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Temporal causa destelhamento de mais de 50 casas
Mais de 10 bairros foram atingidos pelo temporal, ocasionando na queda de árvores, 
além de prejudicar o fornecimento de energia elétrica do município. Segundo a Defesa 
Civil, não há informação de feridos
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Prefeitura abre 
concorrência 
para venda de 
21 imóveis

Advogado protocola pedido 
de impeachment de Pasin

Baseado na lei de Responsabilidade fiscal, e dados do Tribunal de Contas do Estado, “são fatos concretos e comprovados parece que não possibilitaram uma reflexão 
mais profunda sobre a péssima gestão fiscal conduzida pelo  prefeito Pasin, assim sendo a medida que se impõe  pela Câmara de Vereadores é a cassação do mandato 
do gestor público”, argumenta  Claimer Acordi. Páginas 04 e 05
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Opinião da Gazeta
 Sentimento comum dos cidadãos 

O pedido protocolado na Câ-
mara de Vereadores pelo cidadão e 
advogado na manha da última quin-
ta-feira, no mínimo é o desejo de 
uma grande parcela da população da 
cidade.

 Festejado como uma promes-
sa, Pasin tem se comportado como 
um velho caudilho. Incha a folha de 
pagamento da prefeitura a cada dia 
nomeando Cargos em Confiança em 
profusão. Realoca verbas essenciais 
como transporte escolar para agra-
dar amigos do aeroclube. Apesar 
de alardear que comprou remédios 
além da cota, a realidade nas farmá-
cias dos postos de saúde é a míngua, 
mas verba para contrapartidas consi-
deradas não essenciais sempre têm, 
como o caso da construção de um 
pórtico turístico no distrito de São 

Pedro. 
Hoje, sexta-feira, vai comprar 

um carrão super equipado, pois não 
pode andar com um carro ano 2010. 

Suas contas foram reprovadas 
pelo TCE em 2014 por empenhar 
mais do que a receita permitia, o que 
vai acontecer em 2015 e 2016, pois a 
situação  não mudou.

 Hoje a defesa para investir nes-
tas e outras ações não tão prioritá-
rias é a famosa desculpa que a verba 
federal ou estadual volte, sem a con-
trapartida, o que dizer das perdas 
que o município sofreu tendo que 
devolver verbas já conquistadas para 
ginásios,biblioteca pública, cozinhas 
comunitárias entre tantas outras que 
foram dispensadas em nome de eco-
nomia da contrapartida.

Para um prefeito que está tendo 

devaneios altos como o cargo de vice 
governador é bom lembrar que antes 
tem que fazer o dever de casa.

Ter maioria na Câmara para se 
livrar de um pedido de impeachment 
não é garantia de pagar as contas.

Na nota à imprensa distribuída 
por conta do pedido de impeach-
ment, o prefeito volta à velha descul-
pa das dívidas que herdou do faleci-
do Lunelli, sem olhar que as dívidas 
de sua gestão já ultrapassaram, em 
muito o que foi deixado para pagar 
pelo ex-prefeito.

Neste final de semana Pasin vai 
ter que tomar a lição de Temer, e ne-
gociar muito a sua permanência no 
cargo, pois os vereadores irão estar 
com a faca e o queijo na mão na ses-
são de segunda-feira.

 Boa leitura
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Prefeitura vende terrenos, tira verba do transporte 
escolar, mas compra carro 0Km para gabinete de Pasin

Com a finanças em frangalhos, a 
Prefeitura tem que colocar à venda al-
guns terreno .Já está aberto o edital para 
a venda dos 21 terrenos que a prefeitura 
anunciou em agosto. A autorização para 
a alienação foi dada pelo legislativo e o 
valor arrecadado poderá ser utilizado 
para despesas de capital, aquisição de 
novos imóveis ou aplicação no Fundo de 
Aposentadoria e Pensão do Servidor Pú-
blico (FAPS Bento). Nesta semana em que 
a Assessoria de Imprensa noticiou o edi-
tal, ainda foi aberto um pregão presencial 
para a aquisição de um novo veículo para 
o Gabinete do prefeito, que será realizado 
na sexta-feira (20).

Mas, para os interessados, deve-se 
ficar claro que não é qualquer veículo. 
Entre as exigências estão: veículo tipo 
Sedan, novo (zero quilômetros), de fabri-
cação mínima modelo 2017/2018, quatro 
portas, cor preto, câmbio automático, 

motor no mínimo de 140 cavalos de po-
tência, direção hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado quente e frio e rádio AM e 
FM com no mínimo  04 auto-falantes. Será 
adquirido o que tiver com a menor oferta 
de preço. O automóvel será usado para o 
transporte de Guilherme Pasin, e de seu 
vice-prefeito, Aido Bertuol, só que este 
apenas em viagens longas. No município 
e na região, o vice continuará usando o 
atual veículo do gabinete, um Vectra ano 
2010, que foi considerado impróprio por 
ter 20 mil quilômetros rodados. 

Venda dos terrenos
Em entrevista à Gazeta, em setem-

bro, o Secretário Adjunto de Finanças, 
Heitor Tártaro, informou que além dos 21 
imóveis a serem alienados, todo o patri-
mônio da Prefeitura está sendo estudado. 
“Há a possibilidade de outras futuras alie-
nações, mas vai depender do sucesso, ou 

não, desse processo de outubro”, relatou. 
O executivo municipal enviou ao legisla-
tivo em 14 de agosto, o Projeto de Lei nº 
162/2017, com a alegação de que os lotes 
imóveis poderiam ser vendidos por não 
terem utilidade para o município, “bem 
como por não haver demanda para im-
plantação de equipamento público”.

A prefeitura, com os recursos da alie-
nação quer “destinar à despesas de capital 
e/ou regime de previdência próprio dos 
servidores públicos, de acordo com art. 
44 da Lei Complementar n° 101/2000”. 
Duas semanas depois, os vereadores, ex-
ceto Agostinho Petroli (PMDB), Idasir dos 
Santos (PMDB) e Moacir Camerini, vota-
ram a favor da proposição. A princípio, o 
projeto original era de venda de 23 lotes, 
mas Tártaro afirmou que provavelmente 
nem todos seriam negociados. A conclu-
são da alienação deve ser ainda neste ano, 
em novembro.

A avaliação de cada lote foi feita por 
técnicos do Instituto de Pesquisa e Plane-
jamento Urbano (IPURB) e a concorrência 
foi aberta para pessoas físicas e jurídicas, 
ou seja, qualquer um que se adeque nas 
normas da licitação vai poder concorrer. 
A prefeitura estima que os lotes totalizem 
cerca de R$10 milhões e, para Tártaro, 
metade deste valor (R$5 milhões) são ao 
menos esperados para a arrecadação. O 
terreno com menor valor é um que fica 
localizado no distrito de Faria Lemos, 
avaliado em R$43.832,00. Já o de maior 
valor é um que tem o lance mínimo de 
R$513.683,68, no Loteamento Sandrin, 

no bairro Fenavinho. Os demais lotes va-
riam de R$90 mil a R$300 mil. 

Na próxima semana, no dia 27 de ou-
tubro, será a entrega dos envelopes. O jul-
gamento das propostas será realizado em 
função do tipo maior oferta,classificando-
-se em primeiro lugar a licitante cuja pro-
posta estiver de acordo com as especifica-
ções deste Edital e ofertar o maior preço.

Verba para aeródromo
No dia 28 de setembro, o executivo 

encaminhou à Câmara de Vereadores o 
Projeto de Lei nº195, que autoriza o mu-
nicípio a abrir crédito especial no valor de 
R$48.750 (retirando da rubrica do trans-
porte escolar) para a construção de um 
terminal de passageiros no aeródromo. 
que não recebe voo comercial há um ano

A nova pista do aeródromo foi inau-
gurada em março de 2016, com a pro-
messa da realização de voos comerciais 
diários entre Bento Gonçalves e Porto 
Alegre. No entanto, as operações ini-
ciadas no fim do ano passado, duraram 
poucos meses, sob a alegação da com-
panhia aérea de que não havia deman-
da., mesmo assim o Prefeito foi á Brasí-
lia em busca de R$ 250 mil de emenda 
parlamentar,acrescidos dos R$ 48 mil de 
contrapartida para investir num aeródro-
mo sem função.

R$ 43 mil para pórtico em 
área rural  

Outra notícia anunciada pela As-

sessoria de Imprensa nesta semana é a 
construção de um pórtico na ERS-444, 
na entrada do distrito de São Pedro. O 
“Monumento Pórtico” foi “projetado com 
características arquitetônicas contempo-
râneas (...). Previsto para ser entregue em 
novembro, “até o momento foram execu-
tadas a movimentação de terra e a parte 
da infraestrutura de um dos pórticos – 
em concreto e basalto –, restando ainda 
a execução no outro pórtico e a estrutura 
metálica de ambos”. O valor da obra será 
de R$ 81.519,65. Desses, R$ 43.373,65  
são de uma contrapartida do município e 
os outros R$ 38.146,00 restantes, provin-
dos de recursos federais.
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O final de semana deve ser 
de tempo chuvoso na Serra Gaú-
cha. Com temperaturas máximas 
chegando aos 25°, sábado e do-
mingo devem ser nublados.  Em 
três dias a previsão é de 50 mm 
de chuva. As pancadas de chuva 
do final de semana diminuem a 
sensação de abafamento, presen-
te ao longo da semana. Na segun-
da-feira a chuva deixa o estado 

Final de semana de chuva na Serra Gaúcha
e o sol volta a brilhar com força. As 
temperaturas podem chegar aos 29° 
na próxima quarta-feira.

Risco de temporais
aumenta até a noite

A mudança no tempo está ocor-
rendo por causa da chegada de uma 
nova frente fria. Nuvens carregadas 
se espalharam sobre o Rio Grande do 

Advogado protocola na         Câmara pedido de impeachment contra o prefeito Pasin

Tabela 1 - Evolução dos Restos a Pagar

A chuvarada da madrugada da 
última quarta-feira, dia 19, causou 
estragos em quase dez bairros da 
cidade. A ventania resultou no des-
telhamento de mais de 50 casas e 
na queda de mais de 20 árvores.

Segundo o coordenador da De-
fesa Civil, Thiago Israel Fabris, os 
bairros Vila Nova II, Santa Helena, 
Cohab, Conceição, Aparecida e Bo-
tafogo, além da linha Pradel, foram 
os mais afetados. Fabris orientou 
ainda para as pessoas que precisa-
rem de lona acionar a defesa civil e 
bombeiros.

No bairro Botafogo, na Rua 
Goiania com a Rua São Salvador 
uma planta de grande porte foi 
arrancada, caindo sobre a rede 
elétrica, ocasionando na explosão 
do transformador. Moradores das 
ruas, até o fechamento desta edi-
ção, relataram estar sem energia 
elétrica. 

Feira do livro afetada
Com a força do vento e a chu-

va forte da madrugada, algumas 
bancas ficaram alagadas. Alguns 
livreiros abriram as bancas após às 
10h, sendo que a abertura é às 9h. 
Funcionários limparam o excesso 
de água que acumulou no espaço 
entre as bancas. Não há informa-
ções de danos materiais.

Ventania causa o destelhamento de mais de 50 casas
Foi protocolado na manhã desta 

quinta-feira, 19, na Câmara de Verea-
dores, um pedido de impeachment do 
prefeito Guilherme Pasin.  

O autor do pedido é o advogado 
Claimer Acordi , que faz parte da exe-
cutiva do PTB, base aliada de Pasin, se 
diz motivado como cidadão.

Acordi cita a análise dos documen-
tos de gestão fiscal do ano de 2014 
pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Rio Grande do Sul, quanto à rubrica de 
Restos a Pagar que aponta como  inade-
quada Já que a Lei de responsabilidade 
Fiscal 101 de 2000 é explícito quanto a 
empenhos sem disponibilidade de cai-
xa e cita Lei Complementar 101/2000, 
Art. 42, que diz que  “É vedado ao titu-
lar de Poder ou órgão referido no art. 
20, nos últimos dois quadrimestres do 
seu mandato, contrair obrigação de 
despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro dele, ou que te-
nha parcelas a serem pagas no exercí-
cio seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efei-
to”, fato comprovado pelo Tribunal de 
Contas do estado na análise da gestão 
fiscal de 2014. Tabela 1.

O advogado resume aos vere-
adores que receberam o pedido de 
impeachment  que os restos a pagar 
aumentaram significativamente na 
gestão de Pasin,  apontando a evolu-
ção do ano de 2014, quando os restos 
a pagar em contraponto ao ano de 
2013 cresceram  110,52%, ou seja se 
fixaram no valor de R$ 43.937.879,97, 
com insuficiência financeira de R$ 
14.314.253,35 .

O autor do pedido reforça que 
“ em 2015, novamente há um cres-
cimento de 17,61%  aumentando os 
restos à pagar em R$ 7.737.180,37 
estabelecendo  em R$ 51,675.060,35, 
agora com insuficiência financeira de 
R$ 29.000.236,40”

 
Ano eleitoral

O advogado destaca que no ano 
de eleições municipais (2016) os res-
tos a pagar  avolumaram-se para R$ 
37.574.060,32 , com insuficiência fi-
nanceira de caixa de R$ 26.294.961,76 
, como mostra a tabela 1. Com isto Pa-
sin incorreu na vedação do artigo 42 
da Lei de Responsbilidade Fiscal, que 
proíbe o município a contrair despesa 
que não possa ser cumprida integral-
mente dentro dos  dois últimos qua-
drimestres do mandato, “ ou seja, e 
conforme os dados colhidos junto ao 
Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, o gestor público Gui-
lherme Rech Pasin não cumpriu com 
a determinação legal.” destaca Acordi

O autor pontua ainda que Pasin 
criminalizou várias condutas  não ob-
servando normas de finanças públicas 
voltadas para responsabilidade na 
gestão fiscal, já que “a Lei 10.028/00, 
norma penal editada para formar 

conjunto com a Lei Complementar 
nº 101/00, além de estabelecer no-
vas condutas tipificadores de crime 
de responsabilidade previstos na Lei 
1.079/67 (define os crimes de res-
ponsabilidade e regula o respectivo 
processo de julgamento) no Decreto 
201/67 ( que dispõe sobre a responsa-
bilidade dos prefeitos e vereadores, e 
dá outras providências), introduziu o 
artigo 359-A, alíneas “a” a “h” ao Có-
digo Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40)”, 
exemplifica.

Tomando por base o art. 1º, § 
1º da Lei de Responsabilidade Fiscal  
Acordi argumenta que uma gestão 
fiscal responsável caracteriza-se por 
uma ação planejada e transparente, 
em que se previnem riscos e correção 
de desvios capazes de afetar o equilí-
brio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obedi-
ência a limites e condições no que 
tange, dentre outros, a inscrição em 
restos a pagar. “Está inconteste que a 
administração do prefeito Pasin, não 
tem zelado pelas finanças públicas do 
município, o que está comprovado 

nos relatórios e no parecer desfavo-
rável das contas de 2014 pelo Tribu-
nal de Contas do Rio Grande do Sul, 
que enquanto as receitas minguam 
no município em contrapartida as 
despesas são realizadas sem qualquer 
controle”, acrescenta.

Despesas crescem 66,65% e 
receita 0,21% 

O advogado chama a atenção 
dos vereadores que recebem o pedi-
do que,  de 2014 a 2015, as despesas 
com folha de pagamento no muni-
cípio aumentaram absurdos 66,65% 
, e as receitas  aumentaram ínfimos 
0,21%, ocasionando assim, uma falta 
de investimentos por parte da muni-
cipalidade em áreas vitais como saú-
de, educação e segurança, conforme 
mostra a tabela 2.

Segundo Acordi  foi descumpri-
da por Pasin a limitação prevista no 
artigo. 19 combinado com artigo 20, 
inciso III,  que prevê o gasto máximo 
com pessoal de 54% sobre a receita 
corrente líquida. No ano de 2015 o 
índice limitador com gastos de des-
pesas com pessoal foi descumprido  
pelo prefeito municipal, visto que 
a despesa com pessoal atingiu 56%, 
portanto acima do limite legal pre-
visto.

 “Apesar de percentualmente 
as despesas com pessoal em 2016 
terem ficado dentro do patamar de 
52,20% , porém acima do limite pru-
dencial determinado pelo Parágrafo 
Único do art. 22 da LC 101/00,  sobre 
a receita corrente líquida,  teve um 
aumento de R$ 6.506.375,00”, desta-
ca o autor do pedido.

Sul no decorrer dos últimos dias 
levando as pancadas de chuva 
para a Grande Porto Alegre, para 
o planalto e para a serra gaúcha. 
A população deve ficar atenta 
para a chuva forte, com raios e 
também queda de granizo. Po-
dem ocorrer fortes rajadas de 
vento entre 70 km/h e 100 km/h. 
Os próximos dias serão com tem-
porais no Sul do Brasil. 
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Advogado protocola na         Câmara pedido de impeachment contra o prefeito Pasin

Tabela 2 - Evolução da Despesa com Pessoal

a)  Seja recebida e aceita a presente 
denúncia nos termos do art. 4º inci-
sos VI, VII e X do Decreto Lei 201/67 
e ao final seja cassado o mandato do 
Prefeito Municipal Sr. Guilherme Rech 
Pasin:
a.1) Pela infringência do art. 19 c/c 20 
alínea b da Lei Complementar 101/00 
no exercício de 2015, decorrente do 
aumento de despesas com pessoal de 
56% sobre a Receita Corrente Líquida;
a.2) Pela infringência do art. 42 da Lei 
Complementar 101/00, no ano eletivo 
de 2016;

a.3) Pela infringência do art. 58, inciso III 
da Lei Orgânica do Município de Bento 
Gonçalves;
a.4) Pela Infringência do art. 4º, incisos VI 
e VII e X  do Decreto Lei 201/67;
a.5) Pela infringência do art. 11, inciso I da 
Lei 8.429/92;
a.5) Que seja processado a presente de-
núncia pelo art. 5º do Decreto Lei 201/67;
a.6) Que seja oficiado o Ministério Público 
estadual, em decorrência do crime de res-
ponsabilidade cometido pelo Prefeito Mu-
nicipal Sr. Guilherme Rech Pasin previsto 
no art. 359-C do Código Penal e art. 12, 

inciso III da Lei 8.429/92;
a.7) Que no Caso de recebimento 
da denúncia seja afastado o Prefeito 
Municipal Sr. Guilherme Rech Pasin 
pelo prazo de 180 dias em consonân-
cia, com o art. 58, Parágrafo Único da 
Lei Orgânica do Município de Bento 
Gonçalves, combinado com o art. 86 
da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil;
a.8) Que seja autorizado por esta Co-
lenda Câmara de Vereadores audito-
ria externa para análise da gestão fis-
cal do Município de Bento Gonçalves.

O que pede o denunciante

No final da tarde de quinta-feira, 
seis horas depois de  protocolado o 
pedido de impeachment do prefeito 
Pasin, o Presidente da Câmara de Ve-
readores Moisés Scussel, juntamente 
com alguns vereadores e advogados 
atendeu à imprensa para declarar que 
não se manifestaria sobre o pedido, 
mas somente sobre o rito que compete 
à Casa Legislativa.

De posse da denúncia, o Presi-
dente da Câmara, na primeira sessão 
( na próxima segunda-feira (30), às 18 
horas), determinará sua leitura e con-
sultará os vereadores sobre o seu o 
acolhimento ou não do pedido.

No espaço destinado à perguntas 
o Presidente da Câmara se esquivou 
dos três questionamentos da Gazeta 
sobre como  os vereadores, no seu 
poder fiscalizador, não verificou que 
as despesas de pessoal ultrapassaram 
o teto permitido em lei de 54%;  como 
não perceberam que os restos à pagar  
pela insuficiência financeira aumen-
taram mais de 100% em 2014; e por 
fim, como não perceberam que no ano 
eleitoral de 2016, os restos a pagar 
ultrapassaram os dois últimos quadri-
mestres do ano, oque é proibido por 
lei. A resposta do presidente da Câma-
ra foi que as contas da prefeitura  ainda 
não chegaram na Câmara para serem 
analisadas e portanto não podiam dar 
parecer. 

Confrontado sobre as prestações 
de contas que o executivo apresenta 
anualmente para Câmara, Scussel argu-
mentou que são assuntos diferentes e, 
concordando com a jornalista, assentiu 
que as prestações de contas apresen-
tadas anualmente para os vereadores 
“são apenas ritos”.

Andamento do processo 
caso seja acolhido o pedido 
de impeachment

 Caso decidido  pelo recebimen-
to, pelo voto da maioria dos presentes, 
na mesma sessão será constituída a 
Comissão processante, com três Vere-
adores sorteados entre os desimpedi-
dos, os quais elegerão, desde logo, o 
Presidente e o Relator.

Recebendo o processo, o Presi-

Pedido de auditoria
externa

O advogado pede aos vereado-
res  que contratem  uma auditoria 
externa nas finanças do município  
para  esclarecer  se tanto os restos a 
pagar como o valor nominal das des-
pesas com pessoal,  foram realizados 
nos 180 dias anteriores ao final do 
mandato,  já que foi ano eleitoral, 
e pede também que seja  “criterio-
samente apurado o aumento da re-
ceita corrente líquida, e sob quais 
circunstâncias a mesma aumentou.” 
Pois ao deixar restos a pagar com 
insuficiência financeira no ano de 
2016, o prefeito municipal  incorreu 
no crime previsto do artigo. 359-C 
do Código Penal  que  diz: “ordenar 
ou autorizar a assunção de obriga-
ção, nos dois últimos quadrimestres 
do último ano do mandato ou legis-
latura, cuja despesa não possa ser 
paga no mesmo exercício financeiro 
ou, caso reste parcela a ser paga no 
exercício seguinte, que não tenha 
contrapartida suficiente de disponi-
bilidade de caixa: Pena - reclusão, de 
1 (um) a 4 (quatro) anos”.

Acordi destacou  o comentário 
do relator Algir Lorenzon, quando 
do voto da não aprovação das contas 
de Pasin de 2014 “....Vossas Excelên-
cias sabem o que significa a emissão 
do Parecer pelo não atendimento da 
Lei? Significa quase igual aquilo pelo 
qual a Presidente Dilma foi deposta. 
Teve impeachment.” 

 Perda de verbas
O advogado lembrou que a 

aprovação parcial das contas de 
2013 e desfavorável das contas de 
2014, não permitiu ao Tribunal de 
Contas emitir a certidão do cumpri-
mento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o que,explica a perda de di-

Câmara só se manifesta sobre o rito
dente da Comissão iniciará os trabalhos, 
dentro em cinco dias, notificando o de-
nunciado, com a remessa de cópia da 
denúncia e documentos que a instruírem, 
para que, no prazo de dez dias, apresente 
defesa prévia, por escrito, indique as pro-
vas que pretender produzir e arrole teste-
munhas, até o máximo de dez. Se estiver 
ausente do Município, a notificação far-
-se-á por edital, publicado duas vezes, no 
órgão oficial, com intervalo de três dias, 
pelo menos, contado o prazo da primeira 
publicação. Decorrido o prazo de defesa, 
a Comissão processante emitirá parecer 
dentro em cinco dias, opinando pelo pros-
seguimento ou arquivamento da denún-
cia, o qual, neste caso, será submetido ao 
Plenário. Se a Comissão opinar pelo pros-
seguimento, o Presidente designará desde 
logo, o início da instrução, e determinará 
os atos, diligências e audiências que se fi-
zerem necessários, para o depoimento do 
denunciado e inquirição das testemunhas.

O denunciado deverá ser intimado de 
todos os atos do processo, pessoalmente, 
ou na pessoa de seu procurador, com a an-
tecedência, pelo menos, de vinte e quatro 
horas, sendo lhe permitido assistir as dili-
gências e audiências, bem como formular 
perguntas e reperguntas às testemunhas e 
requerer o que for de interesse da defesa.

Concluída a instrução, será aberta 
vista do processo ao denunciado, para 
razões escritas, no prazo de cinco dias, 
e, após, a Comissão processante emitirá 
parecer final, pela procedência ou im-
procedência da acusação, e solicitará ao 
Presidente da Câmara a convocação de 
sessão para julgamento. Na sessão de jul-
gamento, serão lidas as peças requeridas 
por qualquer dos Vereadores e pelos de-
nunciados, e, a seguir, os que desejarem 
poderão manifestar-se verbalmente, pelo 
tempo máximo de 15 (quinze) minutos 
cada um, e, ao final, o denunciado, ou 
seu procurador, terá o prazo máximo de 2 
duas horas para produzir sua defesa oral;      

Concluída a defesa, proceder-se-á 
a tantas votações nominais, quantas fo-
rem as infrações articuladas na denúncia. 
Considerar-se-á afastado, definitivamente, 
do cargo, o denunciado que for declarado 
pelo voto de dois terços, pelo menos, dos 
membros da Câmara, em curso de qual-
quer das infrações especificadas na denún-
cia. Concluído o julgamento, o Presidente 

da Câmara proclamará imediatamente 
o resultado e fará lavrar ata que consig-
ne a votação nominal sobre cada infra-
ção, e, se houver condenação, expedi-
rá o competente decreto legislativo de 
cassação do mandato de Prefeito. Se o 
resultado da votação for absolutório, o 
Presidente determinará o arquivamen-
to do processo. Em qualquer dos casos, 
o Presidente da Câmara comunicará à 
Justiça Eleitoral o resultado.

O processo, a que se refere este 
artigo, deverá estar concluído dentro 
em noventa dias, contados da data em 
que se efetivar a notificação do acusa-
do. Transcorrido o prazo sem o julga-
mento, o processo será arquivado, sem 
prejuízo de nova denúncia ainda que 
sobre os mesmos fatos.

Extingue-se o mandato de Prefei-
to, e, assim, deve ser declarado pelo 
Presidente da Câmara de Vereadores, 
quando: ocorrer falecimento, renúncia 
por escrito, cassação dos direitos polí-
ticos, ou condenação por crime funcio-
nal ou eleitoral. Deixar de tomar posse, 
sem motivo justo aceito pela Câmara, 
dentro do prazo estabelecido em lei.  
Incidir nos impedimentos para o exer-
cício do cargo, estabelecidos em lei, e 
não se desincompatibilizar até a posse, 
e, nos casos supervenientes, no prazo 
que a lei ou a Câmara fixar.  A extinção 
do mandato independe de deliberação 
do plenário e se tornará efetiva desde 
a declaração do fato ou ato extintivo 
pelo Presidente e sua inserção em ata.

Caso não seja acolhido o pe-
dido de impeachment pelos 
vereadores

Segundo o advogado Claimer 
Acordi  a Câmara foi comunicada das 
infrações político administrativas co-
metidas pelo prefeito Guilherme Pasin,  
documentada com as informações do 
Tribunal de Contas. No caso de arqui-
vamento da denúncia, os vereadores 
responderão responder denúncia de 
crime de prevaricação, conforme o arti-
go 319 código penal, e podem ser res-
ponsabilizados solidariamente com os 
prejuízos gerados ao município, pelo 
não acatamento da denúncia.

versos recursos federais pelo muni-
cípio

Contas de 2015 e 2016
 Justificando  o pedido de impe-

achment  neste momento, o advoga-
do argumentou que , “ analisando 
o portal do Tribunal de Contas do 
Estado  onde constam parecer desfa-
vorável nas contas 2014 do prefeito 
Pasin,  quando o município não ti-
nha dinheiro para pagar  empenhos 
no valor de R$ 14.314.253,35 “o que 
falar dos anos de 2015 e 2016, res-
pectivamente com uma insuficiência 
financeira de R$ 29.000.236,40 e R$ 
26.294.961,76 ?”, questiona o advo-
gado complementando que, apesar 
do julgamento pelo não atendimen-
to parcial do ano de 2013 e do pare-
cer desfavorável das contas de 2014,  
Pasin continuou com o desiquilíbrio 
financeiro, “sequer buscando equa-
cionar a gestão fiscal, tanto que oca-
sionou um desiquilíbrio financeiro 
maior nos anos de 2015 e 2016. Te-
mos que estancar isto para o bem do 
futuro do município”

“Todos estes fatos  concretos e 
comprovados parece que não possi-
bilitaram uma reflexão mais profunda 
sobre a péssima gestão fiscal condu-
zida pelo  prefeito Pasin, assim sendo 
a medida que se impõe  pela Câmara 
de Vereadores é a cassação do man-
dato do gestor público . Guilherme 
Rech Pasin, em detrimento das ilega-
lidades cometidas, pela inobservân-
cia do art. 37, da CFRB/88, arts. 19 
c/c 20 alínea b da Lei Complementar 
101/00 no ano de 2015, art. 42 da 
Lei Complementar 101/00 no ano de 
2016, art. 11, inciso I da Lei 8.429/92, 
art. 58, inciso III da Lei Orgânica do 
Município de Bento Gonçalves.  fina-
liza o advogado.

Prefeitura emite nota de esclarecimento
A assessoria de imprensa da pre-

feitura municipal emitiu uma nota de 
esclarecimento no final da tarde des-
ta quinta-feira (19) acerca do pedido. 
Segundo a publicação, os argumentos 
“não oferecem qualquer sustentação 
para impeachment”. A assessoria tam-
bém alegou que “o país vive a mais 
grave crise econômica de sua história, 
e as consequências dessa conjuntura 

são sentidas principalmente pelos municí-
pios”, cenário o qual está inserido Bento 
Gonçalves. Ainda, de acordo com a nota, 
o que motivou o pedido foi interesse 
pessoal e de caráter político. Isso porque 
Claimer Accordi, o advogado autor do 
pedido, é membro do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), da base aliada, e ex-can-
didato da sigla ao legislativo.  “Todo cida-
dão tem o direito legítimo de fiscalizar a 

administração pública. Essa garantia, 
no entanto, não pode ser confundida 
com movimentações de interesse pes-
soal e de caráter político - que acabam 
banalizando pedidos de impeachment 
em diversos municípios”, finaliza, 
fazendo uma alusão aos recentes 
pedidos de cassação de mandato de 
Nelson Marchezan em Porto Alegre e 
Daniel Guerra em Caxias do Sul.
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O Instituto Federal do Rio Grande 
(IFRS) está com as inscrições abertas 
para o processo seletivo de estudantes 
para o primeiro semestre 2018. São ofer-
tadas 4.608 vagas em cursos técnicos e 
superiores gratuitos em 16 municípios 
do Estado. No Campus Bento Gonçalves, 
em específico, são oferecidas 386 vagas. 

As inscrições podem ser feitas pelo 
site ingresso.ifrs.edu.br ou no campus 
(Avenida Osvaldo Aranha, 540), que dis-
ponibilizarão computadores conectados 
à internet para os candidatos, até o dia 7 
de novembro de 2017. A taxa de inscri-
ção custa R$ 35 para os cursos técnicos 
e R$ 50 para os cursos de graduação. As 
provas serão aplicadas em 3 de dezem-
bro  de 2017 e o início das aulas ocorrerá 
no primeiro semestre de 2018. 

Além do processo seletivo próprio, 

IFRS está com as inscrições abertas para o processo seletivo 2018/1
outra forma de ingresso nos cursos su-
periores do IFRS pode ser utilizando a 
nota do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) a partir de 2012. Para isso, 
no momento da inscrição (que será feita 
pelo site ingresso.ifrs.edu.br), o candida-
to deverá optar por uma das alternati-
vas: ingresso mediante “prova e nota do 
Enem”; apenas por “nota do Enem”; ou 
“somente prova”. No caso de optar pela 
nota do Enem, ele deve indicar o ano 
que deseja o aproveitamento (de 2012 
até o atual).

Campus Bento Gonçalves
Técnico em Agropecuária – integra-

do ao Ensino Médio: manhã e tarde, 60 
vagas

Técnico em Informática para Inter-
net – integrado ao Ensino Médio: manhã 

e tarde, 30 vagas
Técnico em Viticultura e Enologia 

– integrado ao Ensino Médio: manhã e 
tarde, 30 vagas

Licenciatura em Física: noite, 18 va-
gas para ingresso mediante prova + 17 
vagas pela nota do Enem

Licenciatura em Matemática: noite, 
18 vagas para ingresso mediante prova 
+ 17 vagas pela nota do Enem

Licenciatura em Letras-Português: 
noite, 18 vagas para ingresso mediante 
prova + 17 vagas pela nota do Enem

Tecnologia em Alimentos: tarde e 
noite, 15 vagas para ingresso mediante 
prova + 15 vagas pela nota do Enem

Tecnologia em Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas: noite, 15 vagas 
para ingresso mediante prova + 15 va-
gas pela nota do Enem  Inscrições podem ser feitas até o dia 7 de novembro

Tecnologia em Horticultura: noite, 
18 vagas para ingresso mediante prova 
+ 18 vagas pela nota do Enem

Tecnologia em Logística: noite, 18 
vagas para ingresso mediante prova + 

17 vagas pela nota do Enem
Tecnologia em Viticultura e Enolo-

gia: tarde e noite, 15 vagas para ingresso 
mediante prova + 15 vagas pela nota do 
Enem
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Um levantamento feito em todo 
o país, entre os profissionais que 
concluíram o ensino superior nos 
últimos dois anos, concluiu que a 
maioria recebe salário inferior a R$ 
3 mil. Os dados foram divulgados na 
quarta-feira (18), pelo Sindicato das 
Mantenedoras de Ensino Superior 
(Semesp). O quadro com os profissio-
nais com licenciatura é pior dos que o 
dos cursos de bacharelado. Enquanto 
50% dos profissionais dos cursos de 
bacharelado recebem abaixo de R$ 3 

Metade das pessoas com ensino superior
ganham menos de R$ 3 mil mensais
O percentual de formados em licenciatura é ainda pior, com 88%

mil, na licenciatura o percentual sobe 
para 88%.

Dos oriundos da rede privada, 
21,8% ganham menos de R$ 1 mil, 
54,4% têm salário entre R$ 1 mil e R$ 
3 mil, 16,8% recebem entre R$ 3 mil 
e R$ 5 mil e 6,1% têm renda acima de 
5 mil. Entre os egressos da rede par-
ticular, 23,1% ganham menos de R$ 1 
mil, 48,1% estão com faixa salarial de 
R$ 1 mil a R$ 3 mil, 22,1% recebem de 
R$ 3 mil a R$ 5 mil e 6,8% têm salário 
acima de R$ 5 mil.

Para quem levar uma multa de 
trânsito, o pagamento vai ficar mais fá-
cil. Isso porque o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) publicou na quarta-
-feira (18) resolução que altera a forma 
de pagamento das multas de trânsito e 
demais débitos relativos aos veículos. 
Com isso, os pagamentos poderão ser 
feitos em parcelas, por meio de cartão 
de crédito. O parcelamento poderá en-
globar uma ou mais multas de trânsito. 
Já os cartões de débito vão poder ser 
utilizados para pagamentos integrais. 

O conselho aponta que a medida 
objetiva aperfeiçoar o processo de co-
brança e quitação de débitos. Em caso 
de parcelamento, o órgão de trânsito 
receberá o valor integral no momento 
da operação e, então, procederá com a 
regularização do veículo.

Caso a divisão do valor em parce-
las gere cobrança de juros, o acréscimo 
deverá ficar a cargo do titular do cartão, 
que deve ter acesso a informações so-
bre custos operacionais antes da efeti-
vação da operação de crédito. Já as ope-
radoras arcarão com possíveis atrasos.

Multas de trânsito vão poder ser pagas 
em parcelas e com cartão de crédito

Para que essa alternativa venha a 
ser disponibilizada, é preciso que as en-
tidades integrantes do Sistema Nacional 
de Trânsito firmem acordos com empre-
sas para habilitá-las a oferecer esse ser-
viço. A resolução aponta que elas devem 
ser autorizadas por instituição creden-
ciadora supervisionada pelo Banco Cen-
tral do Brasil a processar pagamentos, 
sem restrição de bandeiras.

De acordo com a norma, não po-
derão ser parcelados os seguintes tipos 
de débito: as multas inscritas em dívida 
ativa; os parcelamentos inscritos em 
cobrança administrativa; os veículos 
licenciados em outras unidades da fe-
deração; e multas aplicadas por outros 
órgãos autuadores que não autorizam o 
parcelamento ou arrecadação por meio 
de cartões de crédito ou débito.

Cartões de débito também serão aceitos para os pagamentos

Tarifas de serviços dos Correios 
vão ficar mais caras
Reajuste dos serviços é de quase 10%

As tarifas cobradas pelos Cor-
reios vão ficar mais caras pela se-
gunda vez em 2017, depois da au-
torização deferida pelo Ministério 
da Fazenda. A medida saiu na edição 
do Diário Oficial da União de quarta-
-feira (18). Na publicação, o governo 
autoriza o reajuste “sob forma de 
recomposição” das tarifas dos servi-
ços postais e telégraficos nacionais e 
internacionais. O reajuste ocorre em 
duas parcelas: a primeira de 6,121% 
será por prazo indeterminado e a se-
gunda, de 4,094% vai vigorar por 64 
meses.

A revisão das tarifas ainda de-
pende de publicação de aprovação 
pelo Ministério das Comunicações, 
de acordo com o Diário Oficial. Com 
o aumento, a carta comercial de até 

20 gramas passará a custar R$ 1,83. 
Anteriormente, o valor era R$ 1,23.

Segundo reajuste
O Ministério da Fazenda já havia 

autorizado em abril um aumento de 
7,485% nas tarifas dos serviços pos-
tais e telegráficos prestados pelos 
Correios. Na época, a empresa ex-
plicou que os serviços da estatal são 
reajustados todos os anos, com base 
na recomposição dos custos, como 
aumento dos preços dos combustí-
veis, contratos de aluguel, transpor-
tes, vigilância, limpeza e salários dos 
empregados. As tarifas são atualiza-
das com base no Índice de Serviços 
Postais, indicador formado a partir 
de uma cesta de índices, como INPC, 
IPCA, e IGP-M.

Em abril serviços já tinham tido reajuste de quase 8%

A nova política de revisão de pre-
ços foi divulgada pela petroleira no 
dia 30 de junho. Com o novo mode-
lo, a Petrobras espera acompanhar as 
condições do mercado e enfrentar a 
concorrência de importadores

A Petrobras anunciou um novo 
reajuste para os combustíveis, com 
aumento de 1,70% no preço da ga-
solina nas refinarias e alta de 1,00% 
no preço do diesel. Os novos valores 
começaram a valer nesta quarta-feira 
(18/10). 

A nova política de revisão de pre-

Petrobras anuncia novo aumento 
no preço da gasolina e do diesel

ços foi divulgada pela petroleira no 
dia 30 de junho. Com o novo mode-
lo, a Petrobras espera acompanhar as 
condições do mercado e enfrentar a 
concorrência de importadores. 

 Em vez de esperar um mês para 
ajustar seus preços, a Petrobras agora 
avalia todas as condições do mercado 
para se adaptar, o que pode aconte-
cer diariamente.  

Além da concorrência, na deci-
são de revisão de preços, pesam as 
informações sobre o câmbio e as co-
tações internacionais.

A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho

A maioria dos alunos ainda se 
matricula em carreiras clássicas do 
bacharelado, 40% optam por direito, 
administração, engenharias e ciên-
cias sociais. Na comparação entre os 
salários, os engenheiros têm os de 
melhor renda: 32,1% ganham entre 
R$ 3 mil e R$ 5 mil, sendo que 10% 
recebem de R$ 10 mil a R$ 15 mil. 
Entre os formados em administração, 
15,99% encontram-se na faixa salarial 
entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.

Empregabilidade
Segundo o levantamento, 47,09% 

trabalham na área de formação, 34,3% 
dos egressos não trabalham e 18,7% 
atuam em uma área diferente da sua 
formação. A pesquisa também indicou 
que 38% entre aqueles que responde-
ram que não trabalham dedicam-se à 
pós-graduação. Já 12% estão fazendo 
outro curso de graduação e 48,3% não 
têm ocupação.

Egressos de entidades privadas 
e públicas concordam que as institui-
ções de ensino precisam fazer mais 
parcerias com empresas, investir em 
aulas práticas e fomentar estágios. O 
levantamento ouviu 1.445 participan-
tes de 135 cursos diferentes de todo 
o país, sendo 1.089 formados e 356 
pessoas que abandonaram o curso ou 
ainda estudam. A margem de erro é 
de três pontos percentuais para mais 
ou para menos.
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Feira do Livro de Bento tem apenas 12 livreiros participantes
Programação segue até o próximo dia 29, com expectativa de venda de 30 mil exemplares 

Na última quarta-feira, dia 18, co-
meçou a 32ª edição da Feira do Livro de 
Bento Gonçalves, mais uma vez sendo 
realizada na praça Via del Vino. A feira se-
gue até o próximo dia 29, com uma gama 
de atrações, entre debates literários, lan-
çamentos de livros, oficinas e apresenta-
ções musicais. A edição 2017, no entanto, 
conta com apenas 12 livreiros. Garibaldi é 
outra cidade serrana que está realizando 
a Feira do Livro. Na cidade vizinha o even-
to começou na terça-feira, 17, e segue até 
este domingo, dia 22. A cidade que tem 
pouco mais de 33 mil pessoas terá seis 
livrarias participando. Bento Gonçalves, 
que tem mais de 115 mil habitantes faz 
uma feira aquém, também quando com-
parado a Carlos Barbosa, de pouco mais 
de 27 mil habitantes. A feira de Barbosa 
acontece de 9 a 14 de novembro, mesmo 
assim serão 9 livreiros participando.

Uma das principais atrações da 32ª 
edição da feira de Bento se apresentou 
na abertura do evento. O grupo porto-
-alegrense, Bando Celta, se apresentou 
às 19 horas de quarta. A edição 2017 da 
feira de Bento tem como patrono o es-
critor Christian David e como escritor 
homenageado, o escritor, cartunista e 
músico, Ernani Cousandier. A expectativa 
da Secretaria de Cultura é de vender pelo 
menos 30 mil exemplares. A projeção é 
também de 50 mil visitantes durante a 
programação.  

Prefeito não participa da 
abertura da feira

A Feira do Livro, que há anos é es-
premida na praça Via del Vino, fez uma 
das aberturas mais vexatórias dos últi-
mos anos. Com pouco mais de 40 pesso-
as presentes, o protocolo desgastante de 
apresentações durou mais de duas horas. 
Os poucos presentes aplaudiam, esperan-
do que finalmente a feira iniciasse Auto-
ridades ocuparam o microfone para tecer 
elogios, demonstrando a importância da 
cidade ter uma feira do livro.

O presidente da Câmara de Vereado-
res, Moises Scussel, no entanto, cometeu 
deslizes, errando nomes de convidados e 
trocando o nome do patrono pelo home-
nageado. O prefeito Guilherme Pasin não 
participou da abertura, sendo represen-
tado pelo Secretário de Cultura, Evandro 
Soares. Segundo o secretário, Pasin está 
em viagem a Brasília. O show da banda 
Bando Celta, marcado inicialmente para 
começar às 19 horas, começou quase 1 
horas depois, contando, naquele momen-
to, com pouco mais de 20 pessoas pre-
sentes.  

Programação: 
Dia 20 de outubro (sexta)
8h30 às 11h - Oficina “Descobrindo 

a forma do tempo e do espaço”, com a 
artista plástica e escritora Jaqueline Pau-
letti , no SESC. Público-alvo: Estudantes e 
professores de Artes e de Recursos

9h30 - Projeto Encontro com o escri-
tor - Christian David - Clube Aliança

9h30 e 10h30- Projeto Encontro 
com o escritor - Alexandre Brito - Palco 
da Feira

12h - Música na Feira com Palito e 
Caineletto Acústico

14h - Projeto Encontro com o escri-
tor - Jaqueline Pauletti - Palco da Feira

13h30 - Projeto Encontro com o es-
critor - Alexandre Britto - SESC

14h às 17h - Oficina “Como utilizar 
a literatura de fantasia em sala de aula”, 
com o escritor Christian David - Clube 
Aliança

16h - Coletivo Nest Panos - Apresen-
tação de Dança e Rap de Improviso com 
Deh Almeida.

17h - Apresentação de danças - Pro-
jeto Coração Cidadão

18h - Música na Feira com Jus e Rafa-
el Teclas Acústico

19h30 - Performance Mundo Virtual 
, com o Grupo Acto, de Garibaldi - Palco 
da Feira

Dia 21 de outubro (sábado)
Sábado Fantástico
9h às 11h - Oficina de Produção Edi-

torial, com Fabiano Mazzotti, no SESC. 
Público-alvo: escritores e público em ge-
ral.

9h30 - Apresentação do Grupo de 
Dança Studio Val Rocha

10h às 12h - Presença do Patrono 
Christian David, para autógrafos.

10h - Apresentação da Banda Furiosa
11h - Apresentação do Grupo Vira-

som
12h - Música na Feira - Antro Acús-

tico
15h - Palestra sobre Literatura fan-

tástica com o escritor Christian David - 
Palco da Feira.

16h - Palestra RPG e Literatura, com 
o escritor Christopher Kastensmidt e o 
professor Rafa Jaques, com mediação de 
Lucas De Lucca - Palco da Feira

18h - Música na Feira - Banda Mada-
lena Rock

Dia 22 de outubro
(domingo)

Domingo Mágico
13h - Música na Feira com Kelvin Al-

ves
15h - Apresentação de Giulia 

Dal’Oglio e Wiliam Baldasso - Musicais da 
Disney

15h às 17h - Presença do Patrono 
Christian David, para autógrafos.

17h - Espetáculo “Como Num Livro 
Aberto” com o Mágico e escritor Eric 
Chartiot

18h30 - Música na feira - Farina 
Brother’s Acústico

Atividades paralelas: 
- Food trucks 
- Autoral feira Criativa - Feira criativa 

com produtos autorais, que incentiva a 
economia criativa e marcas independen-
tes.

Dia 23 de outubro

(segunda)
9h - Espetáculo “Contos Mágicos”, 

com o escritor e mágico Eric Chartiot - 
Clube Aliança

9h15e 10h15- Projeto Encontro com 
o escritor - Antonio Schimeneck -Palco da 
Feira

9h30 - Projeto Encontro com o escri-
tor - Andre Neves - SESC

12h - Música na Feira - Samuel Pe-
drotti Acústico

14h - Espetáculo “Como Num Livro 
Aberto”, com o escritor e mágico Eric 
Chartiot - Clube Aliança

13h30 e 15h30 - Projeto Encontro 
com o escritor - Antonio Schimeneck - 
SESC

13h30 e 16h- Projeto Encontro com 
o escritor - Andre Neves - Palco da Feira

18h - Lançamento do livro “Antes 
que eu desista ou esqueça”, de Lucena 
Gava Zanetti. Participação especial do 
músico Miguel Rodrigues, autor do CD 
Por do Sol.

19h - Música na Feira - Luciano e 
Alex Acústico

Dia 24 de outubro  (terça)
8h30 - Oficina “A leitura de livros 

para a infância”, com o escritor e ilustra-
dor Andre Neves - SMED

9h 15- Projeto Encontro com o es-
critor - Ernani Cousandier - Palco da Feira

9h30- Projeto Encontro com o escri-
tor - Simone Sauressig - SESC

12h - Música na Feira com Darwin 
Muzacchio Acústico

13h30 - Projeto Encontro com o es-
critor - Simone Sauressig -- Palco da Feira

17h - Apresentação de danças - Pro-
jeto Coração Cidadão

18h - Música na Feira - Três em Um 
Acústico

19h - Lançamento da Coletânea 
Bento Gonçalvense de Direito - volume 
II , organizada pelos Camila Paese Fedri-
go, Cleber Dalla Colletta e Felipe Panizzi 
Possamai, com a colaboração dos juristas 
Alexandre Mussoi Moreira, Anna Luiza 
Trein, Bruna Barletta, César Tomasi, Cló-
vis Eduardo Malinverni da Silveira, João 
Ignacio Pires Lucas, Juleides Chiminazzo 
Bombassaro, Jaqueline Tittoni, Lúcia Re-
gina Ruduit Dias, Melissa Demari, Ramon 
Peres Liz, Silvana Paulina Robetti, Vitória 
Xavier Waskow e prefácio do advogado e 
professor universitário Dr. Jeferson Dytz 
Marin, no palco da feira.

19h30 - Cineserra: sessão de cinema 
de obras selecionadas pelo 5º Cineserra, 
com curtas de ficção, documentários e vi-
deoclipes. Local: Sesc

Dia 25 de outubro (quarta)
9h30 - Projeto Encontro com o escri-

tor - Ernani Cousandier - SESC
9h30 - Apresentação do Projeto Vi-

nícius e Eles, da EMEM Alfredo Aveline - 
Palco da Feira

12h - Música na Feira com Moisés 
Jacobs Acústico

14h - Projeto Encontro com o escri-

tor - Gúgui - Palco da Feira
13h30 às 16h30 - Oficina Contos de 

fadas , com a escritora Ninfa Parreiras - 
SESC

15h - Bate-papo sobre animação e 
quadrinhos, com Douglas Garcia Dias.

17h - Apresentação da Orquestra do 
Projeto Coração Cidadão

18h30 - Lançamento do livro “A nova 
medicina de Edward Bach”, de Vitória 
Boscardim

19h - Apresentação do Coro ITM
19h30 - Palestra “Mulheres na cul-

tura pop - multiplicidade e diversidade” 
com a Doutora em Comunicação Social 
Adri Amaral, na Faculdade CNEC Bento 
Gonçalves.

20h - Bate-papo sobre “A carreira 
de ilustrador”, com Ernani Cousandier e 
Douglas Garcia Dias

Dia 26 de outubro  (quinta)
9h30 - Contação de Histórias de ter-

ror com Bárbara Catarina - Palco da Feira
12h - Música na Feira com Palito e 

Caineletto Acústico
13h30 e 15h30 - Contação de Histó-

rias de terror com Bárbara Catarina - Palco 
da Feira

17h - Apresentação de danças - Stu-
dio de Dança Fabricio Lisbôa

18h - Música na Feira - Banda Jovem 
Ainda

19h30 - Apresentação do Projeto Vi-
nícius e Eles, da EMEM Alfredo Aveline - 
Palco da Feira
Dia 27 de outubro  (sexta)

9h15 - Projeto Encontro com o escri-
tor - Luis Dill - Clube Aliança

9h e 10h - Contação de Histórias de 
terror com Bárbara Catarina - SESC

9h15- Projeto Encontro com o escri-
tor - Ernani Cousandier - Palco da Feira

12h - Música na Feira com Maurício 
e Roger Acústico

13h30 - Projeto Encontro com o es-
critor - Luis Dill - SESC

13h30 e 15h30 - Contação de Histó-
rias de terror com Bárbara Catarina - Palco 
da Feira

14h - Projeto Encontro com o escri-
tor - Ernani Cousandier - Clube Aliança

17h30- Lançamento do livro “Em 
busca da plenitude”, de Vinícius Lima 
Lousada.

18h30- Música na Feira - Ópera Pam-
pa

Dia 28 de outubro (sábado)
Sábado do Terror
9h às 12h - Oficina de escrita criativa 

- Douglas Ceccagno - SESC. Público-alvo: 
escritores, estudantes, público em geral.

9h às 20h - Kombi do Terror
10h - Contação de Histórias de terror 

com Bárbara Catarina.
12h - Música na Feira com Jam Acús-

tico
4h - Contação de Histórias de terror 

com Bárbara Catarina.
15 - Jacksonology - Performance de 

Dança
16h Palestra “Mestres do horror” 

com Duda Falcão-mediação de Fernando 
Menegatti

18h - Música na Feira - Old School 
Funky

20h - Cinema de Rua - Curta-metra-
gem “O Guardião”, dirigido por Fernando 
Menegatti

Dia 29 de outubro (domingo)
10h - Abertura dos stands
10h às 18h - Kombi do Terror
15h - Música na feira - Banda Raio X
18h - Solenidade de encerramento
18h30 - Show de encerramento da 

32ª Feira do Livro: PANGEIA ELÉTRIKA 
show com “A Elétrika Tribo” e “Os Bardos 
da Pangeia”

Atividades paralelas:
- 2º Encontro Anual de Carros An-

tigos - 29 de outubro, na Via Del Vino 
-ESPAÇO DAS ARTES VISUAIS: Espaço te-
mático e interativo localizado à direita do 
Palco principal, que contará com a presen-
ça do Homenageado Ernani Cousandier e 
do ilustrador Douglas Garcia Dias durante 
o período da Feira. No espaço os visitan-
tes poderão conversar e acompanhar o 
trabalho dos artistas, além de interagir 
com o ambiente.

- Espaço Biblioteca Fantástica: Es-
paço temático e interativo da Biblioteca 
Pública Castro Alves, localizado à esquer-
da do Palco principal, onde os visitantes 
encontrarão as obras expostas do Patro-
no e Homenageado e além dos trabalhos 
de autores locais. No espaço também irá 
acontecer o tradicional Troca-troca de li-
vros (Projeto Leitura em Movimento).

- Café da Feira: Espaço localizado em 
frente ao Espaço das Artes Visuais, desti-
nado a comercialização de café e lanches.

Organizadores têm a expectativa de atrair aproximadamente 50 mil pessoas em 
quase duas semanas de evento
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Equipes feminina e masculina 
fazem uma das melhores campanhas 
dos últimos anos

O Bento Vôlei Infanto-Juvenil 
faz uma das melhores campanhas no 
Campeonato Gaúcho da categoria. A 
equipe masculina e feminina chega-
ram à semifinal do campeonato. No 
masculino, a equipe sofreu apenas 
uma derrota durante as três etapas, 
e busca o tricampeonato gaúcho. Já 
o feminino ficou com o 2º lugar em 
todas as etapas e visa manter os bons 
resultados para chegar à final. 

Pela categoria masculina, a equi-
pe comandada pelo técnico Carlão 
Mantovanelli perdeu apenas uma 
partida na fase classificatória. Em seis 
jogos, a equipe conquistou cinco vi-
tórias e sofreu apenas uma derrota, 
contra a equipe do Grêmio Náutico 
União. Durante as etapas, o Bento 
Vôlei perdeu apenas cinco sets e ter-
minou na liderança isolada com 15 
pontos conquistados. Na semifinal, os 
bento-gonçalvenses enfrentam o Grê-
mio Náutico União, única equipe que 
desbancou o Bento Vôlei na primeira 
fase. 

Na categoria feminina, a equi-
pe treinada pelo técnico Tomás Fer-
nandes ficou com a 2ª colocação em 
todas as etapas, conquistando cinco 
vitórias em oito jogos disputados. Na 
semifinal da competição, diferente da 
categoria masculina, os finalistas se-
rão definidos em dois grupos de três 
equipes cada. Os primeiros colocados 
de cada triangular avançam à final. No 
grupo do Bento Vôlei, a equipe en-
frentará o Grêmio Náutico União e o 
Recreio da Juventude.

Na semifinal do masculino, o Ben-

Bento Vôlei Infanto-juvenil na
semifinal do Gauchão

Semifinais - Campeonato Gaúcho 
Infanto-Juvenil 2017:

Masculino: 
IDA: GN União x Bento Vôlei - Por-
to Alegre
VOLTA: Bento Vôlei x GN União 
- Ginásio Municipal de Esportes - 
Bento Gonçalves
3º jogo (desempate) Bento Vôlei x 
GN União - Ginásio Municipal de 
Esportes - Bento Gonçalves

Feminino:
Triangular - Porto Alegre - 25 de 
outubro
Grêmio Náutico União x Bento 
Vôlei
Bento Vôlei x Recreio da Juven-
tude
Recreio da Juventude x Grêmio 
Náutico União

O Bento Vôlei Infanto-Juvenil faz uma das melhores campanhas no Campeonato 
Gaúcho da categoria

to Vôlei terá o direito de decidir em 
casa o confronto. O jogo de ida será 
realizado em Porto Alegre, na casa do 
Grêmio Náutico União, já o jogo de 
volta, bem como o confronto de de-

sempate, será em Bento Gonçalves. 
As partidas ainda não têm datas defi-
nidas. Na categoria feminina, o trian-
gular da semifinal será realizado em 
Porto Alegre, no dia 25 de outubro. 

Provas foram realizadas nos dias 
14 e 15 de outubro no município de 
Vacaria 

A equipe da ABC Concresul con-
quistou bons resultados na 7ª Etapa 
do Campeonato Gaúcho de Ciclismo 
de Estrada, realizado neste final de 
semana, 14 e 15 de outubro, em Vaca-
ria. Ao todo, quatro atletas da equipe 
bento-gonçalvense subiram ao pódio 
da competição, com destaque mais 
uma vez para a categoria estreante, 
que teve dobradinha no pódio da 
equipe da ABC Concresul. 

Na categoria estreante, Andrei 
Ferro e Alison Gonçalves, pela se-
gunda vez consecutiva, terminaram 
as provas em 1º e 2º lugar, respecti-
vamente, mantendo a equipe da ABC 
Concresul no topo do ranking por 
equipes na categoria. Na sub-30, Vi-
nícius de Goés Gonçalves terminou 
a prova na vice-liderança e, na cate-
goria Infanto Vitor Piletti Franzolozo 
também ficou com o 2º lugar no pó-
dio. 

Faltando apenas uma etapa, a 
ABC Concresul lidera as categorias 
estreante, sub-30, Juvenil e a Master 
A no ranking por equipes. Na classi-
ficação geral, a equipe bento-gonçal-
vense se encontra na vice-liderança, 
apenas atrás do Santa Ciclismo, de 
Santa Cruz do Sul. 

A 8ª e última Etapa do Campeo-
nato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 
de 2017 será realizada no dia 5 de 
novembro, em Bento Gonçalves, no 
Circuito dos Vinhedos. 

7ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de 
Estrada aconteceu no último final de semana

A 8ª e última Etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada de 2017 será 
realizada no dia 5 de novembro, em Bento Gonçalves, no Circuito dos Vinhedos

Resultados da 7ª Etapa do
Campeonato Gaúcho de Ciclismo 

de Estrada de 2017:
ABC CONCRESUL
Master A:
Leonardo Augusto Polleto - 6º lugar
Gustavo de Mello - 8º lugar
Fernando Maffessoni - 13º lugar
Giovanni Tecchio - 20º lugar
Master B:
Juarez Nunes dos Santos - 10º lugar
Master C:

Paulo Magnani - 6º lugar
Sub-30
Vinícius de Goés Gonçalves -
2º lugar
Infanto:
Vitor Piletti Franzolozo - 2º lugar
Estreante:
Andrei Ferro - 1º lugar - Campeão
Alison Gonçalves - 2º lugar

Apesar de a temporada não ter 
acabado, a Associação Carlos Barbosa 
de Futsal (ACBF) já planeja o futuro. 
Em uma entrevista coletiva realizada 
na tarde desta quarta-feira, o clube 
anunciou a renovação do contrato 
com o técnico Marquinhos Xavier. No 
ano que vem, o treinador irá conciliar 
o trabalho no time laranja com a Sele-
ção Brasileira.

Com o contrato renovado por 
mais um ano, Marquinhos comanda-
rá a equipe barbosense na LNF, Liga 
Gaúcha e na Copa Libertadores, além 
de outras competições que podem 
ser confirmadas para 2018. O técnico 
chegou em Carlos Barbosa em maio 
de 2014, quando substituiu Paulo 
Mussalem. Mas foi em 2015 que o tra-
balho começou a render frutos com a 
conquista dos quatro títulos que dis-
putou. Entre eles, o penta da LNF e o 
11º troféu do Gauchão.

No ano seguinte, levou a ACBF 
ao vice do Mundial e a conquista da 
Taça Brasil. Em 2017, levantou a taça 
da Supercopa e da Copa Libertadores. 
“Hoje estamos renovando o contrato 
do Marquinhos. A gente sabe da capa-
cidade de liderança do Marquinhos. 
Nos trouxe muitos títulos nesse perí-
odo e esperamos que siga trabalhan-
do desta forma junto com a comissão 
técnica, que dá todo esse suporte”, 
disse Fabiano Käfer, presidente da 
ACBF.

O supervisor Lavoisier Martins 
lembrou que é a primeira vez que um 
técnico da ACBF concilia o trabalho 
com a Seleção Brasileira. “Para nós é 
um momento de extrema felicidade. 

ACBF renova contrato com 
Marquinhos Xavier

Com o contrato renovado por mais um ano, Marquinhos comandará a equipe
barbosense na LNF, Liga Gaúcha e na Copa Libertadores, além de outras competições 
que podem ser confirmadas para 2018

É a primeira vez na história da ACBF 
que um treinador trabalha aqui na 
ACBF simultaneamente na Seleção 
Brasileira. A gente tem uma comis-
são multidisciplinar que vai dar todo 
o apoio. Na sua ausência, a comissão 
técnica vai dar continuidade ao traba-
lho e nesse ano foi demonstrado em 
alguns jogos que a gente consegue 
ter êxito da mesma forma”.

Marquinhos revela que está fe-
liz com o seu momento na carreira 
e demonstra confiança na comissão 
técnica para seguir o trabalho em 
alto nível para 2018. “Para mim é um 
momento especial que culmina com 
minha atuação dentro da Seleção Bra-
sileira. Também aceitei permanecer 
no cargo, pois tenho plena confiança 
nas pessoas que estão ao meu redor. 
Todas elas fazem um trabalho inter-
dependente e de muita responsabili-
dade”.

O técnico também comemora o 
fato de ficar tanto tempo no comando 
da equipe de Carlos Barbosa. “É um 
prazer imenso não só pelas conquis-
tas que já tivemos, mas também pela 
oportunidade de continuar um ciclo 
de trabalho que começou em 2014. 
Desde então, criamos um novo perfil 
competitivo que pudesse se adequar 
às questões financeiras do clube. A 
ACBF soube direcionar tudo isso e 
nos dizer o que realmente queria”, 
afirmou. “O fato de eu ir para a mi-
nha 5ª temporada em Carlos Barbosa 
é realmente surreal. Mesmo vivendo 
de uma forma intensa, jamais acredi-
tei que pudesse permanecer aqui por 
um longo tempo”, disse o treinador.
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Assaltantes capotaram um veícu-
lo Citroen C3 no km 194, da BR-470, 
em Bento Gonçalves às 23h32 de 
segunda-feira (16). Os criminosos es-
tavam indo a Veranópolis quando per-
deram o controle na curva. Um casal 
estava amarrado no porta-malas e foi 

Assaltantes capotam veículo com 
vítimas em porta-malas

Acidente foi registrado com veículo furtado em Farroupilha

encaminhado para atendimento no 
Hospital. Eles foram vítimas de um as-
salto, duas horas antes, na residência 
deles em Farroupilha. Os criminosos 
fugiram no outro veículo da família, 
um I/HYUNDAI IX35, placa IRV8744/
RS, que seguia logo atrás.

Tem sido cada vez mais comum 
os registros de ocorrências por rou-
bo a pedestre no município. Nesta 
quarta-feira (18), por exemplo, mais 
uma pessoa foi vítima de assalto. Por 
volta das 22h40, uma mulher de 31 

Pedestre assaltada próximo à rodoviária
anos, caminhava próximo à rodoviá-
ria central, quando foi abordada por 
um casal. O homem estava portando 
uma faca e anunciou o crime. Foi 
roubada a carteira da vítima, com 
R$80 e documentos.

Dois casos de furto foram regis-
trados na 1ª Delegacia de Polícia na 
quarta-feira (18). O primeiro foi rela-
cionado a um fato ocorrido ainda no 
dia 5 de outubro. Uma mulher de 51 
anos informou que pegou um cole-
tivo em frente a uma parada de ôni-
bus na Julio de Castilhos, no centro, 
e quando notou, havia sido furtada.

Laudos médicos, carnês de loja 
e R$200 em espécie que estavam 
guardados dentro de uma pochete 
foram furtados. A mulher acredita 
que o criminoso tenha agido na pa-

Mulheres são furtadas em coletivo 
e parada de ônibus

rada de ônibus. 
Já o segundo foi na terça-feira 

(17). A vítima, de 57 anos, se deu 
conta do furto ao chegar em casa, 
na Rua Francisco Tomasi, no bairro 
Fátima. Ela informou que uma cartei-
ra foi furtada, na qual haviam docu-
mentos e um cartão de banco.

Posteriormente, a vítima che-
cou que da conta bancária, foram 
sacados R$800 e transferidos mais 
R$1300. A mulher acredita que te-
nha sido furtada quando cochilou 
dentro do coletivo.

Uma mulher de 31 anos, foragi-
da da Justiça, foi presa por volta das 
17h, de quarta-feira (18), na Avenida 
Osvaldo Aranha, próximo ao Corpo 
de Bombeiros. Kelly Luana da Silva foi 
abordada e na consulta ao sistema, 

Foragida é presa na Osvaldo Aranha
foi verificado que ela estava em con-
dição de foragida.

Ela foi encaminhada à Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) para registro e recolhida ao 
Presídio Estadual.

O Presídio Estadual de Bento 
Gonçalves foi palco de um tumulto na 
parte interna e externa do local, na 
manhã de quarta-feira (18).

No dia da visita, os familiares 
foram impedidos de entrar na casa 
penitenciária, por conta de uma ten-
são entre os detentos. O diretor da 
penitenciária foi chamado para tentar 
acalmar os ânimos dos presidiários, 
que conversavam entre as celas aos 
gritos.

Segundo informações de fami-
liares de alguns apenados, o tumulto 
iniciou porque um detento estaria 
com problemas de saúde desde terça-
-feira (17) e ainda não havia recebido 
atendimento médico e remoção para 
o hospital.

A Gazeta tentou contato com o 
administrador da casa prisional, José 
Marcio da Rosa Oliveira, para esclare-
cer os fatos, mas ele não se encontra-
va no local.

Tumulto é registrado no presídio

Brigada Militar e Polícia Civil na Rua Assis Brasil, na entrada da casa penitenciária

Familiares dizem que um detento 
passou mal e não foi atendido

Familiares foram impedidas de entrar para visita por causa de tumulto

Durante deslocamento de ron-
da na quarta-feira (18), a equipe 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) lo-
calizou no km 210, às margens da 
BR-470, o veículo VW/Gol GTS, cor 

Veículo furtado é recuperado na BR-470

PRF encontrou veículo furtado na segunda-feira

branca, emplacado em Veranópolis.
Após verificação, constatou-se 

que o veículo encontrava-se com re-
gistro de furto ocorrido na segunda-
-feira (16). 



pense/14 anos) Todos os dias - 16h, 
21h  -Dublado
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 

Tempestade: Planeta em 
Fúria
(3D) (Duração 1:49min/ /Ficção Cien-
tífica) Todos os dias - 13:45h, 16h, 
18:45h - Dublado 21h - Legedado
Uma forte nevasca em pleno deserto 
no Afeganistão e altíssimas tem-
peraturas em Hong Kong matam 
centenas de pessoas. O engenheiro 
Jake Lawson (Gerard Butler) é então 
convocado para descobrir o que 
está acontecendo e, enviado para a 
estação internacional, desvenda uma 
imensa conspiração ao mesmo tem-
po em que precisa deixar para trás 
os atritos existentes com Max.

Shopping Bento

Sala 01

As Aventuras do Capitão 
Cueca
(3D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 
16h - Dublado
Jorge e Haroldo são amigos insepará-
veis, tanto no colégio quanto na casa 
na árvore que mantém juntos, onde 
se dedicam a escrever histórias em 
quadrinhos do Capitão Cueca, super-
-herói por eles inventado. Ambos 

adoram se divertir na base de pega-
dinhas, especialmente em relação aos 
professores e ao rabugento diretor 
Krupp. Quando são ameaçados de 
serem separados de turma, Jorge usa 
um anel hipnótico contra o diretor, 
que faz com que ele obedeça a todas 
as suas ordens. É quando a dupla tem 
a ideia de transformá-lo no próprio 
Capitão Cueca.

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/
Suspense/14 anos) Todos os dias - 
18:45h  -Dublado
Sala 02

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

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/Sus-
pense/14 anos) Todos os dias - 16h, 
21h  -Dublado

Programação válida de  19/10/2017 a 
25/10/2017. 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

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 13:45h, 
18:45h - 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.

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/Sus-

20 de Outubro de 2017 - Edição 3157
Circulação nas terças e sextas

Cena do filme Tempestade: Planeta em 
Fúria


