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Apesar de poucos registros de danos, 
temporal deixa 10 bairros sem luz
Corpo de Bombeiros recebeu mais de 100 chamadas ao longo da quinta-feira e registrou 
cinco pontos com queda de árvore. Página 05
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Em 2015, 23 mortes foram registradas na cidade e neste ano, já são 11 homicídios. Bagé, Uruguaiana e Santa Cruz do Sul 
são consideradas menos violentas que o município serrano. Página 03
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Opinião da Gazeta
E o presidiário milionário?

 Depois da polêmica que in-
vadiu as redes sociais sobre uma 
atividade proposta por escola que 
instigava os alunos do ensino mé-
dio a incorporarem o desafio pro-
posto: " e se os meus planos de 
vestibular e de vida falharem?"

Os alunos se fantasiaram para 
cumprir a tarefa proposta, divulga-
ram nas redes sociais e a problema-
tização do comezinho foi rastilho 
de pólvora, já que o resultado foi 
a forma clara com que os alunos 
vêem o fracasso: em forma de tra-
balho braçal.

Apareceram garis, faxineiras, 
vendedoras, presidiários e toda 
uma gama de trabalhos mecânicos/ 
braçais que são ridicularizados 
preconceituosamente, por serem 
de baixa renda, pela sociedade 
com tradição escravista.

A interpretação dos alunos foi 
equivocada, obviamente induzi-
da pelo proponente da tarefa que 

não instigou ao questionamento, 
exemplificando atividades como 
vendedora de loja (que muitas ve-
zes ganham mais que o professor 
proponente da atividade) e presi-
diário num mesmo patamar de fra-
cassados.

Como bem questionou o filó-
sofo Leandro Karnal: Qual seria o 
trabalho que dá certo e a vida que 
dá errado? O debate é importante. 
A escola deve estimular o pensa-
mento e evitar o monolítico, espe-
cialmente no campo que desperta 
o preconceito. Não ser rico seria 
dar errado sempre. Curioso é não 
considerar uma grande categoria 
nova: o milionário presidiário!

E depois sugere que a melhor 
atividade pedagógica para estes 
alunos de classe média alta seria 
pegar ônibus por uma semana, fi-
car o dia inteiro numa lanchonete 
atendendo clientes arrogantes e 
após ir direto do trabalho para uma 

escola pública até as 22h30min e 
voltarem para casa de ônibus. Uma 
semana desta maratona seria su-
ficiente para valorizarem mais as 
profissões e avaliarem seus pre-
conceitos.

Antes de tudo, o conceito de 
certo/errado, sucesso/fracasso pre-
conceito/compreensão devem ser 
profundamente discutidos em sala 
de aula para que a sociedade não 
queira mais fazer "selfie" com os 
goleiros Brunos e Suzane Richtho-
fen,  só por que fazem sucesso nas 
redes sociais.

O Brasil pode ter alguma chan-
ce de sair deste atoleiro de concei-
tos atravessados de que o sucesso 
e o dinheiro são os únicos troféus a 
serem almejados quando esta dis-
cussão for ampliada. Talvez assim 
não seremos mais apontados pelo 
resto do mundo como um país que 
deu muito errado.
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Bento Gonçalves tem taxa de homicídio maior que
a de São Paulo
Índice também revela que Brasil tem mais assassinatos que zonas de guerra

Um dado assustador foi divul-
gado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pú-
blica no início desta semana. Se-
gundo o  Sistema de Informações 
sobre Mortalidade, do Ministério 
da Saúde, a quantidade de homi-
cídios no Brasil em três semanas 
supera o número de pessoas que 
foram mortas em todos os ataques 
terroristas do mundo nos cinco 
primeiros meses do ano. Ou seja, 
o país consegue ser mais violento 
que em áreas alvos de terroristas e 
onde há, inclusive, zonas de guer-
ras.

Em 2015, o número de homi-
cídios no país foi de 59.080, o que 
resulta a 28,9 habitantes mortos a 
cada cem mil. Entre 2005 e 2015, 
a maior variedade de taxas foi de 
+232% no Rio Grande do Norte e 
-44,3% em São Paulo. No Rio Gran-
de do Sul, no mesmo período, 
houve um crescimento de 40,5%, e 
de 2014 para 2015, 7,7% .Em 2015, 
foram registradas 2944 mortes no 
Estado. No gráfico, entre os dez 
anos, o menor número de homicí-
dios foi alcançado em 2006, com 
1983. A proporção de homicídio 

por armas de fogo no total foi de 
7,2%.  

Já o Estado com maior número 
de assassinatos foi a Bahia (6012), 
seguido por São Paulo (5427) e Rio 
de Janeiro (5067). Entre os trinta 
municípios nacionais com mais de 
cem mil habitantes mais pacíficos 
em 2015, apenas um gaúcho figura 
na lista: Bagé, na 17ª posição. A ci-
dade da Campanha tem uma popu-
lação de 121.749 habitantes e teve 
11 homicídios, resultando em uma 
taxa de 9.

Em contrapartida, Alvorada é 
o único no ranking dos 30 mais 
violentos, com população superior 
a 100.000 habitantes. Na 12ª posi-
ção, com 206.561 habitantes, a ci-
dade da região metropolitana teve 
162 homicídios, uma taxa de 78,4 
a cada cem mil habitantes.

Entre os jovens de 15 e 29 
anos, foram 31.264 homicídios 
em 2015 no Brasil, uma redução 
de 3,3% em relação a 2014. No Rio 
Grande do Sul, 1391 jovens foram 
mortos em 2015. Em dez anos essa 
taxa cresceu em 40,3%.

Bento Gonçalves 
Das 304 cidades com mais de 

cem mil habitantes no país, Ben-
to Gonçalves é o 84ª  município 
com menos assassinatos. De acor-
do com o ranking, a terra do vi-
nho tem 113.287 habitantes e, em 
2015, foram 23 homicídios, que re-
sultam em uma taxa de 20,3. Para 
se ter uma ideia, São Paulo teve 
uma colocação melhor que Bento, 
ficando em 67º lugar. A taxa de ho-
micídio da metrópole foi de 17,3 
assassinatos a cada cem mil habi-
tantes. Porém, Bento se saiu me-
lhor que Rio Grande (23,6); Caxias 
do Sul (24,2); Passo Fundo (26,4); 
Porto Alegre (46,6), entre outras.

Na cidade, desde o início do 
ano, foram registrados 11 homicí-
dios. Porém, os órgão de seguran-
ça vêm trabalhando para buscar a 
diminuição da violência. De acor-
do com um levantamento da 3ª 
BRBM Brigada Militar, de janeiro 
até 6 de junho deste ano, o 1º Pe-
lotão Rodoviário de Bento Gonçal-
ves revistou 778 veículos, realizou 
226 autuaçõs por infrações ao Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB) 
983 pessoas foram abordadas, das 
quais 22 foram presas.

Além disso, quatro veículos 
que haviam sido roubados foram 

recuperados. Segundo o sargento 
Givanildo Schiavon, em relação 
ao mesmo período de 2016 houve 
um aumento de 15% no numero de 
veículos e pessoas abordadas. O 
capitão Diego Caetano, da Brigada 
Militar, apresentou que em 2017 
foram presas 317, apreendidas 13 
armas e 1093g de drogas.

A Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) de 
Bento Gonçalves apresentou no 
final de maio os números de regis-
tros e procedimentos policiais rea-
lizados entre abril de 2016 e abril 
de 2017. Foram registradas 14.625 
ocorrências no total. No período, 
353 pessoas foram presas em fla-
grante.

Na cidade, desde o início do ano, foram registrados 11 homicídios
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Aberta consulta ao 1º lote de
restituição do Imposto de Renda
Cerca de 1,6 milhão de contribuintes serão
contemplados

A Receita Federal liberou nes-
ta quinta-feira (8) a consulta ao 
primeiro lote de restituição do Im-
posto de Renda de Pessoas Físicas 
2017, que também vai incluir resti-
tuições residuais de 2008 a 2016. 
No total, R$ 3 bilhões serão trans-
feridos a 1.636.218 contribuintes.

O crédito será feito em 16 de 
junho e segue até dezembro, para 
aqueles cujas declarações não ca-

íram em malha fina. Por determi-
nação legal, idosos e contribuintes 
com alguma deficiência física ou 
mental ou com alguma doença 
grave têm prioridade na restitui-
ção deste primeiro lote.

Para mais informações, o con-
tribuinte pode acessar a página da 
Receita na internet (idg.receita.
fazenda.gov.br) ou ligar para o te-
lefone 146.

Saque das contas inativas do FGTS 
é antecipado para este sábado
Agências atenderão também em horário diferenciados em 12 e 14 
de junho

Os trabalhadores que nasceram 
em setembro, outubro e novembro 
têm motivo para comemorar. Afinal, a 
Caixa Econômica Federal antecipou o 
saque das contas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FTGS) 
para este sábado (10). Nesta quarta 
fase do programa, a liberação dos re-
cursos também será antecipada para 
quem optou com crédito em conta.

O saque estava previsto para co-
meçar somente em 16 de junho, en-
tretanto, devido ao feriado na próxi-
ma semana, a Caixa preferiu antecipar. 
7,5 milhões de trabalhadores serão 
beneficiados com o valor, que será um 
total de R$ 10,9 bilhões, o que equi-
vale a 25% do total a ser liberado pelo 
programa.

É importante ressaltar que 2.015 
agências da Caixa estarão abertas no 
sábado para atender os trabalhadores. 
O horário de atendimento é das 9h às 
15h. 

Além disso, o atendimento terá 

horário diferenciado nos dias 12 e 
14 de junho, quando todas as agên-
cias do banco abrirão duas horas mais 
cedo.

A 5ª fase do saque das contas 
inativas irá atender os trabalhadores 
nascidos em dezembro e será libera-
da em 14 de julho. Os recursos para Agências Caixa: número de ins-

crição do PIS/PASEP, documen-
to de identificação do trabalhador 
e comprovante finalização do 
contrato de trabalho (CTPS ou 
termo de rescisão do contrato de 
trabalho).
Correspondentes Caixa Aqui e 
Lotéricas: valores até R$ 3.000 
podem ser retirados apresentan-
do documento de identificação 
do trabalhador, Cartão do Ci-
dadão e senha.
Autoatendimento: para valores 
até R$ 1.500, com a senha do 
Cartão Cidadão e valores até R$ 
3.000 com Cartão do Cidadão e 
senha.

Quem tem direito
ao saque?

Documentação
necessária:

Quem tem saldo de uma conta 
inativa até 31 de dezembro de 
2015. Ela fica inativa quando 
deixa de receber depósitos da 
empresa devido à extinção ou 
rescisão do contrato de trabal-
ho. Ou seja, o trabalhador pre-
cisa estar afastado do empre-
go a que a conta inativa está 
vinculada pelo menos desde o 
fim de 2015

Gás de cozinha vai ficar mais caro
Para as refinarias preço deve subir 6,7%, para o consumidor, 2,2%

A diretoria executiva da Petro-
bras aprovou uma nova política de 
preços para a venda às distribuidoras 
de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
em botijões para uso residencial. 
O primeiro reajuste estava previsto 
para esta quinta-feira (8), entretanto, 
em Bento Gonçalves o gás de cozinha 
ainda não ficou mais caro. A nova fór-
mula de preços levará a aumento mé-
dio nas refinarias de 6,7% em junho. 
Para o consumidor, o gás subirá em 
média 2,2%, ou R$1,25 por botijão.

Segundo a Estatal, nos próximos 
meses os reajustes estão previstos 
para o dia 5 de cada mês. O último 
havia sido no dia 21 de março. A nova 
política de preços não se aplica ao 
gás de uso industrial e comercial.

O preço final às distribuidoras 
será formado pela média mensal dos 
preços do butano e do propano no 
mercado europeu, convertida em re-

ais pela média diária das cotações de 
venda do dólar, mais uma margem de 
5%, divulgou a Petrobras.

Até esta nova medida, a estatal 
respondia por cerca de 25% do valor 
final do botijão, outros 20% eram tri-

butos e o restante do preço era com-
posto por distribuição e revenda. 
Agora, haverá um aumento na mar-
gem do preço da companhia e uma 
diminuição do valor de distribuição 
e revenda.

todos os trabalhadores estarão dispo-
níveis até 31 de julho.

Bento Gonçalves tem melhor colocação do Idese 
em municípios acima de 100.000 habitantes

A Fundação de Economia e Esta-
tística divulgou na quarta-feira (7) o 
novo Índice de Desenvolvimento So-
cioeconômico (Idese) do Rio Grande do 
Sul, referente ao ano de 2014. O Idese 
é composto por 12 indicadores, dividi-
dos em três blocos: Educação, Renda e 
Saúde. O Estado apresenta nível médio 
de desenvolvimento socioeconômico 
(0,757). Para ser considerado alto, o 
índice deve ser maior que 0,800. 

Carlos Barbosa apresentou a me-
lhor colocação no ranking, com ín-
dice de 0,892. O segundo município 
de maior destaque é Nova Bassano 
(0,867), também na Serra. Segundo as 
estimativas da FEE, 20 municípios gaú-
chos têm mais do que 100.000 habi-
tantes e, neste grupo, Bento Gonçalves 
lidera o rankig, com índice alto de de-
senvolvimento, chegando a 0,846, se-
guido por Erechim (0,825), Santa Cruz 

do Sul (0,821), Porto Alegre (0,819) e Caxias do Sul (0,817).

Inscrições para o ProUni
terminam nesta sexta-feira

As inscrições para o Programa 
Universidade para Todos (ProUni) do 
segundo semestre de 2017 terminam 
nesta sexta-feira, 9. Os estudantes in-
teressados podem consultar as bolsas 
oferecidas e se inscrever na página do 
ProUni na internet. 

O Ministério da Educação 
(MEC) informou que serão ofertadas 
147.492 bolsas em 1.076 instituições 
privadas de educação superior, um 
aumento de 17% em relação à segun-
da edição do programa do ano pas-
sado. Do total de bolsas, 67.603 são 
integrais e 79.889, parciais.

O ProUni é voltado para estudan-
tes da rede pública ou bolsistas inte-
grais de escolas particulares. Também 
estão incluídas as pessoas com defici-
ência e professores da educação bási-
ca em escolas públicas que compõem 
o quadro de pessoal permanente da 
instituição.

Só poderão participar do proces-
so seletivo os candidatos brasileiros 

que não tenham diploma de curso 
superior e que tenha feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) de 
2016. É preciso ter obtido no mínimo 
450 pontos na média das notas do 
Enem e não ter tirado zero na reda-
ção.

O estudante pode concorrer a 
uma bolsa integral se sua renda fami-
liar bruta mensal per capita não ex-
ceder a 1,5 salário-mínimo. No caso 
da bolsa parcial, a renda familiar por 
pessoa não pode ser maior que três 
salários-mínimos.

O ProUni possui ainda ações 
conjuntas com o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies), que permite 
ao bolsista parcial financiar a parte da 
mensalidade não coberta. Até as 11h 
de terça-feira (6), dia que as inscri-
ções foram abertas, o sistema já havia 
registrado 71.942 inscritos, num total 
de 137.761 inscrições. O estudante 
pode selecionar até duas opções de 
curso.

Lote também vai incluir restituições residuais de 2008 a 2016

São ofertadas 147.492 bolsas em 1.076 instituiçõesNos próximos meses os reajustes estão previstos para o dia 5 de cada mês

Bento teve alto índice de desenvolvimento
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EDITAL DO PUBLICIDADE DAS CHAPAS INSCRITAS 
PARA CONCORRER NA ELEIÇÕES DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE BENTO GONÇALVES, 
SANTA TEREZA E MONTE BELO DO SUL.

A Comissão Eleitoral designada pela Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura – FETAG-RS, conforme determinação do Termo de Ajusta-
mento de Conduta – 44.2017 de 25/04/2017, dá publicidade aos asso-
ciados sobre a alteração da nominata das duas chapas inscritas para 
concorrer ao pleito eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Bento Gonçalves para o mandato de 2017 a 2021 assim nominadas:
CHAPA 1 – Deretoria efetiva: Presidente: Ivandro José Lerin; 1º Vice-
presidente: Adair Pedro Dorigon; 2º Vice-presidente: Luiz Mejolaro; 
Secretário Geral: Evandro Sachet, 1º Secretaria: Lucila de Loudes Ga-
liazzi Cristofolli; 2º Secretario: Lucindo Cagol; Tesoureiro Geral: Lóris 
Jose Rasia; 1º tesoureiro: Wagner Sachet; 2º tesoureiro: Edemar Ste-
llo; Suplentes diretoria: Waldir Coser, Adelino Orsatto, Antonio Luzzi; 
Conselho Fiscal: Anevir de Mozzi, Ana Andreolla Posta, Lea Mercedes 
Sacpin Felix; suplente conselho fiscal, Lucia Franco Benvegnú, Hilário 
Lunelli, Lourdes Cleci Bresolin.
CHAPA 2 – Diretoria efetiva: Presidente- Cedenir Postal; 1º Vice Presi-
dente- Ivone Frá Osmarin; 2º Vice Presidente- Terezinha Belitzki Tonet; 
Secretário Geral- Gema Pilan Toniol; 1º Secretário- Cassiano Buffon; 
2º Secretário- Maria Cantelli Merlo; Tesoureiro Geral - Valdir Zorrer; 
1º Tesoureiro- Fabiano Orsatto; 2º Tesoureiro- Geraldo João Rasera; 
Suplentes diretoria; Carlos de Costa, Deolides Terezinha Cenci, Ga-
briel Petroli; CONSELHO FISCAL: Auri Flamia, Elias Pellicioli, Gabriel 
Cimadon; Suplentes Conselho fiscal: Carlos Baretti, Ivanor Passaia, 
Aelite Maria Comachio Trentin.
Conforme regimento eleitoral no caso de algum candidato não preen-
cher os requisitos estabelecidos na legislação sindical em vigor, po-
derão ser apresentadas, pedidos impugnação até o dia 12/06/2017. As 
impugnações podem ser apresentadas na secretaria do sindicato em 
horário normal com a funcionária Jucieli Toledo.

Bento Gonçalves/RS, 08 de junho de 2017.

Comissão eleitoral:

Elisete Kronbauer Hintz                 Marcio Roberto Ferrari               Eu-
gênio Edvino Zanetti

Vendaval da madrugada de quinta-feira provoca queda 
de árvores e deixa dez bairros de Bento sem luz
Corpo de Bombeiros recebeu mais de 100 chamadas ao longo do dia e trabalhou em cinco pontos de queda de árvores 

A chuva forte e a ventania da 
madrugada de quinta-feira, 08, dei-
xou diversos bairros sem energia 
elétrica, além de provocar quedas de 
árvores em algumas regiões da cida-
de. Em algumas cidades vizinhas, no 
entanto, o estrago foi ainda maior. 
O prefeito de Veranópolis Waldemar 
De Carli, assinou um decreto de situ-
ação de emergência. Todas as escolas 
da cidade tiveram aulas canceladas. 
A comunidade de Nossa Senhora da 
Paz foi uma das mais afetadas. Casas, 
aviários e galpões tiveram telhados 
praticamente destruídos pela chuva 
de pedra. Em cerca de uma hora, o 
Corpo de Bombeiros de Veranópolis 
recebeu mais de 90 ligações pedindo 
auxílio. Em Caxias do Sul 14 UBSs fi-
caram sem luz e diversos bairros fica-
ram sem água, em virtude da falta de 
energia elétrica. Foi registrado tam-
bém queda de árvores em diversos 
bairros e ventos com velocidade aci-
ma de 100km/h. Farroupilha, Garibal-
di, Carlos Barbosa e Fagundes Varela 
também foram afetados pela chuva.

O caos em Bento Gonçalves foi 
registrado pela equipe de reporta-
gem, que percorreu os principais bair-
ros atingidos. A Rua Maceió, na região 
Central ficou sem luz durante toda a 
manhã desta quinta-feira, assim como 
boa parte do Centro. São Roque, Bo-
tafogo, Universitário e Ouro Verde 
também ficaram sem energia elétrica. 
Na Rua Fiorelo Bertuol um poste de 
luz quase foi arrancado com o vento 

forte, tendo a estrutura danificada e 
atingindo a cerca de uma casa.

Alunos da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental General Bento 
Gonçalves da Silva e da Escola Esta-
dual Mestre Santa Bárbara foram libe-
rados pelos professores por falta de 
energia elétrica. Agências bancárias 
do Banrisul e Bradesco ficaram sem 
luz.

Em alguns bairros, como Santo 
Antão e São Roque, várias casas fi-
caram destelhadas. A chuva forte e 
a ventania fizeram com que o Corpo 
de Bombeiros fosse acionado mais 
de 100 vezes durante a madrugada. 
Muitas pessoas também correram 
atrás de lona na sede da guarnição. A 
Defesa Civil está nas ruas prestando 
atendimentos e ainda não tem núme-
ros de desalojados na cidade. Várias 
casas no 6º BCOM foram destelhadas 
e muitas árvores caíram no local.

Segundo o consultor de ne-
gócios da RGE, Rafael Dalla Brida, 
alguns pontos da cidade estão sem 
energia devido a situações de riscos. 
Ao longo de toda quinta-feira foram 
mais de 350 chamados da RGE na re-
gião.

Nota da RGE
A Rio Grande Energia (RGE) di-

vulgou uma nota nesta quinta-feira 
(8), na qual afirma que está atuando 
deste quarta-feira (7) para recompor 
a rede de distribuição, que foi danifi-
cada pelas rajadas de ventos durante 

a madrugada. No auge do tempo-
ral, no final da madrugada, 236 mil 
clientes ficaram sem luz na Serra. No 
meio da tarde o número baixou para 
150 mil, ficando em 98 mil no final 
da tarde. As cidades mais afetadas 
e que ainda têm o abastecimento 
parcialmente prejudicado são Bento 
Gonçalves, Caxias do Sul, Gramado, 
Canela, e Veranópolis. Juntas, elas re-
presentam 40% do total de unidades 
consumidoras ainda desligadas.

O maior empecilho para os ele-
tricistas está na dificuldade de aces-
so aos pontos que necessitam de 
manutenção devido à cheia dos rios 
e dificuldade de acesso por causa 

das estradas. A RGE informa que está 
trabalhando com todas suas equipes 
próprias e com todas as empreiteiras 
disponíveis, ininterruptamente. Po-
rém, os danos na rede causados pelos 
ventos com velocidade superior a 100 
Km/h, a incidência de granizo, concen-
tração de descargas atmosféricas des-
truíram muitos pontos de alimentação 
da rede de distribuição e quedas de 
barreira em estradas, enchentes e vias 
de acessos comprometem a ação dos 
eletricistas.

Dicas de Segurança em 
situações de tempestades e 
chuvas

Não se aproxime e não toque nos 
cabos elétricos que podem ser rompi-
dos pela queda de árvores e objetos, 
e avise imediatamente a RGE.

Evite tocar os aparelhos eletro-
domésticos e retire os aparelhos ele-
trônicos das tomadas.

Afaste-se de janelas e portas me-
tálicas.

Evite os banhos nos momentos 
de tempestades.

Nunca se abrigue debaixo de ár-
vores. Sempre procure uma casa de 
alvenaria ou o interior de um veículo.

Em zonas rurais, não toque e se 
aproxime de cercas.

Rodovia fica interditada após vendaval
Poste tem estrutura danificada na Rua 
Fiorelo Bertuol, Progresso

Polícia Rodoviária Federal, Brigrada Militar e engenheiros do Daer trabalharam para desobstruir a via
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Parceiros voluntários 
aumenta autoestima 
das mães com curso 
de automaquiagem

Quando se é mãe a rotina se 
torna mais apertada. As tarefas 
para cuidar dos filhos acabam 
tomando conta da vida da mu-
lher e ela fica com pouco tempo 
para cuidados pessoais. Pensan-
do nisso, os Parceiros Voluntá-
rios de Bento Gonçalves em par-
ceria com o Centro Estético Jane 
Beauty resolveram presentear as 
mães da Associação dos Surdos 
e da Escola Fenavinho com uma 
aula de autocuidados com a be-
leza.

O dia especial para estas 
mães aconteceu no auditório do 
CIC-BG, em 22 de maio. A ma-
quiadora e designer de sobran-
celha, Natália Bettoni, apresen-
tou dicas para cuidar da pele, 
escolher e aplicar os produtos.

“A primeira recomendação 
é consultar um dermatologista 
para saber quais os tipos de cos-
méticos mais adequados para o 
rosto. Depois, o que conta para 
alcançar resultados cada vez me-
lhores é a prática”, sugere. Natá-
lia detalhou para as mães como 
fazer a preparação da pele, lim-
par e hidratar a face, incluindo 
sugestões para a escolha e lim-
peza dos pincéis e esponjas uti-
lizados em cada etapa.

O objetivo da ação foi forta-
lecer a autoestima destas mulhe-
res. “É surpreendente o efeito 
que uma pausa na rotina exaus-
tiva dessas mulheres é capaz de 
gerar.

Por algumas horas elas con-
seguem deixar os problemas de 
lado e curtir um momento de 
cuidado pessoal, que muitas ve-
zes fica relegado a segundo pla-
no, diante da prioridade de dar 
atenção aos filhos e aos outros 
afazeres. Todas elas foram revi-
goradas”, comenta a coordena-
dora da Parceiros Voluntários 
em Bento Gonçalves, Angélica 
Somenzi.

Com o propósito de incenti-
var o envolvimento das empre-
sas na transformação da realida-
de social, através da prática do 
trabalho voluntário de seus co-
laboradores, o Programa Volun-
tário Pessoa Jurídica está aberto 
para as companhias interessadas 
em desenvolver algum projeto 
social.

Para isso, a empresa interes-
sada recebe da unidade o auxílio 
necessário para a criação e a re-
alização de ações comunitárias 
que contem com a participação 
de seus colaboradores. As ativi-
dades podem acontecer dentro 
ou fora da empresa e com frequ-
ências variadas.

O resultado é a contribuição 
à sociedade aliada à presença de 
colaboradores mais felizes. Para 
inscrever a empresa no progra-
ma basta contatar a Parceiros 
Voluntários, junto ao CIC-BG, 
pelo fone 2015.1999.

O objetivo da ação foi 
fortalecer a autoestima 
das mulheres

A eleição da nova diretoria do 
Sindicato Rural pode finalmente 
acontecer. Isso porque, na quar-
ta-feira (7) as Chapa 1 e Chapa 2 
apresentaram novos candidatos 
para concorrerem ao mandato 
2017-2021. Desta vez, todos os 
candidatos são de Bento Gonçal-
ves.

Através da Chapa 1, concorre 
a presidente Ivandro José Lerin. Já 
pela Chapa 2, o nome apresentado 
para o cargo foi o de Cedenir Pos-
tal. Caso algum candidato das cha-
pas não preencher os requisitos 
estabelecidos na legislação sindi-
cal em vigor, poderão ser apresen-
tadas, pedidos impugnação até o 
dia 12/06/2017.

Relembre o caso
A eleição era já para ter acon-

tecido, entretanto, a nova diretoria 
não incluiu os distritos de Monte 
Belo do Sul, Santa Teresa e Pinto 
Bandeira, que já se tornaram mu-
nicípios há mais de duas décadas, 
para compor a base territorial do 
Sindicato. Desse modo, os candi-
datos que eram destes locais não 
puderam concorrer, e a eleição foi 
adiada. 

A nova data estava marcada 
para esta sexta-feira (9). Caso a 
eleição não aconteça até o fim do 
mandato da atual diretoria (26 de 
junho), o Sindicato Rural será fe-
chado e pode demorar mais 120 
dias para nova eleição ocorrer.

Chapas apresentam novos nomes para 
concorrer à presidência do Sindicato Rural

Onecimo Pauleti, antigo candidato pela Chapa 2,e o novo concorrente, Cedenir Postal

Visando permanente-
mente a proteção da saúde 
e integridade física de seus 
colaboradores, a empresa 
Transportes RN Freitas, atra-
vés de sua Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes-
-CIPA em conjunto com a 
PREVSERRA Assessoria em 
saúde e segurança do traba-
lho, realizaram nas depen-
dências da empresa entre os 
dias 29/05 e 02/06/2017 a  1ª 
edição da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (SIPAT). 

A ação, que envolveu e 
foi prestigiada por todos os 
colaboradores da empresa, 
contou com a realização de 
palestras e distribuição de 
materiais preventivos e edu-
cativos, além da integração 
de todos os colaboradores. 

O objetivo principal foi 
conscientizar sobre os riscos 
aos quais estão expostos du-
rante suas atividades laborais 
e externas.

Assuntos abordados
Malefícios do consumo de 
cigarro; Álcool e drogas;
Saúde e Segurança no tra-
balho;
Hepatites virais;
Doenças sexualmente trans-
missíveis.

RN Freitas promove a Semana Interna de Prevenção 
de acidentes de trabalho

De acordo com o Gerente ope-
racional da empresa Everton Luis 
Fraga, o evento venho a reforçar as 
medidas que veem sendo tomadas 
neste sentido.

Agradecemos e permanecemos 
com o foco na prevenção de aciden-
te e doenças ocupacionais, através 
do compromisso e responsabilida-
de de todos
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Florauto inaugura nova loja nos padrões Ford Mundial
Concessionária comemora crescimento e faz previsão de aumentar em até 30% o número de vendas

A Florauto inaugurou um 
novo espaço em Bento Gonçalves. 
A empresa que já é destaque em 
número de vendas, promete cres-
cer em torno de 30%, comparando 
com 2016. A previsão é do geren-
te de vendas, Jones Lanzzarini, 
que comemora os números deste 
ano.

“A Ford tem mostrado que 
tem crescido bastante. A indústria 
de Bento está estável nos últimos 
3 meses e estamos com um vo-
lume de vendas muito bom este 
ano”, comemora.

O novo espaço da Florauto 
está moderno e equipado nos 
padrões da Ford Mundial. Lan-

zzarini garante que o cliente que 
for adquirir um veículo Ford irá se 
surpreender com o atendimento 
personalizado. A grande novidade 
no atendimento se chama Quick 
Lane.

“O Quick Lane É um setor da 
oficina para atendimento rápido, 
para quem precisa de um suporte 
imediato para o veículo. O princi-
pal objetivo é que o cliente Ford 
seja atendido rápido, para que não 
perca tempo”, garante. A ideia da 
troca da loja antiga (antes localiza-
da na Alameda Fenavinho),foi, se-
gundo Lanzzarini, com a intenção 
de reduzir custos e ter um espaço 
mais amplo para um suporte Ford 

Mundial. O ano de 2017 é de novi-
dades, segundo o gerente.

“O fluxo com essa nova loja 
dobrou devido a localização. E é 
importante dizer que neste ano 
haverá o lançamento da nova 
EcoSport, além de outras novida-
des. “Estamos repletos de produ-
tos novos, e para essa nova fase 
de lançamentos nada melhor que 
inaugurar um nova loja. O cliente 
que comprar um carro nesse mês 
ganha uma troca de óleo gratui-
ta”, afirma.
A primeira Quick Lane 
no Brasil

O primeiro Quick Lane do 
Brasil foi inaugurado em 2014 em 
São Bernardo do Campo, São Pau-
lo. O serviço oferecido em Bento 
é o primeiro da região Sul. Entre 
os trabalhos realizados estão tro-
ca de pneus, óleo, filtros, amorte-
cedores, freios, alinhamento, ba-
lanceamento e também revisões.

O conceito surgiu nos Esta-
dos Unidos, onde há mais des-
ses 600 pontos. No Brasil, a Ford 
inaugurou 26 destes autocentros 
em 2014 e pretende chegar a 150 
até 2018. Eles vão funcionar tan-
to em instalações integradas às 
concessionárias como em locais 
separados, caso em que poderão 
atender também veículos de ou-
tras marcas.

Rafael Dalsin Delamea, Luis Fabiano Beskow, Jones Lanzzarini, Marco Antônio de 
Oliveira, Rubens Machado Reali, Evandro Dall’Agnol

O novo espaço da Florauto está moderno e equipado nos padrões da Ford Mundial A empresa que já é destaque em número de vendas, promete crescer em torno de 
30%, comparando com 2016
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Tudo pronto para a festa do padroeiro  no dia 13
Considerada uma das maiores e mais antigas festas religiosas da região, espera-se a participação de cerca de 15 mil pessoas

Com o lema “Peregrinos do 
Amor”, a 139ª Festa de Santo Antô-
nio de Bento Gonçalves acontece no 
dia 13 de junho, terça-feira, dia vo-
tivo do padroeiro de Bento Gonçal-
ves. Sendo uma das maiores e mais 
antigas festas religiosas da região, 
espera-se a participação de cerca de 
15 mil pessoas.

A Festa inicia às 6h com Alvo-
rada Festiva, e segue com missas: 
às 7h,  presidida pelo Padre Gilnei 
Fronza; às 8h30min,  presidida pelo 
Padre Izidoro Bigolin; às 10h,  presidi-
da pelo Arcebispo Metropolitano de 
Porto Alegre, Dom Jaime Spengler; 
às 15h, missa campal,  presidida pelo 
bispo da Diocese de Caxias  do Sul , 
Dom Alessandro Ruffinoni, seguida 
de procissão; e às 18h, presidida 
pelo pároco Padre Ricardo Fontana, 
com apresentação dos Casais Festei-
ros de 2018. Durante o dia, haverá 
bênção individual da saúde com Freis 
Franciscanos.

Ao meio-dia, será servido o Al-
moço Festivo no Salão Paroquial do 
Santuário, com ingresso a 50 reais 
por pessoa, adquirido antecipada-
mente com festeiros ou na secretaria 

paroquial. 
“Santo Antônio era um grande 

pregador do Evangelho e um símbo-
lo da caridade. Por isso, o lema deste 
ano envolve a imagem de Santo An-
tônio como um peregrino, que este-
ve sempre em busca de fazer a vonta-
de de Deus, em todas situações.

À luz deste testemunho, quere-
mos convidar a todos para celebra-
rem com nossa comunidade esta im-
portante devoção”, convida o pároco 
da Paróquia Santo Antônio, padre 
Ricardo Fontana.

Trânsito
A partir das 6h, ocorre a inter-

rupção do lado direito da rua Mare-
chal Deodoro, sentido Centro-Bairro, 
para facilitar a circulação dos devo-
tos nas imediações do Santuário. A 
interrupção total da Rua Marechal 
Deodoro ocorre a partir das 14h, 
desde a Rua Júlio de Castilhos, quan-
do acontecerá a Missa Campal. 

Em seguida, com previsão de 
início às 16h, haverá Procissão com 
o seguinte percurso: Rua General 
Gomes Carneiro, Rua Barão do Rio 
Branco e Rua Cândido Costa, retor-

nando pela Rua Marechal Deodoro 
até o Santuário Santo Antônio, traje-
to que exigirá atenção especial dos 
motoristas.

Programação- 13 de junho
6h - Alvorada Festiva com Repi-

car dos Sinos no Santuário e em to-
das as Comunidades.

7h   - Missa no Santuário: Cele-
brante  - Reitor do Santuário Dioce-
sano Nossa Senhora de Caravaggio 
- Padre Gilnei Fronza

 8h30min  -  Missa no Santuário: 
Celebrante - Pároco da Paróquia do 
Pio X - Padre Izidoro Bigolin

10h - Missa no Santuário:  Cele-
brante -  Arcebispo Metropolitano de 
Porto Alegre - Dom Jaime Spengler

12h  -  Almoço Festivo no Salão 
Paroquial (ingresso a R$ 50 na secre-
taria paroquial ou com festeiros)

15h  -  Missa Solene 
Campal,presidida pelo bispo da Dio-
cese de Caxias  do Sul, Dom Alessan-
dro Ruffinoni, seguida de Procissão 
pelas ruas centrais.

18h - Missa de Ação de Graças, 
presidida pelo pároco Pe. Ricardo 
Fontana e Apresentação dos Casais 
Festeiros de 2018. 

Durante o dia festivo haverá 
bênção individual da saúde com Freis 
Franciscanos.

Festeiros 2017
Alexandre e Gláucia Benvegnú 

Poletto, Inelvo Carlos e Naira Schuck 
Kunzler, Isidoro e Janes Maria Fagun-
des Petroli, João e Silvana Pagot Zor-
tea, Paulo Henrique e Elisete Maria 
Casarin Gehlen, Rui José Flaiban e 
Andressa Flaiban.

 Redes Sociais
Os devotos são convidados a 

postar suas fotos com a #139festa-
desantoantonio , para compartilhar a 
fé. Durante o dia, serão postados no 
Facebook.com/paroquiasantoanto-
niobg as notícias e fotos do evento, 
feitas pela Pastoral de Comunicação.

Gibi será lançado no dia 
10 de junho

Buscando retratar didaticamen-
te a história de Santo Antônio ao pú-
blico infantojuvenil, a Paróquia Santo 
Antônio realiza parceria de coprodu-
ção com Estúdio NES, para lançar no 
dia 10 de junho, dia da Trezena com 

as crianças, o gibi Pequenino Fernan-
do, grande Antônio.

A narrativa do Gibi conta sobre 
Fernando, um garoto de 12 anos que 
tem problemas em sua pré-adoles-
cência. Ele é convidado em uma tar-
de por sua vizinha, Vó Dita, senhora 
de 72 anos, para acompanhá-la até a 
Paróquia de Santo Antônio. Fernan-
do não sabe que será apresentado 
a uma encantadora jornada de fé, 
vivida por Santo Antônio, que apren-
deu a abrir mão de muitas coisas em 
nome do amor à sua pregação, ope-
rou milagres e mudou a vida de mui-
tos em cada lugar por onde viajou.

Recanto Santo Antônio 
inaugurado na Trezena

O Recanto Santo Antônio é um 
espaço contemplativo ao lado do 
Santuário Santo Antônio. Cada dia 
da Trezena (treze dias com missas 
especiais às 19h em preparação à 
Festa - de 31/05 a 12/06), inaugura-
-se uma estação da Via Antoniana. 
Além da Via, o Recanto conta com 
espaço infantil, altar a céu aberto, 
gruta com fonte e velário, e sanitá-
rios.

 Vigília das Velas aconteceu no dia 3 de junho

Ao meio-dia, será servido o Almoço Festivo no Salão Paroquial do Santuário, com ingresso a 50 reais por pessoa, adquirido
antecipadamente com festeiros ou na secretaria paroquial

A partir das 6h, ocorre a interrupção do lado direito da rua Marechal Deodoro, 

As 16 horas começa a procissão que percorre diversos bairros da cidade



O 27º Congresso MOVERGS 
vai trazer a Bento Gonçalves um 
dos maiores nomes do jornalismo 
e do cinema do país: Arnaldo Ja-
bor. Ele irá participar como o prin-
cipal palestrante do evento, que 
acontece no dia 13 de julho, das 
7h30min às 15h, no Salão Malbec, 
do Dall’Onder Grande Hotel.

Jabor é também comentarista 
político da Rede Globo. Em seu 
currículo consta ainda a formação 
em Direito pela PUC-RJ e em Cine-
ma pelo Itamaraty-Unesco, além 
de ter sido um dos principais di-
retores do Movimento do Cinema 
Novo no Brasil e colunista do Jor-
nal O Globo.

Ele ministrará a palestra “Pro-
jeto Um Novo Brasil”, na qual dis-
cutirá temas como a política na-

cional e internacional, economia, 
filosofia e cinema, com o objetivo 
de despertar no público um pro-
cesso de reflexão. 

O congresso é realizado pela 
Associação das Indústrias de Mó-
veis do Estado do Rio Grande do 
Sul (MOVERGS), e conta com o 
patrocínio da Homag, Kulkote, 
Sayerlack, Fiergs, Banco do Brasil 
e Governo Federal. Os profissio-
nais do setor podem participar 
do evento para atualizar conhe-
cimentos, reciclar práticas e ter 
acesso a novas informações.

Mais informações e inscrições 
podem ser feitas através do site 
www.movergs.com.br/congresso, 
até 4 de julho. Associados da enti-
dade e expositores da FIMMA Bra-
sil terão valores especiais.
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Morador de rua e HIV positivo 
continua sem assistência
do Creas, apesar de promessa
Entidade havia prometido que ajudaria o anda-
rilho, mas diz que em duas ações durante o dia 
o rapaz não foi encontrado

O morador de rua Julio Cesar 
Correa de 38 anos, continua sem 
assistência e morando na varanda 
de uma casa na rua 13 de Maio. Em 
reportagem veiculada em maio na 
Gazeta, ele afirmou ser portador 
de HIV. A assistente social e coorde-
nadora do Creas, Silvana Romagna, 
havia prometido uma ação para ten-
tar retirar o rapaz da rua. Após três 
semanas da reportagem, a equipe 
da Gazeta voltou a contatar Silvana, 
que disse ter tentado encontrar o 
andarilho, mas que sua equipe não 
teria conseguido.

“O problema é que não temos 
equipes de abordagem à noite. Fo-
mos duas vezes até o local durante o 
dia, mas não o encontramos. E quan-
do estamos fora do horário precisa-
mos usar nossos próprios carros”, 
explica. Silvana disse, no entanto, 
que o Creas tentaria novamente es-
tabelecer contato com o rapaz. “O 
Creas vai tentar insistir, colocar um 
carro de noite, e avisar o secretário 
da situação. Mas ele também tem 
que se ajudar, e não esperar apenas 
que alguém vá atrás dele”, diz. Ain-
da segundo a assiste social é possí-
vel viabilizar a documentação que 
o rapaz precisa e entrar em contato 
coma família.

Nesta semana a equipe de repor-
tagem passou algumas vezes pelo 
local, encontrando o rapaz após às 
18 horas. Ele não quis gravar entre-
vista, mas afirmou que ainda não foi 
procurado por ninguém e que sobre-

vive com a comida que recolhe das 
lixeiras da cidade, e contando com 
doações de roupas da população.

Entenda o caso:
Em maio deste ano a Gazeta 

publicou uma reportagem sobre os 
moradores de rua em Bento Gon-
çalves. Foi constatado que são mais 
de 70 pessoas morando em situação 
de rua na cidade. No trabalho de re-
portagem Correa, que conforme ele 
mesmo disse, vive nas ruas de Bento 
há mais de 3 meses e é um portador 
do vírus HIV.Na conversa que durou 
pouco mais de 20 minutos, o sem 
teto, de aparência frágil, desabafou 
sobre a falta de um albergue na ci-
dade e disse que estava sem tomar o 
coquetel (remédios para combater a 
doença) há pelo menos 3 meses por-
que, segundo ele, não tem os docu-
mentos necessários para conseguir 
os remédios.

“Minha imunidade deve estar 
lá nos pés, e acredito que eu este-
ja com a carga viral bem elevada. Eu 
preciso desses remédios”, disse na 
época. Na ocasião ele ainda desaba-
fou sobre a cidade.

“As pessoas te olham e julgam, 
mas ninguém senta aqui para con-
versar. Falta um albergue aqui em 
Bento, porque com certeza é neces-
sário. E tenho certeza que se tivésse-
mos acesso a cursos gratuitos tería-
mos a chance de mostrar que somos 
trabalhadores sim”, desabafou.

No dia em 22 de maio de 2017 
foi assinada a Convenção Coletiva 
de Trabalho para o período de 1º de 
maio de 2017 a 30 de abril de 2018 
pelo SINDITRANS e SINDIBENTO.

Segundo a Convenção Coletiva 
de Trabalho, a partir de 1º de maio 
de 2017 os trabalhadores da cate-
goria receberão um reajuste salarial 
de 4,25%.

Os salários normativos e inde-
nizações de despesas de viagens 
também foram reajustados.

Além do reajuste salarial, faz 
parte do acordo firmado a previsão 
de cláusulas sociais como: gratifi-
cação aos trabalhadores referentes 
aos meses com 31 dias; prêmio por 
tempo de serviço e auxílio-funeral.

Para o presidente do SIN-
DITRANS, Fernando Parisotto, o 
acordo firmado entre as entidades 

Trabalhadores de empresas de transportes
rodoviários de cargas terão reajuste salarial de 4,25% 
e nova gratificação referente aos meses com 31 dias

sindicais atendeu a expectativa da 
comissão de negociação do sindi-
cato dos trabalhadores, em razão 
do atual cenário econômico e polí-
tico que assola o País, pois o refle-
xo dessa crise afeta diretamente as 
relações de trabalho. 

Ressaltou o presidente, que o 
reajuste alcançado conseguiu re-
por a inflação do período, inclusi-
ve com pequeno ganho real sobre 
os salários dos trabalhadores, mas 
que o principal ganho para catego-
ria se deu em razão da conquista da 
nova gratificação aos trabalhadores 
referentes aos meses com 31 dias, 
que há muito tempo era demanda 
pela categoria.

Para mais informações aces-
se o site do sindicato, www.sindi-
trans.com.br ,  ou entre em contato 
pelo fone 3454-9000.

Presidente do SINDITRANS, Fernando 
Parisotto

Final de semana com possibilidade 
de neve na serra
As temperaturas ficam negativas e fenômeno pode acontecer no Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina

As chuvas fortes dos últimos dias 
derrubou as temperaturas, e nesse fi-
nal de semana uma combinação espe-
cial de vento e de temperatura pode 
fazer nevar no Sul pela primeira vez 
em 2017. De acordo com o setor de 
meteorologia da Embrapa Uva e Vinho, 
no mês de maio o volume de chuvas 
registrado foi de 313 mm, praticamen-
te o triplo do esperado, que é de 107 
mm. 

A primeira semana de junho de 
2017 vai terminar gelada e com uma 
situação meteorológica especial. A 
entrada de uma forte massa de ar frio 
de origem polar sobre a Região Sul do 
Brasil e a passagem de uma circulação 
ciclônica de ventos (baixa pressão at-
mosférica) vão proporcionar as condi-
ções favoráveis para a ocorrência de 
neve.  

Nesta sexta-feira,09, o ar frio de 
origem polar vai entrar com muita 
força sobre o sul, e ao mesmo tempo, 
uma baixa pressão atmosférica pas-
sa entre o Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. A massa de ar de origem 
polar esfria a atmosfera e garante a 
baixa temperatura. Os ventos da bai-
xa pressão fornecem a umidade para 
manter a atmosfera úmida o suficiente 
para haver a formação das nuvens. Na 
segunda-feira, 12, o frio se acentua, 
seguindo até o final da semana.

O fenômeno pode acontecer nas 
serras do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina. Esses locais mais elevados, 
com altitudes que até passam dos 
1000 metros, já são naturalmente mui-
to frios por sua altitude e vão receber 
uma dose de ar frio de origem polar 
muito intensa. Por isso há possibilida-

de de nevar nestas regiões.
Para nevar é preciso que a atmos-

fera esteja bastante fria, com tempe-
raturas abaixo de zero, em várias ca-
madas de ar acima da superfície. Mas 
também é necessário que haja muita 
umidade para a formação das nuvens 
que eventualmente vão conter os cris-
tais de neve.

A ocorrência do fenômeno é mais 
provável na madrugada e na manhã de 
9 de junho. Depois, a circulação ciclô-
nica se afasta para o mar, o que vai di-
minuir a umidade e as condições para 
a formação de nuvens.

Curiosidade
Quantos cristais de neve diferen-

tes existem na natureza? Impossível 
responder, pois não existe um cristal 
igual ao outro. Existem dezenas de pa-
drões catalogados, mas dentro destes 
padrões há uma infinidade de forma-
ções distintas. A formação dos cristais 
de neve é um dos assuntos fascinantes 
da meteorologia. Cada padrão se for-
ma a uma temperatura diferente.

A neve é gelo em um formato es-
pecial que se forma dentro das nuvens 
e cai na superfície. A geada também é 
gelo, mas que se forma sobre super-
fícies onde a temperatura fica abaixo 
de zero grau. Mas a geada não cai das 
nuvens! No fim desta semana o Sul do 
Brasil pode ter geada e neve.

Mas além de dar condições para 
neve, esta massa de ar polar vai provo-
car muito frio no Sul, em muitas áreas 
do Sudeste, do Centro-Oeste e nova-
mente o ar polar chega a Rondônia e 
ao Acre.

A ocorrência do fenômeno nas serras gaúchas e catarinenses é mais provável na 
madrugada e na manhã de 9 de junho

Arnaldo Jabor em Bento Gonçalves
O jornalista ministrará a palestra “Projeto Um 
Novo Brasil”
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ACBF construiu a vitória sobre 
a SASE no 1º tempo

A Associação Carlos Barbosa de 
Futsal (ACBF) voltou a conquistar três 
pontos na Liga Gaúcha. Com todos 
os gols no primeiro tempo, o time la-
ranja venceu a SASE por 3x0 e segue 
invicto no campeonato Estadual.

A equipe barbosense já começou 
a partida buscando a vitória. Com 45 
segundos, Júlio colocou uma bola no 
travessão. Depois, aos 3 minutos, foi 
a vez de Kevin carimbar a trave. O 
bombardeio foi grande e, aos 6 mi-
nutos, Mithyuê abriu o placar após 
cobrança de falta ensaiada. A ACBF 
seguiu pressionando bastante e, aos 
14, Alemão fez 2x0. Faltando 40 se-
gundos para o fim da primeira etapa, 
Júlio fez o terceiro.

Com o placar estabelecido, a 
ACBF administrou o resultado na 
segunda etapa. A SASE teve pos-
se de bola nos primeiros minutos, 
mas tinha dificuldade na hora das 
conclusões a gol. Nos 10 minutos 
finais, o time de Carlos Barbosa 
voltou a dominar a partida e criou 
várias chances, mas não conse-
guiu balançar as redes novamen-
te.

A ACBF segue invicta na Liga 
Gaúcha com 2 vitórias e três em-
pates. A próxima partida será nes-
te sábado,10, contra o Guarapua-
va, no Paraná. O jogo será válido 
pela 7ª rodada da Liga Nacional de 
Futsal.

Com todos os gols no primeiro tempo, o time laranja venceu a SASE por 3x0 e segue 
invicto no campeonato Estadual

Esportivo sub-17 vence o Nova Prata 
e é vice líder do Gauchão Juvenil
Com a vitória, Alviazul se aproxima de classificação inédita para a
próxima fase da competição

O Esportivo sub-17 conquis-
tou a terceira vitória no Campeo-
nato Gaúcho Juvenil de 2017, der-
rotando a equipe do Nova Prata 
pelo placar de 2 a 0, em confronto 
realizado na tarde de quarta-feira, 
dia 7, no Estádio Montanha dos 
Vinhedos, válido pela 4ª rodada 
da competição. Com o resultado 
positivo, a equipe comandada 
pelo técnico Márcio Ebert se dis-
tanciou dos demais adversários, 
permanecendo na vice-liderança e 
encaminhando a sua classificação 
à próxima fase.

No primeiro tempo, o Nova 
Prata teve mais oportunidades 
para balançar as redes, exploran-
do finalizações de média distância 
e bolas paradas para chegar ao gol 

adversário. O Esportivo, por sua 
vez, não conseguiu realizar uma 
boa atuação ofensiva na primei-
ra etapa, pecando no excesso de 
passes errados no meio campo e 
desperdiçando boas chances de 
gol para abrir o placar. 

Na etapa final, o Esportivo en-
trou em campo com uma postura 
totalmente diferente, conseguin-
do chegar ao ataque com mais fa-
cilidade e de forma efetiva. Logo 
no primeiro minuto do segundo 
tempo, em boa jogada de ataque, 
Carlos, o qual recém havia entra-
do em campo, recebeu na grande 
área e, na saída do goleiro, empur-
rou a bola para o fundo das redes, 
abrindo o placar da partida, 1 a 0.

Após o gol, o Esportivo conti-

nuou pressionando, obtendo boas 
oportunidades para ampliar. A 
equipe Alviazul teve um pênalti ao 
seu favor, mas acabou sendo des-
perdiçado. Aos 34 minutos de par-
tida, novamente Carlos, após bela 
assistência, anotou o segundo do 
Esportivo, decretando a vitória 
dos donos da casa pelo placar de 
2 a 0. 

Com a vitória, o Esportivo 
chegou aos 10 pontos conquista-
dos até então na competição, se 
distanciando dos seus adversários 
diretos na briga pela classificação. 
Na próxima rodada, a equipe de 
Bento recebe o Caxias no Clássi-
co da Polenta, no sábado, dia 10, 
às 15h, no Estádio Montanha dos 
Vinhedos. Caso conquiste uma 
vitória sobre a equipe Grená, o 
Esportivo poderá carimbar a sua 
classificação inédita a segunda 
fase do campeonato.

4ª rodada
confronto adiado:

Esportivo 2 x 0 Nova Prata
Classificação:
1º Juventude: 12
2º Esportivo: 10
3º PRS: 4
4º Apafut: 3
5º Caxias: 1
6º Nova Prata: 1

BGF busca mais uma vitória
longe de seus domínios na Liga 
Gaúcha de Futsal
Equipe enfrenta o América neste sábado em Tapera

Depois de não conseguir uma boa 
sequência de resultados jogando em 
Bento Gonçalves, o Bento Gonçalves 
Futsal enfrenta o América, neste sába-
do, dia 10, em Tapera, visando arrancar 
pontos dos donos da casa para perma-
necer na briga pela classificação e se 
distanciar da zona de rebaixamento.

A única partida que o BGF jogou 
fora de casa venceu, mas desta vez, as 
lesões vêm atrapalhando os trabalhos 
da equipe e o técnico Vaner Flores co-
meça a ter problemas para escalar o seu 
time dentro de quadra. A expectativa 
é que todos estejam a sua disposição, 
mas alguns atletas, que sentiram nos úl-
timos dias, poderão ficar de fora. 

O BGF está a apenas uma posição 
da zona do rebaixamento e necessita 
vencer neste final de semana para se 
afastar da zona de perigo da competi-
ção, visando alcançar o seu objetivo no 
ano, que é permanecer na elite do futsal 

gaúcho. 
A direção do clube pretende 

protocolar o Pró-Esporte em 2017 
para que as condições financeiras e 
estruturais do clube se estabilizem o 
quanto antes para a continuação dos 
trabalhos dentro de quadra, tanto 
no profissional como nas categorias 
de base.

Confira os jogos
da 6º Rodada:

12/06 20:15 Atlântico x ASIF
10/06 20:15 Abelc x Flores da 
Cunha
10/06 20:00 América x BGF
10/06 20:00 SASE x ALAF
13/06 20:15 Assoeva x AES
13/06 20:15 Guarany x ACBF

Com a vitória, Alviazul se aproxima de classificação inédita para a próxima fase da 
competição

BGF precisa arrancar pontos dos donos da casa para permanecer na briga pela classificação
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Drogas apreendidas na BR-470
A Polícia Rodoviária Federal apre-

endeu na tarde de quarta-feira (7), por 
volta das 18h, na BR-470 em Bento 
Gonçalves, 80 maços de cigarros, 27 
Kg de drogas, sendo 20 Kg de pasta 
base de cocaína e 7 Kg de haxixe, 
substância extraída da maconha. A 
pasta base após processada poderia 

render mais de 200 Kg de cocaína.
Três indivíduos foram presos e 

dois veículos apreendidos. No primei-
ro, um Cruze com placas do Paraná, 
estavam um casal, ela de 29 anos, 
natural de Foz do Iguaçu/PR, ele com 
40 anos, natural de Sertão/RS e uma 
criança de cinco anos. No segundo, 

um Peugeot 307 com placas de Ere-
chim/RS, estava um homem de 50 
anos natural de Erechim/RS.

A droga estava sendo transporta-
da do Paraguai e tinha como destino 
a região metropolitana. A criança foi 
encaminhada ao Conselho Tutelar de 
Bento Gonçalves.

Furto à residência em Monte 
Belo do Sul

Uma mulher registrou um bole-
tim de ocorrência após um furto em 
sua residência, na Rua Orestes Fran-
zoni, Monte Belo do Sul, na manhã 
de quarta-feira (7). De acordo com o 
relato, a mulher estava na casa com 

a sogra de 83 anos e sua cuidado-
ra, quando viu um vulto pela janela. 
Após, se deram conta que alguém 
havia entrado na casa e furtado em 
torno de R$9.000 em jóias, R$1.000 
em dinheiro e eletroportáteis.

Assalto a mini mercado no Borgo
Um mini mercado foi assaltado 

na manhã de quarta-feira (7), por 
volta das 11h da manhã. De acor-
do com o proprietário do estabele-
cimento, que fica na Rua Augusto 
Tonello, no Bairro Borgo, um indiví-

duo de aproximadamente 1,70m de 
altura entrou no local e o ameaçou 
com uma faca. Após, jogou a vítima 
no chão e a agrediu com chutes. O 
criminoso roubou R$2.000 do esta-
belecimento.

Pedestres assaltados em Bento
Entre terça-feira (7) e a manhã de 

quinta-feira (8), ao menos cinco as-
saltos a pedestres foram registrados 
na cidade. O primeiro crime foi na 
terça-feira. Um homem, de 25 anos, 
caminhava no Bairro Botafogo quan-
do dois indivíduos se aproximaram e 
levaram seus documentos e R$ 40 em 
dinheiro.

O segundo foi na quarta-feira, 
quando uma mulher, de 26 anos, foi 
abordada por dois indivíduos arma-
dos com revólver e uma faca. Foram 
furtados seu celular e uma quantia em 
dinheiro. Ainda na manhã de quarta, 
duas menores de idade tiveram seus 
celulares roubados também por dois 

indivíduos, na Rua Amos Perissutti, 
no Santa Helena.

O quarto assalto foi na tarde 
quarta, quando uma mulher de 55 
anos foi abordada por um indivíduo 
que portava uma faca, enquanto des-
cia uma escada na Rua Recife, no bair-
ro Botafogo. Ela reagiu ao assalto e 
ele a empurrou. A mulher rolou pela 
escadaria e teve lesão na perna, além 
da bolsa furtada. 

Na manhã de quinta-feira (8), 
uma adolescente e seu irmão iam 
para a escola, na Rua Borges do Can-
to, no bairro São Francisco, quando 
foram assaltados por dois homens. 
Um celular foi roubado.

Homem preso por porte ilegal de armas no Glória
Um homem de 64 anos foi preso 

por porte ilegal de armas, na tarde de 
terça-feira (6), na Rua Henrique Bene-
detti, no Bairro Glória. Uma equipe 
de policiais cumpriu mandado de 

busca e apreensão na casa de V.J.C, 
onde encontraram três espingardas 
de pressão, silenciadores, uma má-
quina de carregar cartuchos, um car-
regador sobressalente, centenas de 

cartuchos de vários calibres, além de 
carne de caça em um freezer. Ele foi 
encaminhado à Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA) e re-
colhido ao presídio estadual.

Três indivíduos foram presos e dois veículos apreendidos



Programação válida de 08/06/2017 
a 14/06/2017. 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    
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L’america Shopping 
Sala 1
O Poderoso Chefinho 
(2D) (Duração 1h38min/
Animação - Desenho / 
Livre) - Todos os dias - 14h 
-  Dublado
Um bebê falante que usa terno e 
carrega uma maleta misteriosa une 
forças com seu irmão mais velho 
invejoso para impedir que um ines-
crupuloso 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.

Os Smurfs e a Vila Perdida 
(2D) (Duração 1h30min/ 
Animação-Família/ Livre)
Todos os dias  - 16:30h - 
Dublado
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. Indig-

nada, ela parte em busca de novas 
descobertas, e conhece uma Flores-
ta Encantada, com diversas criaturas 
mágicas. Enquanto isso, o vilão Gar-
gamel segue os seus passos.

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 lide-
ra um exército de piratas fantasmas 
assassinos e está disposto a matar 
todos os piratas existentes na face 
da Terra. Para escapar, Sparrow pre-
cisa encontrar o Tridente de Posei-
don, que dá ao seu dono o poder de 
controlar o mar

Velozes e Furiosos 8 (2D) 
(Duração 2h40/ Ação / 14 
anos) - Todos os dias
21:15h - Dublado
Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle 
Rodriguez) estão curtindo a lua de 
mel em Havana, mas a súbita apa-
rição de Cipher (Charlize Theron) 
atrapalha os planos do casal. Ela 
logo arma um plano para chantage-
ar Dom, de forma que ele traia seus 
amigos e passe a ajudá-la a obter 
ogivas nucleares. Tal situação faz 
com Letty reúna os velhos amigos, 
que agora precisam enfrentar Cipher 
e, consequentemente, Dom.

Sala 02
A Múmia (3D) (Duração 
2h13min/ Fantasia/Terror/ 
12 anos

Todos os dias  - 14h, 16:30, 
18:45h - Dublado - 21:15 - 
Legendado

Nas profundezas do deserto, uma 
antiga rainha (Sofia Boutella) cujo 
destino foi injustamente tirado está 
mumificada. Apesar de estar sepul-
tada em sua cripta, ela desperta 
nos dias atuais. Com uma maldade 
acumulada ao longo dos anos, ela 
espelha terror desde as areais do 
Oriente Médio até os becos de 
Londres.

Shopping Bento
Sala 1
Mulhher Maravilha (3D) 
(Duração 2h21/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias -14h, 
21h - Dublado - 18:15 - Le-
gendado
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.

Sala 2
Piratas do Caribe - A 
vingança de Salazar (2D) 
(Duração 2h09/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias
21hDublado - 14h- Legen-
dado

O Poderoso Chefinho (2D) 
(Duração 1h38min/Ani-
mação - Desenho / Livre) 
- Todos os dias - 16:45h 
-  Dublado


