
GAZETA
Bento Gonçalves - 30 de Junho de 2017 - Edição 3128
Circulação nas terças e sextas - R$ 2,20 - www.gazeta-rs.com.br    muito mais que notícias

Pág. 05

Pág.  03

Pág. 09

Crédito: Jeferson Soldi/D
ivulgação Sindm

óveis

Pág. 05

PF suspende
emissão de
passaportes

Pág. 11

Homens
presos por
tráfico

Pág. 10

Snakes faz
seleção de 
atletas

Pág. 05

Pagamento
do PIS é
prorrogado

Bento arrecada 
R$ 25 milhões 
em impostos
em maio

Greve tem baixa adesão de sindicatos
Stimmme e Sitracom confirmam presença em movimento nesta sexta-feira, na Via del Vino, que este ano terá 
a adesão do IFRS

Vacinas poderão 
ser aplicadas 
em farmácias

Pág. 07

Exportações crescem para 
três setores da indústria

Setor moveleiro aumentou número de vendas em maio. Projeção de Indústria Metalmecânica é de crescimento na
exportação e  Vinícola já tem maior número de países de destino que nos primeiros meses de 2016.
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Opinião da Gazeta
O alento da exportação

Na edição de hoje buscamos 
dados  de exportação dos três 
maiores setores da economia da 
cidade. A Movergs fez um balanço 
bem positivo das exportações de 
móveis do Estado, e em Bento Gon-
çalves, das 300 indústrias do setor, 
50 exportam seus produtos e con-
seguem assim, driblar a recessão 
que assola o país, fechando indus-
trias e diminuindo drasticamente os 
postos de trabalho. O Sindmóveis  
revelou que o setor moveleiro da 
cidade exportou, de janeiro a maio 
deste ano, quase U$s 14 milhões. Já 
o setor metalúrgico aumentou nes-
te primeiro semestre 12%, em rela-
ção ao mesmo período de 2016. Os 
vinhos apresentaram um aumento 
nas exportações de 2015 para 2016 
de quase 1,2 milhões de litros.

Mesmo com este refresco nas 

exportações, a crise econômica 
continua deixando imóveis desocu-
pados, lojas fechando, e principal-
mente o medo dos empregados de 
perder o emprego, e dos emprega-
dores de fecharem as portas. Mes-
mo assim a cidade arrecadou R$ 25 
milhões somente em três impostos 
estaduais. 

Com o receio de faltar o empre-
go ou clientes, o consumo de bens 
diminui ao máximo e a economia 
gira muito devagar, mas continua a 
gerar riquezas através de todos os 
impostos.

O grande problema continua 
sendo a falta de gestão - e baten-
do na mesma tecla, na melhor das 
hipóteses -  dos recursos públicos. 
Continuamos com falta de médicos, 
remédios, vagas nas creches. nenhu-
ma obra, muito menos manutenção 

do básico, como tapar buracos em 
vias públicas, que continuam a fazer 
aniversários, ou a manutenção de 
estradas de interior.

 Oras, se não há obras novas, 
nem continuidade de antigas, há 
cortes em serviços básicos, onde 
está indo os recursos dos impostos 
arrecadados?

 Não adianta o prefeito discur-
sar sobre o sucesso de gestão para 
outros prefeitos, quando não faz 
o dever de casa. Mas, afinal, onde 
está o Prefeito Pasin que não con-
segue nem empossar um secretário 
de Agricultura há meses? Será que 
estava esperando a derrota da ex-
-presidente do sindicato rural para 
suprir a vaga e voltar a brilhar nos 
eventos sociais com suas selfies em 
conjunto com o mandatário munici-
pal?
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Exportação cresce nos três principais segmentos 
da indústria de Bento Gonçalves
O setor moveleiro continua ocupando o segundo lugar no ranking nacional dos que mais exportam, com 26,7%, atrás 
apenas do líder Santa Catarina, com 37%. A Indústria metalúrgica espera fechar o semestre com crescimento de 12%

Bento Gonçalves apresenta sal-
dos positivos da balança comercial, 
ou seja, exporta mais do que importa, 
segundo dados do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). A indústria é uma das 
grandes responsáveis pelo benefício. 
Na cidade, a produção moveleira tem 
a maior participação no setor indus-
trial, seguida pela metalmecânica e 
pela vinícola. Em 2015, cada segmen-
to contribuiu com 41,4%, 20,3% e 16% 
respectivamente do valor adicionado 
fiscal (VAF) do município.

Relacionado ao setor moveleiro, 
na quarta-feira (28), a Associação da 
Indústria de Móveis do Estado (Mover-
gs), divulgou os dados de exportação 
do Rio Grande do Sul. O resultado foi 
favorável, isso porque a taxa cresceu 
13,9% em maio, em relação a abril, 
totalizando uma arrecadação de US$ 
15,2 milhões. O Rio Grande do Sul 
ocupa o segundo lugar no ranking 
nacional de exportação, com 26,7% 
de presença, seguindo a liderança de 
Santa Catarina (37%) e seguido pelo Pa-
raná (15,8%), São Paulo (13,4%) e Minas 
Gerais (2,7%). 

No Brasil, a alta foi de de 10,5%, 
uma soma US$ 57 milhões, frente aos 
US$ 51,6 alcançados no mês anterior.  
De janeiro a maio, a soma está em US$ 

249,7 milhões, o que representa uma 
alta de 8% em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. De acordo com o 
MDIC, os países destino das exporta-
ções brasileiras são Estados Unidos ( 
27,2%), Reino Unido (10,4%), Argentina 
(8,8%), Uruguai (7%), e Peru (6,2%).

Segundo o Sindicato das Indús-
trias do Mobiliário de Bento Gonçalves 
(Sindmóveis), cinquenta empresas do 
município trabalham com exportação 
no setor. O valor em dólares resultou 
em US$ 34,79 milhões em 2016 e de 
janeiro a maio de 2017, o resultado 
prévio é de US$ 13,68 milhões. Os 
principais produtos exportados são 
móveis de madeira para cozinhas e 
dormitórios. Diferente do ranking 
nacional, em que os Estados Unidos 
lidera como principal importador, de 
janeiro a maio o Uruaguai é o país que 
mais importa móveis de Bento (com 
base territorial extendida para Monte 
Belo do Sul e Santa Tereza), seguido 
pelo Peru, Chile, Argentina, Paraguai 
e, em sexto, o país norte-americano.

Para o presidente do Sindmóveis 
de Bento Gonçalves, Edson Pelicioli, 
os dados refletem o incansável traba-
lho das empresas locais para diversi-
ficar mercados e encontrar parceiros 
comerciais  fora do Brasil, iniciativas 
apoiadas pelo Sindmóveis por meio de 

seu Comitê Internacional.
Uma análise de dados confere, 

entratanto, que a exportação teve 
uma baixa significativa entre 2010 
e 2016. Por exemplo, no primeiro 
ano, $59.401.172,00 foi o valor to-
tal arrecadado na atividade, contra 
$34.792.308,00 do último ano.

O setor mecânico, metalúrgico e 
de material elétrico também teve me-
lhora na exportação, de acordo com 
o Sindicato das Indústrias Metalúrgi-
cas, Mecânicas e de Material Elétrico 
de Bento Gonçalves (SIMMME). Ain-
da sem fechar os dados do primeiro 
semestre de 2017, o presidente do 
SIMME, Juarez Piva, projeta que em 
um ano a exportação cresceu em mé-
dia de 10% a 12%. “Nosso setor está 
exportando bastante, o que está nos 
ajudando neste momento de crise”, 
avalia. Países da América Latina, como 
Colômbia e Peru, são os que mais im-
portam do segmento, além de Esta-
dos Unidos e Europa.

De 2011 a 2015, a exportação no 
setor apresentou picos de queda e de 
crescimento. Em 2011, vendeu na ati-
vidade U$ 14 milhões de dólares, mas 
em 2011, U$ 11 milhões, entretanto, 
dos anos computados, o melhor foi 
2012, com U$ 16 milhões.  

O Instituto Brasileiro do Vinho 

(Ibravin), comunicou que de janeiro 
até maio, dezesseis empresas do seg-
mento de vinícola já exportaram para 
28 destinos. O ponto positivo, em re-
lação a 2016, é que no mesmo perío-
do do ano passado, eram apenas 25 
países, ou seja, três novos já começa-
ram a importar produtos vinícolas de 
Bento Gonçalves.

Os números de exportação do 
setor teva alta tanto na linha de es-
pumantes quando na de vinho. O 
volume em litros exportado  de es-
pumante em 2015 foi de 145.282; 
e em 2016, 174.049 . Em relação ao 
vinho, o volume apresentou alta de 
1.446.488 em 2015 para 2.104.333 

em 2016. O total de litragem avan-
çou de 1.591.770 para 2.278.382 em 
2016. Os principais importadores das 
vinícolas bento-gonçalvenses são Pa-
raguai, Estados Unidos, Reino Unido, 
Colômbia e China.                                        

O setor comemora o balanço po-
sitivo. “Contrabalançando o desempe-
nho no mercado doméstico, o setor 
comemora a retomada nas vendas 
para o Exterior. O resultado mostra 
a crescente aceitação internacional 
dos vinhos brasileiros, principalmente 
em mercados considerados bastante 
competitivos, como Estados Unidos, 
Europa e Ásia”, avalia em nota a As-
sessoria de Imprensa.

Setor de vinícola é o terceiro com maior participação no município
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A High Design –Home & Office 
Expo é uma feira que dá continui-
dade à Casa Brasil em São Paulo, 
e tem a curadoria do Sindmóveis. 
Em sua segunda edição, o evento 
tem três dias de duração, de 08 a 
10 de agosto, e conta com exposi-
ção de móveis e complementos de 
alto padrão, estúdios de design, 
congresso, mostra e premiação da 
20ª edição do Prêmio Salão Design. 
Cinco empresas de Bento Gonçalves 
participam da feira. Três no Studio 
High, espaço destinado ao trabalho 
de designers; uma empresa no espa-
ço autoral para produtos assinados 
de indústrias e designers e uma in-
dústria expondo no segmento pla-
nejados.

A High Design terá rodadas de 
negócios entre estúdios de design e 
convidados estrangeiros. A iniciati-
va, promovida pelo Sindmóveis e a 

Casa Brasil recebe expositores
em São Paulo
Evento que acontece em agosto tem a curadoria do Sindmóveis

 High Design está em sua segunda edição

Feira terá rodadas de negócios entre estúdios de design e convidados estrangeiros

Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-
-Brasil) por meio do Projeto Raiz, 
busca internacionalizar o serviço 
nacional e fomentar as exportações

De acordo com o presidente 
do Sindmóveis, Edson Pelicioli, os 
eventos simultâneos à feira são 
importantes porque o mercado da 
alta decoração é caracterizado por 
um público que busca além da re-
alização de negócios. “O público 
espera ver referências em estilo, 
tendências e movimentos de mer-
cado. É por isso que a High Design 
Expo se apresenta numa plataforma 
que vai além da exposição de pro-
dutos, oferecendo uma experiência 
superior ao visitante com estúdios 
de design, congresso e mostras. O 
Sindmóveis acredita nesse forma-
to para a cidade de São Paulo: um 
evento de alto padrão, que ecoa ao 
mundo a criatividade brasileira”, 
avalia.

A Giordani Turismo, empresa 
especializada em turismo de quali-
dade na Serra Gaúcha, criou três pa-
cotes ideais para quem tem poucos 
dias para - mas muita vontade – co-
nhecer os encantos da Região Uva e 
Vinho no Rio Grande do Sul neste 
inverno. Todos podem ser diverti-
mento para a família, com o grupo 
de amigos ou para aproveitar a dois.       

O pacote Férias de Julho I é 
indicado para os visitantes que dis-
põem de apenas três dias para co-
nhecer a região. Inclui duas noites 
de hospedagem com café da manhã, 
tours Caminhos de Pedra (num ce-
nário de paisagem exuberante com 
casas, costumes e cultura do imi-
grante italiano preservados) e Gari-
baldi (município da Rota dos Espu-
mantes), além do famoso passeio de 
Maria Fumaça por um trajeto de 23 
quilômetros celebrando a cultura do 
imigrante com música e degustação 
de vinhos, espumante Moscatel e 
suco de uva . 

Para aqueles que podem viajar 
para lá com mais tempo, a Giordani 
criou os pacotes Férias de Julho II 
e III.

O Férias de Julho II proporcio-
na o traslado do aeroporto ao hotel 
ida e volta, 4 noites de hospedagem 
com café da manhã, um Tour pelo 

Região uva e vinho: roteiros na
medida certa para as férias de julho

Vale dos Vinhedos (a primeira re-
gião demarcada de vinhos do Bra-
sil), o passeio de Maria Fumaça e o 
Parque Temático Epopeia Italiana 
(com espetáculo cênico que resgata 
a história dos italianos no Brasil), 
além do Tour Caminhos de Pedra. 

No III , além do traslado e hos-
pedagem por 4 noites com café da 
manhã, passeio de Maria Fumaça e 
visita ao Parque Epopeia Italiana, 
estão incluídos o Tour Garibaldi e o 
Sabores da Serra, uma experiência 
cultural e gastronômica realizada 
em uma vinícola tradicional fami-
liar, com museu, oficina de Sopa de 
Capeletti com degustação e o sape-
co dos pinhões na grimpa (fogueira 
feita de galhos das araucárias), exa-
tamente como os imigrantes prepa-
ravam essas sementes. 

Os 3 pacotes estão disponíveis 
durante o mês de julho de 2017.

Valores:
Férias de Julho I: a partir de 10x 

de R$58,80 por pessoa.
Férias de Julho II: a partir de 

10x de 128,60 por pessoa.
Férias de Julho III: a partir de 

10x de 133,70 por pessoa.
Formas de pagamento: cartões 

Visa, MasterCard e American Ex-
press

Duas ou quatro noites, com natureza, história, 
vinhos e aconchego

O tour por Caminhos de Pedra mostra um cenário de paisagem exuberante, com 
casas, costumes e cultura do imigrante italiano preservados

Que tal aprender como se faz espumantes?
A Associação Brasileira de Someliers-RS e Vinícola Aurora promovem
masterclass sobre elaboração de espumantes na próxima terça-feira (4)

Conhecer a Vinícola Aurora e 
ainda ficar por dentro dos seus mé-
todos de elaboração é a proposta da 
masterclass promovida pela secção 
gaúcha da ABS em parceria com a 
vinícola Aurora. Você que mora na 
cidade pode participar da atividade 
que acontece na próxima terça-fei-
ra, dia 4, a partir das 19h30min.

Os participantes irão conhecer 
os métodos de elaboração utiliza-
dos e o perfil sensorial dos produ-
tos, além da palestra “Espumantes: 

Surpreenda seus sentidos” que  será 
proferida pelos enólogos Jurandir 
Nosini e William Paim. Na ocasião, 
serão detalhados os métodos de 
elaboração utilizados e o perfil sen-
sorial dos produtos elaborados por 
diferentes métodos. Os participan-
tes, inclusive, poderão degustar es-
pumantes ainda em processo de au-
tólise e finalizados – confira abaixo: 

- Degustação de 2 vinhos bases 
espumantes; 

- Degustação de espumante em 

autólise (Sem dégorgement); 
- Degustação de espumante 

com 6 meses de autólise (charmat 
longo); 

- Degustação de espumante 
com 12 meses de autólise (tradicio-
nal); 

- Degustação de espumante 
com 18 meses de autólise (tradicio-
nal); 

- Degustação com espumantes 
finalizados (Charmat e Tradicional 
e Asti)

Masterclass Espumantes: 
Surpreenda seus senti-
dos;
Local: Sede da Vinícola 
Aurora
Rua Olavo Bilac, 500 - 
Bento Gonçalves – RS;
Data e hora:
4 de julho, terça, 

Serviços:
19h30min;
Vagas:
Limitadas por ordem de 
inscrição;
Investimento:
-Público geral: R$ 190
https://pag.ae/bhlBvpV 
-Sócios ABS-RS: R$ 30
https://pag.ae/bmlBvzn
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Prazo de pagamento do abono do PIS é prorrogado
Novo prazo de pagamento será reaberto em 27 de julho e vai até dezembro

O prazo de pagamento do 
abono salarial do PIS e do Pasep , 
que acabaria nesta sexta-feira, 30, 
será prorrogado. Quem deixar de 
sacar o benefício até hoje pode 
esperar pela reabertura do prazo 
de pagamento, que será retomado 
em 27 de julho.

Têm direito ao abono de até 
R$ 937, distribuído anualmente, 
os trabalhadores inscritos nos pro-
gramas há pelo menos cinco anos, 
e que tenham trabalhado formal-
mente por pelo menos 30 dias no 
ano de referência, com remunera-
ção mensal média de até dois salá-
rios mínimos.

É necessário ainda que os 
trabalhadores tenham tido seus 
dados informados corretamente 
pelo empregador na Relação Anu-
al de Informações Sociais (Rais). 

Como sacar
Os trabalhadores podem fazer 

a consulta para saber se têm re-
cursos disponíveis no site do Mi-
nistério do Trabalho. Basta acessar 
a opção abono salarial e na sequ-
ência clicar em Consulta Abono 
Salarial. Na página, deve-se infor-

mar o número de CPF ou do PIS e 
a data de nascimento.

Para sacar o PIS, o trabalhador 
que tiver Cartão Cidadão e senha 
cadastrada, pode se dirigir aos 
terminais de autoatendimento da 
Caixa ou a uma casa lotérica. Caso 
não tenha o cartão, pode receber 
o valor em uma agência da Caixa 

Bento Gonçalves arrecada R$ 25 milhões 
em impostos estaduais no mês de maio

Os dados abertos da Receita 
Estadual (Receita Dados) permi-
tem que a população acompanhe 
on-line a arrecadação de seu mu-
nicípio com três tipos de impos-
tos: ITCD, ICMS e IPVA. Segundo 
a publicação, Bento Gonçalves 
arrecadou em maio cerca de R$25 
milhões dos contribuintes. Em 
ICMS foram R$22.479.768,86; em 
IPVA, 2.353.575,02; e em ITCD, 
265.685,23.

Os impostos são estaduais, 
ou seja, vão para o Estado, e re-
tornam para a cidade em menores 
valores. O ICMS é o imposto sobre 
operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre presta-
ções de serviços de transporte in-
terestadual e intermunicipal e de 
comunicação.

O IPVA é o imposto sobre a 
propriedade de veículos automo-
tores e tem como base de cálculo 

o valor do veículo, e mais a alíquo-
ta fixada por lei estadual.

Cinquenta por cento do valor 
arrecado do IPVA deve ser repas-
sado para o município onde se 
deu o licenciamento.

Ou seja, ao menos 1,5 milhão 
do arrecadado em IPVA em maio 
retorna para Bento Gonçalves. Já o 
ITCD  é o imposto sobre a trans-
missão causa mortis e doação de 
bens ou direitos.

Cinquenta por cento do valor arrecado do IPVA deve ser repassado para o município

Trabalhadores têm mais um 
mês para sacarem suas
contas inativas

Os recursos das contas inativas 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) vão estar disponíveis 
até o final de julho. De acordo com a 
Caixa Econômica Federal, até quarta-
-feira (21), cerca de R$ 37 bilhões já 
foram entregues a 22,1 milhões de 
beneficiários. O total de recursos dis-
poníveis é de R$ 43,6 bilhões.

A Agência espera atender mais 
8 milhões de pessoas nos próximos 
dias. Quando o saldo da conta for de 
até R$ 1.500, é possível sacar o valor 
nos terminais de autoatendimento da 
Caixa com o número do PIS e uma se-

A CEF espera atender mais 8 milhões de pessoas nos próximos dias

nha que é cadastrada na hora, no caso 
do contribuinte não possuir o Cartão 
do Cidadão. Para valores entre R$ 
1.500 a R$ 3.000, é necessário ter o 
Cartão do Cidadão e a senha. Nas lo-
téricas, é permitido o saque de até R$ 
3.000, portando documento de iden-
tificação, Cartão do Cidadão e senha.

Valores acima de R$ 3 mil serão 
sacados exclusivamente nas agências, 
sendo que, no caso de valores supe-
riores a R$ 10 mil, o trabalhador pre-
cisará apresentar carteira de trabalho 
ou documento que comprove a extin-
ção do vínculo com a empresa.

Polícia Federal suspende emissão 
de novos passaportes

A Pólícia Federal (PF) anunciou a 
suspensão da emissão de novos pas-
saportes na noite de terça-feira (27). 
A medida vale somente para quem 
tentou fazer a solicitação depois das 
22h de terça. Quem foi atendido an-
tes vai receber o passaporte normal-
mente. 

De acordo com o órgão, a causa 
da suspensão do documento por tem-
po indeterminado é o orçamento in-
suficiente para o controle migratório 
e emissão dos passaportes. A Polícia 
Federal afirma que atingiu o limite de 
gastos previstos na Lei Orçamentária 
da União.

O agendamento online do servi-
ço e o atendimento nos postos vão 
continuar em funcionamento, mas 
não há previsão de entrega do docu-
mento. 

Para os moradores de Bento 
Gonçalves, o posto mais próximo 
para fazer o passaporte é em Caxias 
do Sul, no prédio em anexo ao Shop-
ping Iguatemi. A Guia de Recolhimen-
to da União a ser paga é no valor de 
R$257,25. Para mais informações, o 
número de contato é o 194.
Passaportes de emergência 
continuam sendo emitidos

Os passaportes de emergência 
continuam sendo emitidos normal-
mente. Esse tipo de documento de 
viagem é para quem precisa viajar e 
não consegue esperar o prazo normal 

de confecção e entrega do passapor-
te, como motivos de saúde, trabalho 
ou catástrofes naturais. Viagens a tu-
rismo não se encaixam na categoria. 
O valor de emissão desse passaporte 
é mais alto que o normal, e fica em 
R$334,42.
Governo vai propor
normalização de serviço

O Governo foi na quarta-feira 
(28) ao Congresso Nacional propor 
um projeto de lei que abre um crédito 
suplementar de R$ 102,4 milhões ao 
Ministério da Justiça para normalizar 
a emissão de passaporte.

Emissão de passaportes foi cancelada 
por tempo indeterminado

apresentando documento de iden-
tificação.

Os servidores públicos com 
direito ao Pasep devem verificar 
se houve depósito em conta. Caso 
isso não ocorra, devem procurar 
uma agência do Banco do Brasil 
e apresentar um documento de 
identificação.

Para sacar o PIS, o trabalhador que tiver Cartão Cidadão e senha cadastrada
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Intimações judiciais poderão ser 
feitas pelo WhatsApp, define o 
Conselho Nacional de Justiça
Justificativa é de que o recurso se tornou um aliado do Poder Judiciário, 
reduzindo custos e evitando a morosidade no processo judicial

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou por unanimidade a uti-
lização do aplicativo WhatsApp como 
ferramenta para intimações em todo 
o Judiciário. A decisão foi tomada 
durante o julgamento virtual do Pro-
cedimento de Controle Administrativo 
(PCA) 0003251-94.2016.2.00.0000, ao 
contestar a decisão da Corregedoria 
do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), 
que proibira a utilização do aplicativo 
no âmbito do juizado Civil e Criminal 
da Comarca de Piracanjuba (GO).  

O uso da ferramenta de comuni-
cação de atos processuais pelo What-
sApp foi iniciado em 2015 e rendeu ao 
magistrado requerente do PCA, Ga-
briel Consigliero Lessa, juiz da comar-
ca de Piracanjuba, destaque no Prêmio 
Innovare, daquele ano.

O uso do aplicativo de mensagens 
como forma de agilizar e desburocrati-
zar procedimentos judiciais se baseou 
na Portaria n. 01/2015, elaborada pelo 
Juizado Especial Cível e Criminal de 
Piracanjuba em conjunto com a Or-
dem dos Advogados do Brasil daquela 
cidade. 

O texto da portaria dispõe sobre 
o uso facultativo do aplicativo, somen-
te às partes que voluntariamente ade-
rirem aos seus termos. A norma tam-
bém prevê a utilização da ferramenta 
apenas para a realização de intima-
ções. Além de facultativa, a portaria 
exige a confirmação do recebimento 

da mensagem no mesmo dia do envio; 
caso contrário, a intimação da parte 
deve ocorrer pela via convencional. 

Para o magistrado, autor da prá-
tica de uso do WhatsApp para expe-
dição de mandados de intimação, o 
recurso tecnológico se caracterizou 
como um aliado do Poder Judiciário, 
evitando a morosidade no processo 
judicial. “Com a aplicação da Portaria 
observou-se, de imediato, redução 
dos custos e do período de trâmite 
processual”, disse Gabriel Consigliero 
Lessa. 

Em seu relatório, a conselheira 
Daldice Santana, relatora do proces-
so, apontou que a prática reforça o 
microssistema dos Juizados Especiais, 
orientados pelos critérios da oralida-
de, simplicidade e informalidade.  “O 
projeto inovador apresentado pelo 
magistrado requerente encontra-se 
absolutamente alinhado com os prin-
cípios que regem a atuação no âmbito 
dos juizados especiais, de modo que, 

sob qualquer ótica que se perquira, ele 
não apresenta vícios”, afirmou a con-
selheira Daldice, em seu voto. 

Para proibir a utilização do What-
sApp, a Corregedoria-geral de Justiça 
de Goiás justificou a falta de regula-
mentação legal para permitir que um 
aplicativo controlado por empresa 
estrangeira (Facebook) seja utilizado 
como meio de atos judiciais; redução 
da força de trabalho do tribunal e au-
sência de sanções processuais nos ca-
sos em que a intimação não for aten-
dida.   

Segundo a conselheira relatora, 
diferentemente do alegado pelo Tri-
bunal, a portaria preocupou-se em 
detalhar toda a dinâmica para o uso 
do aplicativo, estabelecendo regras e 
também penalidades para o caso de 
descumprimento “e não extrapolou os 
limites regulamentares, pois apenas 
previu o uso de uma ferramenta de co-
municação de atos processuais, entre 
tantas outras possíveis”.

Corsan lança aplicativo para 
atendimento ao público

O novo aplicativo móvel da Corsan 
foi lançado nesta quinta-feira, dia 29. A 
plataforma disponibiliza os principais 
serviços de atendimento online, como 
emissão de segunda via da conta, situa-
ção do abastecimento de água e consul-
ta de faturas.

O principal destaque do aplicati-
vo é que os usuários a partir de agora 
podem informar vazamentos e outras 
necessidades de serviço, que serão au-
tomaticamente incluídos no roteiro de 
trabalho das equipes da Corsan e pode-
rão ser acessados no histórico de solici-
tações do cliente.

O App da Corsan oferece:
* Emissão de Segunda Via da Conta
* Consultar Situação do Abasteci-

mento de Água
* Reclamar Falta de Água
* Reportar Vazamento de Água 
* Reportar Vazamento de Esgoto
* Consultar Últimas Faturas do 

Imóvel
* Consultar Histórico de Solicita-

ções 
* Atendimento: Fale Conosco, Li-

gue 0800, Redes Sociais (Facebook e 
Twitter)

O principal destaque do aplicativo é que os usuários a partir de agora podem infor-
mar vazamentos e outras necessidades de serviço

Prazo para alistamento militar 
termina hoje

O prazo para o alistamento mili-
tar termina nesta sexta-feira, dia 30. 
Os jovens brasileiros do sexo mas-
culino que completam 18 anos em 
2017 devem se apresentar à Junta de 
Serviço Militar (JSM) para se inscrever. 
Anualmente, cerca de 1,8 milhão de 
jovens fazem o alistamento militar e 
aproximadamente 100 mil são incor-
porados às Forças Armadas.

O alistamento também pode ser 
feito pela internet em alguns estados 
do País. Caso more no exterior, o jo-
vem deverá procurar os consulados ou 
embaixadas do Brasil.

Atualmente, já dispõem da plata-
forma on-line para alistamento os es-
tados de Sergipe, Alagoas, Rio Grande 
do Sul, Tocantins, Santa Catarina, Pa-
raná, Mato Grosso do Sul, Mato Gros-
so, Pará, Amapá, Maranhão, Bahia, 
Minas Gerais, Goiás, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambu-
co e Distrito Federal. A meta é que em 
2018 todos os estados do Brasil pos-
sam contar com mais essa facilidade 
para realizar o alistamento.

O alistamento é obrigatório e, 
sem ele, o rapaz fica impedido de ti-
rar passaporte, ingressar no serviço 
público ou ser matriculado em qual-
quer instituição de ensino – inclusive 
universidades. Além disso, está previs-
to pagamento de multa, que varia de 
acordo com a quantidade de dias em 
que o candidato deixou de se alistar.

O alistamento é a primeira eta-
pa do serviço militar obrigatório. A 
segunda é a convocação das Forças 
Armadas, que ocorre no ano seguinte 
ao do alistamento. Durante a seleção 
geral, o brasileiro poderá indicar sua 
preferência pela Marinha, Exército 
ou Força Aérea. No entanto, somente 
será atendido caso venha a se enqua-

drar nos perfis e padrões previamente 
estabelecidos para cada Força Arma-
da, de acordo com a disponibilidade 
de vagas.

O serviço militar inicial tem du-
ração de 12 meses e pode ser redu-
zido por dois meses ou prorrogado 
por até seis meses. De acordo com a 
existência de vagas nas diversas orga-
nizações militares, uma parcela dos 
jovens que concluem o serviço militar 
inicial pode permanecer no serviço 
militar voluntário como soldados. 
Durante essa permanência, de acordo 
com cada força, há a possibilidade de 
realizar curso para promoção a cabo.

Documentos
Os documentos necessários para 

efetivação do alistamento são certi-
dão de nascimento ou equivalente 
(carteiras de identidade, de motorista 
ou de trabalho), comprovante de resi-
dência e uma foto 3x4 recente.

Após o alistamento, o jovem re-
cebe o Certificado de Alistamento Mi-
litar (CAM) e a data de retorno à Junta 
de Serviço Militar, para que possa to-
mar conhecimento quanto à apresen-
tação na seleção geral ou à dispensa 
do serviço militar.

O uso do aplicativo de mensagens como forma de agilizar e desburocratizar procedi-
mentos judiciais se baseou na Portaria n. 01/2015,

O alistamento é a primeira etapa do 
serviço militar obrigatório
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Aplicação de vacinas em farmácias deve ser liberada pela Anvisa
Proposta já passou por uma consulta pública e está em etapa final do processo de regulamentação. Hoje, só clínicas de 
vacinação podem oferecer o serviço fora do SUS

Uma nova resolução que trata 
dos requisitos mínimos para serviços 
de vacinação no país está em fase 
de análise pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e, caso 
seja aprovada, permitirá que farmá-
cias apliquem vacinas. Atualmente, 
somente clínicas de vacinação, que 
têm um médico como responsável 
técnico, estão autorizadas a oferecer 
o serviço fora do sistema público de 
saúde.

A estudante de Farmácia da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Maísa De Marco, é a 
favor da aplicação de vacinas em far-
mácias, porém, com algumas obser-
vações.

“Para a aplicação de vacinas em 
farmácias o ambiente tem que ser 
adequado, com uma sala especial 
para isso. É importante salientar que 
apenas um farmacêutico capacitado 
deve fazer a aplicação”, explica.

Ainda segundo a acadêmica a 
aplicação de vacinas em farmácias irá 
ser positivo para os pacientes. “Vai ser 
mais prático para o paciente, além de 
aproximá-lo do farmacêutico, o que é 
extremamente positivo”, afirma.

O Secretário da Saúde, Diogo Si-
queira, diz que em caso de liberação 
da Anvisa, o município terá que se 
adequar. “Se tiver permissão, vamos 

esmiuçar a lei e regularizar aqui na 
cidade também”, diz.

Entidades que representam os 
farmacêuticos defendem que a medi-
da ampliará o acesso da população às 
vacinas. Já entidades médicas expres-
sam temor de que a nova resolução 
possa reduzir as exigências atual-
mente aplicadas aos serviços de vaci-
nação, o que acarretaria risco para a 
população.

A proposta já passou por uma 
consulta pública, em maio, e ago-
ra está na última etapa do processo 
de regulamentação antes da decisão 
final. O texto submetido à consulta 
não menciona as farmácias especifi-
camente, mas abre essa possibilidade 
ao não limitar o serviço de aplicação 
de vacinas às clínicas.

A regra estabelece como deve ser 
a estrutura física do estabelecimento 
que aplicará a vacina e determina que 
as vacinas que não estão contempla-
das pelo Programa Nacional de Vaci-
nação do SUS somente poderão ser 
aplicadas mediante prescrição médi-
ca.

Segundo a Anvisa, a aplicação 
de vacinas em farmácias já está pre-
vista desde 2014, por meio da Lei 
13.021/2014, que dispõe sobre os 
exercícios das atividades farmacêuti-
cas. Porém, até hoje, a atividade não 

era colocada em prática por falta de 
um regulamento que tratasse do as-
sunto.

Risco à população
Para a presidente da Sociedade 

Brasileira de Imunizações (SBIm), Isa-
bella Ballalai, essa obrigatoriedade de 
ter um funcionário especializado em 
vacinação é fundamental, e retirá-la 
da nova proposta, como está sendo 
feito, pode ser prejudicial aos pacien-
tes. 

“Ela tira a exigência de maca, 
consultório e médico para atender 
evento adverso, desde o desmaio até 
anafilaxia. Isso não é serviço de vaci-
nação, é aplicação de injeção”, disse 
ela, explicando que o médico espe-
cialista em vacinação é importante 
desde a triagem até o diagnóstico de 
reação à vacina.

Segundo o novo texto elaborado 
pela Anvisa, o estabelecimento deve 
ter um profissional habilitado e ca-
pacitado para a tarefa de vacinação, 
além de ter condições de  garantir 
o encaminhamento de pacientes ao 
serviço médico em casos de inter-
corrências,  e exigir que em casos de 
vacinas que não fazem parte do ca-
lendário oficial do Programa Nacional 
de Imunizações é necessário que seja 

apresentada a prescrição médica.
No entanto, Isabella acredita que 

esses requisitos sejam insuficientes 
para garantir a segurança da popu-
lação. “A SBIm não discute onde a 
vacina é aplicada, na clínica médica 
ou farmácia, o que defendemos é a 

qualidade e manutenção das normas 
para que a vacinação não seja bana-
lizada e a população não corra risco 
de erros. 

As normas deveriam ser mais 
exigentes e não menos”, afirmou a 
presidente da entidade.

A proposta já passou por uma consulta pública, em maio, e agora está na última 
etapa do processo de regulamentação antes da decisão final
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A Casa das Artes recebe nesta ter-
ça-feira, 04, a mostra “Através de um 
lápis preto”, da artista bento-gonçal-
vense Julia Pasquali. Aos 13 anos, a ga-
rota irradia felicidade ao falar da sua 
primeira mostra. “Ia desenhando mais 
por brincadeira, nunca pensei que pu-
desse virar uma exposição”, conta. A 
mostra segue até o dia 31 de julho.

Seu interesse pelo desenho co-
meçou há oito anos, quando ficou 
internada por 15 dias por conta de 
uma osteomielite. Para distraí-la do 
“pesado ambiente hospitalar”, as en-
fermeiras lhe traziam papel e lápis de 
cor. Após a alta, pediu aos pais que 
comprassem materiais para praticar 
em casa. Gostava de colorir e ensaiar 

os primeiros rabiscos com persona-
gens de contos de fada e de histórias 
infantis. Com o passar do tempo, a 
frequência dos traços e a qualidade 
das criações foi evoluindo. Foi apenas 
no ano passado que o hobby passou a 
ser levado a sério.

O primeiro reconhecimento de 
sua arte surgiu quando dois desenhos 
seus – um pássaro e uma borboleta es-
tilizados com notas musicais – foram 
escolhidos para estampar embalagens 
de presente da livraria Aquarela. Fre-
quentadora do lugar, ela costumava 
comprar ali os adesivos que colecio-
nava na infância e, à medida que o seu 
talento era lapidado, investia também 
nos apetrechos necessários para dese-

nhar. Rosa Milani, uma das proprietá-
rias, encantou-se com as ilustrações 
e teve a ideia de eternizá-las nos em-
brulhos.

Embora ainda seja nova para pen-
sar os rumos profissionais, ela preten-
de seguir em alguma área que tenha 
afinidade com o desenho, como de-
sign ou arquitetura. “Eu me sinto mui-
to bem desenhando, bem à vontade, 
bem solta”, comenta.
A exposição

As obras de Julia na Casa das Ar-
tes estão disponíveis das 8h às 11h45 
e das 13h30 às 22h. A entrada é franca 
e a artista se encontrará na exposição 
nas terças, quintas e sextas-feiras das 
15h às 20h.

Artista de 13 anos  estreia  com
exposição “Através de um lápis preto” 

Exposição de Júlia segue até o dia 30 deste mês

Irmão Marista José Bet morre 
aos 85 anos

O Irmão José Bet, que foi di-
retor e professor do Colégio Ma-
rista Aparecida, morreu na última 
segunda-feira (26), aos 85 anos, em 
Porto Alegre, vítima de infarto agu-
do do miocárdio.

 Nascido em Antônio Prado 
em 10 de dezembro de 1931, o 
Irmão era graduado em História, 
pela Universidade de Caxias do Sul 
(UCS). Assumiu a direção do Co-
légio Marista Aparecida, na cida-
de, em 1984, e ficou no cargo até 
1985. Atuou como educador tam-
bém no Colégio Marista Pio XII, em 
Novo Hamburgo, e no Recanto Ma-
rista Medianeira, em Veranópolis.

Em 1992 o Irmão voltou à 
unidade de Bento Gonçalves para 
atuar como Auxiliar de Formador, 
Animador Vocacional, Tesoureiro, 
Vice-Diretor e presença entre estu-
dantes até o ano de 2016, quando 
foi encaminhado para a Comunida-
de Marista São José, em Viamão, 
devido a problemas de saúde.

O educador passou a maior 
parte de seus últimos anos distri-
buindo abraços e pirulitos para as 
crianças da Educação Infantil.

Irmão José Bet colaborou por mais 
de duas décadas na unidade de Bento 
Gonçalves.JPG

“As Cartas Não Mentem Jamais” 
com dua sapresentações semanais

Companhia ateatral de gari-
báldio se apresenta durante  o mês 
de julho, com duas apresentações 
semanais, uma encenação sobre a 
chegada de uma tribo de ciganos 
num pequeno vilarejo e suas compli-
cações. 

  Organizado por Cia Teatral 
Acto, a Casa das Artes recebe o es-
petáculo musical “As Cartas Não 
Mentem Jamais” no dia 22 de julho. 
A apresentação acontece em duas 
sessões, às 16h30 e às 20h.

A Cia Teatral Acto surgiu em 
2013, na cidade de Garibaldi, e des-
de lá realiza um trabalho de forma-
ção voltado às artes cênicas. As aulas 
e ensaios são realizados nas quintas-
-feiras à noite, no Centro Social e 
Cultural São José, em Garibaldi. A di-
reção está a cargo da atriz e diretora 
Manuela Guerra.

A apresentação acontece em duas sessões, às 16h30 e às 20h

A Escola Municipal de Ensino Mé-
dio Alfredo Aveline apresenta neste 
sábado, dia 1º, mais uma edição do 
Festival Cultural. O evento acontece 
na Casa das Artes, e tem como foco o 
projeto “Vinícius e Eles”, homenage-
ando o cantor Vinícius de Moraes. O 
evento terá a apresentação dos alunos 
da escola e também a participação es-
pecial em vídeo da filha de Vinícius, 
Maria Moraes. O início está programa-
do para às 18h30.

No último ano a escola realizou 
o festival “Pelos meandros de Shakes-
peare”, tendo recebido o prêmio de 
segundo lugar no Concurso Interna-
cional Shakespeare Lives, da Bristch 
Council. A filha do artista, além de gra-
var um vídeo para abertura do evento, 
acompanhou via aplicativo Whatsapp, 
os bastidores dos ensaios, interagindo 
com os alunos. Além disso, a escola foi 
contemplada com a obra completa do 
autor, doada pela Fundação Vinicius 
de Moraes. A filha caçula de Vinicius, 
Maria Moraes afirmou que projetos 
como o realizado pela Escola Alfredo 

Aveline deixam viva a obra do pai em 
gerações que não o conheceram, para-
benizando a escola pela dimensão que 
a iniciativa ganhou.

O espetáculo reúne as mais im-
portantes obras de Moraes, que passa, 
por sonetos, músicas, danças, teatros 

Instituição promove festival cultural neste sábado, dia 1º, na Casa das 
Artes, e através dos alunos irá homenagear o artista carioca

Alfredo Aveline faz homenagem à obra de
Vinícius de Moraes

Os ingressos custam R$ 20,00 
para o público em geral, e R$ 10,00 
para a classe artística, crianças, ido-
sos e estudantes, este mediante 
apresentação de carteira estudantil.

Sinopse
Um vilarejo conservador do in-

terior enfrenta um grande problema: 
o dinheiro das pessoas está sumin-
do. Um mascate que andava por lá 
fica intrigado com a situação e, jun-
tamente com Nino, rapaz curioso 
da vila, começa a ficar de olho em 
tudo o que acontece. A chegada de 
uma tribo de ciganos preocupa ain-
da mais os moradores da vila que, 
representados pelo delegado, ficam 
acuados e inseguros. Mal sabem que 
a tribo de ciganos pode ser a salva-
ção dos seus problemas, afinal, as 
cartas não mentem jamais.

e obras plásticas, como um busto, pai-
néis e lembranças aos espectadores. 
O projeto, que tem caráter multidisci-
plinar, contará com a participação de 
todo o Ensino Médio e algumas tur-
mas do Ensino Fundamental.

O evento terá a apresentação dos alunos da escola e também a participação especial 
em vídeo da filha de Vinícius, Maria Moraes. O início está programado para às 18h30
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Greve tem baixa adesão de sindicatos em Bento Gonçalves
Stimmme e Sitracom confirmam presença em movimento nesta sexta-feira, na Via del Vino, que este ano terá a adesão do IFRS

A greve geral desta sexta-feira, 
30, além de ser estimulada por uma 
posição contrária às atuais propos-
tas da reformas trabalhista e previ-
denciária, reivindica novas eleições 
presidenciais ainda em 2017, refor-
ma política e mais direitos sociais. 
O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobi-
liário de Bento Gonçalves (Sitracom-
-BG) e o Sindicato dos Trabalhadores 
Ind Metalúrgicas de Bento Gonçalves 
(Stimmme) aderiram ao movimento. 
Os grupos se reúnem a partir das 14 
horas na Via del Vino, em frente a 
prefeitura. O movimento deve seguir 
até às 17 horas. 

De acordo com o vice-presiden-
te da Stimmme, Deoclides dos San-
tos, trabalhadores do sindicato estão 
em Porto Alegre e Brasília, e nesta 
sexta-feira, 30, um grupo participa 
da manifestação na Via del Vino. O 
sindicato, no entanto, estará funcio-
nando durante o dia. Para Santos, o 
movimento é legítimo e importante.

“É a luta de todos contra as re-
formas, os projetos que votam em 
Brasília para prejudicar os trabalha-
dores. O problema é que o povo não 
está se dando conta da gravidade e 
enfraquece o movimento, mas vamos 
continuar lutando”, afirma. 

Os protestos desta sexta não 
compreendem apenas grupos sindi-
cais, mas também, setores da educa-
ção. A assessoria de comunicação do 
Instituto Federal do Rio Grande do 
Sul (IFRS) confirmou que profissio-
nais do campus estarão presente nas 
manifestações.  

Segundo a assessoria do campus 
de Bento Gonçalves, a deflagração 
do movimento grevista deve durar 
24 horas, decidida pela categoria em 
assembleia realizada no dia 20 de 
junho. De acordo com a direção do 
campus, o calendário acadêmico não 

será suspenso e respeitará o direito 
de cada servidor de aderir ou não ao 
movimento.

Estão previstas atividades de 
debate desses temas no período da 
manhã e um ato público durante esta 
tarde.

Atualmente o Campus conta 
com 391 alunos matriculados no en-
sino médio/técnico, 851 no ensino 
superior e 50 na pós-graduação, dis-
tribuídos em cinco cursos técnicos, 
dez superiores e duas pós-gradua-
ções.

A pauta de reivindicações 
da greve é a seguinte:

Contra os cortes nos orçamen-
tos dos Institutos Federais e em de-
fesa de educação pública, gratuita e 
de qualidade;

Contra a reforma da previdência;
Contra a reforma trabalhista;
Contra as terceirizações;
Realização de Auditoria Cidadã 

da Dívida com participação popular.

O Estado
De acordo com a diretora geral 

do Sindicato dos Professores do rio 
Grande do Sul (Cpers), Juçara Borges, 
não haverá paralização por parte do 
Estado em Bento Gonçalves, mas se-
gundo ela, a categoria se reúne em 
Porto Alegre para um ato.

 “Vai haver mobilização em Por-
to Alegre. Aqui na cidade é difícil 
que aconteça porque estamos com 
eleições para a direção central e para 
os núcleos, não havendo tempo para 
unir a categoria e organizar uma ma-
nifestação” , justifica.

Ônibus circula
normalmente

Os ônibus de transporte público 
de Bento Gonçalves devem operar 

normalmente nesta sexta-feira, 30. 
Os rodoviários da cidade não de-
vem aderir ao movimento, segundo 
informações do Sindicato dos Traba-
lhadores do Transporte Rodoviário 
de Bento Gonçalves (Sinditrans) da 
cidade.  

Não haverá paralização por pa-
ret da categoria em bento Gonçal-
ves. Somso sempre favoráveis a essa 
situação, porque é a única maneira 
de tentar se fazer ouvir.

Bancários não aderem à 
manifestação

De acordo com o presidente 
do Sindicato dos Bancários de Ben-
to Gonçalves, Valdir Bussolotto, a 
categoria não adere ao movimento. 
“Somos sempre favoráveis a essa si-
tuação, porque é a única maneira de 
tentar se fazer ouvir, mas desta vez 
a categoria resolveu não aderir pelo 
fato de que na última paralização a 
manifestação ficou aquém do que 
esperávamos”, justifica. 

Correios anunciam adesão 
à greve

Os Correios anunciaram que vão 
aderir a greve geral. O movimento 
deve atingir trabalhadores das prin-
cipais cidades do Brasil, porém, não 
Bento Gonçalves. Segundo o gerente 
dos Correios da cidade, os trabalha-
dores da agência de Bento seguirão 
normalmente com as entregas.

Nota dos Correios

Os protestos desta sexta não compreendem apenas grupos sindicais, mas também, o setor da educação

Manifestação tem início às 14 horas em frente a Via del Vino, seguindo até às 17h

O Sindicato dos Trabalhadores 
em Correios e Telégrafos do Rio 
Grande do Sul, com sede na rua Bu-
arque de Macedo, nº 325, em Porto 
Alegre, RS, neste ato representado 
pelo secretário geral Yuri Monteiro 
Aguiar, o qual no uso das atribui-
ções legais e estatutárias ,comuni-
ca à população, à diretoria da ECT 
e os trabalhadores integrantes da 
categoria ecetista, que os trabalha-
dores reunidos na Assembleia Geral 
Extraordinária, que realizou-se no 
auditório da Igreja Pompéia, situada 
na Rua Barros Cassal, 220, no dia 27 
de junho, ficou definido pela adesão 
À Greve Geral convocada pelas cen-

trais sindicais.

A greve do dia 28 de abril  
Uma das maiores greves dos 

últimos anos aconteceu no dia 28 
de abril. O Fórum Sindical de Bento 
Gonçalves, em ato realizado no cen-
tro da cidade, na Via Del Vino reuniu 
mais de 2,5 mil pessoas. Os manifes-
tantes caminharam pelas ruas cen-
trais. Sob gritos, faixas e cartazes, 
os sindicalistas mostraram a con-
trariedade às reforma trabalhista e 
a reforma da Previdência propostas 
pelo governo de Michel Temer e a 
lei de terceirização, sancionada pelo 
presidente.

A greve geral desta sexta-feira, 30, além de ser estimulada por uma posição contrá-
ria às atuais propostas da reformas trabalhista e previdenciária, reivindica novas 
eleições presidenciais ainda em 2017
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Farrapos lança plano de Sócio 
Torcedor
Objetivo do plano é arrecadar recursos em prol do Rugby e aproximar
o clube com a comunidade

O Farrapos Rugby Clube lançou 
oficialmente o plano de Sócio Tor-
cedor, com o intuito de arrecadar 
recursos em prol do esporte, apro-
ximar o clube da comunidade e, 
sobretudo, aumentar a sua rede de 
parcerias com empresas do municí-
pio. O plano oferece diversos bene-
fícios para os associados do clube 
como, por exemplo, descontos em 
estabelecimentos conveniados. 

O torcedor que se associa ao 
clube recebe uma carteirinha de só-
cio e, ao pagar a sua conta em algum 
estabelecimento conveniado ao clu-
be, pode apresentar o documento 
para obter o desconto. A rede de 
convênios do Farrapos ainda está 

em expansão, mas já e possível 
aproveitar benefícios com mais de 
50 parceiros do clube bento-gonçal-
vense. 

Segundo o coordenador co-
mercial do clube, Fabiano Ferrari, o 
plano vai ajudar o Farrapos quanto 
a arrecadação de recursos para a 
manutenção de equipamentos e dos 
trabalhos, tanto no adulto como nas 
categorias de base, além de apro-
ximar cada vez mais o clube com a 
comunidade.

“O objetivo do plano é arreca-
dar recursos para o clube. O Rugby 
é um esporte amador no Brasil e 
ainda não tem muitos investimentos 
das empresas. O plano de sócios vai 

aproximar o clube da comunidade, 
no sentido de todas as empresas 
que fazem parte da rede de fidelida-
de serem daqui, então faremos com 
que os recursos também fiquem na 
cidade”, ressalta Fabiano.

Para quem deseja se associar 
ao Farrapos, pode fazê-lo através 
do site oficial do clube, no Centro 
de Treinamento do clube, localiza-
do no Estádio da Montanha, ou com 
os atletas do Farrapos. A anuidade 
é de R$100,00 à vista ou 4 vezes de 
R$30,00, parceladas no cartão de 
crédito. Quem se associar e buscar 
a sua carteirinha no estádio em dias 
de jogos, receberá uma toca do Far-
rapos como brinde.

BGF enfrenta o lanterna ATCEL 
fora de casa pela Liga Gaúcha
Equipe de Vaner Flores almeja se reabilitar na 
competição e sair da zona de rebaixamento

O BGF enfrenta o lanterna 
ATCEL neste sábado, dia 1º de julho, 
em Caxias do Sul, pela 9ª rodada da 
Liga Gaúcha de Futsal 2017. A equi-
pe de Vaner Flores visa conquistar a 
segunda vitória na competição para 
sair da zona de rebaixamento e se 
reabilitar no campeonato estadual, 
com o objetivo de se distanciar das 
últimas posições.

Na rodada passada, a equipe 
bento-gonçalvense ficou no empa-
te em 2 a 2 com a ALAF em casa, 
chegando aos 5 pontos e permane-
cendo na vice-lanterna da competi-
ção. Já a ATCEL, último colocado da 

Liga Gaúcha, assim como o BGF, só 
conquistou uma vitória até então 
no campeonato, somando apenas 
três pontos em oito jogos disputa-
dos. 

Até então, o Atlântico de Ere-
chim lidera o campeonato com 19 
pontos, seguido pelo vice-líder 
Guarany de Espumoso, que pos-
sui 17 pontos conquistados. Já na 
zona de rebaixamento, a ATCEL e o 
BGF ocupam as últimas posições. A 
Abelc, a qual possui o mesmo nú-
mero de pontos do BGF, e a SASE 
também permanecem na briga con-
tra o descenso à Série Prata

ACBF quer voltar a vencer na LNF 
contra o Corinthians

A Associação Carlos Barbosa de 
Futsal (ACBF) voltará a atuar pela 
Liga Nacional de Futsal (LNF) nesta 
sexta-feira. O time laranja enfrenta-
rá o Corinthians, às 20h15min, no 
Parque São Jorge, em São Paulo.

A delegação de Carlos Barbosa 
desembarca na capital paulista no 
início da tarde desta quinta-feira. A 
previsão é que a equipe realize um 
treinamento nesta noite no local da 
partida. A ACBF ainda convive com 
os desfalques de Marlon, Rafa e Di 
Maria. Em contrapartida, o time 
contará com o goleiro Léo Oliveira 
e o fixo Alemão, que já serão rela-

cionados para a partida.
Nesta temporada, ACBF e Co-

rinthians já se enfrentaram numa 
decisão. Foi no dia 25 de março, na 
Supercopa, em Carlos Barbosa, para 
decidir quem seria o representante 
brasileiro na Copa Libertadores. Na 
ocasião, o time laranja venceu por 
2x1, com os gols de Marlon e Dei-
ves, além de uma atuação destacada 
do goleiro Léo Oliveira.

A ACBF ocupa a 8ª colocação da 
LNF com 13 pontos em nove parti-
das. O Corinthians está em 3º lugar 
com 15 pontos e com um jogo a 
menos.

 O time laranja enfrentará o Corinthians, às 20h15min, no Parque São Jorge,
em São Paulo

Bento-gonçalvenses sobem ao pódio no Circuito 
Soul de Mountain Bike
Claudemir Capovilla foi o destaque entre os competidores, faturando o 
primeiro lugar do pódio na categoria Sport Master A2

Bento Gonçalves foi sede da 5ª 
Etapa do Campeonato Gaúcho de  
Mountain Bike de 2017, realizado 
no último final de semana, nos dias 
24 e 25 de junho. Diversas catego-
rias, desde a Juvenil até a Elite, esti-
veram sendo disputadas nas provas 
no município, reunindo ciclistas de 
todo o estado.

Os bento-gonçalvenses realiza-
ram boas atuações na competição 
estadual. Ao todo, cinco atletas da 
casa terminaram a prova entre os 
cinco primeiros colocados em suas 

categorias. 
O destaque entre os atletas da 

capital do vinho ficou para o ciclista 
Claudemir Capovilla (foto), o qual 
conquistou o lugar mais alto no 
pódio, obtendo o primeiro posto 
na categoria Sport Master A2, uma 
das mais disputadas das provas do 
Campeonato Gaúcho. Com um tem-
po de 2h02min2s, o atleta da equi-
pe Maori Cycles conquistou o título 
da etapa com três minutos a menos 
que o segundo colocado.

Além de Claudemir, outros 

quatro atletas bento-gonçalvenses 
realizaram um grande desempenho 
na competição. Vanessa Rinaldi, 
da categoria Feminino Master A1, 
também subiu no lugar mais alto 
do pódio, faturando o título da pro-
va; Sandro Cantoni terminou em 4º 
colocado na categoria Sport Master 
B2; Rafael Panazzolo ficou com o 5º 
lugar na categoria Pro Master A2; e 
Andersson Rossi e Joni Predotti ter-
minaram a prova da categoria Pro 
Master A1 na 3ª e 4ª colocação res-
pectivamente.

O Bento Gonçalves Snakes pro-
move, realiza neste domingo, dia 2 
de julho, a segunda seletiva no ano 
de 2017, visando encontrar novos ta-
lentos para integrar o elenco do Head 
Coach Tiago Dallegrave para a Liga 
Nacional de Futebol Americano. A se-
leção será realizada a partir das 14h30 
no Complexo Chuta Chuta, no bairro 
Botafogo. 

Aqueles que tiverem o interesse 
de participar da avaliação para con-
correr a uma vaga à equipe bento-

-gonçalvense, terá que trazer consigo 
no dia da seletiva documento com 
foto e 10 reais. Poderão participar 
apenas atletas acima de 15 anos, que 
deverão estar com roupas adequadas 
para a prática esportiva.

O Bento Snakes almeja aumentar 
o número de atletas para a competi-
ção nacional, com o objetivo de lapi-
dar novos jogadores, com uma possí-
vel formação de categoria de base no 
futuro. Além disso, o clube deseja ter 
em seu elenco um número significa-

tivo de reposições em diversas posi-
ções para caso aconteçam problemas 
com lesões ou por outros motivos. 

A equipe segue em preparação in-
tensa para a Liga Nacional, que inicia 
no dia 15 de julho. Na última semana, 
a equipe se reapresentou no Estádio 
da Montanha, já sob o comando do 
Head Couch Tiago Dallegrave e do co-
ordenador ofensivo Rodrigo Palaver. O 
Bento Snakes estreia na Liga Nacional 
contra o Black Hawks, no dia 15 ou 16 
de junho, em Gaspar-SC.

Seletiva será realizada no domingo, dia 2, às 14h30 no Complexo Chuta 
Chuta, no Botafogo

Bento Snakes faz seleção de atletas para a 
Liga Nacional

BGF busca recuperação na competição



Acusados de furto são presos 
na BR-470

Uma equipe da Brigada Militar 
prendeu dois homens acusados de 
furto na BR 470, na manhã de quarta-
-feira (28).

Os criminosos tentaram roubar 
uma motocicleta no Centro. Pessoas 
que passavam no local perceberam a 

ação e gritaram. Os homens fugiram 
em um veículo Focus, em direção à 
entrada da cidade. 

Após a perseguição policial, J.C.L, 
de 43 anos e G.C.G, de 29, foram cap-
turados e encaminhados ao Presídio 
Estadual.
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Loja é arrombada no bairro Centro
Um estabelecimento comercial 

foi arrombado na madrugada desta 
terça-feira (27), na esquina da Treze 

de maio com a Rua Saldanho Marinho, 
no Centro. Três indivíduos entraram 
no local e furtaram diversas peças de 

Idosa cai no conto do bilhete
Em menos de duas semanas, 

mais uma ocorrência do golpe do 
conto do bilhete foi registrada na 
cidade, desta vez na segunda-feira 
(26). 

Por volta das 11h30 da manhã, 
uma idosa de 62 anos foi abordada 
no bairro São Roque por um homem 
que dizia não ter documentos, nem 
sabia ler e que teria um bilhete pre-
miado.

Um segundo rapaz entrou na 

conversa, se dispondo a ajudar. O 
dono do bilhete ofereceu R$ 100 
mil para a idosa e o rapaz, mas em 
troca pediu uma garantia. A vítima, 
então, foi levada pelos dois a uma 
agência na qual sacou R$9 mil, e 
em uma segunda, onde sacou mais 
R$3,5 mil.

Os golpistas entregaram uma 
meia para a idosa e disseram que ali 
estaria o dinheiro dela. Quando ela 
abriu, havia apenas papel dentro.

Homens são presos por tráfico 
de drogas

Policiais da 1° Delegacia de 
Polícia prenderam dois indivíduos 
acusados de tráfico de drogas na 
manhã de quarta-feira (28), através 
de uma operação de investigação.

Segundo o registro policial, a 
prisão foi por volta das 9h, na Ave-
nida São Roque, próximo a um pos-
to de combustíveis. 

A denúncia era de tele-entrega 
de drogas. L.P.B, de 26 seria o en-
tregador, a mando de P.R.G, de 25 
anos. Os acusados chegaram em 
duas motocicletas no posto de 
combustíveis. Ao serem aborda-
dos, P.R.G tentou fugir, mas foi al-
cançado pela polícia.

Dentro das roupas do entrega-
dor foi encontrada uma bucha com 
15g de cocaína. Também foram 
apreendidas as motocicletas, R$ 
600 em dinheiro e dois aparelhos 
celulares. 

Os dois foram conduzidos até 
a Delegacia de Polícia de Pronto 

Furto à residência no São Roque
Um furto à residência na Rua 

Julio Luiz Mussoi, no Bairro São 
Roque, foi registrado na terça-feira 
(27).

Segundo o boletim, por volta 
do meio-dia, alguém teria entra-
do no local e roubado celulares, 
R$1500 em espécie e cartões. De 

acordo com a vítima, há câmeras de 
monitoramento em um estabeleci-
mento em frente à casa, que podem 
ter flagrado a ação. 

Ela acredita que entraram na 
residência pelo portão principal, 
que não se encontrava chaveado no 
momento.

Furtos de veículos na quarta-feira
Dois furtos de veículos foram 

registrados na quarta-feira (28). O 
primeiro, na Rua Giovani Girardi, no 
Bairro Progresso.

A vítima deixou o veículo, um 
caminhão Mercedes Benz, com placas 
de Bento Gonçalves, estacionado na 
via por volta das 14h, e quando re-

tornou, quinze minutos depois, não 
estava mais lá. O segundo registro foi 
na Rua Xingu, no Bairro São Bento. 
Desta vez, foi furtado um veículo Fiat 
Fiorino branco, com placas da cidade.

O proprietário estacionou na via 
por volta das 13h, mas somente às 
21h notou o roubo.

 Duas motocicletas foram apreendidas na ação

Atendimento (DPPA) e recolhidos ao Presídio Estadual.

Família é assaltada na Linha 
Eulália Alta

Uma família foi vítima de um 
assalto na Rua Joaquim Toniolo, 
na Linha Eulália Alta, no interior 
de Bento Gonçalves, por volta das 
7h35 de quarta-feira (28).

Um das vítima relatou que ela 
e mais quatro pessoas estavam na 

residência, quando dois criminosos 
armados arrombaram a porta. As 
vítimas tiveram pés e mãos amar-
rados. 

Os assaltantes roubaram três 
celulares e R$1.100 em espécie. De-
pois, fugiram do local.

Dois veículos colidem na Treze 
de Maio

Dois veículos colidiram na 
manhã de quinta-feira (29), na Rua 
Treze de Maio, próximo à Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 

(DPPA).
Com o impacto, um dos carros 

desceu alguns metros da via. Os con-
dutores não ficaram feridos.

Colisão ocorreu na manhã de quinta-feira

roupas. A loja possui circuito interno 
de monitoramento que flagrou a ação 
dos criminosos.

Tentativa de homicídio no Zatt
Um homem foi encaminhado ao 

Hospital Tacchini no final da tarde 
desta quinta-feira (29), após levar 
uma facada do sogro. A tentativa de 
homicídio aconteceu na Rua Libório 
Dallagnese, no Bairro Zatt. A vítima, 
de 23 anos, foi ferida dentro de 
casa e encaminhada consciente pelo 
Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (Samu) para atendimento 
médico. O autor foi levado a Delega-
cia de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) pela Brigada Militar.

A tentativa de homicídio ocorreu 
contra uma jovem de 23 anos



Programação válida de 22/06/2017 
a 28/06/2017. 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!

Cinema    

GAZETA
muito mais que notícias

L’america Shopping 
Sala 1
Baywatch - S.O.S. Malibu 
(2D) (Duração 1h57min/
Comédia - Aventura / 14 
anos) - Todos os dias - 14h 
e 21:15h -  Dublado
Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) 
é um devoto salva-vidas, orgulhoso 
do seu trabalho. Enquanto está trei-
nando o novo e exibido recruta Matt 
Brody (Zac Efron), os dois descobrem 
uma conspiração criminosa no local 
que pode ameaçar o futuro da baía.

A Múmia (2D) (Duração 
2h13min/ Fantasia/Terror/ 
12 anos - Todos os dias  
16:30h - Dublado Nas pro-
fundezas do deserto, uma antiga 
rainha (Sofia Boutella) cujo destino 
foi injustamente tirado está mumi-
ficada. Apesar de estar sepultada 
em sua cripta, ela desperta nos dias 
atuais. Com uma maldade acumu-
lada ao longo dos anos, ela espelha 
terror desde as areais do Oriente 
Médio até os becos de Londres.

Piratas do Caribe - A 
vingança de Salazar (2D) 
(Duração 2h09/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias - 
18:45 - Dublado

O capitão Salazar (Javier Bardem) é a 
nova pedra no sapato do capitão Jack 
Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera um 
exército de piratas fantasmas assas-
sinos e está disposto a matar todos 
os piratas existentes na face da Terra. 
Para escapar, Sparrow precisa encon-
trar o Tridente de Poseidon, que dá 
ao seu dono o poder de controlar o 
mar.

Sala 02
Os Smurfs e a Vila Perdida 
(3D) (Duração 1h30min/ 
Animação-Família/ Livre)
Todos os dias  - 14h - Du-
blado
Smurfette (Demi Lovato) não está 
contente: ela começa a perceber 
que todos os homens do vilarejo dos 
Smurfs têm uma função precisa na 
comunidade, menos ela. Indignada, 
ela parte em busca de novas desco-
bertas, e conhece uma Floresta En-
cantada, com diversas criaturas mági-
cas. Enquanto isso, o vilão Gargamel 
segue os seus passos.

Mulher Maravilha (3D) (Du-
ração 2h21/ Ação / Aven-
tura / Fantasia - 12 anos) 
- Todos os dias -16:30h 
- Dublado - 21:15h - Legen-
dado
Treinada desde cedo para ser uma 
guerreira imbatível, Diana Prince (Gal 
Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha 
em que é reconhecida como prince-
sa das Amazonas. Quando o piloto 
Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta 
e cai numa praia do local, ela desco-
bre que uma guerra sem precedentes 
está se espalhando pelo mundo e de-
cide deixar seu lar certa de que pode 
parar o conflito. Lutando para acabar 
com todas as lutas, Diana percebe o 
alcance de seus poderes e sua verda-
deira missão na Terra.

Shopping Bento
Sala 1

Mulher Maravilha (3D) 
(Duração 2h21/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias -14h, 
21h - Dublado - 18:15h - 
Legendado

Sala 2
O Poderoso Chefinho (2D) 
(Duração 1h38min/Ani-
mação - Desenho / Livre) 
- Todos os dias - 14h - Du-
blado
Um bebê falante que usa terno e 
carrega uma maleta misteriosa une 
forças com seu irmão mais velho in-
vejoso para impedir que um inescru-
puloso CEO acabe com o amor no 
mundo. A missão é salvar os pais, 
impedir a catástrofe e provar que o 
mais intenso dos sentimentos é uma 
poderosa força.

A Cabana (2D) (Duração 
2h13min/ Drama/ 12 anos
Todos os dias  - 18:15h - 
Dublado
Um homem vive atormentado após 
perder a sua filha mais nova, cujo 
corpo nunca foi encontrado, mas si-
nais de que ela teria sido violentada e 
assassinada são encontrados em uma 
cabana nas montanhas. Anos depois 
da tragédia, ele recebe um chamado 
misterioso para retornar a esse local, 
onde ele vai receber uma lição de 
vida.

Piratas do Caribe - A vin-
gança de Salazar (2D) 
(Duração 2h09/ Ação / Aven-
tura / Fantasia - 12 anos) - 
Todos os dias
21h - Dublado

Cena do filme Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar

Cena do filme A Múmia

Cena do filme Mulher Maravilha-

Cena do filme Baywatch - S.O.S. Malibu
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