casa de 2 dormitórios jun-
to de todos os recursos do 
bairro e próxima a praça 
Ventos do Sul. R$ 75 mil. F.: 
8474.0245 CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
apto. na COHAB de 2 dorm. 
por R$ 20 mil. F. 8474.0245 
CRECI 12997

PAULA PADILHA compra 
casa ou apto na Perimetral 
Zona Sul até bairro Nonoai. 
F.: 8474.0245 CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
apto. 3 dorm. térreo perto 
do BarraShopping. R$ 152 
mil. F. 8474.0245 CRECI 
12997

PAULA PADILHA ven-
de casa mista em Teresó-
polis c/3 dorm. perto do 
Zaffari por R$ 90 mil.. F.: 
8474.0245 CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
casa em Teresópolis, terre-
no 11x30, por R$ 82 mil. F. 
8474.0245 CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
apto. na Lima e Silva, im-
pecável, com 2 dorm., la-
reira. Apenas R$ 170 mil. F. 
8474.0245 CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
terras em Pólo Industrial, 
são 25 hectares. Por R$ 
4 milhões. F.: 8474.0245 
CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
apto na João Manuel c/3 
dorm., cozinha grande, sala 
2 ambs. Por R$ 152 mil. F. 
8474.0245 CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
terreno próx. PUC com casa 
439m². F.: 8474.0245 CRE-
CI 12997 CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
terreno 180 x 48 na Estra-
da do Chapéu do Sol por R$ 
140 mil. F. 8474.0245 CRE-
CI 12997

PAULA PADILHA vende 
belíssimas fazendas e sí-
tios em Cachoeira do Sul. F. 
8474.0245 CRECI 12997

PAULA PADILHA vende 
casa no bairro Santa Fé 
com 4 dorm., mobiliada, ci-
nematográfica, por R$ 700 
mil. F.: 8474.0245 CRECI 
12997

pEdrini vende apto. 01 
dorm. em Teresópolis, 
sala estar, banh., coz. c/
armários, lav., semi-mobi-
liado, próx. Perimetral. R$ 
69.500,00 – F. 3026.8881 
– www.pedriniimoveis.

com.br

pEdrini vende apto. 02 
dorm. no bairro Camaquã, 
novo, sala estar/jantar c/
sacada, banh. social, coz. 
americ., área serv., gás cen-
tral, box cob., 67m², próx. 
Otto, churr., cerca elétrica. 
R$ 135 mil - F. 3026.8881 
– www.pedriniimoveis.
com.br

pEdrini vende no bairro 
Cavalhada apto. 02 dorm., 
coz., área serv., banh., sala 
estar, gar., pisc., churr., 
sl. festas, port. 24h, próx. 
Zaffari. R$ 80.000,00 - F. 
3026.8881 – www.pedri-
niimoveis.com.br

pEdrini vende na Tristeza 
apto. 02 dorm., suíte, liv. 2 
ambs. coz., área serv., pisc., 
sl. ginástica, R$ 190.000,00 
- F. 3026.8881 – www.pe-
driniimoveis.com.br

pEdrini vende apto. 4 
dorm. no bairro Camaquã, 
suíte c/banheira, sala es-
tar, jantar, lavand., gar. cob., 
aberturas louro frejó, R$ 
180.000,00 - F. 3026.8881 
– www.pedriniimoveis.
com.br

pEdrini vende casa em 
condom. 2 dorm., frente c/
sacada, banh., lavabo, liv. 
2 ambs., lar., coz. americ., 
gar. 2 carros, pátio grande, 
103m² - R$ 127.500,00 - F. 
3026.8881 – www.pedri-
niimoveis.com.br

pEdrini vende casa em 
condom no bairro Cama-
quã, 3 dorm., 2 pisos, liv. 
2 ambs., possib. adega, 
coz., gás central, suíte c/
closet, lavand., despensa, 
gar., churr., cerca elétrica, 
112m². R$ 163.500,00 - F. 
3026.8881 – www.pedri-
niimoveis.com.br

pEdrini vende em Ipa-
nema casa em condom. 3 
dorm., 2 pisos, suíte c/clo-
set, hidro, estar íntimo c/
lar., espaço web, terraço, 
copa-coz., dep. empreg., 
depósito, gar., sl. festas. R$ 
538.720,00 – F. 3026.8881 
– www.pedriniimoveis.
com.br

pEdrini vende na Tristeza 
casa em condom. 3 dorm., 
suíte, banh. estar/jantar, 
coz., área serv., gar. 2 car-
ros, churr., cerca eletr., sl. 
festas, port. 24h, 149m², R$ 
280.000,00 - F. 3026.8881 
– www.pedriniimoveis.
com.br

pEdrini vende no bair-
ro Espírito Santo casa 2 
dorm., terreno 1.416m² c/2 
construções, casa da frente 
c/2 dorm., banh., sala es-
tar, coz., fundo construção 
c/2 peças, banh., churr., 
lavand., R$ 95.400,00 - F. 
3026.8881 – www.pedri-
niimoveis.com.br

pEdrini vende na Media-
neira casa 3 dorm., suíte, 
hall, estar c/lar., jantar, coz. 
mobil., área serv., dep. em-
preg., gar. 2 carros, lavand., 
pátio c/árvores frutíferas, 
135m², R$ 250.000,00 - F. 
3026.8881 – www.pedri-
niimoveis.com.br

pEdrini vende na Tristeza 
casa nova 3 dorm., suíte, 2 
banh., sala estar, jantar, coz., 
área serv., sacada, terraço, 
churr., gar. 2 carros, 224m², 
próx. Zaffari e Wenceslau 
Escobar, R$ 375.000,00 - F. 
3026.8881 – www.pedri-
niimoveis.com.br

pEdrini vende na Cava-
lhada cobertura 4 dorm., 
3º andar, 2 suítes, banh. 
social, lavabo, estar c/lar., 
sala jantar, mezanino, coz., 
área serv., terraço, churr., 
213m², próx. gar. Trevo - R$ 
180.000,00 - F. 3026.8881 
– www.pedriniimoveis.
com.br

pEdrini vende terreno 
em Belém Novo, plano, ót. 
local., jto. Gauíba, ideal p/
pousada, condom., próx. 
praia Lami, 1.295m² - R$ 
90.000,00 - F. 3026.8881 – 
www.pedriniimoveis.com.
br

pEdrini vende na Cava-
lhada terreno c/193,50m² 
(50 X 25,80), lote 09, qua-
dra E5, financ., prestação 
0,4820 CUBs, R$ 42.400,00 
- F. 3026.8881 – www.pe-
driniimoveis.com.br

pEdrini vende terre-
no na Hípica em loteam. 
fech., 7m x 20m, pronto p/
construir, R$ 50.000,00 - F. 

3026.8881 – www.pedri-
niimoveis.com.br

VILLARInHO vende barba-
da na Campos Velho, salas 
50m², R$ 45 mil a comb. F. 
3241.9955 – 8165.0845

VILLARInHO vende Or-
fanotrófio Bl/Ipê apto. 4 
dorm., 2 banh., peças am-
plas, estac. p/R$ 90 mil. F. 
3241.9955 – 8165.0845

VILLARInHO vende barba-
da, rua calma, terr. 7 x 23, 
res. mista 4 dorm., 2 salas, 
peças, pátio c/churr. p/
R$ 75 mil. F. 3241.9955 – 
8165.0845

VILLARInHO vende casa 
seminova, sala estar/jan-
tar, 3 dorm., 2 suítes c/clo-
set, lavabo, copa/cozinha, 
sacada, desp., pátio, gar. 
R$ 300 mil ac. imóvel – F. 
3241.9955 – 8165.0845

VILLARInHO para com-
prar ou alugar seu imóvel 
visita nosso site www.villa-
rinhoimoveis.com.br

VILLARInHO vende resid. 
na Cel. Neves 3 dorm., pe-
ças amplas p/R$ 135 mil – 
F. 3241.9955 – 9109.4461.

VILLARInHO vende apto. 
ed. novo, classe A, sala c/
sacada, churr., 3 dorm., 
2 suítes, peças amplas, 3 
boxes, p/R$ 250 mil - F. 
8165.0845 – 8166.3555

VILLARInHO vende apto. 
2 dorm., 2 banh., sacada, 
, de frente, peças amplas, 
no coração de Teresópolis, 
R$ 72 mil – F. 3241.9955 – 
8103.2858

VILLARInHO vende apto. 
2 dorm., box rotativo, port. 
24h, próx. Campos Velho – 
R$ 80 mil – F. 3241.9955 – 
8103.2858.

VILLARInHO vende na 
Campos Velho apto. 01 
dorm. c/estac. rotativo, ele-
vador, seg. 24h, salão festas, 
playground – R$ 75 mil – F. 
3241.9955 – 8103.2858.

VILLARInHO vende apto. 
3 dorm. transf. em 2, sala, 
varanda, banh., box, impe-
cável, térreo – R$ 85 mil – F. 
3241.9955 – 8103.2858.

VILLARInHO vende no 
bairro Camaquã apto. 2 
dorm. c/estac. p/R$ 83 
mil – ac. financ. FGTS – F. 
3241.9955 – 9837.5872.

VILLARInHO vende no 
Cristal cobertura nova, 2 
dorm. piscina, 2 box cob., 
churr. vista, apenas R$ 
318 mil – F. 3241.9955 – 
9837.5872.

VILLARInHO vende no Jd. 
das Palmeiras 3 dorm., dep. 
empr., port. eletr., terreno 
10 x 30 – R$ 148 mil – F. 
3241.9955 – 9837.5872.

VILLARInHO vende na 
Glória casa 3 dorm., terre-
no 11 x 35 – p/R$ 170 mil – 
F. 3241.9955 – 9837.5872.

VILLARInHO vende na 
Barão do Amazonas casa 3 
dorm., 2 salas, coz. 48m², 
terreno 800m², apenas R$ 
275 mil, ac. imóveis, car-
ro, sítio – F. 3241.9955 – 
9837.5872.

viLLarinHO vende na 
Av. Cruzeiro do Sul casa 5 
dorm., wc aux., apenas R$ 
124 mil – F. 3241.9955 – 
9837.5872.

VILLARInHO Vende no 
Cristal cobertura c/2 
dorm., prédio peq., box, R$ 
135 mil – F. 3241.9955 – 
8166.3555.

VILLARInHO Vende na 
Campos Velho ót. apto. 2 
dorm., box, R$ 140 mil – F. 
3241.9955 – 8166.3555.

VM IMóVEIS vende em 
Ipanema sobr. 3 dorm., su-
íte c/closet, churr., sótão, 
R$ 205 mil F. 3248.6688 - 
r16116 - Cód.3534 - www.
venhamorar.com.br

VM IMóVEIS vende em 
Ipanema sobr. novo 2 
dorm., condom. fech., sl. 
festas, entr. R$ 114 mil – 
F. 3248.6688 - r16116 - 
Cód.2582 - www.venhamo-
rar.com.br

VM IMóVEIS vende em 
Ipanema apto.novo 03 
e 04 dormitórios, 2 va-
gas, apenas R$ 240 mil 
– F. 3248.6688 r16116 
Cód.2014 - www.venhamo-
rar.com.br

VM IMóVEIS vende em Ipa-
nema no Imperial Parque 
sobr. 03 dorm., suíte, gar. 
R$ 155 mil – F. 3248.6688 
r16116 Cód.2598 - www.
venhamorar.com.br

VM IMóVEIS vende em 
Ipanema ótima sala comer-
cial com portaria, elevador 
e garagem priv.. R$ 120 
mil – F. 3248.6688 r16116 
Cód.3506 - www.venhamo-
rar.com.br

VM IMóVEIS vende na 
Vila Nova apto. 02 dorm., 
port. 24h, estac., R$ 75mil 
– F. 3248.6688 r16116 - 
Cód.3369 - www.venhamo-
rar.com.br 

VM IMóVEIS vende em 
Ipanema casa rústica, am-
plo terreno, 2 suítes, R$ 
295mil – F. 3248.6688 
r16116 Cód.2733 - www.
venhamorar.com.br 

VM IMóVEIS vende na Ca-
valhada apto. 02 dorm.,, 
sacada c/churr., espera p/
ar, elevador, R$ 145mil 
– F. 3248.6688 r16116 - 
Cód.3063 - www.venhamo-
rar.com.br 

VM IMóVEIS vende em 
Ipanema apto.02 dorm., 
suíte, liv. c/lar., sacada, 
gar. 2 carros, R$ 216mil 
– F. 3248.6688 r16116 - 
Cód.3482 - www.venhamo-
rar.com.br

VM IMóVEIS vende no 
Guarujá apto. 02 dorm., 
próx.. Igreja Sta. Rita. R$ 
101mil – F. 3248.6688 
r16116 - Cód.3278 - www.
venhamorar.com.br

VM IMóVEIS vende no 
Cristal apto 02 dorm., port. 
24h, playground, R$ 95 mil 
– F. 3248.6688 r16116 - 
Cód.3544 - www.venhamo-
rar.com.br 

VM IMóVEIS vende em 
Ipanema terreno 6x27, 
plano c/vista, R$ 45mil 
– F. 3248.6688 r16116 - 
Cód.3375 - www.venhamo-
rar.com.br

VM IMóVEIS vende no 
Guarujá casa com 03 dorm., 
suíte, pisc., churr., R$ 170 
mil – F. 3248.6688 r16116 - 
Cód.3651 - www.venhamo-
rar.com.br 

VM IMóVEIS vende na Hí-
pica Boulevard sobrado 
novo c/3 dorm., suíte c/
closet, churr., pátio, R$ 144 
mil – F. 3248.6688 r16116 - 
Cód.3416 - www.venhamo-
rar.com.br 

VM IMóVEIS vende no 
Cristal apto. 02 dorm., 
piso tabuão, coz..montada, 
armários no dorm. casal, 
R$ 96 mil – F. 3248.6688 
r16116 - Cód.3707 - www.
venhamorar.com.br 

VM IMóVEIS vende na Ser-
raria casa 03 dorm., suí-
te, pátio c/churr., pisc., sl. 
festas, cancha, R$ 180 mil 
– F. 3248.6688 r16116 - 
Cód.3738 - www.venhamo-
rar.com.br

VM IMóVEIS vende ter-
reno no Cond. Mountain 
Ville, plano 10x33, sl. fes-
tas, quadra, R$ 95 mil 
– F. 3248.6688 r16116.- 
Cód.3724 - www.venhamo-
rar.com.br

VM IMóVEIS vende terre-
no na Hípica, plano 10x25, 
próx. ônibus, R$ 70 mil 
– F. 3248.6688 r16116 - 
Cód.3705 - www.venhamo-
rar.com.br

vEndo na Vila Nova casa 
de alvenaria, 2 dorm., de-
mais peças, c/garagem, ter-
reno 10x24, R$ 48.000,00 
– Tr. F. 3241.6565.

vEndo casa de 2 pisos na 
parte alta do J. Vila Nova 
c/ 270m², 7 dormitórios, 
3 banheiros c/água quen-
te, 2 cozinhas, 2 salas, 1 c/
lareira, área de serviço, gar. 
e churr., vista p/Guaíba. Tr. 
direto c/proprietário – F. 
3266.0891 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$ 15.000,00, Tr. 

9924.5300 ou 3249.3700 
(noite)

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

vEndo no Jardim Uruba-
tã/Hípica, casa 03 dorm, 
81m², 2 banhos, garagem 
7m x 5m, cobertura p/
carro, poço artesiano, ter-
reno 10m x 30m, lugar 
calmo, com rua asfalta-
da, R$ 110.000,00, F.(51) 
3312.1307, 9979.6727

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. Tra-
tar. Fone. 9696.7888

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

vEndo ponto lancheria 
completa na Campos Velho 
1360, esquina Upamoroti. 
F. 3242.4565

vEndo casa no Jd. Vila 
Nova, c/100m², dois pavi-
mentos, sacada, peças am-
plas, 3 dorm. c/suíte, banh. 
social, banh. aux., sala, coz., 
área de serv., lavanderia 
fech., pátio frente e fundos, 
gar. 2 carros, murada e gra-
deada, fim da linha ônibus 
e lotação, doc. regularizada. 
R$ 100 mil. F. 3249.3700 – 
3242.3086 – 9924.5300

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

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

IMóVEIS - InTERIOR

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

IMóVEIS - LITORAL

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

vEndo terreno na Praia do 
Magistério, 12m x 25m, na 
Rua Taquara, R$ 3.000,00, 
F. 9714.3166

torrES, entrada de Ita-
peva, frente a Bomag, ter-
reno plano 36m x 37,5m, 
1.350m², de esquina, casa 
8m x 8m alvenaria, lanche-
ria 7m x 5m, água Corsan, 
poço artesiano, bom p/ 
comércio, R$ 95.000,00, 
F . ( 5 1 ) 3 3 1 2 . 1 3 0 7 , 
9979.6727

VM IMóVEIS vende em 
Torres terreno plano a duas 
quadras da praia, 12 x 27, 
R$ 15 mil – F. 3248.6688 
r16116 - Cód.3010 - www.
venhamorar.com.br

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

PAULA PADILHA vende 
ótimos aptos. e casas em 
praias como Torres, Capão 
e Cidreira, diversos valores. 
F. 8474.0245 CRECI 12997

IMóVEIS - SC

invEStidorES imper-
dível!!! Paula Padilha tem 
terrenos, casas cinema-
tográficas e apartamen-
tos em Santa Catarina. F.: 
8474.0245 CRECI 12997

IMóVEIS - VEnDA
(Cont.)

ClassiComunidade



Evento internacional de vela
ocorre este mês no Veleiros do Sul

O campeonato que reúne os 
melhores velejadores do mundo 
acontecerá em Porto Alegre, de 23 
a 28 de março, no Clube Veleiros 
do Sul. O evento ISAF (Internatio-
nal Sailing Federation) Nation’s 
Cup terá sua grande final na Capi-
tal.

Eduardo Ribas, vice-comodoro 
esportivo do Veleiros, informou 
que é a primeira vez que a competi-
ção acontece no Brasil e que reuni-
rá mais de 250 pessoas. Na grande 
final, 14 países disputarão. As sele-
tivas das equipes masculina e femi-
nina brasileiras ocorreram de 4 a 8 
de março, no Veleiros. “É um even-
to de grande magnitude no qual a 
cidade pode ser mostrada”, argumentou Ribas.

A vela é o esporte que mais trouxe medalhas para 
o Brasil. De acordo com o vice-comodoro, apesar de 

o Veleiros ter espaço para cerca de 1.500 sócios, o 
clube pretende montar arquibancadas para o públi-
co na Avenida Guaíba.

aLFabEto
nova regra: O alfabeto passa a ser for-

mado por 26 letras.
Como era: O alfabeto era formado por 

23 letras.
Como ficou: As letras “k”, “w” e “y” 

passam a integrar o alfabeto. Essas le-
tras são usadas em unidades de medida, 
nomes próprios, palavras estrangeiras e 
outras palavras em geral. Exemplos: km, 
kg, watt, playground, William, Kafka, ka-
fkiano.

ACEnTUAçÃO: DITOnGOS “ÉI” E “óI”
nova regra: Os ditongos abertos “éi” e 

“ói” não são mais acentuados em palavras 
paroxítonas.

Como era: Assembléia, platéia, idéia, 
colméia, boléia, Coréia, bóia, paranóia, ji-
bóia, apóio, heróico, paranóico.

Como ficou: Assembleia, plateia, ideia, 
colmeia, boleia, Coreia, boia, paranoia, ji-
boia, apoio, heroico, paranoico.

Obs.: Nos ditongos abertos de palavras 
oxítonas terminadas em “éi”, “éu” e “ói” 
e em monossílabas, o acento continua. 
Exemplos: herói, constrói, dói, anéis, pa-

péis, troféu, céu, chapéu.

ACEnTUAçÃO: “I” E “U” FORMAnDO HIATO
nova regra: Não se acentuam mais “i” e 

“u” tônicos formando hiato quando vierem 
depois de ditongo.

Como era: Baiúca, boiúna, feiúra, feiú-
me, bocaiúva.

Como ficou: Baiuca, boiuna, feiura, feiu-
me, bocaiuva.

Obs. 1: Se a palavra for oxítona e o “i” ou 
“u” estiverem em posição final, o acento 
permanece. Exemplos: tuiuiú, Piauí.

Obs. 2: Nos demais “i” e “u” tônicos for-
mando hiato, o acento continua. Exemplos: 
saúde, saída, gaúcho.

HIATO
nova regra: Os hiatos “ôo” e “êe” não 

são mais acentuados.
Como era: Enjôo, vôo, perdôo, abençôo, 

povôo, crêem, dêem, lêem, vêem, relêem.
Como ficou: Enjoo, voo, perdoo, aben-

çoo, povoo, creem, deem, leem, veem, re-
leem.

Continua na próxima edição.

novas regras ortográficas: saiba o que mudou

Mais de 250 competidores participam de torneio na Capital.
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