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opinião02

Opinião da Gazeta
A educação nunca foi prioridade

A greve dos professores, que já 
perdura há mais de 45 dias, ainda 
não tem um desfecho programado. 
O Governo do Estado e o Sindicato 
dos Professores do Rio Grande do Sul 
(Cpers)  não conseguiram entrar em 
acordo depois de mais de um mês do 
início do impasse. Alunos da rede es-
tadual, em específico que cursam o 
3º ano do Ensino Médio, vivem dias 
de expectativa e medo, já que o final 
do ano se aproxima e os vestibulares 
não podem  esperar.

Na tentativa de resolver a situa-
ção, algumas escolas cogitam ofere-
cer serviço de recuperação de aulas 
no turno contrário. Mas a partir de 
quando? Em setembro, a Secretaria 
de Educação (Seduc) informou que as 
aulas não poderiam ser recuperadas 
nos sábados. Na última semana uma 
nova bomba caiu no colo dos alunos. 
O ano letivo deve terminar apenas 
em 14 de janeiro. Mas e o vestibular?

Sem conseguir absorver todo o 
conteúdo o aluno que não tem poder 
aquisitivo para fazer o reforço dos 
cursinhos pré-vestibulares vão ser 
os maiores prejudicados. O ano será 
perdido, pois as chances de aprova-
ção serão mínimas.

A matrícula nas instituições su-
periores de ensino estarão garantidas 
através de atestados, no entanto o 
que desespera pais e alunos é a falta 
de todo o conteúdo para o bom de-
sempenho das provas no vestibular. 
Os professores, por seu lado, exau-
riram as chances de negociações e, 
sem recursos para exigir o minguado 

salário em dia, estão em greve.
O discurso dos gestores sempre 

é colocar a educação em primeiro 
lugar. Só nos discursos. Tanto na es-
fera federal, quanto estadual, ou mu-
nicipal a realidade é uma só: a edu-
cação nunca é prioridade. Aqui no 
município, para exemplificar, a verba 
destinada ao transporte escolar foi “ 
realocada” para a contrapartida  da 
obra do terminal de passageiros de 
um aeródromo que não teve um só 
voo comercial este ano.  Mas no dis-
curso, a educação enche a boca dos 
políticos e os ouvidos dos bobos.
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Após greve, término do ano letivo é incerto, e alunos ainda 
não têm calendário de recuperação das aulas
Impasse entre Governo do Estado e professores deve empurrar período de recuperação das aulas até o dia 14 de janeiro 

A greve dos professores, que já 
dura há mais de 45 dias, tem causado 
atrito entre o Governo do Estado e a 
classe da Educação. Na última sexta-fei-
ra, 13, a Secretaria de Educação (Seduc) 
do Rio Grande do Sul divulgou uma 
possível reorganização do calendário 
escolar de 2017. Segundo a pasta, este 
ano letivo encerraria em 14 de janeiro 
de 2018, sendo que o período das au-
las do ano de 2018 começaria em 22 
de fevereiro.

A proposta precisa ainda ser apro-
vada pelos Conselhos Escolares, que 
devem encaminha-la à Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE) para homo-
logação até a próxima sexta-feira (20). 

No entanto, o Cpers, sindicato que 
representa a categoria, nega que a pa-
ralisação tenha terminado, e questiona 
os números apresentados pelo governo 
do estado.

Os professores estão em greve 
desde o dia 5 de setembro, devido ao 
parcelamento de salário e também ou-
tras questões como privatização e ex-

tinção de estatais e redução de direitos 
trabalhistas dos funcionários.

Situação dos alunos do 3º 
ano

A situação de alunos que estão 
cursando o 3º ano do Ensino Médio é 
ainda mais grave. A Escola estadual de 
Ensino Médio Mestre Santa Bárbara, 
que chegou a aderir integralmente a 
greve, está trabalhando para recuperar 
as aulas dos alunos, porém, de acordo 
com a diretora da instituição, Angelita 
Castagnara Sutilli, não é certo que o 
ano letivo irá terminar em dezembro.

“Ainda em setembro recebemos 
um documento da Seduc, dizendo que 
não poderíamos realizar aulas aos sába-
dos. Hoje, no entanto, a 16ªCRE disse 
que poderíamos recuperar períodos de 
aulas no sábado, mas ainda não recebe-
mos um documento que afirme isso”, 
diz. Atualmente a direção da escola dis-
ponibiliza a noite das segundas-feiras 
como recuperação de aulas.

“Os terceiros anos teriam que 
terminar o período letivo até o dia 16 
de dezembro, mas ao que tudo indica, 
será encerrado apenas após o natal. 
Os alunos que farão vestibular vão ter 
atestado para entregar nas universida-
des”, afirma.

Os alunos, prejudicados pela im-
passe, estão com opiniões divididas 
sobre a greve dos professores. Para 
Juli Castro, do 3º ano, a dúvida sobre 
a recuperação das aulas está deixando 
os alunos assustados. “Todo mundo 
apoia a greve, mas chega na hora de 
falar de recuperação, aí complica. Tem 
vestibular e Enem e até agora não con-
seguimos recuperar todas aulas ainda, 
e provavelmente vamos saber quando 
estivermos em dezembro. Está todo 
mundo muito assustado por causa da 

data da formatura” afirma. Já para Ar-
thur, aluno do 1º ano, a greve não foi 
válida.

“Na minha opinião foi uma perda 
de tempo porque não aconteceu au-
mento algum para os professores e os 
alunos agora vão ter que recuperar em 
janeiro. É bem ruim”, diz.  Camael, do 
1º ano, se posicionou favorável a greve, 
mostrando estar ao lado dos professo-
res. “É difícil para os professores que 
ganham pouco e parcelado, principal-
mente para quem paga aluguel. Foi le-
gítimo o movimento”, defende.

Cpers diz que não reconhece 
o novo calendário

Apesar do governo estadual ter 
divulgado uma prévia de recuperação 
escolar, o Cpers emitiu uma nota que 
repudia a ação do governo. “Como po-
dem organizar um calendário escolar 
sem que a greve da categoria tenha 
encerrado? Como recuperar as aulas se 
sequer foram negociados os dias para-
dos?”, relata o documento. 

Segundo o Cpers, o governo infor-
mou que 70% das 1.176 escolas estão 
com os serviços normalizados, no en-
tanto o sindicato contesta que na ver-
dade o total são 2.545 escolas e que 
as restantes estão em greve. “Portanto 
mais de 60% das instituições estão em 
greve. Como as maiores estão para-
das, reafirmamos: 75% da categoria (e 
não das escolas), segue em greve. Está 
mais do que na hora do governo apre-
sentar uma proposta que contemple as 
exigências dos educadores: pagamento 
em dia e sem parcelamento. Pagar no 
12º dia do mês, não é pagar em dia, go-
vernador!”, conclui.

A diretora do 12º núcleo do Cpers, 
de Bento Gonçalves, Juçara Borges, afir-
ma que a greve não tem dia para acabar 

e que o governo está levando a parali-
sação como uma brincadeira. “O calen-
dário foi definido pelo governador sem 
que fizesse um acordo com a categoria. 
Eles querem pressionar a categoria a 
retornar. Eles pedem que tenhamos 
sensibilidade, mas sensibilidade não 
paga as contas”, lamenta.

Ato nesta terça-feira 
O 12º núcleo vai participar de ou-

tro ato dos professores nesta terça-fei-

ra (17), em Porto Alegre. O Ato Estadual 
da Greve e Vigília vai acontecer às 10h, 
na Praça da Matriz. O Cpers divulga que 
a atividade é para “cobrar do governo 
uma solução para a greve e pressionar 
os deputados para que votem contra 
os projetos que atacam os nossos di-
reitos”. Ainda, conforme o sindicato, “o 
fim da greve depende da apresentação 
de propostas por parte do governo, que 
até agora só nos ameaçou”, finaliza.

Mesmo sem o término das aulas até 
o final do ano, os alunos formandos 
vão poder ingressar na universidades. 
As instituições de ensino aceitarão um 
atestado que confirme a conclusão do 
ensino médio  e darão um prazo para 
a providência do certificado oficial. 
Veja o que cada instituição informa:
IFRS (Instituto Federal do Rio Gran-
de do Sul)
“Para os candidatos aprovados no 
processo seletivo de estudantes do 
IFRS que, no momento da matrícula, 
ainda não tiverem finalizado o ano le-
tivo requisito para ingresso no curso* 
devido à greve nas escolas estaduais, 
será necessário apresentar decla-
ração da escola grevista. O documen-
to deve conter a informação de que 
o estudante está cursando o ano em 
questão e a previsão de conclusão. Ao 
finalizar as atividades, deverá então 
encaminhar ao IFRS o certificado de 
conclusão, com aprovação em todas 
as disciplinas”. 
*Para os cursos técnicos concomitan-
tes e integrados ao Ensino Médio, é 

Como ficará a matrícula nas 
universidades

necessário ter concluído o Ensino 
Fundamental
*Para os cursos técnicos subsequen-
tes ao Ensino Médio e para os cursos 
superiores, é necessário ter concluído 
o Ensino Médio.
UCS (Universidade de Caxias do 
Sul)
Procedimento de entrega de atestado 
de que escola está em greve. Após, 
prazo para entrega de atestado de 
conclusão do ensino médio. Mesmo 
com o atraso do término escolar, a 
matrícula será formalizada.  
UERGS (Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul)
Ainda não tem informações sobre 
como será o procedimento, mas infor-
ma que deverá ser através de atesta-
do.
FSG (Faculdade da Serra Gaúcha)
A FSG já tem um procedimento pa-
drão no qual o aluno precisa entregar 
um atestado que comprove que irá ter-
minar o ano letivo.
FTEC
Aceitará atestado de conclusão.

UCS
26 de novembro
FTEC
28 de outubro
18 de novembro- só para alu-
nos de “terceirão” e EJA
FSG
19 de novembro
UFRGS
07 de janeiro a 10 de janeiro 
de 2018
UFSM
03 de dezembro
IFRS
3 de novembro

Datas do vestibular
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Como não podia deixar de ser, a 
32ª Feira do Livro de Bento Gonçalves 
tem em sua programação lançamentos 
de livros e sessões de autógrafos. E as 
atividades já começam no clima de Li-
teratura Fantástica. As escritoras Chris-
tina Dias e Milene Barazzetti Machado 
lançam, em primeira mão, “MIM – Ma-
nual de Interação Monstruosa”, no dia 
19 de outubro. A sessão de autógrafos 
acontece em três horários no mesmo 
dia: 9h30, 13h30 e 15h30.

O livro é uma mistura de dicio-
nário de monstros, um mostruário 
de sustos, uma galeria de medos que 
fazem rir e um pouco mais. Milene e 
Christina juntaram seus medos e cons-
truíram esse livro a quatros mãos e 
muitos sustos. Cada página uma letra, 
cada letra um susto, cada susto uma ri-
sada. A publicação é editada pelo Selo 
da Kombina.

No mesmo dia, às 17h, Rodrigo 
De Marco, autor do livro de poesias 
eróticas “Escritos na carne”, Sabrina 
DalBelo, autora do livro de poemas 
“Baseado em pessoas reais” e Marina 
Solé Pagot, autora do livro “Coração de 
Obsidiana” – Volume1 da trilogia “Os 
três escolhidos” realizarão uma sessão 
de autógrafos coletiva.

Em “Escritos na carne”, o jorna-
lista bento-gonçalvense explora a te-
mática do erotismo em mais de 100 
páginas, mesclando poesias escritas 
em português e espanhol. A obra foi 
contemplada pelo financiamento do 
Fundo Municipal de Cultura de Bento 
Gonçalves.

“Baseado em Pessoas Reais” é 
uma observação de traços, de atos, de 
circunstâncias e de histórias de pesso-
as reais. É um retrato do lado de den-
tro de diversas personalidades, agora 
exposto à leitura. Cada poema tem o 
cheiro de alguém, mas eles vão crian-
do vida própria e se libertando, a cada 
novo leitor. A partir daí, vão se abra-
çando aos seus novos donos e perfu-
mando quem os acolher como seus.

“Coração de Obsidiana” – Volu-
me1 da trilogia “Os três escolhidos”, é 
o ponto de partida da saga de três ado-
lescentes normais: Beatriz, Tomás e 
Davi. Ou quase normais. Quando todas 
aquelas fantasias que lhes foram conta-
das de repente se tornam realidade e, 
misteriosamente, parecem familiares, 
os três se encontram em uma busca 
incessante para derrotar a perversa e 
implacável Rainha Má. Apenas um re-
cado lhes é dado: tomem cuidado com 
as sombras.

E às 18h a escritora Beatriz Ecker 
lança seu quinto livro intitulado “O baú 
de segredos”. A história é sobre a me-
nina Roberta que tem seus segredos 

32ª Feira do Livro divulga
programação de lançamentos de 
livros e sessões de autógrafos

32ª Feira do livro de Bento Gonçalves começa nesta quarta-feira, dia 19

guardados dentro de um baú. O dilema 
está em desfazer-se deles ou não.

No dia 21 de outubro, das 10h 
às 12h, e no dia 22 de outubro, das 
15h às 17h, o patrono da Feira do Li-
vro, Christian David, estará realizando 
sessões de autógrafos. Escritor plural 
que transita por vários gêneros da área 
infanto-juvenil, tem dez livros publi-
cados, sendo os últimos “O centauro 
guardião” e “Filme proibido e outros 
minicontos”, em 2017.

“Antes que eu esqueça ou desis-
ta”, de Lucena Gava Zanetti, é o lan-
çamento que acontece no dia 23 de 
outubro, às 18h. A obra nos traz a 
experiência da autora durante o perí-
odo em que teve um grave problema 
de saúde. São reflexões que registram 
sentimentos de medo, dor, angústia, 
gratidão e espiritualidade. O evento 
terá a participação do músico Miguel 
Rodrigues.

E a área do Direito ganha reforço 
e atualização de seus temas no lança-
mento da Coletânea Bento Gonçalven-
se de Direito – Volume II, no dia 24 de 

outubro, às 19h. A obra é organizada 
por Camila Paese Fedrigo, Cleber Dalla 
Colletta e Felipe Panizzi Possamai, 
com a colaboração dos juristas Alexan-
dre Mussoi Moreira, Anna Luiza Trein, 
Bruna Barletta, César Tomasi, Clóvis 
Eduardo Malinverni da Silveira, João Ig-
nacio Pires Lucas, Juleides Chiminazzo 
Bombassaro, Jaqueline Tittoni, Lúcia 
Regina Ruduit Dias, Melissa Demari, 
Ramon Peres Liz, Silvana Paulina Ro-
betti, Vitória Xavier Waskow e prefácio 
do advogado e professor universitário 
Dr. Jeferson Dytz Marin.

O professor do Instituto Federal 
do Rio Grande do Sul, Vinícius Lima 
Lousada, lança sua primeira obra “A 
conquista da plenitude”, no dia 27 de 
outubro, às 17h30. O livro desenvolve 
a ideia de que a saúde integral do ser 
é fruto do amadurecimento do Espí-
rito quando este elege efetivamente 
o bem, a verdade, a justiça e o amor 
como diretrizes de conduta das quais 
não deve se afastar por ocasião dos 
convites que a ilusão da matéria comu-
mente fornece.

Christian David é o patrono da 32ª Feira do Livro de Bento Gonçalves

O Ministério da Educação pror-
rogou até o dia 20 de novembro o 
prazo para aditamento de renovação 
semestral dos contratos do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies).

A portaria do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
definindo a nova data foi publicada 
na segunda-feira (16) no Diário Oficial 
da União. O prazo original para a re-
novação dos contratos terminava no 

MEC prorroga prazo para
aditamento do Fies

dia 30 de outubro.
O novo prazo vale para contratos 

simplificados e não simplificados, do 
segundo semestre deste ano. 

Também foi prorrogado, para a 
mesma data, o prazo para transfe-
rência integral de curso ou de insti-
tuição de ensino e de solicitação de 
dilatação do prazo de utilização do 
financiamento referente ao segundo 
semestre deste ano.

Prazo que terminaria em outubro foi prorrogado até novembro
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O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Bento Gonçalves (Sitracom BG) cele-
brou seus 40 anos de fundação com uma 
grande mobilização que reuniu mais de 
450 pessoas no Centro de Lazer da enti-
dade. O evento que serviu de palco para 
a inauguração do novo prédio do comple-
xo de lazer e também de um almoço de 
confraternização com associados e seus 
familiares foi marcado também por diver-
sas manifestações de resistência contra 
as reformas trabalhista e previdenciária. 
“Como não poderia deixar de ser, nossa 
celebração tinha que ser marcada pela re-
sistência e pela luta, agora para assegurar 
nossos direitos conquistados à custa mui-
tas vezes do sangue dos trabalhadores”, 
enfatiza o sindicalista Arcelo Rossini.  

Para ele, o Sitracom BG chega ao seu 
ano 40 com uma bagagem de inúmeras 
conquistas para os trabalhadores e por 
direito teria que estar comemorando 
esse aniversário. “Mas infelizmente não 
podemos nos dar ao luxo de baixar a 
guarda para simplesmente comemorar. 
Estão tentando acabar com tudo o que 
conquistamos. Capital e trabalho, está 
comprovado, não andam juntos. Ambos 
sentam em lados opostos da mesa e ca-
pital não tem bandeira, não tem país ou 
cor, só números. De outro lado lutamos 
por dignidade, por humanidade e cidada-
nia de cada trabalhador”, observa.  

Numa época de extremas ameaças a 
tudo o que o trabalhador conquistou, o 

Ato de resistência contra reformas marca celebração 
dos 40 anos do Sitracom BG

sindicalista destacou a importância da en-
tidade na representatividade do coletivo. 
“Quem faz um sindicato forte é o traba-
lhador e quando ele participa ativamente 
as forças se equilibram garantindo o sa-
grado direito a cidadania”, conclui. 

 As mais importantes conquistas 
do Sitracom BG somente foram alcança-
das devido à união dos trabalhadores. 
O presidente da entidade, Itajiba Soares 
Lopes destaca que devido à atuação de 
diretorias atuantes e comprometidas, a 
categoria moveleira tem os melhores pi-
sos salariais do país e têm benefícios que 
nem mesmo estão previstos em lei. “É por 
isso que temos que fazer desta celebra-
ção, mais um dia de intensa luta e levar 
esclarecimentos que possibilitem aos tra-
balhadores discutir os temas e avaliá-los”, 
comenta Itajiba.  

Ele lembra que a palavra de ordem 
agora é resistência. “Não podemos acei-
tar que nos tirem as conquistas. Nenhum 
direito a menos pode ser tolerado. Não 
há um único item nesta reforma que be-
neficie o trabalhador vamos resistir, não 
vamos permitir a volta aos tempos da bar-
bárie”, denuncia o presidente.  

A relevância da trajetória de luta do 
Sitracom BG foi analisada pelo vice-presi-
dente, Ivo Vailattti ao resgatar dados eco-
nômicos. “Em 1977 o piso da categoria 
moveleira era de U$ 82,00. Em 2017 che-
gou a U$ 465,00. Isso só aconteceu por-
que lutamos juntos porque nunca abrimos 
mão de nosso direito a cidadania e digni-

dade. E tem que continuar assim. Nenhum 
direito a menos”, protesta Vailatti. 

O ato também foi marcado por uma 
exposição fotográfica mostrando a traje-
tória de luta do Sitracom BG e por home-
nagens aos membros mais antigos da enti-
dade. O procurador do Ministério Público 

Federal do Trabalho, Ricardo Wagner Garcia 
destacou que não há direito conquistado em 
convenção coletiva que não tenha sido fruto 
da luta sindical. “Sindicato não é clube social 
ou associação civil comum. Ele é a categoria. 
Sindicato defende a categoria, se baseia na 
categoria, se volta para a categoria, vive a 

categoria e a categoria é que faz o sin-
dicato viver. E é a categoria que sustenta 
o sindicato com total exclusividade. Não 
tem dinheiro do estado é só o trabalha-
dor quem contribui. Então o sindicato é 
o trabalhador e ambos não se separam”, 
encerra o procurador.
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Vinícola Aurora embarca suco de uva para o Canadá
Produto já é exportado para outros 4 países do continente americano e 
desperta cada vez mais interesse no mercado internacional

A Vinícola Aurora abre mais um 
mercado para o seu suco de uva in-
tegral. Embarca remessa do produto 
para British Columbia, uma das 10 
províncias do Canadá (localizada 
entre o Oceano Pacífico e as Monta-
nhas Rochosas). O suco já é exporta-
do para Curaçao, Trinidad y Tobago, 
Bolívia e Paraguai. A Aurora é líder 
nesse segmento no mercado brasi-
leiro, com share de 35%, de acordo 
com a UVIBRA/IBRAVIN/MAPA/SEAPI-
-RS - Cadastro Vinícola.

O suco de uva integral possui 
todos os benefícios à saúde atribu-
ídos ao vinho tinto, com a vantagem 
adicional de não conter álcool e, 
portanto, ser acessível a uma gama 

muito maior de consumidores, 
como crianças de todas as idades, 
adolescentes, idosos e pessoas que 
tenham qualquer restrição a bebidas 
alcoólicas.

O suco de uva integral reduz o 
colesterol ruim e a hipertensão, di-
minuindo assim os riscos de doen-
ças cardiovasculares. É bom para a 
memória, importante fonte de ener-
gia natural e de fibras para o perfei-
to funcionamento do organismo e 
elimina células cancerígenas.

Além disso, é um forte aliado 
para melhorar o desempenho de 
atletas. “Por ser um produto úni-
co, com sabor puro da fruta e com 
tantos benefícios, o suco de uva 

integral tem despertado interesse 
de importadores do mundo todo”, 
afirma Rosana Pasini, gerente de 
exportação e importação da Viní-
cola Aurora. “Não há produto seme-
lhante no mercado internacional e 
se comparado com o concentrado, 
mais conhecido internacionalmen-
te, o nosso suco se destaca posi-
tivamente em todos os sentidos”, 
enfatiza Rosana.

O mercado financeiro aumentou 
a projeção para inflação pela segunda 
vez seguida, embora desta vez tenha 
sido de apenas 0,2%. A estimativa para 
o Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), desta vez, passou 
de 2,98% para 3%, em 2017. A estimati-
va é do Boletim Focus, uma publicação 
divulgada toda segunda-feira no site 
do Banco Central (BC), com projeções 
para os principais indicadores econô-
micos.

Para 2018, a estimativa para o 
IPCA permanece em 4,02%. As estima-
tivas para os dois anos permanecem 
abaixo do centro da meta de 4,5%, que 
deve ser perseguida pelo BC. Essa meta 
tem ainda um intervalo de tolerância 
entre 3% e 6%. Para alcançar a meta, o 
BC usa como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, atualmen-

Em 2017 inflação deve ser 3%, 
segundo Banco Central

A expectativa do mercado financeiro para a Selic permanece em 7% ao ano, tanto 
para o final de 2017 quanto para o fim de 2018 

te em 8,25% ao ano.
Quando o Copom diminui os ju-

ros básicos, a tendência é que o cré-
dito fique mais barato com incentivo 
à produção e ao consumo, reduzindo 
o controle sobre a inflação. Já quando 
o Copom aumenta a Selic, o objetivo 
é conter a demanda aquecida, e isso 
gera reflexos nos preços porque os ju-
ros mais altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

A expectativa do mercado finan-
ceiro para a Selic permanece em 7% ao 
ano, tanto para o final de 2017 quanto 
para o fim de 2018. A projeção para o 
crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, subiu de 0,70% 
para 0,72%, este ano. Para 2018, a es-
timativa de expansão passou de 2,43% 
para 2,50%.

Piva entra no mercado de
utilidades domésticas

Com o espírito inovador em seu 
DNA a Piva lança no mercado a sua li-
nha de Utilidades Domésticas.

Após a realização de estudos de 
consumo e comportamento do con-
sumidor, investimento em tecnologia 
produtiva e crescimento da equipe 
comercial, apresenta ao mercado seu 
mais novo segmento de atuação.  Os 
produtos já estão sendo distribuídos 
nos melhores e mais variados pontos 
de venda, como: lojas de presentes, 
loja de materiais de construção, super-
mercados, etc.

Os produtos são porta shampoo, 
suporte para copos, escorredor de pra-
tos, suporte para botijão ou vaso, ade-
ga empilhável, porta papel higiênico, 

porta toalhas, prateleira para armário, 
suporte para utensílios porta, pratelei-
ra 2 andares, suporte para xícaras, e 
cesto prateleira.

A Linha de Utilidades Domésticas 
da Piva segue o padrão de qualidade 
que a empresa sempre apresentou aos 
seus clientes nestes 28 anos de expe-
riência. Através de soluções criativas 
e funcionais, a Piva desenvolve produ-
tos também para o setor moveleiro, 
metalmecânico, linha branca e corte a 
laser, de acordo com a necessidade de 
cada cliente. Uma empresa que está em 
constante processo de aprimoramento, 
investindo na capacidade humana e 
tecnológica, com foco na preservação 
do meio ambiente.

Através de soluções criativas e funcionais, a Piva desenvolve produtos de acordo com 
a necessidade de cada cliente

Passagens de ônibus intermunicipais 
aumentam em quase 8%
Aumento foi determinado pela Agergs e vale para todo o RS

Viajar no Rio Grande do Sul fi-
cou mais caro desde segunda-feira 
(16). Isso porque o preço das pas-
sagens de ônibus intermunicipais 
de longo curso teve um reajuste de 
7,76%. O aumento foi autorizado 
pela Agência Estadual de Regulação 
dos Serviços Públicos Delegados do 
Rio Grande do Sul (Agergs).

O Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem (Daer) propôs 
um reajuste menor, de 4,69%, mas 
a Agergs fixou a taxa em quase 8% 
sob a justificativa de que o preço de 
combustíveis aumentou no último 
ano, assim como o reajuste de salá-
rios, plano de saúde e vale-alimenta-
ção dos funcionários.

O mesmo percentual de reajuste 

também vale para despachos e enco-
mendas via ônibus. A mesma publi-
cação ainda determinou que a taxa 

de embarque de 11% deve ser paga 
apenas pelos passageiros que em-
barcarem nas estações rodoviárias.

Reajuste também vale para despachos e encomendas via ônibus

O suco de uva integral possui todos os 
benefícios à saúde atribuídos ao vinho tinto

Panorama Socioeconômico revela dados da 
economia de Bento Gonçalves

A pesquisa Panorama Socioe-
conômico, a ser apresentada pelo 
Centro da Indústria, Comércio e Ser-
viços de Bento Gonçalves na forma 
de uma revista em sua 46ª edição, 
indicará que, apesar da previsível 
constância nos dados econômicos 
da cidade, há números alentadores 
quando analisados de maneira iso-
lada.

Um deles, por exemplo, apre-
senta Bento Gonçalves um degrau 
acima no ranking do PIB gaúcho 
–agora na 13ª posição –, e embo-
ra tenha registrado nova queda no 
faturamento –7,5% –, são dígitos 
quatro pontos percentuais menores 
em relação ao divulgado pela edição 
passada da revista – de 11,5% (dados 
do PIB com base 2014). A divulgação 
da íntegra do material está agenda-
da para o dia 23 de outubro, em uma 
palestra almoço na sede da entida-
de.

A pesquisa é resultado do traba-
lho desenvolvido em parceria entre 
o CIC-BG, e a Universidade de Caxias 
do Sul (UCS), que anualmente radio-
grafam as forças econômicas do mu-
nicípio com base nos dados do ano 
anterior colhidos juntos a órgãos 
oficiais, numa compilação de dados 
que se aproxima da quinquagésima 
edição. Entretanto, de maneira ge-
ral, ainda há índices que preocupam, 

já que por mais um ano todos os 
segmentos da economia bento-gon-
çalvense acompanharam o cenário 
de retração nacional, com redução 
real de 7,9% na indústria, de 5% no 
comércio e de 9,5% nos serviços. 
“Há uma dependência do município 
em relação à indústria, levando em 
conta inclusive seu peso e influência 
sobre os setores do comércio e dos 
serviços.

 A indústria é o segmento da 
economia que mais tem sido im-
pactado negativamente nos últimos 
anos, situação intensificada a partir 
de 2015 com a recessão nacional, 
que começou a dar seus primeiros 
sinais de término neste ano”, anali-
sa o professor Fabiano Larentis, in-
tegrante da equipe que coordenou 
o estudo. A apresentação da revista 
será feita pelo CIC-BG em uma pa-
lestra almoço nos próximos dias. 

Os interessados em participar 
do lançamento da revista Panorama 
Socioeconômico podem reservar 
seus ingressos até o dia 20 de outu-
bro, pelo valor de R$ 75,00 (sócios 
do CIC-BG) e R$ 105 (não associa-
dos). Outras informações pelo fone 
2105-1999.

Outras informações
relevantes

• A participação da indústria, 

comércio e serviços permaneceram 
em patamares semelhantes a 2015: 
62%, 22% e 16%

• O volume de empregos, de 
forma geral, caiu 3,6% no ano pas-
sado, o que representou 1,6 mil a 
menos em termos absolutos, com 
contribuição principalmente da in-
dústria e construção civil.

• O município ocupa no Estado 
a 5ª posição quanto ao número de 
empresas exportadoras e a 6ª posi-
ção quanto ao número de empresas 
importadores;

• O número de estabelecimen-
tos apresentou uma queda de 2,4%, 
passando de 14.928 para 14.573. 
Pessoas Jurídicas passaram de 
10.752 para 10.351 (-3,7%) e MEIs de 
4.176 para 4.222 (+1,1%);

• O PIB per capita de Bento 
Gonçalves é o 4º dentre os municí-
pios com mais de 100 mil habitan-
tes; 

• O município apresenta o 8º 
maior volume de depósitos bancá-
rios à vista, o 8º maior volume de 
operações de crédito e o 6º maior 
volume de poupança dentre os mu-
nicípios gaúchos;

• O Índice de Desenvolvimen-
to Socioeconômico– IDESE/FEE-RS 
(2014 – dado mais recente) ocupa a 
10ª colocação no RS e a 1ª dentre 
os municípios com mais de 100 mil 
hab.
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O aplicativo Bento Táxi Onli-
ne tem agradado usuários de Bento 
Gonçalves. Atualmente são 47 mo-
toristas trabalhando pelo aplicativo, 
que segundo eles, tem sido impor-
tante para aumentar o lucro, que 
em alguns casos chega a 25% maior, 
quando comparado a profissionais 
que não trabalham com o aplicativo. 
Operando desde o dia 10 de agosto 
em Bento Gonçalves, já está disponí-
vel para o sistema IOS. Em três me-
ses de funcionamento, já são mais de 
1060 clientes cadastrados e segundo 
os idealizadores 1768 corridas fina-
lizadas. Até então o aplicativo fun-
cionava apenas para aparelhos com 
sistema Android, porém, há cerca de 
dois meses os criadores do aplicativo 
já admitiam a possibilidade começar 
a funcionar também para IOS. O apli-
cativo conta com mais de 40 moto-
ristas online. Os clientes que fazem a 
chamada via aplicativo ganham ainda 
20% de desconto.

A cidade que conta com 92 ta-
xistas, tem atualmente, 47 profissio-
nais que optaram por trabalhar com 
o aplicativo. De acordo com Diego 
Trintinaglia, de 30 anos, taxista há 
mais de dois anos, e um dos ideali-
zadores da ideia, o grupo conta com 
quatro administradores, responsáveis 
por analisar o desempenho de cada 
motorista.

O taxista explica ainda que a 
ideia do aplicativo surgiu para pro-
porcionar um atendimento de quali-
dade para a população. “Vários clien-
tes e turistas solicitaram a criação de 
um aplicativo. Nós conversamos com 
pessoal de Caxias e Porto Alegre, que 
nos passaram o contato do desenvol-
vedor do Rio de Janeiro, o Taxi Machi-
ne. Entramos em contato com eles, e 
foi então que personalizaram o servi-
ço para a nossa cidade”, afirma.

O taxista Silvano dos Santos, 
que trabalha há 12 anos como taxis-
ta, afirma que desde que começou a 
trabalhar pelo aplicativo a renda au-
mentou em até 25%. “Hoje eu faço de 
sete a 10 corridas a mais por dia. Esse 
fator faz com que a renda aumente 
bastante, facilitando para todos. Eu 
inclusive penso em lançar um aplica-
tivo futuramente”, projeta.

Para Santos, o fato das pessoas 

Lucro dos taxistas aumenta mais de 25% com adesão do Bento Táxi Online
Após três meses de funcionamento, profissionais relatam ascensão do aplicativo e estratégias para angariar clientes

aderirem ao aplicativo, é um sinal de 
que o novo sistema está sendo apro-
vado. “O aumento é bem notável. Os 
clientes que usam estão contentes e 
satisfeitos”, afirma.

A exigência dos aplicativos 
para táxi

No último ano o 99 Táxis (apli-
cativo disponível para todo o Brasil) 
retirou de seu cadastro no Brasil os ta-
xistas mais mal avaliados pelos passa-
geiros. O corte chegou a quase 4 mil 
motoristas, cerca de 5% da frota de 80 
mil parceiros ativos da empresa.

O executivo da 99 Táxis, Pedro 
Somma, diz que são três os compor-
tamentos que mais geram reclamação 
entre os clientes. O primeiro deles é o 
taxista não querer ligar o ar-condicio-
nado. “O segundo ponto é o taxista 
mal educado, grosso, rude”, continua 
Somma. A terceira maior queixa é so-
bre os cancelamentos de corrida.

A iniciativa da 99 Táxis é um re-
flexo do aumento da competição en-
tre serviços que exploram o transpor-
te urbano. Enquanto o Uber amplia 
seus serviços para outras cidades do 
Brasil e lança novos serviços, como 
o Uber POOL (de carros compartilha-
dos), novas concorrentes chegaram 
ao Brasil no último ano, como a Ca-
bify. Outras tentam se adaptar. A Easy 
Táxi, tradicional rival da 99Táxis, lan-
çou um serviço de solicitação de car-
ros particulares como o do Uber.

Para dar opção aos taxistas com-
baterem a guerra de preço promovida 
pelo Uber, os dois aplicativos brasilei-
ros liberaram um recurso que permite 
aos motoristas concedem descontos 
de até 20% aos passageiros.

Os melhores aplicativos de 
táxi do Brasil

99 Táxis
O aplicativo 99 conta oferece 

táxi comum ou táxi preto de São Pau-
lo. Os pagamentos podem ser feitos 
em dinheiro, cartão de crédito e dé-
bito, PayPal e Voucher Corporativo, 
e em menos de 5 minutos você pode 
chamar um táxi, acompanhando o tra-
jeto dele até você em tempo real! O 
serviço está presente nas cidades de 
SP, RJ, BH, Recife, Fortaleza, Brasília, 

Salvador e muitas outras.
Easy Taxi – Táxi em 1 minuto
Easy Taxi – Táxi em 1 minuto 

já conta com mais de 25 milhões de 
usuários em 400 cidades e 18 países 
que confiam no serviço! Você pode-
rá se conectar com o taxista, pagar 
direto no aplicativo pedindo para o 
motorista inserir seu PIN, e o taxíme-
tro só é ligado quando você entra no 
veículo.

WayTaxi – Pedir táxi online
WayTaxi – Pedir táxi online ofe-

rece um serviço de táxi com mais 
agilidade e segurança, sem custos 
adicionais, direto do aplicativo! A 
WayTaxi cadastra apenas taxistas me-
diante documentação obrigatória e 
você pode avaliá-los, marcá-los como 
favoritos, bloqueá-los ou até denun-
ciá-los após a corrida.

Safer Táxi
SaferTaxi é grátis nas cidades de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, 
Brasília, Buenos Aires, Montevideo 
e Santiago! Você pede seu táxi em 
apenas um clique e pode ver ele se 
aproximando de você em tempo real! 
Pague apenas o valor do taxímetro, 
com dinheiro ou cartão, sem taxas 
adicionais, e avalie a corrida no final! 
Mais detalhes que fazem a diferença: 
todos os táxis do SaferTaxi possuem 
WiFi grátis e quanto mais corridas 
você faz, mais pontos de fidelidade 
acumula para trocar por corridas. 

O aplicativo conta com mais de 40 
motoristas online. Os clientes que fazem 
a chamada via aplicativo ganham ainda 
20% de desconto

Em três meses de funcionamento, já são mais de 1060 clientes cadastrados e segun-
do os idealizadores 1768 corridas finalizadas
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Roberto Toniolo, pedreiro apo-
sentado, filho de Silvestre Toniolo e 
Rosalia Massola Toniolo, nascido em 
26/12/1958, falecido em 07/10/2017, 
natural de Garibaldi, morador de 
Bento Gonçalves, Casado 

José Censo Hentz, torneiro 
mecânico aposentado, filho de Her-
mogenes Hentz de Souza e Leopol-
dina Freitas de Souza, nascido em 
10/05/1934, falecido em 08/10/2017,  
natual de  Ibiraiaras, morador de 
Bento Gonçalves, Casado 

Lucca Tumelero Borsato, fi-
lho de Gustavo Borsato e Luciana 
Tumelero da Rocha, nascido em 
07/10/2017, falecido em  09/10/2017, 
morador de Bento Gonçalves, Soltei-
ro

Sady Demichei, comerciante 
aposentado, filho de  Santo De-
michei e Rosa Dadalt, nascido em 
25/06/1943, falecido em 09/10/2017, 
natural de  Encantado, morador de 
Bento Gonçalves, Casado 

Renato Brasil Valent, comer-
ciante aposentado, filho de Anto-
nio Valent e Fiorinda Acco Valent, 
nascido em 31/08/1942, falecido em 
09/10/2017, natural de Sapucaia do 
Sul, Bento, morador de Gonçalves 
Casado 

José Sebben,caldeirista apo-
sentado, filho de Angelo Sebben e 

Óbitos

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE BENTO GONÇALVES

EDITAIS DE CASAMENTO

Faço saber que se habilitaram para casar neste Serviço de registros:

Edital nº 19376: MAICON BRITTO PRADO, divorciado, guia de 
tursimo, natural de São Borja-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e DANIELE PRADO SANTANA, solteira, vendedora, 
natural de Guarani das Missões-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial 
de Bens.
Edital nº 19378: VOLNEI BORTOLOTTO, solteiro, pedreiro, natu-
ral de Canoas-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
PATHI FRANCIELLI TRINDADE DOS SANTOS, solteira, professo-
ra, natural de São Domingos-SC, residente e domiciliada em Ben-
to Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de 
Bens.
Edital nº 19379: JOAQUIM JOSÉ TELLES, solteiro, moveleiro, na-
tural de Uruguaiana-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e GISELE LUISA STEFENON, divorciada, diarista, natural de 
Encantado-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Re-
gime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19384: RUDIMAR CIMADON, solteiro, agricultor, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e CRISTINA TELLES GRANDO, solteira, agricultora, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 17 de  outubro de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

Matilde Pedron Sebben, nascido em 
25/09/1955, falecido em 06/10/2017, 
natual de Veranópolis, morador de 
Protásio Alves, Viúvo 

Anita Pedersini, doméstica 
aposentada, filha de Pedro Peder-
sini e Maria Dallabona, nascida em 
05/09/1946, falecida em 08/10/2017, 
natural de Guaporé, moradora de 
Bento Gonçalves, Solteira 

Josaine Suelen de Oliveira Ca-
bral, do lar, filha de João Pedro Ca-
bral e Rosane Catarina de Oliveira, 
nascida em 24/10/1989, falecida 
em 07/10/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Divorciada 

Ariosto Rosa da Silva, serviços 
gerais aposentado, filho deManoel 
Lencino da Silva e Otilia Maria da 
Rosa, nascido em 28/05/1932, fa-
lecido em  10/10/2017, natural de 
Tenente Portela, morador de Bento 
Gonçalves, Viúvo 

Alzir Carraro, agricultor apo-
sentado, filho de João Baptista Car-
raro e Angela Tecchio Carraro, nas-
cido em 18/04/1931, falecido em 
10/10/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Marlene Maria Bizatto da Sil-
va, do lar, filha de João Ribeiro da 
Silva e Maria Bizatto, nascida em 
13/01/1958, falecida em 08/10/2017, 
natural de  Veranópolis, morador de 

Bento Gonçalves, Viúva 

Anita Nardi Coradin, funcio-
nária pública estadual aposentada, 
filha de José Nardi e Carolina Nardi, 
nascida em 07/01/1920, falecida em 
11/10/2017, natural de Montenegro, 
morador de Bento Gonçalves, Viúva

Dorival da Silva Cruz, carpintei-
ro aposentado, filho de Dorival Ba-
silio da Cruz e Alzira da Silva Cruz, 
nascido em 10/06/1929, falecido em 
12/10/2017, natural de São Vicente 
do Sul, morador de Bento Gonçal-
ves, Casado 

Agostinho Miguel Machado, 
padeiro e confeiteiro, filho de Adão 
Machado e Amelita da Silva, nas-
cido em  03/02/1968, falecido em 
12/10/2017, natural de  Palmas - PR, 
morador de Bento Gonçalves, Soltei-
ro 

Marinês Alves dos Santos, do-
méstica, filha de Aparicio Alves dos 
Santos e Inorma Pianezzola dos San-
tos, nascida em 25/05/1962, falecida 
em 14/10/2017, natural de Garibaldi,  
moradora de Bento Gonçalves, Se-
parada 

Deonides Tumelero, do lar 
aposentada, filha de Santo Buset-
ti e Olga Consorte, nascida em 
09/02/1924, falecida em 14/10/2017, 
natural de Farroupilha, moradora de 
Bento Gonçalves, Viúva

A partir do dia 20 de outubro, o 
site do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
o Inep, vai disponibilizar os cartões de 
confirmação de inscrição do Exame Na-

Cartões de confirmação do ENEM serão
liberados dia 20 de outubro

O documento informa o número de inscrição, o local e data das provas, além dos
horários para a realização do exame

cional do Ensino Médio, o Enem.
O documento informa o número 

de inscrição, o local e data das provas, 
além dos horários para a realização do 
exame. Para acessar o cartão, o inscrito 

deve ir à Página do Participante com o 
número do CPF e a senha de cadastro. 
Quem não tem a palavra chave deve 
seguir o passo a passo para conseguir 
recuperar a senha. O estudante precisa 
colocar o email cadastrado para receber 
a nova senha que será gerada.

No caso do candidato não lembrar 
o email que usou para fazer o cadastro, 
ele pode recorrer a uma senha temporá-
ria que será enviada por uma mensagem 
de celular. Se o inscrito não lembrar de 
nenhum desses item utilizados durante 
o cadastro, será necessário alterar os 
dados cadastrados na página do Enem 
para receber a senha nos novos conta-
tos. As provas serão realizadas nos dias 
5 e 12 de novembro. Segundo o Inep, 
mais de 6,7 milhões de estudantes es-
tão inscritos para a edição deste ano.

Espécie de carimbo que atesta 
a gestão de qualidade de uma or-
ganização, a ISO 9001 passou por 
uma grande revisão em 2015.

Inteirar as empresas sobre as 
atualizações – e quais os caminhos 
para fazer a transição para a NBR 
ISO 9001:2015 – é o foco do curso 
promovido pelo Comitê Regional 
de Bento Gonçalves do Programa 
Gaúcho de Qualidade e Produti-
vidade (PGQP), sob coordenação 
do Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços da cidade (CIC-BG). Em 
dois dias, 25 e 26 de outubro, o 
administrador Claudio Luiz Turat-
to mostrará as especificações da 
nova versão da norma internacio-
nal líder em modelo de gestão da 
qualidade. 

Com MBA em Gestão Competi-
tiva e Qualidade pela FTSG e mais 
de 40 anos de experiência profis-
sional, Turatto baseará suas aulas 
em seis eixos centrais – contexto 
da organização, planejamento, 
apoio, operação, desempenho, 
melhoria e avaliação – abordando 
assuntos como liderança e com-
prometimento, planejamento de 

mudanças, competências, libera-
ção de produtos e serviços, audito-
ria interna e melhoria contínua. O 
curso será no CIC, das 8h30min às 
12h e das 13h30min às 18h.

A adoção de um sistema como 
a ISO 9001 é uma decisão estra-
tégica que permite às empresas 
melhorar o desempenho nos mais 
variados processos, como capacita-
ção dos colaboradores e satisfação 
dos clientes. A ISO 9001 faz parte 
da família ISO 9000 e trata sobre 
sistema de gestão de qualidade. A 
ISO é uma organização com sede 
em Genebra, na Suíça, que desen-
volve normas que possam ser apli-
cadas por todos os países do mun-
do – o Brasil é representado pela 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

As inscrições para o curso “Sua 
empresa já está preparada para a 
nova versão da ISO 9001?” podem 
ser feitas pelo e-mail pgqpbento@
cicbg.com.br ou pelo telefone (54) 
2105.1999, com Angélica. O inves-
timento é de R$ 400 – associados 
ao CIC, estudantes e região /termo 
de adesão ao PGQP pagam R$ 350.

Curso do PGQP aborda nova 
versão da ISO 9001
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Elegant Brechó de casa nova, com muitas novidades
Agora na subida da 13 de 

maio, com ampla loja e peças ga-
rimpadas com muio bom gosto.  A 
empresária Luciane Almeida mos-
tra gosto apurado e sensibilidade 
ao garimpar peças de qualidade a 
preços convidativos. Desde  vestu-
ário feminino, masculino e infantil, 
aos acessórios como bolsas, cintos 
e bijus.

Peças novas e recicladas pas-
sam pelo crivo da empresária de 

moda, atribuindo ao Elegant Brechó 
a qualidade que clientes de todas fai-
xas etárias procuram.

Um segmento muito procurado 
é o infantil, que vai desde o vestuário 
do dia a dia, até roupinhas de fes-
ta, passando pelos carrinhos e bebe 
conforto.

O cantinho kids, especialmente 
preparado para entreter os peque-
nos clientes enquanto as mamães 
escolhem as peças especiais.
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Cerca de 3% da população mundial 
é assexuada, segundo estudo

Acredita-se que cerca de 1% a 3% 
da população seja assexual, ou seja, 
não sinta nenhuma atração sexual por 
outras pessoas. Por anos, Stacey se 
perguntou por que ela não queria fazer 
sexo com ninguém, nem mesmo com 
seu marido. Como ela explica no de-
poimento a seguir, dado à BBC Radio 4, 
foi sua médica quem lhe explicou o que 
realmente estava acontecendo.

“Durante muito tempo eu achei 
que eu tinha algum tipo de problema 
mental ou físico. Eu pensava que não 
era normal não querer fazer sexo com 
outras pessoas. Amigas me falavam so-
bre seus namorados, ou sobre famosos 
com quem elas gostariam de ir para a 
cama, e eu simplesmente não pensava 
em ninguém com essa conotação sexu-
al.

Eu tinha conhecido meu namora-
do - que hoje é meu marido - quando 
tinha 19 anos, e não sabia o que era 
assexualidade na época. Então só achei 
que era maluca, tinha ficado pra trás ou 
algo assim.

Eu sabia que o amava muito, e ti-
nha 100% de certeza que iria dizer ‘sim’ 
se ele me pedisse em casamento, pois 
queria passar o resto da vida com ele. 
‘Então por que eu não quero fazer sexo 
com ele?’, eu pensava. ‘Isso é loucura’.”

Descoberta
Stacey falou ao programa iPM, da 

BBC Radio 4. “Eu e meu marido meio 
que embarcamos em uma jornada de 
descoberta juntos. Ele dizia: ‘eu te 
amo, estou apaixonado por você. Vou 
esperar o quanto for preciso, se é que 

algum dia vai acontecer.’
Ele me apoiou muito e nunca 

tentou me forçar a fazer algo que me 
deixasse desconfortável. As normas so-
ciais sugerem que sexo e filhos são o 
caminho para avançar em um relaciona-
mento. Todos os meus amigos estavam 
se casando e tendo bebês. Eu pensava: 
‘Oh, céus, existe essa expectativa de 
que eu deveria estar dormindo com 
meu marido e tendo filhos’.

Aí me dei conta de que precisava 
descobrir o que estava acontecendo. 
Tinha uns 27 ou 28 anos. Fui ao médi-
co e perguntei: ‘olha, é sério? Eu vou 
morrer?’. Ela me disse: ‘Calma, você 
provavelmente é só assexual’. E eu: ‘O 
que é isso?’. Nunca tinha ouvido esse 
termo antes.

Ela me indicou alguns sites e foi 
como se eu tivesse finalmente encon-
trado a minha turma. Foi muito anima-
dor. Pesquisei sobre o assunto e come-
cei a me sentir muito mais confortável 
comigo mesma. Conversei com meu 
marido e disse que isso excluía a pos-
sibilidade de sexo permanentemente.

Ele disse que já tinha assumido 
que seria assim de qualquer forma, 
então estava tudo bem. Ele tem sido 
ótimo, muito compreensivo. Gosto de 
pensar que é por causa da minha perso-
nalidade que ele pensa: ‘Preciso segu-
rar essa aí’. Nunca senti o que a maioria 
das pessoas descreveria como ‘excita-
ção sexual’. Se eu sinto algo do tipo, 
é bem pequeno, minúsculo, como uma 
coceirinha. É mais como algo biológico 
do que uma vontade de estar com ou-
tra pessoa.

De teste de DNA caseiro a organismos 
geneticamente modificados

Parece um papo comum: um grupo 
de jovens que ainda não se formou na fa-
culdade se reúne ao redor de um porção 
de esfirras baratas e discute se aquela 
carne tem origem duvidosa. A paranoia 
sobre a origem da proteína animal é fre-
quente, mas, nessa turma, a conversa 
não fica só na teoria conspiratória: reu-
nidas em um laboratório de garagem, as 
amigas estão testando protocolos para 
fazer um teste de procedência da carne. 
Isso mesmo: checar se o DNA daquela 
amostra é realmente bovino.

O biohacking une o universo da 
biologia com a cultura hacker, forman-
do a Biologia DIY, que quer dizer “do it 
yourself ”, ou “faça você mesmo”.

“A ideia é democratizar a tecnolo-
gia, mostrar que a ciência não precisa se 
restringir à área da universidade. É am-
pliar o número de experiências possíveis 
com menos recursos”, diz o colombiano 
Andres Ochoa, consultor de tecnologia 
e criador da rede SynTechBio, que reú-
ne biohackers da América Latina. A rede 
tem como membros pelo menos 14 gru-
pos espalhados pelo continente, três 
deles no Brasil. O biohacking é essen-
cialmente interdisciplinar, ou seja, atrai 
pessoas de áreas como Física, Design, 
Artes, Computação e Matemática. “Elas 
juntam seus conhecimentos à Biologia 
para desenvolver projetos”, diz Ochoa.

Chips e DNA
Há três principais subdivisões na 

Biologia DIY. Grupos focados em fazer 
experimentos para encontrar soluções; 
pessoas interessadas em desenvolver 
e baratear equipamentos e em montar 

laboratórios coletivos que possibilitem 
esses experimentos; e uma terceira ver-
tente, interessada em modificações cor-
porais tecnológicas. 

Nessa última área estão, por exem-
plo, pessoas que injetam chips e ímãs 
sob a pele e fazem experimentações co-
locando substâncias e até mesmo circui-
tos eletrônicos no próprio corpo. Essa é 
a vertente do biohacking que acaba cha-
mando mais atenção, mas também atrai 
críticas dentro do movimento.

“É um grupo muito pequeno que 
faz isso. Chamam atenção, mas são mi-
noria. Estamos falando de tecnologias 
que estão evoluindo cada vez mais rápi-
do. Não faz sentido você colocar em seu 
corpo um negócio que em pouco tempo 
vai ficar obsoleto”, diz Andres Ochoa. 
Ele argumenta que a grande tendência 
são as tecnologias “usáveis”, como reló-
gios inteligentes e circuitos que podem 
ser colados sobre a pele e removidos 
com facilidade.

“Em geral, quem faz isso na verda-
de está fazendo uma declaração, é mais 
um ato simbólico do que uma coisa que 
tenha uma grande função prática”, diz 
o biohacker Otto Heringer, de São Pau-
lo, que começou a fazer experimentos 
como distração e acabou criando uma 
pequena empresa para criar um novo de-
fensivo agrícola através do desligamento 
de um gene de pragas. Um de seus só-
cios, Erico Perrella, implantou um chip 
RFID na mão em 2014 - sua intenção era 
usar o mecanismo para dar partida em 
sua kombi, mas o carro acabou vendido, 
e o chip, que ainda está em sua mão, 
hoje não tem mais utilidade para ele.

Já dentro do campo das experi-
mentações, as possibilidades trazidas 
pela Biologia DIY são inúmeras. A ideia 
de analisar a origem de alimentos, por 
exemplo, se baseia em uma técnica cha-
mada DNA Barcoding (Codigo de Barras 
de DNA, em tradução livre).

Todo segundo sábado do mês o 
centro Genspace, em Nova York, abre seu 
laboratório para que as pessoas levem 
suas próprias amostras de alimentos e 
façam testes do tipo. Há quem invista 
na divulgação científica e nas possibili-

Publicada consulta sobre leite em pó
Proposta de norma pretende restringir o uso 
do aditivo silicato de cálcio e alumínio

A Consulta Pública n° 397 foi publi-
cada pela Anvisa e está disponível para 
envio de comentários e sugestões até 
o dia 3 de novembro. Ela dispõe sobre 
aditivos alimentares e coadjuvantes de 
tecnologia autorizados para uso em lei-
te em pó. As contribuições devem ser 
feitas pelo formulário.

O principal objetivo da atuação re-
gulatória é restringir o uso do aditivo 

silicato de cálcio e alumínio na formu-
lação do leite em pó, que, atualmente, 
tem uso autorizado como antiumectan-
te. Tal medida auxiliará na proteção da 
saúde dos consumidores, reduzindo a 
exposição alimentar a este metal dimi-
nuindo assim os riscos associados ao 
seu consumo. A proposta regulatória 
em discussão é fruto das discussões do 
tema no Mercosul.

Tal medida auxiliará na proteção da saúde dos consumidores

Um estudo feito em Campinas (SP) com 
escovas de dente de crianças e chupetas re-
cém-compradas apontou uma contaminação 
de mais de 720 milhões de fungos e bacté-
rias, risco que supera o dos itens usados e 
higienizados em casa. A análise foi feita pela 
Faculdade de Biomedicina da Devry Metro-
camp e também incluiu bicos de mamadeira, 
garrafinhas tipo squeeze de crianças e aque-
les “cheirinhos” (paninhos ou bichinhos de 
pelúcia).

Os micro-organismos encontrados na 
pesquisa contribuem para o risco de infec-
ções de garganta, intestino, urina mucosa, 
pele, além de diarreia, febre, dores abdomi-
nais, gengivite, cárie, otite e até pneumonia.

Ao todo, 44 escovas de dentes de 
marcas diversas foram analisadas. Entre os 
20 modelos novos, foi encontrada conta-
minação em 77% delas, chegando à marca 
de 250 milhões de micro-organismos. Mas 
as chupetas novas foram as vilãs do estudo, 
com 720 milhões de bactérias, provenientes 
da fabricação e armazenamento desses obje-
tos. Ao todo, 24 modelos foram analisados.

Foram encontrados E. Coli, bactéria 
proveniente do intestino, Staphylococus au-
reus, a Candida albicans, que também faz 
parte da microbiota, a Klebsiella pneumo-

Estudo analisa bactérias em chupetas e escovas 
de dente recém-compradas

As chupetas novas foram as vilãs do estudo, com 720 milhões de bactérias

niae e a Acinetobacter, uma bactéria oportu-
nista que pode causar bronquite, pneumonia 
e infecção urinária.

Foram analisaram ainda 21 garrafinhas 
tipo squeeze, sendo oito de crianças. A con-

taminação, de mais de 10 mil fungos e bac-
térias foi encontrada no corpo das garrafas 
e nos bocais. Além da higienização correta, 
as garrafas não devem ser guardadas ainda 
úmidas.

dades educacionais da Biologia DIY. É o 
caso do carioca Filipe Oliviera, um dos 
criadores do Conector Ciência, iniciati-
va que visa colocar em contato escolas 
com métodos de ensino de baixo custo 
e fazer os próprios alunos construírem 
os equipamentos. Dá para descobrir a 
biodiversidade com um microscópio de 
papel, fazer a automação de luzes com 
sensores de luminosidade, entre outros 
usos.

Outro caminho comum é o desen-
volvimento de novos materiais, como 
fez o estudante de Biotecnologia baia-
no Geisel Alves, que ajudou uma ONG a 
criar um mecanismo que converte fibra 
do coco verde em papel reciclável usan-
do métodos caseiros e materiais aces-
síveis. “É um material fibroso genérico 
que você mistura com outros materiais 
para fazer várias coisas. Além do papel, 
dá pra fazer telha, piso, tijolo”, explica 
Alves. “Aqui, o alto consumo de coco é 
um problema grande, porque eles aca-
bam empilhados nas praias. Atrai ratos, 
mosquito da dengue.”

“Novos materiais são um nicho”, 
diz Andres Ochoa. “No Brasil já se tra-
balha com produção de um tecido ecoló-
gico que parece com couro a partir dos 
micro-oganismos que fazem kombucha 
(uma bebida fermentada).” Manipular 
micro-organismos também é muito útil 
para tornar alguns tipos de fármacos 
mais acessíveis. Andrés Ochoa partici-
pou da fase inicial do projeto Open Insu-
lin, em que um grupo de 16 biohackers 
se uniu para criar um protocolo open 
source (aberto) de insulina - espécie de 
instrução que serve de base para a pro-
dução da substância, usada no tratamen-
to de diabetes, de maneira mais barata e 
acessível. O projeto conseguiu arrecadar 
U$ 16 mil ( R$ 50 mil) no Experiment, 
uma plataforma de financiamento coleti-
vo para pesquisas científicas.

No Brasil, não há legislação especí-
fica para “laboratórios de garagem”, no 
entanto, tudo o que é produzido fica su-
jeitos à legislação específica para aquele 
produto. Remédios, por exemplo, terão 
de passar por aprovação da Anvisa antes 
de serem distribuídos.

No Brasil, não há legislação específica 
para “laboratórios de garagem”

Stacey conheceu o marido aos 19 anos e nunca teve relações sexuais
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25º Bento em Dança encerra com a participação de 
mais de seis mil bailarinos
Organizadores do Bento em Dança buscam incentivo para que esta não seja a última edição do evento

O festival “Bento em Dança” fez 
história durante um quarto de século 
no município. A 25ª edição do evento, 
que encerrou no último sábado (14), 
reuniu 6.327 bailarinos de todas as 
partes do Brasil, além de países como 
Argentina, Chile, Itália, Uruguai e Ve-
nezuela.

Durante oito dias, o festival pro-
moveu a arte da dança através de 
concursos, apresentações e oficinas, 
premiando os destaques com 22 bol-
sas de estudo em escolas na Itália, no 
Uruguai e no Brasil.

Quatro bolsas são para aperfei-
çoamento na Opus Ballet, em Firenze, 
na Itália. Outras duas bolsas, com um 
mês de duração, são para estudar com 
a mestra Marlene Lago, do Gala Ballet 
Studio, de Montevidéu, e mais 16 bol-
sas no Yagp Summer Course, em São 
Paulo

A presidente do Bento em Dança, 
Erci Grapiglia, registrou o compromis-
so de premiar os bailarinos com bolsas 
de estudos. “Todos os anos, premia-

mos bailarinos com bolsas de estudo. 
Este é um dos nossos compromissos 
que seguimos a risca desde o início, 
talvez um dos mais importantes. Nes-
sa caminhada, vimos estudantes se 
tornarem grandes bailarinos e coreó-
grafos. Começaram aqui, nas oficinas, 
foram para o palco e hoje trazem alu-
nos e viajam o mundo sempre embala-
dos pela dança”, destacou.

O festival entregou Certificado de 
Participação a todos os participantes 
inscritos no concurso e nas oficinas, 
além de premiar com Medalhas os três 
primeiros colocados em cada catego-
ria e com Troféu os destaques do júri.

Passaram pelo palco, 627 core-
ografias em oito noites de concurso, 
exibindo gêneros como Clássico de 
Repertório, Neoclássico e Clássico 
Livre, Jazz, Estilo Livre, Técnicas Con-
temporâneas de Dança, Danças Popu-
lares, Danças Urbanas e Sapateado. 
Foram mais de 50 horas de espetácu-
los. Já nas oficinas ministradas duran-
te o dia por 13 professores especiali-

zados em diferentes áreas, foram 69 
horas de muita técnica, conhecimento 
e disciplina.

#ficaBentoemDança
O grande destaque da noite de 

sábado foi a exibição de um vídeo 

com o depoimento de bailarinos e co-
reógrafos, manifestando-se a favor da 
continuidade do Bento em Dança. O 
movimento foi gerado pelos próprios 
participantes que reagiram à manifes-
tação da presidente do evento, Erci 
Grapiglia, que anunciou na noite de 

abertura que esta seria a última edição 
do festival devido à falta de incentivo 
para a realização do evento.

O ato contou, ainda, com o depoi-
mento do secretário de Cultura do Rio 
Grande do Sul, Victor Hugo Alves da 
Silva, e dos bailarinos e artistas Ana 
Botafogo e Carlinhos de Jesus, que já 
participaram do Bento em Dança no 
palco e como jurados e professores.

Diante do movimento, a Associa-
ção Cultural Bento em Dança deverá se 
reunir para definir o futuro do festival. 
“Convocaremos todos os integrantes 
da Associação, além do Poder Público 
para avaliar a situação e, juntos, en-
contrar o melhor caminho. Somente 
depois teremos condições de dar uma 
posição sobre o Bento em Dança. O 
que sabemos é que para continuar é 
necessário maior apoio, seja do Poder 
Público, seja da iniciativa privada. Nos 
próximos dias, estaremos focados em 
fazer o fechamento desta edição”, sa-
lienta Erci.

Coreografias: 627
Horas de espetáculos: 50h em 
oito noites
Bailarinos: mais de 6 mil
Países: Argentina, Brasil, Chi-
le, Itália, Uruguai e Venezuela
Oficinas: 18
Horas de aulas: 69h

Números do 
25º Bento
em Dança
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O Bento Gonçalves Snakes está 
fora da Liga Nacional de Futebol Ame-
ricano. A equipe da Serra não supe-
rou o Jaraguá Breakers pelo placar de 
21 a 0. A partida aconteceu no sába-
do, dia 14, no Estádio João Marcatto, 
em Jaraguá do Sul. Com o resultado, 
a equipe bento-gonçalvense se des-
pediu da competição na segunda fase 
do torneio. 

Debaixo de muita chuva e com 
gramado pesado, Bento Snakes e Ja-
raguá Breakers protagonizaram um 
confronto bastante disputado dentro 
de campo. A primeira oportunidade 
para abrir o placar surgiu através dos 
donos da casa, com field goal não 
convertido. Apesar das tentativas de 
ataque, o Bento Snakes encontrou 
dificuldades para quebrar a defesa 
adversária.  No segundo quarto de 
jogo, Buiu fez boa jogada terrestre 
por entre a defesa gaúcha e anotou o 
primeiro touchdown da partida, com 
Field Goal marcado por Castilho.

No segundo tempo,  o Jaguará 
Breakers voltou a ampliar o placar 
com touchdown de Dalcanale, após 
boa interceptação de passe do Quar-
terback Maurício Vaz. Sem conseguir 
se aproximar da linha de End Zine, o 
Bento Snakes não possuia poder de 
reação para diminuir o placar. Um 
minuto depois, um fumble cometi-
do pelo ataque dos Snakes colocou 
os donos da casa novamente ao ata-
que. No último quarto de jogo, os 
catarinenses anotaram seu terceiro 
touchdown, desta vez com Pelens e 
novamente com conversão de Field 
Goal de Castilho. Faltando segundos 
para o término da partida, o Jaraguá 
Breakers esteve próximo de anotar 
mais um touchdown, mas o juiz api-
tou o final do confronto pouco antes 
do atleta da casa entrar na End Zine. 

A equipe comandada pelo Head 
Coach Tiago Dallegrave finaliza a 
temporada 2017 com números positi-
vos e com dois feitos inéditos na his-
tória do Snakes: avançar aos playoffs 
tanto do Campeonato Gaúcho como 
da Liga Nacional. O Jaraguá Breakers 
agora enfrenta o Gaspar Black Ha-
wks pela final da Conferência Sul da 
Liga Nacional 2017, enquanto que o 
Snakes direciona o seu foco para as 
competições do próximo ano.

Como o futebol americano mo-
vimenta a microeconomia do Rio 
Grande do Sul

Um lado nada conhecido do 

Bento Snakes perde e está fora 
da Liga Nacional
Equipe de Bento foi derrotada por 21 a 0 pelo Jaraguá Breakers nos playoffs

Com o resultado, a equipe bento-gonçalvense se despediu da competição na segunda fase do torneio

Bento Snakes fez a melhor campanha da sua história na Liga Nacional
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futebol americano jogado no Brasil 
será apresentado. A ideia é mostrar o 
quanto os times movimentam as suas 
economias locais. Sim, o esporte, por 
mais amador que seja, movimenta 
uma microeconomia, mas que faz a 
roda financeira girar para alguns se-
tores. A amostra é pequena e envolve 
apenas equipes do Rio Grande do Sul, 
já que outras diretorias contatadas 
não enviaram seus números até o fe-
chamento desta reportagem.

É de conhecimento de todos que 
praticar, organizar e realizar jogos de 
futebol americano no País é caro. Mas 
o quão caro é isso? De que valores 
estamos falando? Neste aprofunda-
mento que o Futebol Americano Brasil 
quer entrar. O importante aqui não é 
mostrar o cenário oneroso que ocorre 
nos times, mas sim, o quão benéfico 
é para a comunidade local a presença 
de equipes de futebol americano para 
movimentar a economia de suas cida-
des.

O processo de fatores adquiridos 
pelas equipes para transformar o gra-
mado do gridiron e oferecer um pro-
duto de lazer para o público final (fãs) 
é a meta a ser mostrada. A análise mi-
croeconômica no futebol americano 
pode servir de base para diretorias 
melhorarem suas decisões dentro das 
organizações, além de otimizar toma-
das de negócios, com minimização de 
despesas (logística) e maximização de 
lucro (venda de ingressos).

No final, o leitor tirará suas pró-
prias conclusões: vale ou não vale a 
pena jogar tanto assim?

Bento Gonçalves Snakes, Ijuí Dro-

nes e Santa Maria Soldiers foram os ti-
mes que enviaram seus gastos duran-
te a temporada 2016. Cada uma delas 
jogou 13, 11 e 17 partidas este ano, 
respectivamente. Por sinal, os Sol-
diers foram os que mais jogaram no 
Brasil inteiro, com dois jogos a mais 
que o atual campeão do campeonato 
catarinense e Superliga Nacional, o 
Timbó Rex.

Pare se ter uma ideia do que 
Drones, Snakes e Soldiers injetaram 
nas cidades de Bento Gonçalves, Ijuí 
e Santa Maria foi a quantidade de R$ 
190.269 nas empresas. As companhias 
de transporte e turismo foram as que 
mais lucraram. Ao todo, R$ 79.365 foi 
gasto com viagens nesta amostra – ou 
quase 42% entre todas as despesas. 
Os outros R$ 110.904 estão divididos 
entre aluguel dos estádios, setores de 
comunicação e entretenimento, saú-
de (ambulâncias), construção (pintu-
ra de campo e material para os goal 
posts), confecção de uniformes (têx-
til), varejo (água/gelo/frutas).

É muito pouco para as econo-
mias das cidades? Sim, é. Mas imagi-
na se elas não existissem. Ainda mais 
num momento de crise vivido pelos 
brasileiros nos últimos anos. Agora, 
potencializa este valor para os demais 
oito clubes gaúchos que atuaram nes-
ta temporada. Podemos falar em cer-
ca de R$ 500 mil movimentados pelas 
equipes do Rio Grande do Sul.

Futebol americano é caro. Na 
minha opinião: é sim. Movimenta a 
microeconomia? Sim, e muito. Dá di-
nheiro? Ainda não, mas não estamos 
longe disto. O futuro é promissor.

A Associação Carlos Barbosa de 
Futsal (ACBF) saiu em desvantagem 
nas quartas de final da Liga Gaúcha. Na 
noite desta quarta-feira, o time laranja 
até buscou um empate improvável, mas 
acabou derrotado por 4x3 para o Gua-
rany, em Espumoso.

No primeiro minuto de jogo, a 
ACBF começou ameaçando, quando Di 
Maria acertou a trave. Porém, depois 
disso houve um apagão na equipe bar-
bosense. No minuto seguinte, Kike fez 
1x0 para os donos da casa. Um minuto 
depois, Bipe fez 2x0 de cabeça. A situ-
ação piorou quando Dionatan ampliou 
a vantagem do Guarany, aos 5. O time 
laranja começou a reagir quando Felipe 
descontou. Faltando um minuto para 
o fim da primeira etapa, Fabinho fez o 
segundo gol.

Na segunda etapa, a ACBF voltou 
melhor e chegou ao empate no primei-
ro minuto com Alemão. O time seguiu 
dominando, mas também teve muitos 
erros de passe no ataque. O Guarany, 
por sua vez, embalados pela torcida 
conseguiu marcar o gol da vitória aos 
19 minutos, quando Kike estufou as 
redes.

O jogo de volta será no dia 19, 
no Parque Esportivo da Tramontina, 
em Carlos Barbosa. Para classificar, a 
ACBF precisa vencer no tempo normal 
e na prorrogação. Caso o tempo extra 
termine empatado, a decisão irá para 
os pênaltis. Antes disso, o foco será 
as quartas de final da LNF. A delegação 
embarcou direto para o Parana, onde 
enfrentará o Foz Cataratas no sábado, 
às 17h30min.

Ingressos para o jogo de volta 
começam a ser vendidos

Os ingressos para o jogo de volta 
das quartas de final da LNF entre ACBF 
e Foz Cataratas começaram a ser ven-
didos nesta segunda-feira. Até quarta-
-feira, os bilhetes para a partida do dia 
29 serão vendidos somente para só-
cios, que poderão comprar para acom-
panhantes. Na quinta-feira, começa a 
venda para o público geral.

ACBF perde no jogo de ida das 
quartas de final em Espumoso

O jogo da volta acontece nesta quinta-feira, dia 19

Os sócios que estão com as men-
salidades em dia terão a entrada gra-
tuita. Cada sócio poderá comprar no 
máximo dois ingressos por acompa-
nhante. O ingresso para crianças de 5 
a 15 anos será de R$ 5,00. Acima de 15 
anos, o valor será de R$ 15,00. A venda 
para os sócios será feita exclusivamen-
te na Sede Administrativa da ACBF.

Os ingressos para o público em 
geral serão comercializados a partir de 
quinta-feira através do site da ACBF e 
na Lancheria Original e Loja Paixão La-
ranja. Os valores serão os mesmos, mas 
a venda online haverá o acréscimo de 
taxa de serviço. Se ainda houver dispo-
nibilidade, haverá a venda de ingressos 
no dia do jogo. Neste caso, os ingres-
sos custarão R$ 20,00.

Venda de ingressos 
Para Sócios
Quando começa: Segunda-feira, 

16/10
Quantos ingressos por sócio: 2 in-

gressos
Onde comprar: na Sede Adminis-

trativa da ACBF
Valores: R$ 5,00 – para jovens de 5 

a 15 anos -  R$ 15,00 – para torcedores 
acima de 15 anos

*Sócio tem a entrada gratuita. A 
venda será para acompanhante de só-
cio

Para o Público em geral
Quando começa: Quinta-feira, 

19/10
Quantos ingressos: 2 por pessoa
Onde comprar: Lancheria Original, 

Loja Paixão Laranja e site da ACBF
Valores:R$ 5,00 – para jovens de 5 

a15 anos - R$ 15,00 – para torcedores 
acima de 15 anos

*Na compra online, haverá acrésci-
mo de taxa de serviço

Venda na hora do jogo*
Valores:R$ 10,00 – para jovens de 

5 a 15 anos - R$ 20,00 – para torcedo-
res acima de 15 anos

*A venda de ingressos na hora do 
jogo só ocorrerá caso haja disponibili-
dade

Os sócios que estão com as mensalidades em dia terão a entrada gratuita
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Um ano para entrar para a histó-
ria do Farrapos Rugby Clube. Com a 
conquista de resultados expressivos, 
dois títulos e a inédita classificação à 
final da competição mais importan-
te do Rugby no Brasil, o Super 8, a 
temporada da equipe de Rugby XV 
da equipe bento-gonçalvense supe-
rou todas as expectativas e obteve 
o melhor aproveitamento nestes 10 
anos de trajetória no Rugby estadual 
e nacional. 

No Campeonato Gaúcho XV, com 
100% de aproveitamento, o Farrapos 
conquistou o oitavo título consecuti-
vo da competição estadual, manten-
do a sua hegemonia no estado. Pela 
Liga Sul, superando Curitiba e Des-
terro, o Farrapos conquistou de for-
ma inédita o título do torneio amis-
toso, que serviu de preparação para 
o Super 8. Com credenciais pelos 
títulos do primeiro semestre, o Farra-
pos chegou à competição nacional vi-
sando superar campanhas anteriores 
e brigar pelo inédito título.

Apesar de, em um primeiro mo-
mento, sofrer com a diferença de 
nível dentro de campo, comparado 
com as competições estaduais, o 
Farrapos obteve um ótimo desem-
penho na primeira fase. Os gaúchos 
terminanram na vice-liderança com 
25 pontos conquistados, mesma pon-
tuação que o líder Jacareí, sofrendo 
apenas duas derrotas na fase classi-
ficatória, conquistando a sua melhor 
colocação desde que subiu à elite do 
rugby brasileiro. Superando equipes 
tradicionais do Super 8, o Farrapos 
dava claros indícios que brigaria forte 
pelo título da competição nacional.

Na fase de mata-mata, superan-
do os paulistas Poli-SP e Pasteur, sem 
grandes dificuldades, o Farrapos che-
gou pela primeira vez a uma final do 
campeonato brasileiro, enfrentando 
outro paulista, desta fez o Jacareí. Na 
final, as duas melhores campanhas do 
Super 8 se reencontraram em Blume-
nau, ambos os clubes chegando de 
forma inédita à decisão da competi-
ção.

Com o grande apoio do torcedor 
bento-goonçalvense, o Farrapos es-
teve muito próximo de coroar o seu 
grande desempenho dentro de cam-
po na competição com o título, po-
rém, a taça escapou nos dois derra-
deiros minutos de partida. Apesar da 
desolação, o feito de chegar a grande 
final já significava uma grande evolu-
ção do clube e do rugby gaúcho.

O Super 8 envolve muitos aspec-
tos físico-mental, sacrifício de todos 
os tipos, muitos jogadores estavam 
preparados para jogar o Super 8, mas 
muitos  não estavam preparados para 
jogar uma final. No dia que chegamos 

Farrapos faz história na temporada 
2017 de Rugby  
Equipe conquistou o título do Campeonato Gaúcho, a Liga Sul e o
vice-campeonato do Super 8

lá, ficou claro a falta de experiência 
da equipe em jogar definição de 
competição nacional. Não ganhamos 
o jogo neste dia, infelizmente perde-
mos nos últimos minutos, mas a gen-
te ganhou aprendizado. E se tem que 
falar do resultado, o resultado deixou 
todos ainda mais motivados - ressalta 
o técnico Javier Cardozo.

Com 19 jogos disputados pela 
equipe de Rugby XV em 2017, a 
equipe conquistou 18 vitórias e foi 
derrotado em apenas três ocasiões, 
conquistando um aproveitamento 
histórico de 85%, somando Campeo-
nato Gaúcho, Liga Sul e Super 8. “O 
ano do XV foi ótimo, conquistamos 
um porcentual de vitórias que nunca 
alcançamos. Notamos a evolução da 
equipe, notamos que é o trabalho 
que paga e que estamos trabalhando 
da forma certa”, afirma o comandan-
te da equipe.

No ano que vem, a competição 
nacional terá uma nova fórmula de 
disputa, dividindo 16 equipes parti-
cipantes em grupos regionalizados. 
No grupo do Farrapos, Charrua, San 
Diego e Desterro disputaríam as va-
gas para a fase final da competição. 

Segundo Javier Cardozo, a fórmula é 
uma incógnita, mas afirma que pode-
rá ser complicada já que na primeira 
fase a equipe enfrentará clubes de 
um nível menor, recém promovidos, 
o que pode dificultar caso a equipe 
chegue à fase de mata-mata contra 
clubes mais fortes.

- O torneio é um desafio. Na pri-
meira parte não vamos jogar contra 
um SPAC, Curitiba ou São José, então, 
caso a gente se classificar, vamos pe-
gar de cara um Jacareí, por exemplo, 
vai ser complicado. Para nós o tor-
neio é uma incógnita. O bom é que 
vai elevar o nível das equipes que su-
biram, não sei se a curto prazo, mas 
daqui a dois a três anos”, comenta o 
técnico do Farrapos - comenta Javier 
Cardozo.

Em preparação para a competi-
ção nacional de 2018, o Farrapos está 
fechando uma gira na Argentina con-
tra equipes de alto nível e com signi-
ficativa experiência no rugby. Segun-
do Javier Cardozo, a gira vai ajudar na 
preparação e na evolução da equipe 
para manter um nível alto de compe-
titividade visando novamente a busca 
pelo título brasileiro. 

 Com 19 jogos disputados pela equipe de Rugby XV em 2017, a equipe conquistou 
18 vitórias e foi derrotado em apenas três ocasiões

O São José e a equipe do Aimoré 
igualaram o placar do primeiro jogo das 
semifinais e, nos pênaltis, conquista-
ram, na tarde deste domingo, dia 15, a 
classificação para a final da Copa Paulo 
Sant’Ana. As equipes finalistas elimi-
naram respectivamente o Cruzeiro e 
o Pelotas e agora decidem o título da 
competição. 

No Cristo Rei, a equipe do Aimo-
ré derrotou o Pelotas pelo placar de 2 
a 0, igualando o placar do jogo de ida 
e levando a partida para as penalidades 
máximas. Os gols do confronto saíram 
apenas na segunda etapa. Matheus, aos 
9 minutos, abriu o placar para o Índio 
Capilé e Giovani Rosa, nos acréscimos, 
anotou o gol que deixou vivo as espe-
ranças do Aimoré. Nos pênaltis, brilhou 
a estrela do goleiro Nícolas, que defen-
deu duas cobranças, terminando com 
placar de 4 a 3 para o Aimoré, conquis-
tando a classificação à decisão do cam-
peonato. 

No estádio Vieirão, em Gravataí, o 
São José venceu de virada o Cruzeiro, 
também igualando o marcador do pri-
meiro jogo e levando a partida decisiva 
da semifinal para os pênaltis. O Cruzei-
ro abriu o placar logo aos 9 minutos de 

São José e Aimoré decidem o 
título da Copa Paulo Sant’Ana

partida com França. O São José chegou 
ao empate aos 4 minutos da etapa fi-
nal com gol de Cláudio Maradona. Aos 
39 minutos, Totô anotou o segundo do 
Zequinha, deixando tudo igual no agre-
gado. Nos pênaltis, o São José marcou 
em todas as cobranças e o goleiro Fábio 
salvou uma das finalizações, decretando 
a vitória por 5 a 3 e a classificação à final 
da competição. 

São José e Aimoré chegam a final 
com vagas garantidas em uma das com-
petições nacionais: Copa do Brasil e Série 
D. A final, além de decidir quem vai er-
guer a taça, também definirá as vagas das 
competições nacionais. O campeão tem 
o direito de escolha entre Copa do Brasil 
e Série D do Campeonato Brasileiro.

Semifinais: 
Pelotas 2 x 0 Aimoré / Aimoré 2 x 0 

Pelotas - Pênaltis (4x3)
São José 1 x 2 Cruzeiro / Cruzeiro 1 

x 2 São José - Pênaltis (3x5)

Final: 
Jogo de ida: Aimoré x São José - 

22/10 - Cristo Rei
Jogo de volta: São José x Aimoré - 

28/10 - Passo D’Areia

As equipes finalistas eliminaram respectivamente o Cruzeiro e o Pelotas e agora 
decidem o título da competição

A equipe feminina do Farrapos 
conquistou a Taça Bronze na 3ª Etapa 
do Circuito Gaúcho de Sevens de 2017, 
realizado neste sábado, dia 14, na Socie-
dade Hípica, em Porto Alegre. A equipe 
comandada por Diego da Silva, o Bigode, 
derrotou o Guasca na decisão da Taça 
Bronze e ficou na 5ª colocação na classi-
ficação geral. 

Na fase classificatória, a equipe 
bento-gonçalvense, que estreou o seu 
mais novo uniforme, encarou difíceis 
adversários, entre eles, as campeãs da 
etapa, o Charrua. No primeiro confronto, 
enfrentando os donos da casa, o Farra-
pos foi superado pelo placar de 37 a 0. 
Na segunda partida, em um confronto 
equilibrado contra o Antiqua de Pelotas, 
a equipe Alviverde foi derrotada pelo pla-
car de 12 a 7. 

Na disputa da Taça Bronze, en-
frentando a equipe do Guasca de Porto 
Alegre, o Farrapos se sobressaiu dentro 
de campo, conquistando a vitória pelo 
placar de 17 a 0. “O campeonato gaúcho 
de Rugby Sevens é o primeiro campeo-
nato que a atual formação do feminino 
está participando. Cada etapa é como se 
fosse um degrau, uma evolução para to-
das”, ressalta a capitã da equipe, Tainara 

Farrapos Feminino conquista a 
Taça Bronze na 3ª Etapa do
Circuito Gaúcho de Rugby Sevens

Nardin.
Na decisão da etapa, novamente 

Charrua e Centauros chegaram à final, 
com mais uma vitória das porto-alegren-
ses, vencendo a equipe de Estrela pelo 
placar de 24 a 0 e se mantendo invictas 
no Circuito Gaúcho de Sevens. Na Taça 
Prata, o Antiqua derrotou o S.C. Rugby de 
Caxias do Sul na morte súbita pelo placar 
de 17 a 12.  A próxima etapa será reali-
zada em Estrela, com mando de campo 
do Centauros, no próximo sábado, dia 21 
de outubro. 

CGR 7s Feminino 3ª etapa:
Fase Classificatória:
Charrua 39 X 0 Antiqua
Centauros 33 X 0 Guasca
Charrua 37 X 0 Farrapos
Centauros 31 X 5 S.C Rugby
Farrapos 7 X 12 Antiqua
S.C Rugby 19 X 10 Guasca
Semi Ouro -  Charrua 30 X 7 Serra
Semi Ouro - Centauros 39 X 0 An-

tiqua
Taça Bronze - Farrapos 17 X 0 Guas-

ca
Taça Prata - S.C Rugby 12 X 12 An-

tiqua - Antiqua venceu na morte súbita 
por 17x12 Taça Ouro - Charrua 24 X 0 
Centauros
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Um foragido da Justiça foi 
recapturado na noite de sábado 
(14), na Rua Bramante Mion, no 
bairro Ouro Verde.

O homem, de 28 anos, foi 

Foragido recapturado no Ouro Verde
abordado pela Brigada Militar, 
que fazia patrulhamento de roti-
na, por volta das 23h20. Ele ten-
tou fugir da abordagem, mas foi 
alcançado.

Duas pessoas ficaram feridas 
em um acidente de trânsito no 
km 195 da BR-470, na Serra das 
Antas, na tarde de sexta-feira 
(13). Colidiram um automóvel 
Onix, com placas de Veranópolis 
e uma camionete Montana, com 

Duas pessoas ficam feridas na 
Serra das Antas

Acidente aconteceu na BR-470 entre um Onix e uma Montana

placas de Nova Bassano.
Os ocupantes da camionete 

ficaram feridos e foram socorri-
dos por uma equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU) e encaminhados ao 
Hospital Tacchini. 

Dois homens foram presos 
com um veículo furtado na ma-
drugada de domingo(15), na Rua 
Antônio Michelon, no bairro San-
ta Rita.

Em consulta ao sistema, um 
policial militar constatou que o 
automóvel que a dupla trafegava 
na BR-470, um veículo Monza, es-
tava em situação de furto.

Homens são presos com veículo 
furtado no bairro Santa Rita

O POE tentou abordar o con-
dutor, mas ele empreendeu em 
fuga. Ele deixou o veículo, onde 
estava o outro homem e fugiu a 
pé, mas foi capturado algumas 
quadras depois.

A dupla de criminosos foi en-
caminhada à Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA) 
para registro. 

Condutor tentou fugir, mas dupla foi capturada pela Brigada Militar
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Um taxista de 38 anos foi 
assaltado na noite de sexta-feira 
(13) quando foi atender a uma 
corrida.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ele buscou um homem no 
bairro Santa Helena e a corrida 

Taxista é assaltado no Eucaliptos
seria até o Loteamento Capoani, 
no bairro Eucaliptos. 

Ao chegar no bairro, o passa-
geiro anunciou o assalto e ame-
açou a vítima com um revólver. 
Foram roubados R$120 e um apa-
relho celular.

Termina greve da Polícia Civil
A greve da Polícia Civil do Rio 

Grande do Sul encerrou na sexta-fei-
ra (13), depois que o Governo quitou 
o total dos salários do funcionalismo 
público.

O Sindicato dos Escrivães, Inspe-
tores e Investigadores de Polícia do 
Rio Grande do Sul (Ugeirm) conside-
rou a greve vitoriosa. Em Bento Gon- Greve durou cinco dias em todo o Estado

Um acidente foi registrado pela 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) pró-
ximo ao posto Hélio no km 213, da 
BR 470, em Bento Gonçalves, no 

Veículos colidem na BR-470
final da tarde de domingo (15).Um 
veículo Corola prata, com placas de 
Bento Gonçalves, com dois ocupan-
tes colidiu na traseira de um veículo 

Fiesta vermelho, com placas de Por-
to Alegre, também com dois ocupan-
tes, sendo que a passageira teve ne-
cessidade de atendimento médico.

Uma mulher de 26 anos foi 
assaltada na manhã de quarta-fei-
ra (11), por volta das 8h no bairro 
Borgo, próximo a uma pousada.

Pedestre é assaltada no bairro Borgo
Segundo o boletim de ocor-

rência, um indivíduo a empurrou 
contra a parede e ordenou que 
ela entregasse a bolsa.

Foram roubados documentos 
pessoas, cartões de banco, molho 
de chaves, R$870 e um aparelho 
celular.

O presidente Michel Temer san-
cionou, com um veto, o projeto de 
lei aprovado pelo Congresso Nacio-
nal que transfere da Justiça comum 
para a militar o julgamento de crimes 
dolosos cometidos por militares das 
Forças Armadas contra civis durante 
operações militares específicas.

Pelo texto publicado na edição 
de segunda-feira (16) do Diário Ofi-
cial da União, passam a ser julgados 
na Justiça Militar casos em que os mi-
litares tenham cometido crimes dolo-
sos contra a vida durante operações 
de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 
de operações de paz, no cumprimen-

Lei transfere para Justiça Militar julgamento
de crimes contra civis

çalves, a Polícia Civil também aderiu 
à greve na segunda-feira (09).  A de-
cisão havia sido tomada em Assem-
bleia realizada no dia 5 de outubro, 
em Porto Alegre, e estava prevista 
para durar até esta terça-feira (17).

to de atribuições estabelecidas pelo 
presidente da República ou pelo 
ministro da Defesa, em ações que 
envolvam a segurança de instituição 
militar ou em missão de paz.

O presidente Michel Temer ve-
tou o artigo que estabelecia que a lei 
teria vigência até 31 de dezembro 
de 2016. Inicialmente, o Projeto de 
Lei 44/16 foi apresentada à Câmara 
com esse prazo de validade para as-
segurar que os atos praticados por 
militares durante os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016 seriam da 
competência da Justiça militar.

Ao ser aprovado no Congresso, 

o projeto gerou reações de apoio de 
militares e críticas de organizações 
da sociedade civil e do Ministério 
Público Federal. A Anistia Internacio-
nal divulgou nota afirmando que o 
projeto iguala a legislação às normas 
do regime militar e prejudica a reali-
zação de julgamentos imparciais.

O Superior Tribunal Militar 
declarou que para exercer as atri-
buições com maior segurança, os 
militares devem ter a garantia de 
que serão julgados por juízes isen-
tos, especialistas, que entendem e 
conhecem as nuances deste tipo de 
operação.
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Uma briga entre duas mulheres 
e um homem foi registrada na quin-
ta-feira (12), na Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA).

Jovem agredida com arma de choque 
em briga no bairro Progresso

Uma das jovens, de 19 anos, foi 
agredida com uma arma de choque, 
na Rua Fiorelo Ozelame, por volta 
das 16h.

Um veículo GM Chevette ver-
de, com placas de Pinto Bandei-
ra, foi furtado entre às 22h e às 
22h45 de domingo (15), no Bar-
racão.

Furto de veículo no Barracão
Segundo o boletim de ocor-

rência, o condutor, de 51 anos, 
estacionou o automóvel para fa-
zer um lanche e quando retornou 
o veículo não estava mais lá. 

Uma residência foi furtada na 
Rua Vitorio Dalla Colleta, no bair-
ro Gloria.

O fato ocorreu entre a tarde 
de sexta-feira (13) e a noite de do-
mingo (15), enquanto o proprietá-
rio estava em viagem. Segundo o 

Casa furtada no bairro Glória
registro de ocorrência, ele havia 
trancado as portas, mas alguém 
entrou no local por uma porta do 
porão que foi arrombada.

Foram furtadas uma máquina 
de lavar roupas, microondas e fer-
ramentas.

Um casal sofreu um assalto 
na noite de domingo (15), en-
quanto caminhava na Avenida 
Osvaldo Aranha, próximo à Praça 
dos Motoristas.

Segundo o relato, um veículo 
Clio Prata passou por eles e freou 
bruscamente.

Casal roubado na Osvaldo Aranha
Dois indivíduos, um deles 

armado, saíram do automóvel e 
anunciaram o assalto. Foram rou-
badas alianças, um relógio e uma 
jaqueta.

Os criminosos fugiram em di-
reção à rodoviária. As vítimas não 
conseguiram anotar a placa.

Um acidente de trânsito, na 
Rua Ângelo Marcon, no bairro São 
Roque, deixou um casal de moto-
ciclistas ferido na tarde de domin-
go (15).

O fato envolveu uma motoci-
cleta CB 300, com placas de Ben-
to Gonçalves e um veículo Fies-
ta, também com placas de Bento 
Gonçalves.

O condutor do automóvel 
freou e o casal colidiu na traseira.

As vítimas foram encaminha-
das para atendimento na UPA 24 
horas com lesões leves.

Acidente de moto deixa casal 
ferido no São Roque

Assaltantes furtaram cerca de 
R$15 mil em joias, aparelho de 
televisão e outros objetos de uma 
residência, na Rua Ângelo Marcon, 
no bairro São Roque, na tarde de 
quarta-feira (11).

Assaltantes furtam R$15 mil 
de residência no São Roque

A proprietária de 38 anos, foi 
informada pela irmã que havia al-
guém no local. Ao chegar na resi-
dência, foi constatado o arromba-
mento. O registro de ocorrência foi 
feito no sábado (14). 

Um café foi assaltado na tarde 
de quinta-feira (12), na Rua Agnal-
do Silva Leal, no bairro Cidade Alta.

Segundo a proprietária, que 
registrou a ocorrência, dois indi-
víduos armados com revólveres 

Café é assaltado na Cidade Alta
entraram no local e anunciaram o 
assalto.

Foram roubados R$400 do cai-
xa e quatro aparelhos celulares. Os 
criminosos fugiram em direção à 
Praça Centenário.

A Delegacia da Polícia Rodovi-
ária Federal em Bento Gonçalves 
aplicou 112 multas e atendeu seis 
acidentes de trânsito durante a 
Operação “12 de Outubro” na BR-
470, que aconteceu entre quarta-
-feira (11) e domingo (15).

Não foi registrado nenhum aci-
dente grave nas rodovias federais 
atendidas pelas unidades da PRF 
em Bento Gonçalves e Veranópolis. 
Cinco condutores foram autuados 
por ultrapassagem e seis foram fla-
grados no teste do etilômetro. Cer-
ca de 350 veículos e 400 pessoas 
foram abordados e fiscalizados.

Embriaguez
Nas ações de enfrentamento à 

PRF divulga balanço da Operação 
12 de Outubro na BR-470

Nenhum acidente grave ou morte foram registrados na BR-470 sob jurisdição da 
delegacia da PRF de Bento Gonçalves e Veranópolis

criminalidade, foram detidas qua-
tro pessoas durante a operação, 
duas por embriaguez.

Na noite do sábado (14), em 
Bento Gonçalves, no acesso ao 
Bairro Santa Rita, um condutor de 
54 anos, natural de Garibaldi, foi 
preso com 1,1 miligramas de ál-
cool por litro de ar expelido pelos 
pulmões.

Foi preso após ligações denun-
ciando que o mesmo dirigia de for-
ma a colocar em risco a segurança 
do trânsito. É a segunda vez que 

o homem é flagrado pela PRF por 
embriaguez esse ano.

Na tarde de domingo (15), em 
Veranópolis, próximo ao acesso 
principal da cidade, um condutor 
de 58 anos, natural do mesmo mu-
nicípio, foi preso por embriaguez 
com 0.68 miligramas de álcool por 
litro de ar expelido pelos pulmões.

Em 2017, a PRF já prendeu 32 
condutores por embriaguez e reti-
rou 252 condutores embriagados 
que colocavam em risco a vida e a 
segurança no trânsito na BR-470.

Acidentes: 6
Acidentes graves: zero
Feridos: 4 (lesões leves)
Mortes: não houve
Pessoas fiscalizadas: 402
CNHs recolhidas: 06
Veículos removidos: 15
Multas de ultrapassagem: 05
Deixar de usar cinto de segu-
rança: 14
Falta de cadeirinha para criança: 
02
Testes de embriaguez: 189
Multas por embriaguez: 06

Números da 
Operação 12 
de Outubro

Colisão aconteceu quando
veículo freou bruscamente



Cena do filme Blade Runner 2049

Cena do filme My Little Ponney

Cena do filme A Morte te dá Parabéns

Cena do filme O Filme da Minha Vida

Cena do filme Picapau O Filme

Programação válida de 12/10/2017 a 
18/10/2017. Sujeita a alterações sem 
aviso prévio.
Shopping  Bento - 3055.2442
L’américa Shopping - 3454-1334
Salas tradicionais (2D):
R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 meia 
Salas 3D: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 
meia - Promoção de Quarta-feira: Todos 
Pagam Meia!

Cinema
   

GAZETA
muito mais que notícias

L’america Shopping 
Sala 01

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/
Suspense/14 anos) Todos os dias 
- 14h, 16h, 18:30h  -Dublado - 21h - 
Legendado
Uma mulher é assassinada e fica 
presa em um ciclo vicioso entre vida 
e morte. Ela deve resolver o mistério 
de seu próprio assassinato, ressu-
citando várias vezes até descobrir 
quem foi o responsável pelo crime. 
Só quando ela compreender o que 
causou sua morte, pode conseguir 
escapar de seu destino trágico.

Sala 02 
Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 
18:30h, 21h - Dublado
O travesso Pica-Pau está metido em 
mais uma de suas insanas brigas por 
território. Os inimigos da vez são 
o vigarista Lance Walters (Timothy 
Omundson) e sua namorada Vanessa 
(Thaila Ayala). Precisando de dinhei-
ro, eles estão determinados a cons-
truir uma extravagante mansão na 
floresta e lucrar com sua venda, mas 
Pica-Pau também mora no terreno e 

não pretende deixá-los em paz.
Lego Ninjago
(3D) (Duração 1:42min/ Animação/
Ação/Livre) Todos os dias - 16h - 
Dublado
Lloyd, Nya, Cole, Jay, Zane e Kai são 
jovens adolescentes, que dividem 
as tarefas escolares com o alter-ego 
como super-heróis ninja, sempre 
prontos a proteger a cidade de Ninja-
go dos ataques feitos pelo megavilão 
Garmadon. Só que Lloyd é também 
filho de Garmadon e, em meio às 
constantes batalhas com o pai, de-
monstra uma profunda mágoa por 
ter sido abandonado ainda bebê.

Shopping Bento
Sala 01

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 
18:15h - Dublado

O Que Será de Nozes? 2
(3D - Duração 1:31h / Animação/
Família/Comédia - Livre) Todos os 
dias - 16h Dublado
A aventuras de Surly e seus amigos, 
Buddy, Andie e Precious continuam. 
Eles descobrem que o prefeito de 
Oakton está planejando construir 
um parque de diversões gigante no 
Liberty Park, o que vai acabar com o 
lugar onde eles moram. A turma ago-
ra precisa se unir para salvar sua casa 
e derrotar o prefeito.

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/Dra-
ma 18 anos) Todos os dias - 20:30h 
- Dublado
Um grupo de sete adolescentes de 
Derry, uma cidade no Maine, formam 
o auto-intitulado “Losers Club” - o 
clube dos perdedores. A pacata roti-
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Circulação nas terças e sextas

na da cidade é abalada quando crian-
ças começam a desaparecer e tudo o 
que pode ser encontrado delas são 
partes de seus corpos. Logo, os in-
tegrantes do “Losers Club” acabam 
ficando face a face com o responsável 
pelos crimes: o palhaço Pennywise.

Sala 02
My Little Pony: O Filme
(2D - Duração 1h39/ Animação/Livre) 
-  Todos os dias - 13:45h, 15:45h - 
Dublado 
Quando uma força obscura ameaça 
Ponyville e a Mane 6, os pequenos 
pôneis embarcar em uma viagem 
até o fim de Equestria para salvar 
sua amada casa. Lá eles conhecem 
novos amigos e passam por desafios 
perigosos ao longo do caminho.

Blade Runnner 2049 
(Duração 2:43th / Ficção Científica/
Suspense) Todos os dias - 17:45h 
Dublado 2D- 20:45 Dublado 3D
Trinta anos após os acontecimentos 
do primeiro filme, a humanidade está 
novamente ameaçada, e dessa vez o 
perigo pode ser ainda maior. Isso por-
que o novato oficial K (Ryan Gosling), 
desenterrou um terrível segredo que 
tem o potencial de mergulhar a so-
ciedade no completo caos. A desco-
berta acaba levando-o a uma busca 
frenética por Rick Deckard (Harrison 
Ford), desaparecido há 30 anos.

O Filme da Minha Vida
(2D) (Duração 1:53h/ Drama/ 
14anos) 12/10 - 15:30h - Dublado
Durante a década de 1980, Barry Seal 
(Tom Cruise), um piloto oportunista 
da Trans World Airlines, é inespe-
radamente recrutado pela CIA para 
realizar uma das maiores operações 
secretas da história dos Estados Uni-
dos.


