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G
Xiston  Cabral Imoveis – F. 3242-5225

Casa – jardim ipanema Hall de entrada, lavabo, sala de 
estar com lareira, sala de jantar, copa, Cozinha planejada, 
3 dormitórios (1 suíte), banheiro, quarto de serviço Com 
banheiro, lavanderia, garagem p dois carros, pá o pequeno. 
R$ 1.200.000,00 (Aceita apartamentos )
- Casa – jardim ipanema Hall de entrada, lavabo, sala de 
estar com lareira, sala de jantar, Cozinha planejada, 3 dormi-
tórios (1 suíte), banheiro, quarto de serviço Com banheiro, 
lavanderia, garagem p dois carros, pá o grande com Piscina, 
churrasqueira. R$ 800.000,00 
- Casa – rua floriano peixoto - armour Sala, cozinha, chur-
rasq, 2 dorm.,  Garagem para 3 carros R$  140.000,00
 - Casa – rua bento gonçalves -  a meia quadra da tamandaré.
3 Quartos ( 1 suite ),  baheiro social, cozinha/copa, living,  
estar in mo com lareira, Garagem/ 1 carros e lavanderia, 
despensa. 
Uma casa nos fundos com 2 dormitorios,cozinha americana, 
sala. NR$  550.000,00
Casa – rua carlos varela 3  Quartos  (1 suíte)  ,  sala , cozinha/
copa, 1 banheiro, churrasqueira, pa o,  garagem p/ 3 Auto-
moveis, piscina. R$ 600.000,00
Casa – rua  rubens pereira -  planalto.  Sala de estar,  copa/
cozinha com lareira, 3  dormitórios  , 2 banheiros,  lavan-
deria, Garagem, churrasqueira, lavanderia. (Salão amplo 
proprio p/ comercio) R$- 280.000,00
Casa – rua  rubens pereira -  planalto.  Sala de estar,  cozinha 
, 2 dormitórios, 1 banheiro,  lavanderia, R$- 180.000,00
Casa – av. Saldanha da gama. Estar com lareira, sala de 
jantar, copa, 3  dormitórios c/ armarios embu dos, Banheiro, 
lavabo, churrasqueira, banheiro, lavanderia, garagem.
R$- 350.000,00
Casa – rua manduca rodrigues. Estar  com lareira, 3 (tres)  
dormitórios, banheiro,  garagem com opção p/transfotmar 
Em sala comercial, c/ 150 metros de area. 700.000,00 
Casa – rua gumercindo viganico – prox. Ao iraja.

Estar  , 2 (dois)  dormitórios, banheiro, pa o, garagem  c/ 70 
metros de area construida, 175.000,00 
Apartamentos:
- Apartamento – ed ceará - rua dr. Fialho  ( próx aos bom-
beiros) 2 Dorm., Sala, cozinha, área de serviço, 2 banheiros, 
garagem, Condomínio baixo R$ 250.000,00
- Apartamento edificio - santorine 1 Dorm (armário embu do, 
2 camas (casal e solteiro), sala com sofá, mesa, cadeiras
Cristaleira, tv 32 pol., Moveis p/ tv, mesa de centro, cozinha 
planejada c/ fogão, Geladeira, forno, banheiro c/ box e espe-
lho, calefon, lustres, cor na, garagem Us$- 130. 000,00

                                               Terrenos
1 Terreno – brigadeiro canabarro – centro Com 300 m²  e  95 
m² de área construída R$ 400.000,00
Terreno – jardim umbu – c/ frente para a rua achiles gazapina
C0m 12,00 metros de frente, por 28,50 de frente a fundos cada 
um. R$-160.000,00 - Frente para a rua achiles gazapina
1 Terreno -  jardim dos platanos Com 14,48 metros de frente 
por 32,00m de frente a fundos, plano e alto. Area total 430m2
R$ 80.000,00
2 Terrenos – jardim dos platanos Com 12,50 m de frente por 
15.00M de frente a fundos cada um R$ 40.000,00   Cada um

Aluguéis Casas: 
- Casa – rua  silveira mar ns  –  centro
3  Quartos ( 1 suite), sala com lareira, cozinha, banheiro, pa o 
c churrasqueira e Garagem, R$ 2.200,00
Casa – rua armando silveira 348    –  prox. Niederauer.
3  Quartos), sala com lareira, cozinha, banheiro, pa o c chur-
rasqueira e Garagem, R$ 850,00

Apartamentos:
Apartamento edificio - santorine 2 Dorm (armário embu do, 
cozinha planejada, forno, banheiro c/ box e espelho, calefon, 

lustres, cor na, garagem.
No edificio: portaria 24 hs, salão de festa com 
churrasqueira,piscina, 2 elevadores. R$ 2.300,00
Apartamento – anaurelino f. De oliveira (próx ao fluminense)
3 Dorm, sala, cozinha,’1 banheiro, area serviço, garagem 
R$ 1.000,00
Edificio menphis – rua uruguai 2 Dorm, sala com lareira, 
cozinha,2 banheiro, R$ 1.200,00
Edificio santa helena  –  rua general camara 2 Dorm, sala 
estar , cozinha, 1 banheiro,  area de serviço,garagem
R$ 1.100,00
Edificio bloco santana – rua   daltro filho 2 Dorm, sala , cozi-
nha, 1 banheiro, area de serviço R$ 700,00
Edificio ven mglia – rua  vasco alves 2 Dorm, sala , cozinha, 1 
banheiro, area de serviço, escritorio R$ 1.000,00
Edificio panorama  –  av. Joãoi pessoa 818 2 Dorm, sala estar, 
copa, , cozinha, 2 banheiro,  area de serviço,garagem, Quarto 
de serviço c/ banheiro R$ 1.500,00
Kitnet
Rua duque de caxias, edificio sanz R$ 600,00
-  Sala comercial
 Rua rivadavia correa, 1181 – sala de espera, banheiro, 2 
salas Reço r$- 1.200,00
 Sala comercial 
Rua salgado filho, –  sala, sala de espera, banheiro. Preço 
r$-   450,00
- Rua antonio bassedas -  (300 m2), com mezanino e pa o, 
frente p praça josé bonifácio
R$ - 6.000,00
- Rua antonio bassedas -  em frente a praça jose bonifacio, 
com pá o, propria para escritorio
R$ -2.500,00
Sala c/ 400m2 de area, escritorio, proprio para estaciona-
mento.
Rua uruguai – proximo a rodoviaria R$ 5.800,00

Sant’Ana do Livramento, 08 de Outubro  de 2016RURAL
OPINIÃO

Os casos de abigeato que 
se multiplicam a cada dia 
assustam quem vive no 
interior do Rio Grande do 
Sul. As paisagens bucó-
licas de outrora, onde se 
reunia gente simples em 
torno de uma boa con-
versa, hoje concentram 
depoimentos de medo e 
traumas incuráveis. Para 
quem vive no campo, 
tendo a pecuária como 
ganha-pão, encontrar um 
animal morto - carneado 
em pleno pasto - aterrori-
za, causa prejuízo e uma 
sensação de impotência e 
incredulidade. Os bandi-
dos chegam a levar lotes 
inteiros ou interceptar 
caminhões nas estradas. 
Como chegamos a este 
ponto? As grandes cidades 
recebem muita atenção, 
pois casos de violência 
contra as pessoas são mais 
graves e causam impacto 
na vida de todos, com a 
sensação de falta de liber-
dade para a realização de 
atividades simples, como 
um passeio em uma pra-

ça. Entretanto, os danos 
patrimoniais não são o 
único problema, no caso 
do abigeato. Fica o trau-
ma pessoal das famílias 
vítimas dos bandidos e 
um rastro de problemas 
de saúde pública. A car-
ne oriunda do abate de 
animais roubados não 
tem garantia nenhuma 
sanidade. Como não pas-
sa por estabelecimentos 
inspecionados, o produto 
pode conter doenças, le-
sões e contaminações. O 
animal é morto no campo, 
transportado em veículos 
clandestinos, no meio da 
sujeira, e em temperatura 
inadequada. A principal 
diferença que o consumi-
dor pode perceber na hora 
de comprar um produto 
que não vem com “etique-
ta” é o preço. Desconfi e ao 
encontrar carne muito ba-
rata e em estabelecimentos 
que não demonstrem condi-
ções mínimas de higiene. A 
população precisa entender 
a ligação direta que existe 
entre as saúdes animal e 

pública. Mais de 70% das 
enfermidades em humanos 
surgidas desde a década de 
1940 têm origem animal. 
E isso ocorreu por causa do 
trânsito intenso de pessoas 
e produtos. Por tanto, obser-
var a procedência e a quali-
dade do que consome - e não 
apenas o preço – é medida 
fundamental para garantir 
a segurança na alimentação 
e, infelizmente, é o pouco 
que está em nossas mãos. 

Abigeato: muito além
do patrimônio


