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Opinião da Gazeta
O problema de sempre

317 presos num prédio que não 
sofreu grandes ampliações desde a 
década de 50, conforme mostra a 
foto histórica. Bento Gonçalves cres-
ceu muito desde então e o presídio 
regional têm que receber apenados 
de cidades vizinhas.

A interdição  confirmada pela 
Susepe foi pedida pelo Ministério Pú-
blico e acatado pelo Poder judiciário 
e a partir desta semana não  pode 
acolher além de 192. Os 125 apena-
dos “excedentes” devem ser transfe-
ridos. Em 2007 o Ministério Público 
já havia pedido interdição parcial. O 
problema  vem de longa data e - deve 
ser lembrado - o município perdeu a 
verba destinada a construção da nova 
casa prisional, depois de se enrolar 
em  bate bocas com interesses parti-
culares. 

Agora a cidade não tem o dinhei-
ro e está à caça de empresários que 
possam se interessar em construir o 
novo presídio para receber em troca 

vários imóveis do Estado, incluindo a 
área da atual casa carcerária. 

Por mais que os entusiastas da 
ideia admitam que há interessados 
na transação, a realidade é outra: no 

Presídio de Bento  em 1950

momento econômico crítico, investir 
mais de R$ 4 milhões hoje para rece-
ber os dividendos muito lá na frente, 
não parece um bom negócio. 

Boa leitura.



Jornal Gazeta - sexta-feira 22 de Setembro de 2017 03geral

Bento não adere à greve dos Correios
Já Caxias do Sul tem 75% dos trabalhadores que aderiram à paralisação

Os Correios começaram uma gre-
ve na terça-feira (19), que atinge 20 
estados, inclusive Rio Grande do Sul, 
e o Distrito Federal, segundo a Fede-
ração Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios e Telégrafos e 
Similares (Fentect). Porém, de acordo 
com o diretor da subsede de Caxias 
do Sul do Sindicato dos Trabalhado-
res em Correios e Telégrafos do Rio 
Grande do Sul, Ricardo Paim, Bento 
Gonçalves não vai aderir à paralisa-
ção.

“Estamos concentrados em Ca-
xias do Sul, onde a adesão é de 75% 
dos trabalhadores. A agência de Ben-
to não quis aderir”, pontuou Paim. 
“Na quinta-feira (21), as entregas fo-
ram afetadas, mas pretendemos fazer 
um ato para paralisar os serviços nas 
agências em greve, nesta sexta-feira 
(22)”. O diretor acrescentou que a 
“categoria está bem apreensiva e te-
morosa, por causa dos cortes”.

O descontentamento da classe se 
baseia no fechamento de agências no 
Brasil, pressão para adesão ao plano 
de demissão voluntária, ameaça de 
demissão motivada com alegação da 
crise, ameaça de privatização, cor-
te de investimentos em todo o país, 
falta de concurso público, redução 
no número de funcionários, além de 
mudanças no plano de saúde e sus-
pensão das férias para todos os traba-
lhadores, exceto para aqueles que já 
estão com férias vencidas.

Correios está na lista de 
estatais que podem ser
privatizadas

Os Correios entraram para a lista 
de estatais que o governo pretende pri-
vatizar, tais como a Eletrobrás, Infraero 
e a Casa da Moeda. O ministro da Se-
cretaria Geral da Presidência, Moreira 
Franco, já declarou que a venda dos 
Correios está em estudo. “É o mesmo 
caso da Casa da Moeda, que produzia 
mais de 3 milhões de cédulas por ano e 
agora está (produzindo) 1 milhão e pou-
co. As pessoas não usam mais moeda”, 
justificou.

“A situação financeira dos Cor-
reios, pelas informações que o (Minis-
tério do) Planejamento tem e nos passa, 
é muito difícil. Até porque, do ponto 
de vista tecnológico, há quanto tempo 
você não manda telegrama? As pesso-
as perderam o hábito do uso da carta”, 
alegou. 

Sindicato não quer
privatização

O Sindicato já se demonstrou con-
trário à privatização é publicou na pá-
gina do Sintect-RS um estudo apresen-
tado pelo pesquisador da Universidade 
de São Paulo, Igor Venceslau Freitas, 
que tenta comprar que a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos (ECT) 
“não dá prejuízos ao país como tenta 
provar o governo federal”. 

Nos últimos dois anos, por exem-

plo, a ECT teria acumulado dívidas da 
ordem de R$ 4 bi por conta da diminui-
ção das remessas de mensagens pos-
tais, seu principal negócio. A causa seria 
a popularização internet. Mas para Igor 
Freitas, “tudo não passa de falácias”. Ele 
comenta que com o surgimento da In-
ternet o número de postagens aumen-
tou devido ao comércio eletrônico, o 
que teria elevado a receita da ECT.

“Em 2001, os Correios transporta-
ram cerca de 3 bilhões de objetos pos-
tais, hoje movimentam 8,3 bi por ano. 
Uma carta simples custa, hoje, cerca de 
R$ 5 por envio, enquanto um objeto de 
pequeno volume, via PAC ou Sedex, sai 
em média R$ 30. Isso mostra que não 
há prejuízos. Portanto, se existem erros 
esses são provocados pela má adminis-
tração”, disse o pesquisador.

Freitas rebateu a necessidade de 
privatização. “Países como a Argentina 
e o Reino Unido venderam ‘os Correios’ 
para iniciativa privada e já começaram o 
processo de reestatização. EUA e China, 
que permitem empresas privadas neste 
nicho de mercado, mantém o controle 
estatal do setor porque conhecem os 
prejuízos sociais da privatização: em-
presas escolhem onde atuar desassis-
tindo localidades com menor potencial 
financeiro. No Brasil, os Correios cum-
prem função de integração nacional já 
que cobrem todo o território, inclusive 
localidades mais pobres. Privatizar a 
empresa é desassistir a população mais 
pobre. O problema financeiro dos Cor-
reios é administrativo”, defendeu.

Justiça interdita presídio por 
causa das péssimas condições

A titular da 7ª Delegacia Peni-
tenciária Regional de Caxias do Sul, 
delegada Marta Eliane Bittencourt, 
se reuniu na tarde desta quinta-feira 
(21) para definir onde serão realoca-
dos os detentos do Presídio Estadual 
de Bento Gonçalves, depois que a 
unidade foi interditada por tempo 
indeterminado, devido às péssimas 
condições.

Ainda não há informações para 
onde serão levados os detentos que 
forem presos pela Brigada Militar en-
quanto o local estiver interditado.  

A Vara de Execuções criminais 

determinou a interdição da ala 
onde ficam os presos do sistema 
fechado e do semi-aberto que são 
desempregados.

A solicitação foi feita pelo pro-
motor Gilson Medeiros, através do 
Ministério Público e acatada pelo 
juiz Nilton Filomena. Medeiros de-
fende que o Presídio não deveria 
ser superlotado e nem estar na 
área central do município.

A superlotação da casa prisio-
nal é de quase 100 detentos, por-
que ela tem capacidade para 192 
apenados, mas abriga 290.

Casa prisional tem superlotação de quase cem detentos
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Operários são beneficiados com 
Campanha de Saúde e Segurança 
nos Canteiros de Obras
Na próxima semana será abordado a temática 
da “Educação em Saúde Bucal”

Trabalhadores de nove constru-
toras de Bento Gonçalves que estão 
participando da Campanha de Saúde 
e Segurança nos Canteiros de Obras, 
realizada pela Ascon e pelo Sesi, são 
beneficiados com uma série de ativi-
dades de conscientização. A próxima 
etapa entra em ação na próxima se-
mana com a temática “Educação em 
Saúde Bucal”.

Nesta fase, o foco será a valoriza-
ção do trabalhador da construção civil 
com abordagens sobre a importância 
da saúde bucal, com o objetivo de 
capacitar, sensibilizar e multiplicar o 
conhecimento do funcionário em rela-
ção ao autocuidado com a boca, redu-
zindo a incidência de doenças bucais 
e outros problemas provenientes da 
má higiene bucal. As visitas acontece-
rão na segunda quinzena de setembro 
e primeira de outubro, atingindo tra-
balhadores em 12 canteiros de obras.

Mais sobre a campanha
A campanha iniciou durante 

o mês de julho com a realização de 
intervenções em canteiros de obras, 

com duração aproximada de 20 mi-
nutos. “Segurança no Trabalho” foi 
o tema principal, com abordagens 
em torno da importância do uso de 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), autocuidado e valorização da 
vida, proporcionando ambientes de 
trabalho mais saudáveis e seguros.

O trabalho encerra com a im-
plantação da terceira etapa, prevista 
para acontecer entre os meses de 
outubro e novembro. O assunto será 
“Administração Financeira”, que dará 
noções sobre organização e planeja-
mento financeiro, revendo hábitos e 
atitudes de consumo, possibilitando 
a melhoria da qualidade de vida, re-
duzindo o estresse e desconfortos 
gerados em decorrência deste desi-
quilíbrio.

A campanha, lançada dia 21 de 
junho por ocasião da palestra “Quali-
dade de vida do trabalhador da cons-
trução civil – Cenários e Desafios”, 
está percorrendo 12 obras de Bento 
Gonçalves, conscientizando e benefi-
ciando centenas de profissionais do 
setor.

O Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul (IFRS) recebe até 
o dia 29 de setembro de 2017, as 
solicitações de isenção na taxa de 
inscrição do processo seletivo de in-
gresso de estudantes 2018/1. As in-
formações, a lista com a documen-
tação necessária, o requerimento a 
ser preenchido, bem como os cur-
sos que serão ofertados, já estão 
disponíveis no site: https://ingresso.
ifrs.edu.br/2018.

O campi de Bento Gonçalves 
disponibiliza computador com 
acesso à internet para que os can-
didatos possam acessar o edital 
e seus anexos. A isenção do paga-
mento da taxa de inscrição é um 
benefício concedido às pessoas que 
comprovarem carência socioeco-
nômica, mediante o atendimento 
aos critérios estabelecidos por lei e 
conforme as orientações previstas 
no edital.

É importante lembrar que a 
concessão de isenção não garante 
a inscrição no processo seletivo. O 
beneficiado deverá realizar a inscri-
ção no período definido (9 de outu-
bro a 7 de novembro de 2017).  O 
valor da taxa de inscrição é de R$ 35 
para os cursos de nível técnico e R$ 
50 para os demais cursos de ensino 
superior. 

Sobre o Processo Seletivo 
2018/1

O instituto vai oferecer mais 
de 4 mil vagas em cursos técnicos e 

superiores gratuitos nos 17 campi, 
para ingresso no primeiro semestre 
do ano de 2018. As inscrições esta-
rão abertas de 9 de outubro a 7 de 
novembro de 2017. Já a prova acon-
tece no dia 3 de dezembro.

Os cursos técnicos são ofere-
cidos nas formas integrado, conco-
mitante e subsequente ao ensino 
médio; e os superiores, nas formas 
bacharelado, licenciatura e tecnolo-
gia. Para os cursos superiores e os 
cursos técnicos subsequentes ao 
Ensino Médio, os candidatos tam-
bém poderão optar por utilizar a 
nota do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) como critério para 
classificação ou concorrer nas duas 
modalidades: prova e nota do Enem.

Cursos oferecidos em
Bento Gonçalves

No campi de Bento Gonçalves 

os cursos a serem oferecidos vão 
ser: Licenciatura em Física (noite), 
35 vagas; Licenciatura em Letras-
-Português (noite), 35 vagas; Li-
cenciatura em Matemática (noite), 
35 vagas; Tecnologia de Alimentos 
(noite/tarde), 30 vagas; Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas (noite), 30 vagas; Tec-
nologia em Horticultura (noite), 
36 vagas; Tecnologia em Logística 
(noite), 35 vagas; Tecnologia em 
Viticultura e Enologia (noite/tarde), 
30 vagas; Técnico em Agropecuária 
(manhã/tarde), 60 vagas; Técnico 
em Informática para Internet (ma-
nhã/tarde), 30 vagas; Técnico em 
Viticultura e Enologia (manhã/tar-
de), 30 vagas.

IFRS abre oportunidade 
para professor

O IFRS está com inscrições 
abertas até o dia 29 de setembro 
para o processo seletivo simplifica-
do de professores substitutos. No 
município de Bento Gonçalves é 
ofertada uma vaga para a área de 
Fruticultura e horticultura. 

Os requisitos exigidos são: 
Graduação em Agronomia, Ciências 
Agrárias, Tecnologia em Horticultu-
ra e Tecnologia em Fruticultura. Re-
muneração de 40 horas semanais é 
de R$3.121 até R$5.742. 

Mais informações no site 
da IFRS ou através do endereço 
http://bento.ifrs.edu.br/site/midias/
arquivos/201781819253338edit
al_036_-_fruticultura_e_horticul-
tura.pdf.

IFRS recebe pedidos de isenção na taxa 
de inscrição para processo seletivo
Até dia 29 de setembro, candidatos podem pedir isenção na taxa de
inscrição para vestibular que acontece em dezembro

Mais de dez cursos são oferecidos no campi de Bento Gonçalves

O beneficiado deverá realizar a inscrição entre 9 de outubro e 7 de novembro

Rio Grande do Sul exporta 
menos no mês de agosto

As exportações gaúchas soma-
ram US$ 1,738 bilhão em agosto, uma 
redução de 0,62% em comparação ao 
mesmo período de 2016, segundo a 
Fundação de Economia e Estatística 
(FEE). Este decréscimo deriva da queda 
nos preços (de 0,76%), já que o volume 
exportado apresentou elevação, ainda 
que discreta (0,14%). O Rio Grande do 
Sul foi o 4º maior exportador do Bra-
sil, representando 8,92% das vendas 
externas nacionais, atrás de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Houve acréscimo no valor expor-
tado somente das vendas de produ-
tos manufaturados, totalizando US$ 
642,002 milhões (aumentos no volume 
de 15,3% e nos preços de 0,9%). Segun-
do o economista da Fundação, Vinicius 
Dias Fantinel, “a contribuição da venda 
de automóveis foi determinante para 
as elevações da quantidade e do valor 
de produtos manufaturados”. A maior 
parcela desses veículos automotores 

se destinou a países da América do 
Sul, principalmente a Argentina, o 
que decorreu, em grande medida, dos 
acordos automotivos realizados, a par-
tir de 2015, entre o Governo Brasileiro 
e alguns países latino-americanos. 

Os principais produtos exporta-
dos em agosto pelo Rio Grande do 
Sul foram soja em grão (33,30%), fumo 
em folhas (8,78%), carne de frango 
(5,64%), polímeros (5,48%) e automó-
veis de passageiros (3,74%). Esses cin-
co produtos representaram mais da 
metade (56,94%) do valor exportado 
total obtido pelo Rio Grande do Sul 
em agosto.

Em relação aos principais países 
de destino dos produtos gaúchos, 
destacaram-se China (36,10%), Argen-
tina (10,01%), Estados Unidos (6,90%), 
Bélgica (3,11%) e Paraguai (2,64%), os 
quais, conjuntamente, foram respon-
sáveis por 58,76% das vendas externas 
gaúchas em agosto de 2017.
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Campanha de multivacinação para 
crianças e adolescentes termina
nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira,22, encerra a 
Campanha Nacional de Multivacinação, 
que tem como alvo crianças de zero a 
menores de 15 anos de idade. A ação 
visa atualizar a caderneta de vacina-
ção. As 18 unidades de saúde de Bento 
Gonçalves estão disponibilizando vinte 
tipos de vacinas, que protegem contra 
17 tipos de doenças, entre elas as das 
hepatites A e B, BCG, varicela, saram-
po, rubéola e caxumba.

As vacinas são gratuitas e os pais 
precisam levar a carteira de vacinação 
dos filhos junto. Durante a Campanha, 
as unidades de saúde funcionam das 
7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, 
mas a UPA 24h não vai admnistrar as 
vacinas durante a Campanha e nem ha-
verá unidades volantes de vacinação, 
como a Unidade Móvel no centro.

O “Dia D” de mobilização ocorreu 
no dia 16 de setembro, quando as uni-
dades atenderam das 8h às 17h, com 
exceção das de São Valentim, Tuiuty, 
15 da Graciema, Faria Lemos, Maria 
Goretti e Cohab II. Segundo o Coor-
denador da Vigilância Epidemiológica, 

Enfermeiro José Rosa, no dia “D” fo-
ram atendidas cerca de 931 crianças e 
adolescentes. “Devido a chuva, o movi-
mento foi mais reduzido nas primeiras 
horas da manhã, mas durante a tarde, 
a procura pelas unidades de saúde foi 
maior”, avaliou.

Calendário de Vacinação
Crianças de 0 a menores de 7 Anos
- Ao nascer:
BCG (dose única)
- 1 mês:
Hepatite B (1ª dose) (se não tiver 

sido aplicada ao nascer)
- 2 meses:
Pentavalente (1ª dose)
Poliomielite (VIP) (1ª dose)
Rotavírus humano (1ª dose)
Pneumocócica 10 (1ª dose)
- 3 meses:
Meningocócica C (1ª dose)
- 4 meses:
Pentavalente (2ª dose)
Poliomielite (VIP) (2ª dose)
Rotavírus humano (2ª dose)
Pneumocócica 10 (2ª dose)

- 5 meses:
Meningocócica C (2ª dose)
- 6 meses:
Pentavalente (3ª dose)
Poliomielite (VIP) (3ª dose)
- 9 meses:
Febre amarela (dose única)
- 12 meses:
Tríplice viral (dose única)
Pneumo 10 (reforço)
Meningocócica C (reforço)
- 15 meses:
Tetraviral (reforço)
Poliomielite (VOP) (1ª dose)
DTP (1º reforço)
Hepatite A (dose única)
- 4 a 6 anos:
DTP (2º reforço)
Poliomielite (VOP) (2ª dose)
Crianças e Adolescentes de 7 Anos 

a menores de 15 anos
Hepatite B
Febre amarela
Tríplice viral
dT
Meningocócica C
HPV

A partir de outubro sessão da
Câmara será em horário comercial
Parlamentares votaram pela mudança das ses-
sões para às 15 horas das segundas-feiras

Foi aprovado pelos vereado-
res na sessão da última segunda-
-feira,18, a mudança da sessão da 
Câmara de Vereadores. A partir 
do dia 2 de outubro o legislativo 
transmite as sessões às 15 horas 
das segundas-feiras.

A emenda número 59 que mu-
dou o horário da única reunião se-
manal na Câmara foi apresentada 
pelos vereadores Gilmar Pessutto 
(PSDB), Anderson Zanella (PSD), 
José Elvio Atzler de Lima (PMDB), 
Marcos Rodrigues Barbosa (PRB), 
Neri Mazzochin(PP), Sidinei da 
Silva (PPS), Valdemir Antonio Ma-
rini (PTB) e Volnei Christofoli (PP). 
Além deles, votaram a favor os 
parlamentares Jocelito Tonietto 
(PDT) e Paulo Cavalli (Paco) (PTB). 

Os vereadores contrários à pro-
posição foram Moacir Camerini 
(PDT), Gustavo Sperotto (DEM), 
Agustinho Petroli e Idasir dos 
Santos (ambos do PMDB), Eduar-
do Viríssimo e Rafael Pasqualotto 
(ambos do PP).

As emendas que tinham como 
proposição o retorno da segunda 
sessão, apresentadas pelos verea-
dores Moacir Camerini e Gustavo 
Sperotto, foram rejeitadas pelos 
parlamentares.

Outra emenda aprovada foi 
feita pelo vereador Anderson Za-
nella (PSD). Ela prevê que o verea-
dor que tiver uma proposta rejeita 
em plenário, poderá reapresentá-
-la somente na próxima legislatu-
ra.

Outra emenda aprovada prevê que o vereador que tiver uma proposta rejeita, só 
poderá reapresentá-la na próxima legislatura

Banco Central anuncia que economia 
deve crescer 0,7% em 2017

“A revisão positiva reflete, prin-
cipalmente, o desempenho do PIB 
no segundo trimestre, superior à me-
diana das expectativas do mercado”, 
diz o relatório. Para o Banco Central, 
indicadores recentemente divulgados 
têm mostrado “surpresas positivas, 
ensejando perspectivas favoráveis 
para o crescimento da atividade”.

Na revisão da estimativa, o cres-
cimento do PIB é puxado pelo setor 
agropecuário, que passou de 9,6% 
para 12,1%. A projeção para a evo-
lução da atividade industrial no ano 
passou de crescimento de 0,3% para 
recuo de 0,6%, refletindo, principal-
mente, o menor desempenho na 
construção civil.

O BC também projeta aumento 
do consumo das famílias em 0,4%, 
que anteriormente era de estabilida-
de. Segundo o relatório, essa revisão 
ocorreu “em função da expressiva 
desinflação e seu impacto na renda, 
além de melhora de indicadores no 
mercado de trabalho – particularmen-

te do rendimento real [descontada 
a inflação] e, mais recentemente, da 
ocupação – e de crédito para pessoas 
físicas”.

O relatório do Banco Central 
lembra que “houve também o efeito 
temporário positivo dos saques das 
contas inativas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS)”. A esti-
mativa para a queda no consumo do 
governo passou de 0,6% para 1,8%.

Investimentos
A projeção de retração da For-

mação Bruta de Capital Fixo (FBCF) 
passou de 0,6% para 3,2%, “refletindo, 
sobretudo, o fraco desempenho do 
setor de construção civil e a expressi-
va queda nas importações de bens de 
capital [usados na produção]”.

No relatório, o BC também divul-
ga a projeção para o crescimento anu-
al das exportações, revisto em 0,6% 
para 3,9%. A variação das importações 
foi revisada para 1,9% ante 3,8% na 
projeção anterior.

Região Sul registra 23% dos casos de suicídio no país
A região Sul concentra 23% da 

taxa de suicídios no Brasil. A porcen-
tagem foi divulgada na quinta-feira 
(21) pelo Ministério da Saúde, que 
pela primeira vez, lançou o boletim 
epidemiológico sobre suicídio no 
país. No Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Paraná, há a maior taxa de 
mortalidade por número de municí-
pios, embora seja também onde há 
mais unidades de Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps). 

Segundo a diretora do depar-
tamento de Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis do Ministério da Saú-
de, Fátima Marinho, “intriga o fato 
de os casos se registrarem numa área 
onde há um alto nível de renda, pou-
ca desigualdade”. A região é acompa-
nhada há uma década pelo Ministé-
rio, que trabalha com indícios de que 
o problema possa estar relacionado 
à cultura do fumo e aos agrotóxicos 
usados nas lavouras.

“Pesticidas manganês aumentam 
o risco de provocar danos ao sistema 
nervoso central”, observa a diretora.  
“Além do suicídio, a ação do pestici-
da está associada a outros agravos, 
que também precisam ser avaliados, 
como câncer e más-formações con-
gênitas. Esse assunto precisa estar na 
agenda”, considera.

O objetivo da pasta é reduzir em 
10% o número de casos até 2020 e 
para isso pretende aumentar o núme-
ro de centros (em 2016, abriu 8 no 
Estado). Em todo o Brasil, o número 
de suicídios cresceu 12% em quatro 

anos, de 10.490 em 2011 para 11.736 
em 2015. O lançamento do boletim 
coincidiu com o Setembro Amarelo, 
que é a campanha para conscientizar 
a população e alertar contra o suicí-
dio.

Mais comum em homens, 
mais tentativas nas
mulheres

Entre 2011 e 2016, foram regis-
tradas 62.804 mortes por suicídio no 
país, quatro vezes maior nos homens 
(79%) que nas mulheres (21%). No 
sexo masculino, é a terceira causa de 
morte na faixa dos 15 aos 29 anos. 
Nas mulheres, é a oitava. O sexo fe-
minino é a que mais tem tentativa de 
suicídio: 69% contra 31%. 58% delas 
são por envenenamento e intoxica-
ção. As mulheres são também mais 
reincidentes, em 31,3%, delas ten-
tam se suicidar novamente depois de 
uma tentativa frustrada, contra 26,4% 
dos homens. A forma que os homens 
mais escolhem para cometerem o 
suicídio é por enforcamento: 62%.  

Risco entre jovens e idosos
O Ministério da Saúde demons-

trou preocupação com o avanço da 
suicídio entre jovens. No mundo, o 
suicídio é a segunda causa entre a 
população dos 15 aos 29 anos. Os 
idosos, de 70 anos ou mais, são outro 
grupo de alertas, com 8,9  casos para 
cada 100.000 habitantes. Mas o mi-
nistério ressalta que essa população 

também aumentou e que o índice é 
alto no mundo todo já que essa po-
pulação sofre mais com doenças crô-
nicas, depressão e abandono familiar.

População indígena
Entre 2011 e 2015, a taxa de 

mortalidade por suicídio no Brasil 
foi maior entre a população indíge-
na, sendo que 44,8% ocorreram na 
faixa etária de 10 a 19 anos. A cada 
100.000 habitantes são registrados 
15,2 mortes entre indígenas; 5,9 en-
tre brancos; 4,7 entre negros; e 2,4 
morte entre os amarelos.

Fatores de risco e proteção
Os fatores de risco para o suicí-

dio são: transtornos mentais, como 
depressão, alcoolismo, esquizofre-
nia; questões sociodemográficas, 
como isolamento social; psicológi-
cas, como perdas recentes; e con-
dições incapacitantes, como lesões 
desfigurantes, dor crônica e neopla-
sias malignas. 

Desde 2015, o Ministério da Saú-
de tem uma parceria com o Centro de 
Valorização da Vida (CVV), que come-
çou com um projeto-piloto no Rio 
Grande do Sul. O CVV realiza apoio 
emocional e prevenção do suicídio, 
atendendo voluntária e gratuitamen-
te todas as pessoas que querem e 
precisam conversar, sob total sigilo 
por telefone, e-mail, chat e voip 24 
horas todos os dias. Os gaúchos po-
dem ligar gratuitamente, mesmo que 
pelo celular, para o telefone 188.
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Governo Federal estuda acabar com horário de verão no Brasil
O Brasil pode ficar sem o horário 

de verão. Isso porque uma análise do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) e do Ministério de Minas e Ener-
gia concluiu que essa política não tem 
muitos efeitos no consumo de eletrici-
dade. A Casa Civil aguarda a posição de 
Michel Temer.

O tema deve ser decidido nas pró-
ximas semanas, porque a vigência do 
horário é entre outubro e fevereiro. O 
horário de verão foi criado para econo-
mizar energia elétrica enquanto está em 
vigor.

Mas a nova avaliação é de que os 
meses em que a maior parte do País 
adianta o relógio em uma hora já fazem 
parte dos costumes e da cultura do bra-
sileiro. Por isso, a decisão que vier a ser 

tomada levará em conta também esse 
aspecto, além da capacidade de econo-
mizar energia.

Entre os técnicos que defendem 
manter o horário, o argumento é que 
ele pode ser positivo para setores como 
comércio e turismo. Isso porque as pes-
soas têm mais uma hora para consumir. 
A Casa Civil informou que foi criado um 
grupo de trabalho especialmente dedica-
do a analisar a eficácia do horário de ve-
rão. Disse, ainda, que uma decisão deve 
sair “em breve”, mas não deu prazo.

O estudo constatou que a “adoção 
desta política pública atualmente traz 
resultados próximos à neutralidade para 
o consumidor brasileiro de energia elé-
trica”.

O texto atribui esse resultado à 

O tema deve ser decidido nas próximas 
semanas, pois a vigência do horário é 

entre outubro e fevereiro

“mudanças no perfil” da sociedade. No 
passado, as pessoas e empresas eram 
estimuladas a encerrarem suas ativida-
des do dia com a luz do sol ainda pre-
sente, evitando muitos equipamentos 
ligados quando é acionada a iluminação 
noturna.

No entanto, atualmente, muita 
gente deixou de ter um horário tradi-
cional de trabalho, chegando em casa já 
à noite. Além disso, principalmente nas 
tardes de verão, o uso de equipamentos 
como o ar-condicionado foi intensifica-
do.

Governo deve fazer
enquete nas redes sociais

O governo estuda fazer uma en-

quete nas redes sociais com a popula-
ção para definir se entre 15 de outubro 
e 17 de fevereiro de 2018 vai vigorar o 
horário de verão. O horário é histórico 
no Brasil desde 1931 e desde 1985 ele é 
aplicado todos os anos. 

Nos países desenvolvidos, o horário 
de verão é mais extenso do que aqui. 
Na Europa, vigora de março a outubro; 
nos Estados Unidos, México e Canadá, 
de março a novembro; na Austrália, de 
outubro a abril; na Nova Zelândia, de se-
tembro a abril.
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A greve nas escolas de Bento 
Gonçalves, pertencentes à rede 
estadual, não tem dia para acabar. 
É o que garante a diretora do 12º 
núcleo do Sindicato dos Professo-
res do Rio Grande do Sul (Cpers), 
Juçara Borges, sobre a paralisação 
que já dura mais de uma semana 
devido ao parcelamento dos salá-
rios. No entanto, algumas escolas 
que estavam com suspensão das 
aulas - total ou parcialmente -, afir-
mam ter retornado à normalidade 
nos últimos dias. 

A Escola Estadual Carlos 

Dreher Neto, por exemplo, que 
havia suspendido todas as aulas, 
relatou à Gazeta que não está mais 
em greve desde segunda-feira (18). 
A mesma informação foi dada pela 
Escola Estadual Maria Goretti, de 
que as duas turmas que estavam 
com as atividades paralisadas, vol-
taram à normalidade também na 
segunda.

Por outro lado, a Escola Esta-
dual Mestre Santa Bárbara afirma 
que nenhuma turma está tendo 
aula. Assim como a Escola Esta-
dual Imaculada Conceição (par-

cialmente em greve) e o Colégio 
Estadual Dona Isabel.

Segundo o professor Gusta-
vo Valduga, deste último, alguns 
professores que tinham aderido à 
paralisação voltaram a trabalhar, 
porém outros que estavam lecio-
nando, aderiram à greve.

“É em torno de 40% a 50% do 
corpo de professores que está 
em greve. Por isso, vamos preci-
sar refazer o calendário escolar e 
averiguar como vai ser o término 
do ano letivo e como será feita a 
recuperação. Ainda não sabemos 
se vai afetar as turmas de terceiro 
ano e a prestação das provas de 
vestibular”, explica. 

Término do ano letivo 
depende do governador

Juçara Borges enfatizou que 
o término do ano letivo dos alu-
nos vai depender da posição do 
governador José Ivo Sartori. “A 
tendência é que realmente ele 
deposite R$ 350,00 ou até me-
nos. Se os alunos vão terminar 
ou não o ano, vai depender dele. 
Isso é um desrespeito com os 
professores”, pontua. Mais de mil 
alunos no município são afetados 
pelo movimento. 

A diretora explica que nesta 

Greve dos professores continua sem data para acabar
Mestre Santa Bárbara segue em paralisação, mas Carlos Dreher Neto já voltou à normalidade

sexta-feira (29), os representantes 
das regionais do Cpers vão se en-
contrar em Porto Alegre para dis-
cutir sobre o assunto, mas garante 
que a adesão dos professores está 
cada vez maior em todo o Rio Gran-
de do Sul. Conforme o sindicato, 
mais de 70% da categoria está em 
greve em todo o estado.

Governo estadual diz que 
greve perde sentido

O governo do Estado publicou 

uma nota dizendo que quitou o 
salário dos professores no dia 13 
de agosto, e que o atraso não foi 
questão de vontade “mas da maior 
crise financeira vivida pelo Estado 
na sua história”.

A publicação ainda diz que “a 
greve do Cpers perde o seu sen-
tido e adquire viés de movimento 
político, prejudicando a vida dos 
alunos e suas famílias. Não é hora 
de divisões e radicalismos. Apela-
mos para que os professores man-
tenham as aulas”, conclui.Professoras fizeram ato na última sexta-feira mesmo com chuva e frio

Classe pede recebimento de salários sem parcelamento dos valores
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Entre contínuas montanhas, 
colinas, planícies e rios está a histó-
rica Irpinia. A região da Campania – 
Itália – é a que abriga uma das prin-
cipais e mais conceituadas vinícolas 
do país, a Feudi Di San Gregorio. 
Conhecida por vinhos de excelente 
qualidade e excêntrica produção, a 
vinícola acredita que o surgimento 
de cada rótulo passa pelo mesmo 
processo criativo de uma obra de 
arte. Não é à toa que seus tonéis 
descansam ao som de cantos gre-
gorianos.

E, em setembro, toda essa 
qualidade estará presente no Bra-
sil a cargo da Domno Importadora. 
Os rótulos Falanghina del Sannio, 
Rubrato Irpinia Aglianico, Taurasi e 
Fiano di Avellino serão os primeiros 
a serem contemplados pelos brasi-
leiros. Confira abaixo mais informa-
ções sobre os rótulos que estarão 
disponíveis no país:

Falanghina del Sannio - em 
Sannio, no final da época romana, 

as videiras eram cultivadas por meio 
de um sistema chamado método da 
Falanga, de onde deriva o nome Falan-
ghina. É um vinho fresco, que revela 
intensos aromas florais e frutados.

Taurasi - A antiga vila e as colinas 
de Taurasi formam um verdadeiro pa-
raíso vitivinícola. Neste solo a Agliani-
co encontra seu terroir ideal - vulcâ-
nico e impenetrável - originando um 
vinho pleno e equilibrado, com notas 
de frutas vermelhas e alcaçuz. Enve-
lhecido 18 meses em madeira.

Rubrato Irpinia Aglianico - Irpi-
nia surpreende pela autenticidade e 
riqueza de seu terroir, onde os vinhe-
dos são rodeados por bosques com ár-
vores frutíferas e ervas aromáticas. Aí 
nasce o Rubrato, vermelho brilhante, 
frutado e macio, que expressa toda a 
elegância da Aglianico em sua juven-
tude.

Fiano di Avellino – Tradicional do 
Sul da Itália, a Fiano - uma das mais 
clássicas uvas da região - dá origem 
ao rótulo Fiano di Avellino. Sua matu-

ração é repousada em tanques de 
aço por quatro meses em suas pró-
prias borras. De cor amarelo palha 
e reflexos esverdeados, seu aroma 
exala flores frescas e suas notas são 
complementadas por mineralidade 
e frescor.

Os rótulos da Feudi Di San Gre-
gorio poderão ser adquiridos por 
meio do e-commerce da Domno 
Importadora (www.famigliavalduga.
com.br) ou em lojas especializadas.

Domno firma parceria com famosa 
vinícola Italiana
Importadora traz para o Brasil quatro rótulos da conceituada vinícola 
Feudi Di San Gregorio

Rótulos que estarão disponíveis no país: 
Falanghina del Sannio, Taurasi, Rubra-
to Irpinia Aglianico e Fiano di Avellino

Vinhos

Advogado das famílias despejadas no Vila nova III  acusa        prefeitura de arbitrariedade
Segundo Estivalete, a prefeitura deveria ter respeitado o agravo que suspendia o despejo até a reunião de conciliação                  marcada para o dia 18 de outubro

As nove famílias invasoras de 
uma área pertencente à prefeitura, 
no Vila Nova 3,  deveria não ter sido 
despejadas até outubro, segundo o 

advogado Wilson Estivalete. Na edi-
ção do dia 15 deste mês de setembro 
o advogado  declarou, em entrevista 
à Gazeta que “Com o agravo o Tribu-

nal de Justiça do Rio Grande do Sul 
(TJRS), entendeu que nada podia ser 
feito até a audiência de conciliação 
marcada para outubro “. Mas não foi 
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Advogado das famílias despejadas no Vila nova III  acusa        prefeitura de arbitrariedade
Segundo Estivalete, a prefeitura deveria ter respeitado o agravo que suspendia o despejo até a reunião de conciliação                  marcada para o dia 18 de outubro

o que aconteceu.
Na manhã da última quinta-feira 

caminhões da prefeitura acompanha-
dos por oficiais de justiça, sob a segu-
rança da Brigada Militar e supervisão 
do Procurador do Município, Sidgrei 
Sassini, sete famílias foram despeja-
das e seus barracos destruídos. Wil-
son Estivalete, advogado sócio do 
escritório que defende os ocupantes 
declarou que “a relatora do agravo, a 
desembargadora Liége Puricelli Pires, 
entendeu que a juíza Romani  Dalcin 
não poderia ter solicitado a reinte-
gração antes da audiência”, que está 
marcada para 18 de outubro. “Ela 
agiu de maneira injusta a juíza, pois 
não possibilitou o contraditório, de-
cidindo apenas baseado na versão da 
procuradoria do município”, declara 
Wilson.

Conselho tutelar requisita 
quatro vagas em creche 
para crianças despejadas

 Conselho Tutelar identificou 
15 crianças e adolescentes entre 0 
e 17 anos de idade na desocupação 
de área invadida e reintegração de 
posse de área do bairro Vila Nova 
III. Segundo o Conselheiro Lavinick 
há nove crianças acima de quatro 
anos e todas estão matriculadas e 
frequentando a escola e ou o ensi-
no fundamental. Foram identificadas 
também  seis crianças entre 0 a  três 
anos de idade, sendo que duas estão 
matriculadas e frequentando a escola 
Infantil(creche) e quatro estão sem as 
vagas.

Em relação à moradia, apesar 
dos órgãos da prefeitura informarem 
que todas as famílias tinham destino 
de acomodação depois do despejo,  
Lavinick colheu depoimentos que 
muitos não tinham onde se instalar 
e por isto  requisitou providências  à 
Secretaria Municipal de Habitação  e 
pediu providências também ao Minis-
tério Público  da Infância e Juventude.

O conselheiro relatou que enca-
minhou as informações para a Secre-
taria municipal de Educação e para o 
Ministério Publico, requisitando as 
quatro vagas em escola infantil para 
estas crianças que não têm vagas em 
creches.  

Quanto à alimentação o Conse-
lho tutelar relatou que as crianças es-
tavam  aparentemente bem nutridas, 
e que solicitou a apresentação das 
carteiras de vacinação.
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Rodada do Colonial de Futsal acontece 
em Faria Lemos e na Sertorina

Nesta sexta-feira (22), o Colo-
nial de Futsal de Bento Gonçalves 
vai realizar a sua 6ª rodada. A com-
petição já está quase na final da fase 
classificatória, porém todas as equi-
pes ainda têm chances de classificar, 
e até aqui a equipe a ser batida é a 
Paulina que, no livre, vem liderando 

com 100% de aproveitamento.
Em último lugar da tabela, está 

o Vale Aurora. Já na categoria vete-
ranos, Vale Aurora segue na lideran-
ça, e o Sertorina luta para sair da 
lanterna. Os jogos em Faria Lemos 
iniciam às 19h, e os da Sertorina às 
19h30.

Jogos da Liga BG estão confirmados para sábado
Depois de três semanas sem jo-

gos,, a Liga BG voltará a ser disputa-
da neste sábado (23). O tempo deve 
colaborar para a realização dos 
confrontos. Os jogos serão os de 
ida das quartas de finais, com parti-
das decisivas no Barracão e no 8 da 

Graciema, com início às 13h30min.
Ninguém tem vantagem na de-

cisão. Em caso de dois resultados 
iguais pelo mesmo saldo de gols, a 
partida vai para as penalidades má-
ximas.

No Barracão

Bozo x São Cristóvão
Dopo Legafa x Gigantes
No 8 da Graciema
Atecubanos x Real Madruga
8 da Graciema x União
Os jogos da volta deverão acon-

tecer no dia 30 de setembro.

Farrapos disputa final do Campeonato 
Brasileiro de Rugby
Time de Bento Gonçalves joga em Blumenau neste domingo, 24

O Farrapos vai disputar a final do 
Super 8 – Campeonato Brasileiro de 
Rugby XV de 2017 contra o time Jaca-
reí, de São Paulo.  Donos das melhores 
campanhas na fase classificatória, as 
duas equipes também prevaleceram 
no mata-mata e se credenciaram para 
uma final inédita, que será realizada 
em Blumenau (SC), no domingo, dia 24. 
O jogo tem início às 13h e vai ser trans-
mitido ao vivo pelo SporTV 3.

A expectativa para as partidas de 
semifinais do Super 8, realizadas no sá-
bado (16), eram altas, e os dois jogos 
fizeram jus. Em Bento Gonçalves, na 
serra gaúcha, muita chuva e lama não 
impediram que mais de mil pessoas 
fossem ao Estádio da Montanha pres-
tigiar a equipe local. E o Farrapos não 
decepcionou, ao superar o Pasteur (SP) 
por 24 a 5, tries de Vini, Civardi, Fa-
cundo e Frisson para os donos da casa, 
e Ronaldo para os visitantes. Esta é a 
primeira vez na história que a equipe 
gaúcha chega a uma final do principal 
torneio nacional de rugby XV.

O Farrapos busca o título como 
“presente” pelo aniversário de 10 anos 
de fundação, que será comemorado em 
novembro deste ano. O time já é uma 
das referências do rugby na região Sul. 
Octacampeão Gaúcho de Rugby XV e 
Campeão da Copa do Brasil de 2010, o 
bento-gonçalvense conta com estrutu-
ra sólida que tornou a região um polo 
de desenvolvimento da modalidade.

“A gestão atual do Farrapos bus-
ca trabalhar de maneira profissional, 
com planejamento de ações e avalia-
ção de resultados em cada passo dado, 
contando com a ajuda de gestões an-

teriores que formam um grande con-
selho dentro do clube”, afirma Bruno 
Barreto, diretor técnico do clube, que 
complementa: “somos uma equipe jo-
vem que teve um crescimento rápido, 
e com um trabalho sólido conseguimos 
conquistar a excelente estrutura que o 
clube usufrui hoje”. Pela primeira vez 
em uma final de Super 8, o clube faz em 
2017 a sua melhor temporada na histó-

ria. “Estamos agora colhendo os frutos 
de nossa categoria de base, que inves-
timos mais incisivamente nos últimos 5 
anos”, finaliza Barreto.

Com uma equipe paulista e uma 
gaúcha na disputa, Blumenau foi esco-
lhida pela Confederação Brasileira de 
Rugby (CBRu) por ser um campo neu-
tro e estar “na metade do caminho”. 
“Blumenau está no radar dos grandes 
eventos de rugby desde 2015, quan-
do a cidade recebeu o amistoso Brasil 
e Alemanha, que encheu o estádio do 
Sesi e teve uma ótima receptividade da 
cidade e da população.

Com a definição dos finalistas, 
optamos pela cidade por ser mais ou 
menos na metade do caminho, um 
campo neutro que oferece um estádio 
com toda a estrutura necessária para o 
grande evento que teremos domingo”, 
afirma Bernardo Costa Duarte, diretor 
de torneios da CBRu. “Também vale 
agradecer o Sesi, que buscou a CBRu 
para fazer o primeiro evento em 2015 
e agora se mostrou de portas abertas 
para receber a final do Super 8”, fina-
liza.

 O jogo, no Estádio do Sesi, terá 
entrada franca.

Jacareí (SP) x Farrapos (RS)
Data: Domingo, 24 de setembro de 2017
Horário: 13 horas
Local: Estádio do Sesi

Final do Super 8 – Campeonato 
Brasileiro de Rugby XV

Endereço: R. Itajaí, 3434 - Vorstadt, 
Blumenau – SC
Entrada: Franca
Transmissão: Ao Vivo na SporTV 3

Final entre Farrapos e Jacareí promete ser histórica

Blumenau foi escolhida para receber o time gaúcho e o paulista
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Esportivo sub-17 joga contra o Juventude no sábado
O Esportivo sub-17 vai jogar con-

tra o Juventude no sábado (23), em Ca-
xias do Sul. No primeiro turno, a equipe 
alviverde levou a melhor no confronto, 

vencendo os bento-gonçalvenses pelo 
placar de 5 a 2. No último jogo, o Es-
portivo foi goleado em casa pelo Apa-
fut, no dia 16 de setembro. O Alviazul 

está na quarta posição, com 9 pontas, 
mas permanece na zona de classifica-
ção, três pontos a mais que o 5º coloca-
do Igrejinha, que tem 3 pontos.

Atleta do Esportivo começou
treinamento no Grêmio

O atleta da base do Clube Espor-
tivo de Bento Gonçalves Marco An-
tônio Gemmer, de 13 anos, integrou 
o casting do Grêmio de Porto Alegre 
para uma semana de monitoramento 
desde segunda feira (18). Junto de ou-
tros atletas, ele foi buscar uma opor-
tunidade para dar seguimento a car-
reira de atleta do futebol, no Centro 
de Treinamentos Hélio Dourado. 

Segundo o Vice-presidente da 
Base do Esportivo Rogério Capoa-
ni, “é uma grande oportunidade de 
mostrar o potencial que os atletas 
preparados no Esportivo têm, além 
da dupla Grenal, o Esportivo já man-
tém fortes contatos com o Palmeiras 
de São Paulo e com o Juventude de 
Caxias do Sul, onde recentemente 
negociou o jogador Douglas Kemmer 

que já está atuando com contrato as-
sinado e destacando-se como o atual 
artilheiro da Sub 19”, comentou.

Atleta foi buscar oportunidade para 
alavancar a carreira

Apahand-UCS disputa regional de Liga Nacional de Handebol
Quatro partidas movimentaram, 

na quinta-feira (21), a Conferência Sul/
Sudeste da Liga Nacional de Hande-
bol. O time Apahand-UCS, de Farrou-

pilha, foi um dos que disputou, contra 
o P.M.Maringá/Unimed/Unicesumar e 
contra o E.C. Pinheiros (SP), pelo fe-
minino. Pelo masculino, o único jogo 

da rodada foi entre E.C. Pinheiros (SP) 
e São Caetano Handebol (SP). O outro 
feminino foi entre FCC/FAG/ACH/Cas-
cavel (PR) x UnC/Concórdia (SC).
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Confeitaria é furtada duas 
vezes em 24 horas

Uma confeitaria na Rua Visconde 
São Gabriel, no bairro Cidade Alta, foi 
alvo de arrombamento e furto duas 
vezes, na madrugada de quarta-feira 
(20) e quinta-feira (21). Da primeira 
vez, foram furtados alimentos. Como 
a vidraça foi quebrada, foi colado um 
tapume no lugar.

Já na segunda vez, o filho do pro-
prietário estava descansando em um 

veículo no pátio quando avistou três 
indivíduos correando.

Os criminosos tiraram o tapume 
e entraram novamente no estabeleci-
mento, furtando chocolates, doces e 
uma máquina para cartão.

Um deles fugiu em direção aos 
trilhos da Maria Fumaça, enquanto os 
outros dois, à escadaria que dá acesso 
ao centro. Não há câmeras no local.

Mulher leva golpe em compra 
de apartamento

Uma mulher de 28 anos registrou 
ocorrência depois de ser vítima de es-
telionato.

Segundo o depoimento, em mar-
ço ela conheceu um homem que lhe 
ofereceu um apartamento no bairro 
Ouro Verde pelo valor de R$115 mil.

Ela pensou ser um bom negócio, 
pagou um valor de entrada e termi-
nou de pagar as parcelas em agosto. 
Então, solicitou a entrega, mas ele se 
mostrou relutante. Na Delegacia de 
Polícia, ela descobriu que os dados 
do indivíduo eram falsos.

Jovens são vítimas de assalto 
em escadaria no Juventude

Duas mulheres, de 18 e 28 anos, 
foram assaltadas por volta das 19h15 
de terça-feira (19), na escadaria do 
bairro Juventude. De acordo com o 

boletim de ocorrência, dois indiví-
duos armados abordaram as vítimas. 
Eles roubaram um celular e R$104. 
Depois, fugiram descendo as escadas.

Homem preso por dirigir embriagado
Um homem de 34 anos foi preso 

no final da tarde de terça-feira (19) 
depois de ser flagrado embrigado por 
agentes de trânsito.

Ao ser abordado, ele acelerou o 
veículo que conduzia e quase colidiu 
com o veículo na frente. Quando saiu 
do automóvel, os agentes averiguaram 
visíveis sinais de embriaguez, sendo 

que ele começou a se comportar agres-
sivamente.

A Brigada Militar foi acionada para 
ajudar a controlar a situação. O resul-
tado do teste de etilômetro deu 1,4 
mg/l de álcool. O homem foi preso em 
flagrante e conduzido para a Delega-
cia de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA). Foi arbitrada fiança de R$940.

Membros de quadrilha do Paraná 
são presos em Bento

A Polícia Civil (PC) e a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) prenderam dois 
membros de uma quadrilha do Paraná, 
durante operação na tarde de terça-fei-
ra (19). Um deles, de 27 anos é natural 
de Curitiba, já o outro de 47 anos, de 
Ourinhos, São Paulo.

Residentes na capital paranaen-
se, os homens vieram tentar alugar 
um veículo e levar para o Estado. Os 
mesmos usavam documentos falsos, 

como Carteiro Nacional de Habitação 
e cartão de crédito em nome de uma 
pessoa de Chapecó. A quadrilha é res-
ponsável por inúmeros aluguéis de 
veículos sem a devolução, que depois 
eram vendidos. Um dos criminosos foi 
preso quando chegava para alugar uma 
Montana na locadora e o outro foi pre-
so na rodoviária. Eles foram presos por 
falsidade ideológica e tentativa de es-
telionato e conduzidos à Polícia Civil.

Homem morre depois de ser
atingido por vários tiros no Borgo

Ciclista atropelado na 13 de maio
Na tarde de terça-feira,19, 

um ciclista foi atropelado por 
uma motocicleta na Rua 13 de 
Maio.

Segundo informações de po-
pulares o motoqueiro estava des-
cendo a via em alta velocidade, 
quando atingiu a vítima.

O atropelador fugiu sem 
prestar socorro.

Atropelador fugiu sem
prestar socorro

Um homem de 33 anos morreu 
na madrugada desta quarta-feira (20) 
depois de ser alvejado com vários ti-
ros em frente a uma fruteira, na Rua 
Fiorello Bertuol, no bairro Borgo.

Leomar Geraldo estava em uma 
confraternização com os colegas de 
trabalho quando foi ferido com dez 
tiros no abdômen e no tórax. Ele foi 
resgatado pelos colegas e levado ao 
Hospital Tacchini, mas não resistiu 
aos ferimentos, morrendo horas de-
pois.

O homicídio de Geraldo marca 
o 20º registro deste tipo no ano, no 
município. A Polícia Civil investiga o 
caso.

Cinco homicídios em um mês 
O assassinato de Maria Apare-

Homem foi resgatado por colegas mas 
não resistiu aos ferimentos

cida Bittencourt, na segunda sema-
na de agosto, marcou o 15º homicí-
dio em Bento Gonçalves. Em pouco 
mais de um mês, foram registrados 
mais cinco assassinatos.

Foram eles: Rodogério da Sil-
va Rodrigues, 29 anos (dia 27 de 
agosto); Mara Regina Gonçalves Tei-
xeira, 39 anos (dia 3 de setembro); 
Mateus Alves, 23 anos (dia 10 de se-
tembro); Daniel de Souza, 25 anos 
(17 de setembro).

Este foi o 20º homicídio registrado no ano na cidade

Os homens usavam documentos falsos

Indivíduos foram conduzidos à Polícia Civil



Cena do filme Dupla Explosiva

Cena do filme Emoji O Filme

Cena do filme Feito na América

Cena do filme Lino - Uma Aventura de Sete Vidas

Cena do filme   IT A Coisa

Programação válida de 21/09/2017 a 
27/09/2017. 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 

Polícia Federal: A Lei É 
para Todos
(2D - Duração 1h47min/ Drama/ 
Nacional) Todos os dias - 13:45h, 
18:30h - Dublado

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/
Drama 18 anos) Todos os dias - 16h 
- Dublado
Um grupo de sete adolescentes de 
Derry, uma cidade no Maine, for-
mam o auto-intitulado “Losers Club” 
- o clube dos perdedores. A pacata 
rotina da cidade é abalada quando 
crianças começam a desaparecer e 
tudo o que pode ser encontrado de-
las são partes de seus corpos. Logo, 
os integrantes do “Losers Club” 
acabam ficando face a face com o 
responsável pelos crimes: o palhaço 
Pennywise.

Feito na América
(2D) (Duração 1:55h/ Biografia/Po-
licial/ 16 anos) Todos os dias - 21h 
- Dublado
Durante a década de 1980, Barry 
Seal (Tom Cruise), um piloto opor-
tunista da Trans World Airlines, é 
inesperadamente recrutado pela CIA 

para realizar uma das maiores ope-
rações secretas da história dos Esta-
dos Unidos.

Emoji - o Filme (3D) 
(Duração 1:26h / Animação/Aven-
tura/Comédia - Livre) Todos os dias 
- 13:45h, 18:30h Dublado
Textopolis é a cidade onde os Emo-
jis favoritos dos usuários de smar-
tphones vivem e trabalham. Lá, 
todos eles vivem em função de um 
sonho: serem usados nos textos dos 
humanos. Todos estão acostumados 
a ter somente uma expressão facial 
- com exceção de Gene, que nasceu 
com um bug em seu sistema, que o 
permite trocar de rosto através de 
um filtro especial. Determinado à se 
tornar um emoji normal como todos 
os outros, eles vai encarar uma jor-
nada fantásticas através dos aplicati-
vos de celular mais populares desta 
geração - e no meio do caminho, 
claro, fazer novos amigos.

Feito na América
(2D) (Duração 1:55h/ Biografia/Po-
licial/ 16 anos) Todos os dias - 16h 
- Dublado

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/
Drama 18 anos) Todos os dias - 21h 
- Legendado

Shopping Bento
Sala 01

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/Dra-
ma 18 anos) Todos os dias - 13:45h, 
21h - Dublado - 18h Legendado

Lino - Uma Aventura de 
Sete Vidas
(2D) (Duração 1h33min/ Aventura-
-Animação/ Livre) Todos os dias - 
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Circulação nas terças e sextas

14h - Dublado 
Lino trabalha como animador de fes-
tas, mas não aguenta mais ter que 
suportar todos os maus tratos feitos 
pelas crianças, que zombam dele por 
trabalhar com uma ridícula fantasia 
de gato gigante. Determinado a mu-
dar sua vida, ele contrata os serviços 
de um feiticeiro, mas, inesperada-
mente, a magia acaba sendo um tiro 
no pé e Lino se transforma justamen-
te em um felino enorme.

Emoji - o Filme (2D) 
(Duração 1:26h / Animação/Aventu-
ra/Comédia - Livre) Todos os dias - 
16:30h Dublado

Annabelle 2 - A Criação do 
Mal
(2D - Duração 1h50/ Terror  - 14 
anos) -  Todos os dias - 18:30h - 
Dublado 
Anos após a trágica morte de sua 
filha, um habilidoso artesão de 
bonecas e sua esposa decidem, por 
caridade, acolher em sua casa uma 
freira e dezenas de meninas desalo-
jadas de um orfanato. Atormentado 
pelas lembranças traumáticas, o 
casal ainda precisa lidar com um 
amendrontador demônio do passa-
do: Annabelle, criação do artesão.

Dupla Explosiva
(2D) (Duração 1:58h/ Comédia/
Ação/14anos) Todos os dias - 21h - 
Dublado
O principal guarda-costas do mundo 
possui um novo cliente: um assassi-
no de aluguel que precisa testemu-
nhar na Corte Internacional de Jus-
tiça. Por anos eles estavam em lados 
opostos de um tiro, mas agora eles 
estão presos juntos. Eles precisam 
colocar as diferenças de lado para 
chegarem ao julgamento a tempo.


