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A Câmara de Vereadores está para 
votar o fim da segunda sessão semanal. 
O motivo debatido, propalado e até ri-
sível é a diminuição de custos. Risível 
pois circula pela Câmara um documento 
que a autoria é apontada ao vereador 
Gilmar Pessutto     (aquele mesmo que 
declarou que não perde seu futebolzi-
nho das quartas-feiras por nada), onde 
enumera os pontos de economia com 
uma sessão semanal de R$ 134,00 em 
luz, R$ 411 em telefone R$ 1.263,00 
em segurança e assim vai até o absurdo 
de enumerar  as 17 garrafinhas de água 
por vereador por sessão. Mas o ponto 
alto do ridículo, chegou na avaliação 
do nobre vereador, que fez o cálculo da 
depreciação dos móveis a serem usados 
em R$ 11.822,00 em 10 anos de duas 
sessões semanais.

Se todo este esforço de argumen-
tação fosse utilizado para que o muni-
cípio não perdesse o prédio da biblio-
teca pública na praça Centenário, que 

já tinha projeto e dinheiro em caixa, 
na primeira gestão de Pasin, seria mais 
louvável. Só para apontar um dos tan-
tos pontos em que o nobre vereador 
poderia ter empregado tanta energia e 
esforço de justificativa.

Mas neste "estudo", em nenhum 
momento foi cogitado pelo vereador di-
minuir número de cargos em gabinetes.

Eis que uma vassoura nova, de 
oposição, ocupando a tribuna na últi-
ma sessão, teve a clareza de traçar um 
paralelo entre um trabalhador celetista 
e um servidor púbico. O vereador lem-
brou aos nobres colegas que se um tra-
balhador não cumpre a jornada de 44 
horas tem vencimentos descontados. 
O vereador (reportagem página nove 
desta edição) propõe que, se o motivo 
é economia, que seja cortado o salário 
dos vereadores, em também em 50% 
como o número de sessões, gerando 
assim uma economia que realmente faz 
a diferença em quatro anos. R$ 3.329 

milhões.
Seguiu-se silencio sepulcral.
Falando na praça Centenário, a 

prefeitura divulga que "busca investido-
res para construir um mercado público 
na praça Centenário". Logo esta admi-
nistração roeu a corda depois da pres-
são moradores dos prédios próximos à 
praça que não queriam aumentar mo-
vimento de carros e pessoas no beco e 
deixou de construir uma biblioteca pú-
blica - continua pagando aluguel - quan-
do o dinheiro já estava no caixa.

Este delírio, já que nenhum gestor 
consciente colocaria no meio da cida-
de, sem acesso para escoamento, um 
número sem fim de caminhões para 
abastecer o tal mercado público de 
madrugada e durante o dia, lembra em 
muito os devaneios do ex-prefeito Lu-
nelli. Sem falar que a "parceria público/
privada" está mais para os empresários 
entrarem com o dinheiro e o Pasin com 
o discurso....
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Secretário de Saúde vai a Tuiuty para informar que distrito 
continuará sem médico
Secretário da Saúde não sabe quando unidades de São Pedro, Tuiuty e Faria Lemos poderão contar com médicos trabalhando

Poucos moradores do Distrito de 
Tuiuty foram comunicados da reunião 
com o Secretário de Saúde para tratar 
da falta de médico e possível fecha-
mento temporário dos postos de saú-
de das comunidades de Tuiuty e São 
Valentin  na noite da quarta-feira, 15, 
no salão da comunidade.

O Secretário de Saúde, Diogo 
Siqueira, foi se justificar com as cer-
ca de 30 pessoas. Explanou sobre 
as dificuldades do Brasil, do Estado 
e do município em manter médicos 
nos postos de saúde, e deixando cla-
ro que a comunidade poderá contar  
apenas com uma enfermeira. Sem 
deixar claro qual é o número de ho-
ras/médico que o município contrata 
através da empresa terceirizada Arau-
cária, ora dizia 144 profissionais ora 
falava em pouco mais de 100, mas 
sem precisar a carga horária  para 
atender os 25 postos de atendimento 
entre UBs e Caps e Upa.

No final da reunião,pressionado 
pelos poucos moradores presentes, 
Siqueira “ abriu  uma excessão” e 
prometeu médico por uma manhã 
por semana em cada uma das duas 
comunidades .“Eu me comprometo, 
mas ainda não sei quando, mas fare-

mos isso”,  desviou.
Siqueira e seu secretário adjun-

to se esforçaram para conquistar o 
apoio dos presentes.. “Temos total 
condição de melhorar a equipe médi-

ca, mas preciso de um pouquinho de 
paciência, porque sabemos das difi-
culdades”, pediu.

Bento receberá R$ 400 mil 

em emendas parlamenta-
res para a saúde  

Seguindo Siqueira, os repasses 
dos governos estaduais e federal es-
tão em dia e espera ainda.receber 

uma verba de R$400 mil oriunda de 
emendas parlamentares que será des-
tinada para aquisição de materiais e 
equipamentos para as Unidades Bási-
cas de Saúde do Município.

 

Secretário Diogo Siqueira se explicou sobre a falta de médicos nos postos de saúde
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Especialistas apontam para 
momento propício para realizar 
o sonho da casa própria
Atual panorama do setor beneficia a aquisição para quem tem dinheiro 
na mão, pois segundo especialistas, essa é a hora de barganhar

A crise econômica instaurada no 
país nos últimos anos afetou a vida da 
população e o setor imobiliário não 
passou ileso. A redução na venda de 
imóveis - entre 2014 e 2016, princi-
palmente – aumentou a oferta e fez 
os preços baixarem. O quadro que se 
formou, segundo os especialistas, é o 
ideal para quem tem dinheiro na mão 
e quer fechar negócio com um preço 
mais convidativo.

Mesmo para as pessoas que não 
dispõem do valor completo, vale a 
pena arriscar, afinal, o cenário é pro-
pício para negociações. Mas finan-
ciamentos (principalmente no valor 
total do imóvel) tendem a se tornar 
mais favoráveis somente em alguns 
meses – quando a expectativa de bai-
xa nos juros – que ainda estão muito 
altos – se concretizar.

A questão é que manter um imó-
vel parado custa. E os valores não di-
zem respeito só à manutenção, mas 
também às altas taxas de condomínio 
e o valor de IPTU. Todos esses custos 
acabam pesando para proprietários, 
que estão cada vez mais propensos a 
negociar valores e considerar ofertas 
que antes não pareciam tão interes-
santes.

Outro ponto importante está di-
retamente ligado aos números do de-
semprego no país, que geraram altos 
índices de inadimplência, em espe-
cial, nos contratos de financiamento 
imobiliário. Assim, grandes institui-
ções financeiras retomaram muitos 
imóveis por falta de pagamento.

Boas expectativas no 
município

Para o consultor imobiliário 
Maurício Mozart Lisboa, sócio-pro-

prietário da Auxiliadora Predial Bento 
Gonçalves, o momento traz boas ex-
pectativas. Ele explica que a procura 
vem aumentando e acredita na acele-
ração do setor. “Existe uma movimen-
tação otimista, porque mesmo com a 
crise, as pessoas ainda buscam con-
cretizar a aquisição da casa própria”, 
explica.

A afirmação se alinha com as pa-
lavras de Andrey Arcari, que preside 
a Associação das Empresas da Cons-
trução Civil da Região dos Vinhedos 
- Ascon Vinhedos. Ele explica que 
em 2016, o mercado se comportou 
acima do esperado, considerando as 
dificuldades econômicas e políticas 
enfrentadas durante o ano. “Aqui, 
mantivemos um bom volume de ven-
das e novos lançamentos, o que indi-
ca a confiança do setor na retomada 
dos negócios nos próximos meses”, 
avalia.

Arcari destaca ainda que todos 

os segmentos do setor tiveram vendas, 
mas o maior volume ainda é o que se 
enquadra no Programa Minha Casa, 
Minha Vida. Ele chama a atenção tam-
bém para uma conquista muito impor-
tante em 2016: a ampliação do valor 
limite dos imóveis, que passou de R$ 
130.000,00 para R$ 160.000,00. E rea-
firma. “Isso  possibilitou a continuida-
de dos negócios e novos lançamentos”.

Para o presidente da entidade, 
esse é, sem dúvida, um excelente mo-
mento para quem pensa em adquirir 
um imóvel e afirma. “Existem grandes 
oportunidades de se fazer bons negó-
cios, e a expectativa é de retomada de 
aumento dos preços para os próximos 
meses, pois os estoques estão baixan-
do”. E enfatiza. “As projeções indicam 
melhora na economia, redução da taxa 
de juros e redução da inflação. Por 
consequência, a expectativa do setor 
é de um bom ano, com aumento nas 
vendas”.

Para quem tem dinheiro na mão, é hora de negociar

Aurora Reserva Merlot é ouro no 
Vinos Bacchus, na Espanha
Espumante Marcus James Brut, também elabo-
rado pela Vinícola Aurora, conquista medalha 
de prata nesta competição, realizada em Madri

O XV Concurso Internacional 
de Vinos Bacchus, realizado em 
Madri de 9 a 13 de março, premiou 
dois vinhos da Vinícola Aurora nes-
ta edição. 

O Aurora Reserva Merlot fi-
cou com medalha de ouro e o es-
pumante Marcus James Brut, com 
prata.  

A competição tem o reconheci-
mento da Organização Mundial da 
Uva e do Vinho (OIV),  Vinofed – Fe-
deração Mundial dos grandes con-
cursos de vinhos, União Espanhola 
dos Degustadores e do Ministério 
da Agricultura, Alimentação e do 
Meio Ambiente da Espanha.

O vinho Aurora Reserva Mer-
lot, um dos 100 vinhos mais pre-
miados do mundo em 2014, rece-
beu medalha de ouro também na 
edição 2015 do Vinos Bacchus.

Em 2016, este rótulo da Viní-
cola Aurora conquistou 5 medalhas 
internacionais, entre elas uma de 
ouro no concurso Vinus, na Argen-
tina. Em 2017, já recebeu uma me-
dalha de prata no concorrido Vina-
lies, na França.

O espumante Marcus James 
Brut, TOP 100 do Mundo em 2015, 
foi ouro no Vinos Bacchus de 2016, 
ano em que somou 7 medalhas in-
ternacionais, incluindo a de ouro 
no Vinus da Argentina.

A Vinícola Aurora é a maior 
e mais premiada vinícola brasilei-
ra. Estes e demais vinhos de seu 
portfólio podem ser encontrados 
em todo o território brasileiro, em 
lojas de grandes redes e em empó-
rios especializados.

Alunos-bombeiros de Bento 
Gonçalves têm treinamento na 
RGE de Caxias do Sul
O treinamento teve como foco o combate ao 
incêndio e o resgate

Alunos-bombeiros que pas-
sam por curso de formação em 
Bento Gonçalves tiveram, na tar-
de desta quarta-feira (15), tiveram 
um curso de duas horas na RGE 
de Caxias do Sul, onde está locali-
zado o principal centro de treina-
mento da distribuidora. 

No dia foram abordadas ques-
tões sobre como agir em situação 
em que há risco elétrico.

O treinamento faz parte da 
série de ações realizada por meio 

da Campanha Externa de Preven-
ção de Acidente de Origens Elétri-
cas da Rio Grande Energia (RGE). 

O treinamento teve como 
foco o combate ao incêndio e o 
resgate. No total, participaram do 
curso 27 alunos-bombeiros que 
serão lotados na região após o 
curso de formação na corporação.

A iniciativa foi uma parceria 
entre a Estação Avançada de Ben-
to Gonçalves e o Corpo de Bom-
beiros de Bento Gonçalves.
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Depois de R$ 211 mil investidos e nove meses de obras, parada 

A parada de ônibus da Rua Júlio 
de Castilhos inaugurada no final de 
agosto do último ano continua ge-
rando polêmica. O abrigo possui 24 
metros de extensão e 4,43 metros 
de altura  levou nove meses para ser 
concluída e custou mais de R$ 211 mil 
aos cofres públicos e chove dentro. 
Mãe com criança no colo, crianças, 
idosos e jovens esperam o coletivo de 
pé, e em caso de chuva extrema, bus-
cam refúgio nos comércios próximos.

A funcionária de uma lancheria, 
localizada em frente da parada, revela 
que em dias de chuva o estabeleci-
mento vira abrigo para a população e 
que a calçada fica poluída. “Os boei-
ros entopem e a água fica empoçada, 
e qualquer chuva fica uma lagoa, as 
pessoas se molham porque têm uma 
abertura na parada”, critica.

Segundo ela, na época em que 
a construção estava em andamen-
to funcionários que trabalharam na 
obra utilizavam o banheiro do esta-
belecimento. “Na época dos quase 
um ano da obra nós fomos muito 
prejudicados. No início a empreitera 
pediu para usar a nossa energia, além 
do banheiro. A prefeitura deveria ter 
fiscalizado, porque fizeram uma obra 
de quase um ano de duração e os tra-
balhadores não tinham nem banheiro 
químico”, afirma.

Ainda de acordo com a comer-
ciante, o lixo da calçada, na maioria 
das vezes, é limpado pelos próprios 
funcionários de seu estabelecimento. 
“Chove e a água fica empoçada, sem 
contar o lixo acumulado. Nós mesmos 
que limpamos tudo porque a prefei-
tura demora para mandar alguém vir 
fazer o serviço”, desabafa.

A aposentada Lurdes Pereira, de 
73 anos, critica a atual gestão munici-
pal. “Esse prefeito não fez nada pela 
cidade, essa parada é uma vergonha, 
em dias de chuva ficamos todos mo-
lhados, não tem como se abrigar da 
chuva”, desabafa. Para a vendedora, 
Letícia Ribeiro, 19 anos, a obra foi 
mal planejada.

“Eles deveriam rever o projeto, 
fazer uma cobertura para abrigar as 
pessoas, porque tem dias de chuva 
que o local fica lotado, e além de não 
ter espaço, todos ficam molhados. Al-
guns inclusive utilizam o coberto da 

fechar ela porque pode virar um local 
de pessoas dormindo à noite. “ Te-
mos garis que passam todos os dias 
para limpar o local, até mais que uma 
vez ao dia. Mas eu vou verificar so-
bre essa questão da água parada e do 
lixo”, promete.

Relembre a história da 
parada de ônibus mais cara 
(e nem tem ar 

condicionado)
Em 2016 a Gazeta fez uma série 

de reportagens sobre a demora na 
conclusão da obra da Júlio de Casti-
lhos. 

Nos meses em que promessas de 
entrega eram quebradas pela prefei-

loja como abrigo”, afirma.
A situação se mostra ainda mais 

delicada com mães que com crianças 
no colo ficam impossibilitadas de sen-
tarem nos bancos molhados. 

“Eu tenho que abrigar o meu fi-
lho nos braços e tentar protegê-lo ao 
máximo da chuva. Como vamos usar 
essa parada em dias de chuva e no 
inverno?”, indaga critica uma usuária.

A palavra do secretário de 
mobilidade urbana

Na visão do Secretário de Mo-
bilidade Urbana, Amarildo Lucatelli, 
não há nada de irregular na obra. “O 
modelo da parada está dentro dos 
padrões técnicos, e é impossível eu 

tura quase toda semana e a população 
ficava sem saber quando poderia utili-
zar o espaço, a equipe de reportagem 
acompanhou o caso. As obras inicia-
ram ainda em novembro de 2015, e o 
orçamento de R$ 73 mil reais não foi 
suficiente, já que foram gastos R$ 211 
mil reais na obra.

A construção da plataforma foi 
finalizada no começo de 2016, mas, 
pelo menos, duas licitações desertas 
(sem interessados) atrasaram a conti-
nuidade do projeto. Em julho, o pro-

cesso licitatório teve uma empresa 
vencedora, a Febeal Construtora, que 
recebeu R$ 73 mil pelo fornecimento 
e a colocação da parada.

Enquanto as obras não avança-
vam, a área de embarque e desembar-
que dos ônibus foi transferida tempo-
rariamente para a frente do Shopping 
Bento, na rua Marechal Deodoro. Na 
época, a mudança de local dividiu 
opiniões, e após meses, somente no 
final de agosto a parada finalmente 
foi entregue.  

Principais reclamações de usuários é que a parada é aberta e que quando chove a água fica empoçada na calçada

Vias abertas nos bancos expõe população ao risco de assaltos 

da Júlio de Castilhos não protege usuários em dias de chuva

Vendedora, Letícia Ribeiro, 19 anos
Em dias de chuva muitas pessoas se 
abrigam aqui na loja

Amilton Pompermayer, 55 anos
Melhorou pouco, e os bancos ficam 
todos molhados quando chove, e fica 
impossível a gente sentar

Janaina Busa, dona de casa, 40 anos
Teria que ter outras paradas dessa estru-
tura, mas que nos abrigasse da chuva. 

Em dias de chuva usuários são obrigados a esperar o coletivo de pé
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Fórum Intersindical de Bento mobiliza contra 
as reformas previdenciária e trabalhista

A mobilização da classe traba-
lhadora contra as reformas Previ-
denciária e Trabalhista, propostas 
pelo Governo Federal, toma forma 
de modo intenso em Bento Gon-
çalves neste mês. Engajados em 
uma série de atividades lideradas 
pelo Fórum Intersindical, repre-
sentantes de diversas categorias 
devem participar de ações de pro-
testo, conscientização e sensibili-
zação a partir dos próximos dias.

Unidos, os sindicatos inte-
grantes do movimento (STIMM-
ME-BG, SEC-BG, SITRACOM BG, 
STIALIM, SINDISERP e CEPERS) 
planejam uma grande panfleta-
gem para o dia 25 de março. No 
centro da cidade, as lideranças 
farão a distribuição de material 
informativo, alertando para os 
prejuízos da PEC-287, que mos-
tra os critérios para concessão de 
benefícios como a aposentadoria, 
entre outras mudanças contrárias 
aos direitos trabalhistas. “Estamos 
severamente preocupados com a 
possibilidade de aprovação dessa 
proposta, que é danosa para to-

dos os cidadãos. As maiores prejudi-
cadas, no entanto, serão as mulheres 
que terão aumento de 10 anos para 
se aposentar. No caso delas, a idade 
mínima passará de 55 para 65 anos. 
Não podemos aceitar passivamente 
essa agressão”, avalia o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Bento Gonçalves, 
Elvio de Lima. O STIMMME-BG tam-
bém realiza ações de conscientização 
no próximo dia 18, durante a Festa do 
Dia da Mulher.

Convocação para audiência 
pública

O Fórum Intersindical também 
trabalha na convocação para que os 
profissionais participem de uma au-
diência pública no dia 07 de abril, 
às 19h, na Câmara de Vereadores de 
Bento Gonçalves. O encontro já tem 
confirmada a participação de repre-
sentantes da OAB: os advogados es-
tabelecerão um comparativo entre 
as normas atuais e o que muda com 
as mudanças propostas nas reformas 
previdenciária e trabalhista. O obje-

tivo é mostrar aos profissionais o 
impacto negativo que a emenda 
constitucional terá em suas vidas 
e no futuro das próximas gerações 
– incentivando a pressão para que 
os Deputados Federais votem de 
forma contrária às medidas. 

A agenda de atividades foi 
definida durante uma reunião 
realizada no dia 07 de março, 
envolvendo representantes dos 
sindicatos integrantes do Fórum 
Intersindical de Bento Gonçalves. 
“Estamos participando de ações 
em todo o Estado, intercedendo 
junto aos Deputados para que 
votem contra as reformas. Enten-
demos que, nesse momento, é 
importante mobilizarmos toda a 
comunidade: sociedade, entida-
des, representações sindicais e 
associações de bairros para que 
participem desses encontros e 
possam tirar suas dúvidas em re-
lação as mudanças propostas”, 
disse o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção e do Mobiliário de 
Bento Gonçalves, Itagiba Lopes.

Líderes sindicais estiveram reunidos para discutir mobilização dos trabalhadores em contrariedade às reformas previden-
ciária e trabalhista

Protesto contra reforma da previdência reúne quase 500 pessoas no centro de Bento Gonçalves 
Manifestação reuniu educadores de escolas de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa

A paralização nacional contra a 
reforma da previdência reuniu qua-
se 500 pessoas no centro da cida-
de, segundo a diretora geral do 12º 
Núcleo do Centro dos Professores 
do Rio Grande do Sul (CPERS), Ju-
çara Borges. Estiveram presentes 
na manifestação profissionais de 
escolas de Bento Gonçalves, Gari-
baldi e Carlos Barbosa. Na capital 
do vinho, dez escolas aderiram ao 
movimento.  

“Queremos mostrar para a so-
ciedade que a pauta não é apenas 
pelo reajuste salarial, mas pela re-
forma trabalhista e previdenciária 
que vai vir. Hoje nossos alunos 
correm risco de no futuro de não 
terem como trabalhar. Se tiver que 
pagar 49 anos de contribuição para 
se aposentar, os trabalhadores es-
tarão com 70 anos tentando se 
aposentar”, desabafa.

Ainda de acordo com Juçara, 
cada escola tem a autonomia de 
decidir de que forma irá tratar o as-
sunto. “É preferível colocar um mês 
de férias de aula, do que ter que 
trabalhar 10 ou 20 anos”, explica.

Já passava das 10 horas e os 

arredores da Casa Amarela estavam 
tomados por bandeiras vermelho 
e amarela e por faixas pretas com 
farses contra a reforma da aposen-
tadoria, tais como: “A Escola São 
Roque na luta contra a reforma da 
previdência”. “Contra as reformas 
da previdência e trabalhista que 
atacam direitos de todos trabalha-
dores”. “A reforma da previdência 
é o fim da aposentadoria”. “Pro-
fessor sem piso, escola sem quali-
dade, alunos sem educação, Brasil 
sem futuro”. “Reforma da previdên-
cia, o golpe fatal”. As mensagens 
de protesto acompanharam o grito 
de educadores contra a proposta 
do governo.

“Temos que mostrar para clas-
se política estadual e brasileira que 
não estamos inerte do que está 
acontecendo. É um primeiro passo, 
e esse ano será bem importante 
nesse quesito porque nós chega-
mos no limite. Nossa escola costu-
meiramente não participa dessas 
manifestações, e hoje 100% está 
paralizada”, afirma Samuel Sacre, 
professor da rede estadual da es-
cola São Roque, de Carlos Barbosa.

Ainda de acordo com o profes-
sor, a ideia principal do movimen-
to é reverter o que acredita ser o 
maior atentado aos direitos traba-
lhistas da história do país, que na 
opinião dele é a reforma da previ-
dência. “A paralização de hoje é por 
esse motivo, iniciamos uma greve 
que a princípio deve durar 10 dias”, 
protesta.

No movimento que durou mais 
de duas horas, foi possível observar 
a união entre os educadores. Uma 
das professoras da rede estadual 
acredita que é importante transmi-
tir aos alunos o que está acontecen-
do, e explicar na sala de aula a ideia 
do movimento e os motivos pelo 
qual acontece.

“É algo que discutimos den-
tro da própria escola, porque já 
percebemos que as grandes mo-
bilizações têm um ponto negativo 
perante a sociedade e dentro das 
escolas queremos utilizar um tipo Professores e funcionários do Cpers de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa protestaram em frente à prefeitura 

Grupo se mobilizou e andou pelas ruas da cidade pedindo a não aprovação da refor-
ma da previdência 

Manifestantes exibiram diversos cartazes e faixas 

Dez escolas de Bento aderiram a manifestação, que contou com outras cinco escolas 
de Garibaldi e Carlos Barbosa 
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Protesto contra reforma da previdência reúne quase 500 pessoas no centro de Bento Gonçalves 
Manifestação reuniu educadores de escolas de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa

de linguagem que seja acessível 
para os alunos, para que entendam 
o que está acontecendo. É um diá-
logo com alunos e comunidade”, 
sintetiza.

Bloqueio de rodovias
As manifestações chegaram 

também às rodovias do estado, que 
foram bloqueadas na Região Metro-
politana de Porto Alegre , na Serra 
Gaúcha e no Sul do estado na ma-

nhã de quarta-feira,15, como parte 
da mobilização nacional contra a 
reforma da previdência.

O primeiro bloqueio ocorreu 
na ERS-239, entre Sapiranga e Novo 
Hamburgo, na Região Metropolita-
na, entre 6h50 e 7h50. Conforme o 
Grupamento Rodoviário da Brigada 
Militar, em torno de 100 pessoas 
bloquearam a pista, causando con-
gestionamento. Os manifestantes 
liberaram a via e caminharam para o 
interior da cidade de Sapiranga.

Também foi registrado bloqueio 
em rodovia em Caxias do Sul, na 
Serra, conforme informações da Po-

lícia Rodoviária Federal (PRF), onde 
a BR-116 foi totalmente bloqueada 
por cerca de 150 manifestantes.

Também houve bloqueio na 
ERS-122, entre os quilômetros 66 e 
79, ainda em Caxias do Sul, por con-
ta de protestos contra a reforma da 
Previdência.

Ainda segundo a PRF, foi regis-
trado bloqueio total no trevo de São 
Lourenço do Sul, no entrocamento, 
na altura do km 465, entre a BR-116 
e a ERS-265, no Sul do estado, onde 
aproximadamente 150 manifestan-
tes fazem ato contra a reforma da 
previdência.

A reforma será feita por meio de uma proposta de emenda à Constituição 
(PEC). A partir da aprovação dessas nova regras, a aposentadoria passa 
a ser concedida para os brasileiros a partir dos 65 anos. Além disso, para 
adquirir esse direito, o trabalhador terá de ter contribuído por no mínimo 
25 anos.
Essa mudança, no entanto, não ocorre de maneira radical. A PEC cria uma 
regra de transição. O novo formato de Previdência valerá apenas para ho-
mens com menos de 50 anos e para as mulheres com menos de 45.

Regra de transição para aposentadoria
Os trabalhadores que estiverem acima dessa faixa de idade, entram na re-
gra de transição. Na prática, para essas pessoas, é como se a norma anti-
ga ainda vigorasse, mas com um pequeno acréscimo no tempo de serviço.
Supondo que um homem de 52 anos esteja para se aposentar pela regra 
antiga e ele tenha mais 12 meses de serviço, o seu tempo final para rece-
ber a aposentadoria sofre uma pequena mudança. Ele terá de fazer um 
acréscimo de 50% nesse prazo.

O que é a reforma da previdência?

Professores e funcionários do Cpers de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa protestaram em frente à prefeitura 

Cerca de 500 pessoas se concentraram em frente à prefeitura em mais de duas horas 
de mobilização 

Grupo protestou também contra a interferência política no movimento 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sindicato dos Trabalhadores em Logística e Transportes Rodoviários de 
Carga Seca, Líquida, Inflamável; Transportes Rodoviários Internacionais; 
Transportes Rodoviários Coletivos Municipais, Intermunicipais, Interesta-
duais, Internacionais; Transportes Rodoviários de Turismo, Fretamento, 
Urbano, Escolar; Empresas de Estações Rodoviárias e Condutores de 
Veículos Automotores de Bento Gonçalves e região – SINDITRANS.

No uso das atribuições que me conferem o Estatuto e de conformida-
de com a Legislação Sindical em vigor, CONVOCO todos os trabalha-
dores na categoria dos TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 
(data-base maio) e trabalhadores em EMPRESAS DE TRANSPORTES 
COLETIVOS, MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS, TURISMO, FRETA-
MENTO E URBANO (data-base junho) e trabalhadores em AGÊNCIAS E 
ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS (data-base agosto), pertencentes às bases 
territoriais de Barão, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, 
Cotiporã, Garibaldi, Fagundes Varela, Monte Belo do Sul, Santa Teresa, 
Salvador do Sul e Veranópolis para reunirem-se em ASSEMBLEIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 27 de março de 2017, às 
18h30min em primeira convocação e às 19h em segunda convocação, 
no SEST/SENAT, localizado na Rua Joana Guindani Tonello, nº 1561, 
Distrito Industrial, Bento Gonçalves, RS.

ORDEM DO DIA
a) Deliberar sobre a conveniência ou não de realizar Convenção ou Acor-
do Coletivo de Trabalho. Em caso afirmativo, bases dos pedidos;
b) Na hipótese de malogro nas negociações, deliberar sobre a conve-
niência ou não de instauração de Revisão de Dissídio Coletivo. Em caso 
afirmativo, bases dos pedidos;
c) Decidir a conveniência ou não do recolhimento de valores aos cofres 
do Sindicato em favor de sua manutenção.
d) Outorgar poderes à Diretoria do Sindicato para proceder todos os ne-
cessários trâmites para Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e/ou ins-
tauração do Dissídio Coletivo, bem como formação de comissão de ne-
gociação;
e) Deliberar sobre a concessão de poderes ao Presidente do Sindicato 
para as negociações com a categoria econômica, podendo aceitar ou re-
jeitar propostas, constituir procuradores e firmar acordos;

Bento Gonçalves, 13 de março de 2017.

Fernando Parisotto
Presidente

OBS: Será necessária a apresentação de documento que comprove que 
o participante da assembleia é integrante da categoria.

Dia Internacional da Mulher

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES, no exercício 
e no uso das atribuições que lhe confere o Art. 28, dos estatutos, convoca 
a todos os associados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no 
dia 24 de março de 2017, às 18:30 horas, em primeira convocação e às 
19:00 horas, em segunda convocação, na sede da entidade, para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1º) Apreciação e votação do balanço anual e relatório das atividades da 
entidade, referente ao ano de 2016;

2º) Outros assuntos de interesse da entidade.

Bento Gonçalves, 16 de março de 2017. 

LOURDES DE SOUZA
Presidente

Trabalhalhadoras do Sitracom BG exigem um governo que as respeite
Lugar de mulher é onde ela qui-

ser. Com esta temática o Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário de Bento 
Gonçalves (Sitracom BG) realizou no 
último sábado, o 1º Chá das Mulheres 
Trabalhadoras do setor moveleiro. O 
evento que marcou a celebração do 
Dia Internacional da Mulher, reuniu 
cerca de 150 trabalhadoras no auditó-
rio da entidade que debateram, entre 
outros assuntos, a questão da violên-
cia que assola as mulheres. Para a di-
retora sindical, Lionina Salete Cabral 
Piegas, os projetos de reforma da Pre-
vidência Social e Trabalhista que se-
rão votados na Câmara Federal fazem 
parte de um pacote de maldades sem 
tamanho para todas. “É uma violência 
contra as trabalhadoras deste País. 
Vamos voltar aos tempos da barbárie. 
Além de nos tirar o direito a aposen-
tadoria vai acabar com as conquistas 
que tivemos ao longo de décadas de 
luta. A garantia que teremos é a volta 
da escravidão”, protesta Lionina.

Ex- integrante da Câmara de Ve-
readores de Bento Gonçalves, Neilene 
Lunelli, conclamou as trabalhadoras a 
unirem-se para ir às ruas. “Sem luta 
teremos um futuro sombrio. Temos 
que ter mobilização, não podemos 
aceitar esta sentença de morte que 
o governo quer nos infligir”, denun-
ciou. A vereadora de Caxias do Sul, 
Denise Pessôa (PT) destacou a verda-
deira face da reforma. “Na verdade 
não querem uma reforma, mas sim o 
fim da Previdência Social para que a 
iniciativa privada ganhe muito dinhei-
ro em cima dos trabalhadores. Isto é 

uma violência sem limites”, observa. 
Para ela, nunca foi tão necessário a 
mobilização das mulheres. “Se não 
sairmos às ruas e lutar por nossos 
direitos vamos perder tudo o que 
conquistamos e isso não pode acon-
tecer”, argumentou. 

Outra forma de violência a mu-
lher precisa enfrentar diariamente, o 
assédio moral, também foi lembrada 
no encontro. 

A diretora sindical Gisele Guzzo 
destacou que inúmeras trabalhado-
ras são humilhadas diariamente den-
tro das empresas em que trabalham. 
“Tratam-nos como animais. A produ-
ção está acima da humanidade”, de-
nunciou. Ela alerta para que todas as 
vítimas denunciem seus agressores. 
“É um processo sigiloso e o sindicato 

tem meios de agir nesses casos sem 
colocar em risco a trabalhadora. Nós 
podemos combater isso”, afirmou. 

O presidente do Sitracom BG, 
Itajiba Lopes de Souza destacou a 
importância do evento. “As mulheres 
devem estar cientes da luta que preci-
sam travar para garantir a dignidade 
de suas famílias. 

A mobilização é fundamental e 
eventos como este, feitos por elas 
próprias ajudam para que se fortale-
çam cada vez mais”, concluiu. A pro-
gramação do encontro foi concluída 
com um chá de confraternização que 
foi servido pelos homens do sindica-
to. Elas ainda tiveram a disposição 
um serviço de maquiagem profissio-
nal oferecido gratuitamente.

Sindicalistas e trabalhadoras na luta contra a violência

Peça mostra benefícios do suco de uva para alunos de Bento        
Projeto Teatro Viajante será apresentado na próxima terça-feira (21), na Casa das Artes. Ganhos para a saúde, os aspectos 
culturais e sustentabilidade são as mensagens transmitidas no espetáculo

O suco de uva como mote de um es-
tilo de vida saudável e um aliado para a 

melhora da   aprendizagem e prevenção 
a doenças. Esta mensagem será transmi-

tida na próxima terça-feira (21) no es-
petáculo Teatro Viajante, de uma forma 
lúdica, para mais de 1,2 alunos da rede 
municipal de ensino de Bento Gonçalves 
(RS), incluindo 400 crianças do projeto 
social desenvolvido pelo Bento Vôlei.  

As sessões ocorrem no turno da 
manhã, às 9h, e no turno da tarde em 
dois horários:  14h e 16h, no anfiteatro 
da Casa das Artes. A peça, com duração 
de cerca de 50 minutos, também aborda 
os aspectos culturais da uva e dos seus 
derivados para a região da Serra Gaúcha 
e a necessidade de preservação do meio 
ambiente. Em novembro, mais de 1,8 
mil alunos da rede pública de ensino de 
Porto Alegre e Caxias do Sul assistiram 
as apresentações.

Após o espetáculo, os alunos de-
gustarão os produtos das empresas as-
sociadas ao projeto 100% Suco de Uva 

do Brasil.  Serão entregues  materiais  
informativos  sobre  as  diferentes cate-
gorias de sucos para os pais e kits com 
suco de uva 100% para as crianças. A ação 

tem o apoio institucional do Ibravin, por 
meio do projeto setorial, com recursos 
da Lei de Incentivo à Cultura (Lei  Roua-
net), do Ministério da Cultura.

Foto: Leonardo Anderson
Foto: Leonardo Anderson

Serão entregues  materiais  informativos  sobre  as  diferentes categorias de sucos para 
os pais e kits com suco de uva 100% para as crianças
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Mudanças para uso de rotativo do 
cartão geram dúvidas
Alguns bancos já anunciaram as taxas de juros que vão oferecer, mas 
consumidores ainda avaliam os reais benefícios das medidas

Foram anunciadas novas regras 
para o uso do rotativo do cartão de 
crédito. As determinações do Banco 
Central que entram em vigor a par-
tir de abril, e incluem uma mudança 
que gera algumas dúvidas entre os 
consumidores: quem optar por fazer 
o pagamento mínimo da fatura não 
poderá fazer essa opção por vários 
meses consecutivos.

Essas regras surgem como uma 
forma de desestimular o consumidor 
em relação ao uso do rotativo. Outro 
ponto é que a mudança também leva 
os bancos a oferecer soluções para 
parcelamento para o cartão de crédi-
to, com juros mais em conta. No ano 
passado, a taxa do rotativo chegou 
a 484,6% ao ano, segundo dados do 
Banco Central.

Atualmente, para não ficar 
inadimplente, o consumidor precisa 
pagar pelo menos 15% do valor da 
fatura até o vencimento da fatura. 
O restante da dívida segue para o 
mês seguinte, e aí é que a situação 
complica: os juros aplicados são al-
tíssimos.

No mês seguinte, o cliente está 
com a fatura na mão, e os valores 
(com o saldo da dívida do mês ante-
rior) já contem o juro incluso. Se ele 
não conseguir pagar integralmente 
essa fatura, ele paga novamente o 
valor mínimo, e a situação se repete. 
Esse é o motivo pelo qual as pessoas 
se referem ao efeito “bola de neve” 
quando falam no uso do rotativo.

Como fica a situação de-
pois das mudanças anun-
ciadas

A partir de abril, com as altera-
ções já em vigor, quem não conse-

guir pagar o valor total da fatura do 
cartão de crédito só poderá utilizar 
a possibilidade de pagamento míni-
mo de 15% apenas por um mês, não 
podendo repetir o processo na fatura 
seguinte. A partir daí, o banco é obri-
gado a oferecer uma linha de crédito 
para que o consumidor consiga par-
celar a sua dívida.

O próximo passo é o cliente en-
trar em negociação com a instituição 
financeira a respeito de prazos e taxa 
de juros relativos à pendência. Até o 
momento, quatro dos grandes ban-
cos do país já anunciaram as taxas 
que vão oferecer para seus clientes 
– menores do que aquelas aplicadas 
no cartão - variando de 1,99% a 9,99% 
ao mês.

Simplificando: ao invés de alon-
gar a dívida fazendo o pagamento 
mínimo da fatura por vários meses 
consecutivos, o cliente assume um fi-
nanciamento de sua pendência, com 
prazo específico e juros mais baixos. 
Na prática, é um modo de desestimu-
lar o uso do rotativo e evitar o tão 
temido efeito bola-de-neve.

Mudanças ainda geram 
dúvidas

Para a consumidora F. C. de 46 
anos, a expectativa é de que a dívi-
da do cartão, que ela já acumula há 
oito meses, seja zerada em breve. “O 
rotativo é uma alternativa tentadora, 
e quando o orçamento aperta, acaba-
mos usando, não tem jeito. Agora, te-
nho esperança de conseguir resolver 
isso logo, com juros menores, mas 
ainda não sei como vai funcionar, na 
prática”, explica.

Ela acredita que as novas regras 
vão, de certo modo, defender o con-

sumidor e evitar um pouco o descon-
trole financeiro, mas tem medo de 
que as medidas não tragam a solução 
que ela espera “Essas mudanças vão 
obrigar a gente a mudar, e isso é bom. 
Mas no fim das contas, não sei se vai 
ser tão vantajoso quanto eu espero. 
Ainda tenho muitas dúvidas, e isso me 
preocupa”, avalia.

Para Renato Zimmmermann, 48 
anos, empresário e economista, os 
juros dos cartões de crédito são os 
mais elevados do mercado financeiro. 
E esse já é um bom motivo para as 
pessoas  usarem o cartão com cautela. 
“O consumidor que entra nesta cilada, 
pagará juros de 14% ao mês que capi-
talizados anualmente chegarão a um 
número astronômico de 480%”.

Ele destaca ainda que no Brasil, 
existe uma generalizada falta de edu-
cação financeira e as pessoas acabam 
por utilizar equivocadamente os car-
tões de crédito para tentar empurrar 
uma situação financeira ruim para o 
mês seguinte.  E ressalta. “Entendo 
que já é momento de quebrar este ci-
clo perigoso. O ideal mesmo é evitar 
o uso desenfreado e tentar equilibrar 
as contas”.

Muitos especialistas destacam 
que o financiamento por parte dos 
bancos ainda é uma alternativa cara 
e que, por isso, deve ser evitada pelo 
brasileiro. Para o economista, quem 
já sente dificuldade para fazer o pa-
gamento mínimo também vai sentir 
o peso das parcelas do financiamento 
junto ao banco. “A melhor saída é, sem 
dúvida, tentar reorganizar o orçamen-
to familiar, cortar gastos desnecessá-
rios e buscar instituições financeiras 
que ofereçam as melhores condições 
na hora de negociar dívidas”, enfatiza.

Farmácias do município com 
medicamentos gratuidos
Cerca de 100 tipos de medicamentos estão dis-
poníveis nas farmácias 

As farmácias do município es-
tão com 100 tipos de medicamen-
tos disponíveis de forma gratuita. 
Eles podem ser retirados mediante 
apresentação de receita válida, for-
necida por médico da rede pública.

O primeiro lote, recebido no 
início de fevereiro, contou com 55 
itens; o segundo, no final do mes-
mo mês, com mais 10 fármacos e 
o terceiro, no início de março, com 
mais 23 tipos. Nesta semana, mais 
25 itens preenchem as prateleiras 
das farmácias, ultrapassando 100 
tipos de medicamentos.

“Ainda nos faltam alguns itens, 

mas estamos trabalhando dioturna-
mente para evitar que faltem fárma-
cos em nossas unidades de saúde, 
especialmente nas três farmácias 
municipais”, enfatiza o secretário 
Municipal de Saúde, Diogo Siquei-
ra.

Medicamentos em geral podem 
ser retirados nas Unidades Básicas, 
ao passo que medicação controlada 
e de especialidades médicas devem 
ser retirados apenas nas farmácias 
públicas, localizadas na Unidade de 
Saúde Zona Sul (Bairro Botafogo), 
no PA 24h São Roque e na Unidade 
Central (ao lado do INSS).

Confira a relação de medicamentos 
disponíveis:

AAS 100 mg
Ácido fólico 5 mg
Ácido Valpróico 500 mg
Ácido Valpróico Suspensão Oral
Adrenalina 1 mg/ml
Água Destilada 5ml injetável
Albendazol 400mg
Alendronato de Sódio 70mg
Alopurinol 100 mg
Aminofilina 100mg
Amiodarona 200 mg
Amitriptilina 25 mg
Amoxicilina 500 mg
Amoxicilina 500mg + Clavulanato de 
Potássio 125mg
Amoxicilina 50mg/mL Suspensão Oral
Amoxicilina + Clavulanato 
50mg/12,5mg/ml Suspensão Oral
Ampicilina 500 mg
Atenolol 50mg
Beclometasona 250 mcg Oral
Beclometasona 50 Mcg Nasal
Biperideno 2 mg
Cálcio 500mg + Vitamina D 400UI
Carbamazepina 200 mg
Carbamazepina 20mg/mL Xarope
Carbonato De Cálcio 500 mg
Carbonato de Lítio 300 mg
Carvedilol 6,25 mg
Cefalexina 250mg/5mL Suspensão 
Oral
Cefalexina 500mg
Cefuroxima 500mg
Cefuroxima 750 mg Injetável
Cetoprofeno 50 mg/mL Injetável
Ciclobenzaprina 5 mg
Cinarizina 75mg
Ciprofloxacino 500mg
Citalopram 20 mg
Clonidina 0,15 mg
Cloreto De Sódio 20% Injetável
Clorpromazina Solução Oral
Deslanosideo 0,2 Mg/mL Injetável
Dexametasona 0,1% Creme
Dexametasona 4 mg/ml Injetável
Dexclorfeniramina 2mg
Diclofenaco 25mg/ml Injetável
Dimenidrinato 50mg + Piridoxina 50 
mg/ml Injetável
Dipirona 500mg/mL Injetável
Dopamina 5 mg/mL Injetável
Doxazosina 4 mg
Estriol Creme
Etinilestradiol + Ciproterona 
0,035mg/2mg
Fenitoina 100 Mg
Fenitoina 5% Injetável
Fenobarbital 4% Solução Oral

Fentanila 0,05mg/ml Injetável
Fitas Para Medição de Glicemia
Fluconazol 150 mg
Furosemida 10mg/mL Injetável
Furosemida 40 mg
Guaco Xarope
Haloperidol 2mg/mL Solução Oral
Haloperidol 5 mg
Haloperidol Decanoato Injetável
Heparina 5000UI Injetável
Hidroclorotiazida 25 mg
Hidrocortisona 500 mg Injetável
Ibuprofeno 50 mg/ml Solução Oral
Imipramina 25 mg
Isossorbida 10 Mg
Levotiroxina 100 Mcg
Loratadina 10 mg
Loratadina Xarope
Metildopa 250 mg
Metoclopramida 10 mg
Metoclopramida 5mg/mL Injetável
Metronidazol 250 mg
Miconazol Creme
Nistatina Solução Oral
Nitrofurantoína 100mg
Nitroglicerina 5mg/ml Injetável
Nortriptilina 25 mg
Omeprazol 20 mg
Penicilina Benzatina 1.200.000 UI
Permetrina 1%
Prednisolona 3mg/mL Xarope
Prednisona 20 mg
Prednisona 5 mg
Prometazina 25mg/mL Injetável
Propiltiouracil 100 mg
Propranolol 40 mg
Ranitidina 15mg/mL Solução Oral
Ranitidina 25mg/mL Injetável
Risperidona 2mg
Sais Para Reidratação Oral
Solução Fisiológica 0,9% 100 mL Inje-
tável
Solução Fisiológica 0,9% 500 mL Inje-
tável
Solução de Glicose 5% 250mL Inje-
tável
Solução glicofisiológica 0,9/5%
Solução Glicofisiológica 500mL Inje-
tável
Sulfametoxazol 400mg +Trimetoprima 
80mg
Sulfato Ferroso solução oral
Varfarina 5 mg
Verapamil 80 mg
Vitamina Complexo B Comprimidos
Vitamina K Injetável
Vitaminas e Sais Minerais Comprimi-
dos

Vereador sugere redução de salário compatível 
com a redução de sessões na câmara
No última dia 15, Santos chamou a atenção dos colegas para um ponto 
ignorado até então

Na sessão da câmara de vere-
adores realizada no último dia 15, 
um pronunciamento cercado de co-
erência feito pelo vereador Idasir 
dos Santos lançou uma interrogação 
para os presentes na casa e chamou 
a atenção da comunidade. A questão 
diz respeito à proposta de redução 
do número de sessões na câmara, de 
duas para apenas uma por semana, 
que segue em discussão.

O vereador destacou o fato de 
que seus colegas argumentam não 
haver pauta para duas sessões na câ-
mara. “Em Bento Gonçalves, temos 
120 mil habitantes e somos em 17 
vereadores dentro dessa casa (...). Di-
zer que nós não conseguimos assun-
to, pauta para termos duas sessões 
semanais é, no meu ponto de vista, 
dizer que Bento é um município que 
não tem muitos problemas, que não 
haveria trabalho para estes vereado-
res”, enfatiza. 

Ele ressalta que a redução dos 
dias, consequentemente, reduziria 
em 50% o compromisso dos verea-
dores com a casa. E arremata. “Seria 
justo, seria um gesto muito nobre 

– já que não temos muito trabalho 
– que reduzíssemos também em 50% 
nosso salário de R$7.318,89 men-
sais”.

Segundo Santos, em quatro 
anos, a economia – que atingiria um 
montante de R$ 3.329.000,00 - seria 
suficiente para construir duas cre-
ches, ou mesmo, resolver a falta de 
medicamentos. “Seríamos o grupo 
de vereadores que fariam a diferen-
ça, seríamos conhecidos pelo resto 
de nossas vidas, com certeza”, afir-
ma o parlamentar.

E ele reconhece que muitos 
vão afirmar que o salário com a re-

dução (mais de três mil reais) seria 
pouco. “Não é”, afirma Santos. E 
completa. “Somos vereadores aqui 
no Brasil, não no Canadá nem na 
Suíça. E aqui no Brasil, a renda de 
75% das pessoas consegue atingir 
no máximo dois salários mínimos. 
E desses, 30% se viram com apenas 
um salário, ou seja, R$ 937,00.

E finaliza. “Essas pessoas não 
podem comparecer apenas uma vez 
por semana no seu trabalho. Eles 
cumprem 44 horas semanais para 
ter direito ao valor. É para pensar. 
Proporcionalmente, ganhamos mui-
to”.      
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Esportivo empata e segue sem 
vencer na Divisão de Acesso
Equipe não saiu do 0x0 contra o Glória em jogo válido pela terceira 
rodada da competição

O Esportivo está tentando sair 
da lama na Divisão de Acesso. Sem 
técnico e com uma equipe contesta-
da pela torcida, a equipe se mostra 
ineficaz na competição. O AlviAzul 
ainda não venceu na competição, e 
no terceiro confronto a equipe ficou 
apenas no empate contra o Glória, 
fora de casa. A partida aconteceu na 
noite de quarta-feira, 15.  

O jogo começou bastante equi-
librado, com chances claras de gol 
para ambas as equipes. O Esportivo 
enfatizou a marcação para anular o 
setor ofensivo adversário, apostando 
na velocidade e nos contra-ataques 
para chegar próximo ao gol do Gló-

ria. Mesmo com oportunidades, as 
equipes não conseguiram ter efetivi-
dade para balançar as redes. Aos 40 
minutos de partida, o jogo foi inter-
rompido por conta da falta de luz no 
estádio. 

Após uma longa espera para o 
restabelecimento da iluminação, por 
conta de uma nova falta de energia 
no estádio, a etapa inicial começou 
marcada pela intensidade e pelo 
equilíbrio entre as equipes dentro de 
campo.

O Glória de Vacaria chegou for-
te ao ataque, obrigando o goleiro 
Luiz Müller a fazer grandes defesas 
para salvar o Esportivo. Aos 36 minu-

tos, Juninho, foi expulso da partida 
depois de levar o segundo cartão 
amarelo, ficando com um jogador a 
menos nos minutos finais de jogo. 
Administrando o marcador e segu-
rando a pressão adversária, o Es-
portivo conquistou o seu primeiro 
ponto, empatando em 0 a 0 com a  
equipe de Vacaria. 

Com o resultado, a equipe do 
Esportivo permanece na sexta posi-
ção do grupo B da Divisão de Aces-
so. Na próxima rodada, a equipe de 
Bento Gonçalves enfrenta o Tupi de 
Crissiumal dentro de casa, no do-
mingo, dia 19, as 16h no Estádio 
Montanha dos Vinhedos. 
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Adilson Coelho segue na 
presidiência da BGF
Equipe se organiza para participar da Série ouro 2017

O Bento Gonçalves Futsal tenta 
conquistar espaço na Serra Gaúcha. A 
equipe tem conquistado a cidade e o 
respeito dos torcedores.

 A diretoria segue trabalhando, e 
na última semana definiu que Adilson 
Coelho continua sendo o presidente da 
equipe.

O BGF tenta participar do Estadual 
da Série Ouro em 2017, e segundo o 

presidente, a equipe deve participar, 
mas ressalta que precisa do ginásio 
em condições com as medidas de 
36x18m e ainda o PPCI, caso isso 
não aconteça em Bento terão que 
buscar alternativas.

O BGF segue com as escolinhas 
em funcionamento e o comando de 
Vaner Flores que tem contrato com 
o BGF até o final de 2017.

Anúncio de sequência de Coelho foi feito esta semana

Equipe feminina da ACBF se 
apresenta para a temporada

O time feminino da Associação 
Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) se 
apresentou para o início da tempora-
da 2017 na noite de quarta-feira, 15. 
Ao todo, 15 atletas devem compor o 
grupo que vai disputar o Campeona-
to Estadual neste ano.

Ao chegarem no Centro Muni-
cipal de Eventos Sérgio Luiz Guer-
ra, as meninas foram recepcionadas 
pelo Presidente de Honra Vitalício da 
ACBF, Clovis Tramontina, que desejou 
boas-vindas às meninas. Depois, a 
equipe foi apresentada oficialmente 
com a presença da imprensa da cida-
de.

O Presidente Fabiano Käfer, o 
Vice-presidente Bolivar Zuanazzi e o 
Coordenador das Categorias de Base, 
Edgar Baldasso, também recepciona-
ram as garotas que vestirão a camisa 
laranja em 2017. Eles lembraram da 
história de persistência da ACBF para 
chegar a sua primeira conquista de-
pois de 20 anos de luta, para motivar 

as garotas na busca pelo primeiro 
título do feminino.

Por fim, o técnico da equipe, 
Henrique Pianta, pediu comprome-
timento para as atletas e ressaltou 
que esse grupo pode entrar para 
a história do time laranja. “Vocês 
estiveram com o Clovis [Tramonti-
na] na chegada. E ele sempre disse 
que o título no Feminino é o único 
que falta. Esse é o maior objetivo. 
É o único título que falta para a 
ACBF e a gente pode ficar marcado 
para sempre na história desse clu-
be, que tem 41 anos. Já estou aqui 
há alguns anos e quero muito esse 
título. Essa camisa é a mais vence-
dora no Brasil no futsal masculino, 
mas a gente pode começar uma 
história parecida no feminino”.

Para esta temporada, o elenco 
sofreu uma grande reformulação. 
Seis atletas novas reforçam o time 
laranja. Do time do ano passado, 
nove jogadoras permaneceram.

Com o resultado, a equipe do Esportivo permanece na sexta posição do grupo B da Divisão de Acesso
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Uma mulher de 54 anos, foi víti-
ma de um furto na sua residência na 
noite de terça-feira, 14, na Travessa 
Montenegro, bairro Juventude.

A vítima relata que estava em sua 
casa quando ouviu um barulho no pá-
tio e foi verificar. 

Olhando pelas grades, avistou 
dois indivíduos carregando quatro 

Um homem de 30 anos morreu 
em acidente de trânsito na tarde 
de terça-feira, 14. A colisão acon-
teceu no km 78 da ERS 122 entre 
um Focus, com placas de Bento 

Homem morre em acidente na ERS 122
Gonçalves e um Caminhão também 
de Bento.

A vítima foi identificada como 
Aquiles David da Silva de 30 anos 
e ele vinha do litoral em direção a 

Caxias do Sul. Silva faleceu na hora.
Informações preliminares dão 

conta de que Aquiles possa ter tido 
um mal súbito. Ele ziguezagueava 
na pista.

Homem baleado no Novo Futuro
Um jovem de 23 anos sofreu 

uma tentativa de homicídio na ma-
nhã de quarta-feira, 15, no Residen-
cial Novo Futuro.

O jovem foi baleado na nádega 
enquanto subia as escadas para che-
gar em casa.  Ele já tem diversas pas-
sagens na polícia e não foi localizado 

o suspeito da autoria do disparo.
O SAMU compareceu no local e 

encaminhou a vítima para o Hospital 
Tacchini.

Menor assaltado indo para a escola
Uma criança de 14 anos foi as-

saltada indo para a escola na manhã 
de quarta-feira, 15, na rua Amarildo 
Campanholo Sonza, bairro Progres-
so.

A vítima estava caminhando pela 
rua quando foi abordado por um indi-
víduo que apontou a arma para a ca-

beça do menor e exigiu que fosse en-
tregue o celular. Ele estava com uma 
jaqueta preta e sem capacete. Após o 
crime, o meliante seguiu em direção 
ao Ginásio Municipal do Progresso.

A vítima não pode comparecer à 
delegacia, mas diz que pode identifi-
car o indivíduo.

Dois veículos furtados em um dia
Na quarta-feira, 15, dois veícu-

los foram furtados na cidade. Um 
deles foi furtado no início da tarde, 
por volta da 13h, na rua Presidente 
Costa e Silva no bairro Planalto. A 
vítima estacionou o veículo perto 
do Fórum enquanto comparecia a 
uma audiência. E ao retornar ao es-
tacionamento, percebeu que o carro 
havia sumido. Imediatamente en-
controu em contato com a Brigada 

Militar que compareceu ao local e o 
conduziu a Delegacia de Polícia para 
registro de ocorrência.

Já o segundo aconteceu no final 
do dia, em torno das 18h, na rua 
Ramiro Barcelos, quando a vítima 
estacionou sua motocicleta na rua 
para ir visitar sua esposa que está no 
Hospital, porém quando retornou 
ao local, ele não encontrou mais a 
moto.  

Uma tentativa de fuga no estilo 
“filme de ação”

Um foragido da justiça de 42 
anos, foi recapturado na tarde de 
quarta-feira, 15 e a ação foi digna de 
uma cena de um filme de ação.

Durante um patrulhamento de 
rotina da Brigada Militar na rua Ca-
xias do Sul, bairro Glória, os policiais 
avistaram um indivíduo que era fo-
ragido do presídio e que havia um 
mandato de prisão contra ele. Eles 
deram a ordem para que o meliante 
parasse, mas ele não respeitou, e foi 
necessário um disparo de uma arma 
de condução elétrica Spark, porém o 
homem conseguiu retirar os dardos e 
fugir.

Na fuga, o indivíduo entrou em 
uma residência, na qual havia uma 
mulher grávida de oito meses, e logo 
saiu correndo do local pulando para 

cima do telhado da casa e seguindo 
para outra residência. Nesta casa, ele 
abriu a torneira do gás e ameaçou 
colocar fogo em tudo se fosse pego. 
Os policiais não conseguiram entrar 
na casa e tampouco verificar se havia 
moradores, pois logo depois ele cor-
reu novamente para a casa da mulher 
grávida e ali foi feito mais um disparo 
de lazer, mas novamente ele conse-
guiu se livrar dos dardos.

Foi necessário quatro disparos 
com a arma de lazer para conter o 
meliante. 

Após, ele foi conduzido a 
UPA24h para tratar dos ferimentos 
e posteriormente foi encaminhado a 
Delegacia de Polícia onde foi recolhi-
do novamente ao Presídio Estadual 
de Bento Gonçalves.   

Indivíduos furtam mesa e 
cadeiras no bairro Juventude

cadeiras e uma mesa, então ela co-
meçou a gritar para que eles saíssem 
de sua propriedade e eles acabaram 
deixando a mesa para trás, levando 
apenas as quatro cadeiras.

Segundo ela, as câmeras de segu-
rança de sua vizinha gravaram a ação 
e que posteriormente ela levará as fil-
magens até a primeira delegacia. 

O jovem de 21 anos suspeito de 
matar João Carlos Bublitz, no dia 18 
de fevereiro, em uma escadaria no 
bairro Municipal foi preso em Gra-
mado no final da tarde de quarta-
-feira, 14.  Através da decretação da 
prisão temporária de 30 dias ele foi 

Capturado acusado de homicídio no Municipal
capturado. O mandado de prisão foi 
cumprido pelos investigadores da 2° 
Delegacia de Polícia (2°DP) de Bento 
Gonçalves. 

O jovem foi trazido para Dele-
gacia de Polícia de Bento através da 
polícia civil de Gramado.

O crime foi registrado por volta 
das 5h de sábado, 18, na Rua Baldu-
íno Alegretti. 

O fato aconteceu em uma esca-
daria do bairro Municipal, quando Bu-
blitz  foi alvejado com vários disparos 
de arma de fogo.

Um jovem de 17 anos foi apre-
endido com uma arma roubada e 
efetuando disparos com o revólver 
na rua Fortaleza, bairro Botafogo. O 
fato aconteceu na noite desta quarta-
-feira, 15, por volta das 22h45min.  

O adolescente foi encaminhado 
a Delegacia de Polícia para o registro 
da ocorrência policial, assim como a 
arma que foi apreendida. 

O pai do adolescente infrator foi 
detido por ameaças e desacato ao 
policiais militares e responderá um 
Termo Circunstânciado (TC), foi ouvi-
do e liberado.

Adolescente detido após disparos de arma de fogo 
em via pública no bairro Botafogo

Uma colisão transversal, en-
volvendo um GM/Monza de Ben-
to Gonçalves e uma CG 125 de 
Teutônia ocorrido no km 219 da 
BR-470, deixou o motociclista de 
30 anos com lesões leves.

Motociclista fica ferido em 
acidente na BR-470

O fato aconteceu no começo 
da noite de segunda-feira, 13.

O condutor da moto  foi so-
corrido pelo SAMU sendo enca-
minhado para o Hospital Tacchi-
ni.

Um acidente de trânsito 
aconteceu na tarde de quarta-
-feira, 15, com somente danos 
materiais. 

Foi uma colisão traseira, en-
volvendo um GM/Celta de Bento 
Gonçalves e um M.Benz/L 1113 
de Maracajá/SC, ocorrido no km 
231 da BR-470, sentido decres-
cente, em Carlos Barbosa. 

Acidente de trânsito no km 231 da BR-470

PRF apreende carga de eletrônicos na BR 470 
A abordagem aconteceu em frente ao posto da PRF de Bento. O homem 
confessou ter trazido a mercadoria de Foz do Iguaçu, PR. 

Na noite desta terça (14), em fiscali-
zação de rotina, policiais rodoviários fede-
rais abordaram um VW Voyage conduzido 
por um homem de 51 anos. No interior 
do veículo havia dezenas de vídeo games, 
controles eletrônicos para jogos, fontes de 
alimentação eletrônicas e celulares. Aos 
policiais, ele disse ter trazido a carga de 
Foz do Iguaçu, Paraná, com destino a Bento 
Gonçalves.

Como estava sem a devida licença, a 
mercadoria foi apreendida e, juntamente 
com o veículo, com placas de Bento Gonçal-
ves, foram entregues à Receita Federal do 
Brasil para os procedimentos legais. O ho-
mem responderá a um processo administra-
tivo tributário que poderá resultar, dentre 
outras medidas, na perda de seu veículo.

O jovem foi apreendido 
com a arma roubada

e pai foi detido também 

O acidente só deixou danos materiais

 O homem responderá a um processo administrativo tributário que poderá resultar, dentre outras 
medidas, na perda de seu veículo



Programação válida de 09/03 até 
15/03
Sujeita a alterações sem aviso 
prévio
Shopping  Bento - 3055.2442
L’américa Shopping - 3454-1334
Salas tradicionais (2D):
R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 meia 
Salas 3D: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 
meia
Promoção de Quarta-feira: Todos 
Pagam Meia!
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L’america Shopping
Sala 1
Logan (2D) (Duração 
02h17min/ Ação/ Ficção Cienti-
fíca/ Aventura/ 16 anos) 
Todos os dias 
18h30 - Legendado
21h20 - Dublado 

Quatro Vidas de um Cachorro 
(2D)(Duração 1h39min/Drama-
Comédia-Família/10 Anos)
Todos os dias                                                       
16h20min – Dublado                                                                       

Um cachorro morre e reencarna várias ve-
zes na Terra. Embora encontre novas pes-
soas e viva muitas aventuras, ele mantém 
sempre o sonho de reencontrar o seu pri-
meiro dono, Ethan, seu maior amigo e o 
grande amor de sua vida.

50 Tons mais Escuros (2D)
(Duração 1h58min/Drama-
Erótico/16 Anos)
Todos os dias
21h20- Dublado

Incomodada com os hábitos e atitudes de 

Christian Grey (Jamie Dornan), Anastasia 
(Dakota Johnson) decide terminar o rela-
cionamento e focar no desenvolvimento de 
sua carreira. Ele, no entanto, não desiste 
tão fácil e fica sempre ao seu encalço, insis-
tindo que aceita as regras dela. Tal cortejo 
acaba funcionando e ela reinicia o relacio-
namento com o jovem milionário, sendo 
que, aos poucos, passa a compreender me-
lhor os jogos sexuais que ele tanto aprecia.

Kong: A Ilha da Caveira (2D) 
(Duração 1h59min/Ação-Aven-
tura/12 anos)
Todos os dias 
14h00 - Dublado

1944, durante a Segunda Guerra Mun-
dial. Dois aviões, um americano e outro 
japonês, são abatidos em pleno combate 
aéreo. Os pilotos sobrevivem, chegando 
a uma ilha desconhecida no Pacífico Sul. 
Lá eles dão continuidade à batalha, sendo 
surpreendidos pela aparição de um macaco 
gigante: Kong. Em 1973, Bill Randa (John 
Goodman) tenta obter junto a um político 
norte-americano a verba necessária para 
bancar uma expedição à tal ilha perdida. 
Ele acredita que lá existam monstros, mas 
precisa de provas concretas. Após obter a 
quantia, ele coordena uma expedição que 
reúne militares, liderados pelo coronel 
Preston Packard (Samuel L. Jackson), o ras-
treador James Conrad (Tom Hiddleston) e a 
fotógrafa Mason Weaver (Brie Larson).

Sala 2
Moana – Um Mar de Aveturas 
(3D)(Duração 1h45min/Ani-
mação-Família-Aventura/Livre)
Todos os dias
14h00
 
Kong: A Ilha da Caveira (3D) 
(Duração 1h59min/Ação-Aven-
tura/12 anos)
Todos os dias 

18h30min - Legendado

A Grande Muralha (2D) (Du-
ração 1h44/ Aventura, História/ 
12 anos)
Todos os dias
16h20 - Dublado

No século XV, William (Matt Damon) e To-
var (Pedro Pascal) são dois mercenários em 
busca de “pó negro” (pólvora). Depois de 
escaparem do ataque de uma criatura mis-
teriosa, eles se encontram, acidentalmente, 
aos pés da Grande Muralha. Lá, eles acabam 
aprisionados pelos guerreiros chineses, 
que estão na iminência de sofrerem um 
ataque. Reza a lenda que, a cada 60 anos, 
uma horda de monstros tenta transpassar 
a barreira, para se alimentar dos humanos 
que vivem do outro lado.

Shopping Bento
Sala 1
Logan (2D) (Duração 02h17min/ 
Ação/ Ficção Cientifíca/ Aventu-
ra/ 16 anos) 
Todos os dias 
14h30 - Dublado
21h - Dublado 

Em 2029, Logan (Hugh Jackman) ganha a 
vida como chofer de limousine para cuidar 
do nonagenário Charles Xavier (Patrick 
Stewart). Debilitado fisicamente e esgota-
do emocionalmente, ele é procurado por 
Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma me-
xicana que precisa da ajuda do ex-X-Men 
para defender a pequena Laura Kinney / 
X-23 (Dafne Keen). Ao mesmo tempo em 
que se recusa a voltar à ativa, Logan é per-
seguido pelo mercenário Donald Pierce 
(Boyd Holbrook), interessado na menina.

Sala 2
Bela e a Fera (3D) (Duração 

2h09min/ Fantasia, Aventura/ 
10 anos
Todos os dias 
14h30 e 21h15 - Dublado
18h30min - Legendado

Moradora de uma pequena aldeia francesa, 
Bela (Emma Watson) tem o pai capturado 
pela Fera (Dan Stevens) e decide entregar 
sua vida ao estranho ser em troca da liber-

dade dele. No castelo, ela conhece objetos 
mágicos e descobre que a Fera é, na verda-
de, um príncipe que precisa de amor para 
voltar à forma humana.

50 Tons mais Escuros (2D)
(Duração 1h58min/Drama-Eró-
tico/16 Anos)
Todos os dias
18h30min - Dublado


