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VOCÊ 0161 TAL: 
Devido à grande procura pelos leitores, 
promoção terá duas fases, totalizando 
90 mil kits. Trocas COrJ'leçanl hoje. 

Começam hoje e 
seguem até o dia 9 de 
dezembro as trocas do 
Junte & Pague 
Você Digital. Nesta 
primeira fase, serão 
disponibilizados 30 mil 
kits. Porém, devido ao 
grande sucesso 

quadro ao lado), em 
horário comercial, e 
apresentar a cartela 
da promoção 
completa mais 
R$ 39,90. 

Leve documento 

desligado em diversas 
cidades do Rio Grande 
do Sul, a partir de 
jan,eiro de 2918. 

E importante o 
telespectador conferir 
se, na sua televisão, 
está aparecendo uma 
letra 'W' no canto da 
tela. Isso quer dizer 
que o sinal recebido 
ainda é analógico e, 
então, é preciso fazer 
mudanças. 
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Pal'a garantir o seu, 

apresente a cartela mais R$ 39,90 
IMAGEM MERAMENTE IWSTRATIVA 

da promoção, 
comprovado pela 
elevada venda de 
jomais no período de 
publica9ão dos selos, 
ocorrera uma segunda 
fase de trocas. Nesta 
segunda fase, serão 
disponibilizados 

Serão disponibilizados 
no máximo três kits por 
CPF. Por isso, é 
importante preencher a 
cartela onde serão 
colados os' selos com 
os dados completos e 
levar documento de 
identificação na hora 
da troca. Em cada 
cartela, será aceito 

Quem tem televisão 
de tubo ou de algum 
modelo anterior a 
2012 precisará, 
obrigatoriamente, de 
um conversor digital e 
uma antena digital, 
pois esses aparelhos 
antigos só recebem o 
sinal analógico. 

PONTOS DE TROCA - LOJAS BAZAR CASA MARIA 

mais 60 mil kits Único disponível 

Porto Alegre 
III Rua dos Andradas, 910, Centro 
III Avenida Assis Brasil, 2.155, Passo D'Areia 
III Avenida da Azenha, 900, Azenha 
III Rua José Montauri, 147, Centro 

Vlamão 
III Rua Daltro Rlho, 107, Centro 

canoas 
para atender à 
alta demanda 
dos leitores. 

Para retirar o seu kit, 
composto por . 
conversor digital, 
antena UHF e controle 
remoto, é preciso ir a 
uma das lojas do 
Bazar Casa Maria . 
(veja endereços no 

um selo curinga 
da promoção. 

Os equipamentos são 
fundamentais para 
continuar assistindo a 
toda a programação da 
RBS lV, com melhor 
definição de imagem e 
som, depois que o 
sinal analógico for 

A partir do 
desligamento, o sinal 
da lV Digital será o 
único de lV aberta 
disponível em algumas 
regiões do Estado, 
como a Metropolitana 
de Porto Alegre, Utoral 
Norte, Caxias do Sul e 
Vale do Taquari. 

Gravataí 
'tIl Avenida Centenário, 555, Passo das Pedras 
III Rua José Costa de Medeiros, 1.745, Centro 

Alvorada 
III Avenida Getúlio Vargas, 1.567, Centro 

III Avenida Guilherme Schell, 6.750, Centro 
III Rua y:v de Janeiro, 190, Centro 

Esteio 
III Avenida Presidente Vargas, 2.377, Centro 

Guaíba 
III Rua São José, 572, Centro 

III Confirma os pontos de troca do Interior em 'IMW.diariogaucho.com.br/promocoes . 

ESTADO 00 RK> GRANDE 00 SUl.. - t.4UNICIPfO DE GRAVATAI 
CONCURSO PÚBltcO n· 0112017 

EXTRATO 00 EDITAl N" 133-112017 

o Sr. MM:o ...... ~ de GraYataURS, toma pObIIco o EdIbi rfJ 13l
V2017, que cont6m o gabarito pre/Imn8r das pnwas r'UIIzadeI em 26 de 
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_ .rboooncurIoe.com.br e WWW ........ Cl.ppy tK ~ V de 
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,PROCESSO SEL.ET1VO PÚBlICO n· 0112017 

EXTRATO DO EDfTALN' 134-G12017 

o Sr. Matt:oAlbe. PntfeItocle Gtwv8taIJRS, tomIi p(IbIcoo Editaf~ 134-
GI2017, que cont.6m o ~ ""*'** da proves ~.." 26 de 
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www.rboconcursos.com.br e wwwlQYlllin_br rd""" V di 
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LEITE MATERNO - O Banco 
de Leite do Hospital Matemo 
Infantil Presidente Vargas, na 
Capital, está com seus estoques 
baixos. Mães que estão 
amamentando, com excesso 
diário de leite, saudáveis e 
residentes na Capital podem ser 
doadoras. Basta entrar em 
contato com o Banco de Leite do 
hospital, na Av. Independência, 
661, telefone (51) 3289-3334. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Maria Regina Neves Reis, Registradora Designada do Oficio dos Registros Públicos, 

em exerelelo nesta Comarca de Alvorada, RS, faz a presente intimaçaô por edital do Sr. 

SANDRO BERTO DE MATOS, trabalhador metalúrgico, Inscrito no CPFIMF sob n° 

698.783.070-34, e da Sra. ANDREIA VlEGAS BARBOSA, do lar,lnscrlta no CPFIMF sob 

n° 656.536.880-53, brasileiros, solteiro e saparadajudlclalmente, domiciliados na Rua 

Anhumas, n0161, Algarve, CEP: 94858-520, em A1vorada/RS, em virtude de estarem em 

local incerto e não sabido. Os intimados deverão comparecer ao Registro de Im6veis, 

situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, n01070, em Alvorada/RS, para efetuarem o 

pagamento da importância de R$18.762,80 (valor da divida em 2311112017), juntamente 

com as despesas de intimaçao, publicaçao de edital e emolumentos, da qual são devedores 

em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao Contrato Habitacional 

n° 855551123191 dos compradores, firmado em 12.05.2011, devidamente registrado neste 

OfIcio Imobiliário, no R-11 da matrIcula nO 22.956. O prazo para pagamento da dIvida é de 

15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicaçao deste edital, sob pena de rescisão 

contratual e consolidaçao da propriedade do imóvel na pessoa da credora, requerente da 

intimação, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, estabelecida na Rua Dolores Alcaraz. n090-

4° andar •. em PortoAlegrelRS, inscrita no CNPJIMF sob n"OO.360.305/0oo1-04. 

Alvorada, 2311112017 
Maria Regina Neves Reis - RegIstradora Designada 

CAMPANHA NOS ÔNIBUS CONTRA O ASSÉDIO 
Desde sábado, Dia 

. Intemacional contra a 
Violência de Gênero, 
todos os ônibus da 
Capital exibem .cartazes 
com telefones de 
disque-denúncia 
acompanhados da 
seguinte frase: "Meu 
corpo não é público! 
Assédio sexual é crime". 
A prefeitura de Porto 
Alegre, em conjunto com 
a ATP e as 12 empresas 
responsáveis pelo 
sistema de ônibus na 
Capital, lançou uma 
campanha de 
conscientização contra o 

DENUNCIE 

III Denúncias de assédio sexual podem ser feitas nos 
telefones de disque-denúncia 180, 190, 197 e 153. 

assédio sexual no 
transporte público. 

Pelo fim da violência 

A ação, que foi lançada 
durante o projeto 
Prefeitura nos Bairros, na 
Esplanada da Restinga, 
segue até 10 de 
dezembro, Dia dos 
Direitos Humanos, e 

integra o período de 
mobilização mundial de 
16 dias de ativismo pelo 
fim da violência contra a 
mulher. 

- Em razão dos últimos 
episódios ocorridos em 
Porto Alegre, a prefeitura 
desenvolveu esta ,ação de 
conscientização. E uma 
campanha que alerta 
sobre os direitos de usar 

o transporte público com 
digrlidade. Porto Alegre é 
a quarta Capital do país 
com maior número de 
registros de abuso em 
coletivos. Qualquer 
pessoa que presenciar 
uma situação de assédio 
pode tomar uma iniciativa 
e denunciar o caso -
explicou Denise Ries 
Russo, secretária interina 
de DesenvoMmento 
Social e Esporte. 

Além dos cartazes nos 
coletivos, a EPTC vai fazer 
ações educativas na 
Central de Atendimento 
do TRI, no Centro. 

ALEGRETE - As 
linhas de ônibus Vila 

__ .rI PioIaNila Nova e José 
... de Abret..vVila Nova 

Andrade. O novo trajeto seguirá 
em direção ao bairro Vila Grande 
passando pela Rua Dionísio 
Vilarinho, entrando na Avenida 
Abl1io Medeiros. Passará também 
nas ruas Olegário Andrade, 
Valentim Campos Trindade, 
Fetzalan Almeida, Glorialdo 
Marques da Silva, seguindo até a 
Rua Maximiano Marinho. 

RIO GRANDE - A partir de 
4 de dezembro, todos os órgãos 
da prefeitura funcionarão das 9h 
às 15h, salvo as Secretarias e 
setores que prestam serviços 
essenciais, como os postos de 
saúde. Porém, cada secretaria 
manterá um plantão no período 
da tarde para melhor 
atendimento à população. 

retornarão ao trajeto 
normal a partir de hoje. A linha 
Vila PraclqISanta Casa terá o 
trajeto alterado no sentido 
bairro-Centro e deixará de passar 
pela Rua Olegário Vitor de 
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Horário de atendimento: de Segunda a sexta-feira das 7:30 às 18:30h e Sábado das 8h às 12h . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


