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ALUGO APTO. c/ 2 dorm., sala, 
coz., lavan., sacada, playground, 
portão eletr. Bairro Floresta. 
Valor R$ 1.600,00. Tratar: (54) 
9-8125.1258 / 9-9975.9715.  

EMPRESA CONTRATA: 
Vendedora com experiência, 
com disponibilidade para 
trabalhar aos Domingos. 
Entrar em contato celular: (54) 
9-8104.5716. 

COMPRO CONSÓRCIO 
contemplado ou não, 
pagamento a vista em 
dinheiro. Há 7 anos. Site www.
consorcioseinvestimentos.com.
br / (54) 99669.6002 (Whats).

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. 
Habilite-se para resgatar seu 
crédito. Se você foi consorciado 
do Grupo 1000 do consórcio de 
imóveis Sinosserra. Informações: 
(54) 9-8147.5979.  

LENÇOL TÉRMICO: calor 
imediato extremamente 
confortável. Fácil utilização, 
baixo consumo elétrico, 
resistência revestida, garantia 
de 12 meses, tamanhos: 
Casal; Solteiro; Queen e 
King. Termostato opcional. 
Tratar c/ Roque Bazzan (54) 

9 9924.0161 e Vera Bazzan: 
(54) 9 99810512. Entregamos 
em domicilio (no perímetro 
urbano e horário comercial) - 
Gramado e Canela. 
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 Na manhã de ontem, 
estiveram na sede do 
Grupo Sinos, empresa 
que edita o JG, o con-
selheiro federal titular 
do Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR), Edne-
zer Flores, o vice-pre-
sidente e coordenador 
da Comissão de Ética 
e Disciplina do Con-
selho de Arquitetura 
e Urbanismo do Rio 
Grande do Sul (CAU/
RS), Rui Mineiro, o 
chefe de gabinete do 
CAU/RS, Fausto Lou-
reiro, e o gerente de co-
municação do CAU/RS 
Luciano Antunes. Eles 
foram recebidos pelo 
presidente da Direto-
ria Executiva do Gru-
po Sinos, Fernando Al-
berto Gusmão, e pela 
diretora de Expansão 
do Grupo Sinos, An-
drea Schneider.
 Segundo Mineiro, o 
Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo bus-
ca regulamentar e fis-
calizar o exercício da 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Grupo Sinos

visita na sede da empresa: Andrea, Loureiro, Flores, Mineiro, Antunes e Gusmão

brUnA MAttAnA/GeS-eSpeCiAL

Com o slogan “Super 
herói é quem doa”, o Ga-
binete da Primeira-Da-
ma de Gramado lança 
nesta semana a Campa-
nha do Agasalho 2018. 
Neste ano a ação con-
ta com apoio do Orbis 
Clube, Grupo Escotei-
ro George Edward Fox e 
Lions. A ação solidária, 
que será de 4 de junho 
a 4 de julho, busca arre-
cadar cobertores, agasa-
lhos e outros itens que 
possam ajudar aos que 
mais precisam durante 
este inverno.

A distribuição das pe-
ças será feita gradativa-
mente, conforme as ar-

recadações, e as datas 
e locais serão informa-
dos pelas páginas ofi-
ciais da Campanha do 
Agasalho de Gramado 
e do Gabinete, no Face-
book. “Nós entendemos 
que esta ação não pode 
ficar somente na coleta 
e na doação, mas que-
remos que, com a par-
ticipação dos clubes de 
serviços da cidade, pos-
samos, além de acessar 
aquelas famílias mais 
carentes, levar também 
a elas informações sobre 
as políticas públicas de 
assistência social e tam-
bém informações rela-
cionadas à saúde”, co-
menta Karen Dinnebier, 
do Gabinete da Primei-
ra-Dama de Gramado.

inicia a campanha do 
agasalho em gramado
Doações podem ser feitas até o dia 4 de julho

Vejam esta saiBa oNde doar
CeNtRO
❚ Centro de Saúde - Postão 
(Rua Ernesto Volk, 300)
❚ Supermercado Parmegiani 
(Avenida Borges de 
Medeiros, 3485)
❚ Lotérica 
(Rua Garibaldi, 308 – sala 2)
 
FLORestA 
❚ Gabinete da 
Primeira-Dama 
(Rua Augusto Bordin, 296)
 
VáRzeA GRANde
❚ Cras 
(Avenida 1º de Maio, 1603)
❚ Posto de Saúde 
(Rua 1º Maio, 1593)
❚ Supermercado Brombatti 
(Avenida 1º de Maio, 1505)

❚ Supermercado Napolitano 
(Rua Faustino Rissi, 2 - Vila 
do Sol)
 
PiRAtiNi 
❚ Cras 
(Rua Getúlio Vargas, 484)
❚ Posto de Saúde 
(Rua Côrte Real, 7)
 
MOuRA 
❚ Posto de Saúde -CAIC 
(Rua Josias Martinho, 197)
 
CARNieL 
❚ Mercado e Açougue 
Bello ponto 
(Rua Júlio Carniel, 329)
❚ Hotel San Lucas 
(Rua João Carniel, 73)

DoAçõeS nAS eSCoLAS
As distribuições das peças à comunidade serão concentradas nas escolas 
municipais e estaduais, bem como nas unidades de saúde espalhadas 
na maioria dos bairros, para assim dar acessibilidade às pessoas que 
necessitem destas doações. “Somos os fiéis depositários da intenção das 
pessoas que doam estas peças para ajudar quem realmente precisa e 
todas as nossas ações são guiadas por este propósito”, ressalta Karen.

Bazar
Neste ano, além da participação das entidades, outro 
diferencial da campanha é a promoção de um bazar 
com algumas peças doadas, para que o recurso 
arrecadado se transforme em cobertores para doação. 
O evento ocorrerá no dia 23 de junho (sábado), das 
14 às 19 horas. O local ainda será definido.

profissão no País. Entre 
os assuntos de interes-
se do Conselho estão o 
planejamento urbano e 
regional, a qualificação 
da paisagem urbana, a 
preservação do meio am-
biente, a segurança dos 
espaços públicos para 
contratação de projetos 
de interesse público e a 
obrigatoriedade de assis-
tência técnica e gratuita 

à sociedade.

Na serra
 O carro-chefe da autar-
quia, fundada em 2010, 
é o CAU Mais Perto – 
programa de atendimen-
to itinerante do CAU/RS 
– que leva o Conselho de 
Arquitetura e Urbanis-
mo para onde os arqui-
tetos e urbanistas estão, 
oferecendo a profissio-

nais e empresas os mes-
mos serviços prestados 
na sede do CAU/RS em 
Porto Alegre.
 Hoje, amanhã e quinta-
feira, o CAU Mais Perto 
fará um roteiro de visitas 
às cidades de Nova Pe-
trópolis (hoje), Caxias do 
Sul (amanhã) e Gramado 
(quinta). Contatos: 3094-
9800 ou atendimento@
caurs.gov.br.


