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Opinião da Gazeta
Quando a educação não é prioridade

A Escola Cecília Meireles, funda-
da há mais de 50 anos, está entre as 
instituições de ensino mais tradicio-
nais de Bento Gonçalves. Com o nome 
de uma poeta e jornalista, o educan-
dário tem, hoje, 730 alunos matricula-
dos em três turnos.

A nobreza do nome e o requin-
te da história, no entanto, está sendo 
sucumbido por instalações velhas e 
uma estrutura consumida pelo tem-
po. Há mais de um ano foram solicita-
das obras para obtenção de (Plano de 
Prevenção Contra Incêndio) PPCI, mas 
não foram iniciadas emperradas pelos 
trâmites legais. Os alunos correm ris-
cos diários

Com um dos prédios interditado, 
na entrada, uma corrente velha indica 
que o local, onde funcionavam sete 
salas de aula e de informática, além do 
refeitório. Aos  alunos, são oferecidos 

lanches pouco manipulados, ou seja: 
sanduíches. Com estrutura precarís-
sima e dependendo dos pingados do 
Estado para realizar as obras, a Escola 
Cecília Meireles que formou centenas 
de professores, corre risco de fechar 
as portas em 2018, já que a verba pe-
dida de R$ 1 milhão, se transformou 

em R$ 150 mil, aguardando indefini-
damente a liberação dos projetos na 
Secretaria de Obras do Estado.

O fim dessa história é certo: a es-
cola não vai receber alunos em 2018, 
pois é o retrato da atual situação do 
estado falido, que sacrifica a educação 
prioritariamente.
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O Sindiserp irá desembolsar mais 
de R$ 640 mil no mês de novembro. 
Servidores públicos receberam comu-
nicação para passar no sindicato e re-
ceber seu quinhão de R$ 350 reais, 

A presidente do sindicato, Isaura 
Zandonai garante que tem dinheiro em 
caixa e que ainda no mês de agosto, 
quando fazia campanha para se reele-
ger,  havia decidido a “doação” para 
todos associados. Ela classifica a ação 
como resultado de uma gestão limpa 
e eficiente.

“Resolvemos fazer essa doação 
em dinheiro justamente pensando na 
crise econômica. Quero dizer que foi 
feito uma boa gestão e não é uma em-
presa que visa lucro”, diz. 

Isaura rebateu críticas  sobre  a 
vultosa quantia que sairá dos cofres 

Presidente do Sindicato dos Servidores 
distribui R$ 640 mil para associados  
depois de perder a reeleição
1846 pessoas devem receber R$ 350 reais como 
“homenagem” pelo dia do servidor

do sindicato e garantiu que vai sobrar 
dinehiro em caixa, não precisando o 
valor.

“A decisão do que fazer sobre o di-
nheiro em caixa cabe a atual diretoria 
e não a futuros associados, ou quem 
quer que seja. A direção do sindicato 
tem responsabilidade sobre o financei-
ro e o que quer fazer com o dinheiro. 
As pessoas são maldosas e quem falou 
que houve retaliação da minha parte 
foi por interesses políticos” desabafou 
Isaura

Atualmente o Sindiserp conta com 
700 associados aposentados e mais de 
1000 ativos. Isaura que foi eleita pre-
sidente do sindicato em 2012, deixa 
o cargo em dezembro deste ano para 
Neilene Lunelli que venceu  a eleição 
ocorrida em 29 de setembro.

Isaura Zandoná :“A decisão do que fazer sobre o dinheiro em caixa cabe a atual 
diretoria e não a futuros associados, ou quem quer que seja”.

A Companhia Riograndense de 
Saneamento (Corsan) apresentou 
na última semana o projeto que 
visa captar água do rio das Antas 
e, com isso, aumentar o abasteci-
mento  nos municípios de Bento 
Gonçalves, Garibaldi, Carlos Bar-
bosa e Farroupilha.

Depois de quatro audiências 
públicas, ficou definida a captação, 
adutoras de água bruta e tratata-
da e a construção de uma Estação 
de Tratamento de Água em Bento, 
com capacidade de 1 mil litros por 
segundo, no valor de R$ 166 mi-
lhões.

O financiamento dever ser via 
Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID). As obras para a 
captação na bacia do Rio das Antas 
devem ser executadas entre 2018 
e 2022, segundo a Assessoria de 
Imprensa.

Sobre impacto ambiental e re-
alocação de moradores próximos 
ao local, a Assessoria garante que 
a “Corsan buscará minimizar todos 
os impactos decorrentes da obra, 
e não haverá necessidade de realo-
cação de moradores nos locais das 
intervenções”. 

Questionada sobre o mapa de 
localização da captação, a compa-
nhia explica que “o projeto está 

Corsan vai captar água do rio das 
Antas e promete tratamento de
esgoto a partir de 2018

em desenvolvimento, por isso não 
há ainda um mapa. Porém já está 
definido que a área da captação 
será de cerca de 5.000 m²”.

Estação de Tratamento 
de Esgoto se arrasta por 
seis anos

Depois de anos de espera, en-
traves relacionados à burocracias 
de processos licitatórios e falência 
de empresa vencedora, a Compa-
nhia Rio Grandense de Saneamen-
to (Corsan) publicou em julho o 
novo edital para a construção da 
Estação de Tratamento de Esgotos 
(ETE) do Barracão.

Atualmente, de acordo com a 
assessoria, o processo licitatório 
(que visa à contratação de empre-
sa que forneça, construa, instale, 
opere, monitore e preste treina-

mento operacional de uma estação 
de tratamento pré-fabricada para 
esgoto sanitário a ser implantada 
em Bento Gonçalves) está em an-
damento e encontra-se em fase de 
julgamento, sendo que nesta etapa 
estão sendo analisados os recursos 
impetrados pelas empresas licitan-
tes.

Com plano inicial de início em 
2011, Bento Gonçalves continua 
sem um metro cúbico de esgoto 
tratado. A obra até começou na-
quele ano, mas foi interrompida 
em 2012 com a possibilidade da 
existência de um sítio arqueológi-
co no local. As obras foram reto-
madas em 2014, mas novamente 
interrompidas em 2015, por pro-
blemas de nivelamento. Em 2016, 
a construtora e a Corsan quebra-
ram o contrato.



Os Correios e a Receita Federal 
lançaram na quarta-feira (25) um siste-
ma online com o objetivo de facilitar 
importação e exportação de encomen-
das. A ideia é simplificar o pagamen-
to de impostos. A plataforma Minhas 
Importações integra os sistemas dos 
dois órgãos com um novo modelo de 
importação no Brasil.

A novidade é que o correio do 
país de origem poderá enviar direta-
mente as informações do objeto pos-
tado para os Correios no Brasil que, 
por sua vez, passará os dados auto-
maticamente para a Receita Federal e 
demais órgãos aduaneiro autorizados, 
como a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) e a Vigilância de 
Trânsito Agropecuário Internacional 
(Vigiagro).

No site, o cliente terá acesso 

Nova plataforma facilita importação 
e exportação de encomendas

detalhado ao trâmite da encomenda, 
interagindo com órgãos de controle 
e fazendo pagamentos de impostos e 
serviços, além de enviar documentos 
complementares e fazer solicitações 
de revisão de tributos. Com o novo 
serviço, os usuários dos serviços po-
derão efetuar o pagamento dos tribu-
tos por meio do cartão de crédito.

A nova plataforma, desenvolvida 
durante quatro anos, está disponível 
no site dos Correios, onde o importa-
dor terá acesso após efetuar o cadas-
tro.

Comércio eletrônico
Segundos dados dos Correios, 

cerca de 21 milhões de pessoas já fize-
ram compras pela internet em sites de 
outros países. O valor movimentado 
chega a R$ 2,4 bilhões. 
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O número de trabalhadores ocu-
pados em empreendimentos de gran-
de porte (com 50 trabalhadores ou 
mais) caiu 29% em relação a 2015. A 
informação é do primeiro módulo da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílio Contínua (Pnad Contínua 2012-
2016) – Características Adicionais do 
Mercado de Trabalho, divulgado na 
última semana pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

A publicação indica ainda que 26% 
da população ocupada(empregadores, 
trabalhadores por conta própria e em-
pregados, desconsiderando o setor 
público e os trabalhadores domésti-
cos) trabalhava em empreendimentos 
de grande porte em 2016. Em 2012, 
eram no total 72,4 milhões pessoas 
ocupadas, número que saltou para 75 
milhões em 2015, vindo posteriormen-
te a cair para os 73,7 milhões do ano 
passado – o último ano da pesquisa.

O percentual daqueles que tra-
balhavam em empreendimentos de 
pequeno porte (com até 5 pessoas) 
subiu de 48,1% para 50,1% entre 2015 
e 2016.

Números de trabalhadores em empresas de
grande porte cai 29% em um ano

 
Formalização via CNPJ

A Pnad Contínua 2012-2016 cons-
tatou também o aumento da formaliza-
ção do emprego via Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ), tanto entre 
os ocupados por conta própria quan-
to entre os empregadores. Segundo 
os dados de 2016, 18,9% dos traba-
lhadores por conta própria e 82% dos 
empregadores estavam em empreendi-
mentos registrados no CNPJ . Em 2012, 
os percentuais eram de 14,9% e 75,6%, 
respectivamente.

A pesquisa aponta também que a 
formalização profissional é maior entre 
as mulheres. Em 2016, o percentual de 
mulheres que trabalhavam por conta 
própria em empreendimentos com 
CNPJ era de 20,3%, ante 18,2% dos ho-
mens. Já as empregadoras formalizadas 
eram 86,1% no mesmo ano, enquanto 
os homens empregadores formalizados 
chegavam a 80,2%. Em 2016, 30% das 
mulheres ocupadas como empregado-
ras ou trabalhadoras por conta própria 
tinham registro no CNPJ, enquanto 
esse percentual para os homens era de Cliente terá acesso ao trâmite da encomenda, interagindo com órgãos de controle

Assim como no mês passado, 
outubro repete o cenário de me-
lhora generalizada na Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) no Rio 
Grande do Sul, conforme pesqui-
sa divulgada na quinta-feira (26) 
pela Fecomércio-RS. O indicador 
registrou uma alta de 22,7% sobre 
o mesmo período do ano passado, 
chegando a 74,9 pontos.

Mesmo considerando a fraca 
base de comparação de 2016, os 
dados da pesquisa evidenciam um 
processo permanente de recupera-
ção na intenção de consumo das 
famílias gaúchas.Os dados especí-
ficos sobre o mercado de trabalho 
confirmam esse cenário. O indica-
dor que mede a situação do empre-
go permaneceu, em outubro, pelo 
nono mês consecutivo em nível oti-
mista, registrando 109,3 pontos.

Indicador que mede a intenção 
de consumo das famílias gaúchas 
cresce 22,7% em outubro

A alta sobre o mesmo mês de 
2016 foi de 11,9%. Embora os sal-
dos de geração líquida de emprego 
no Estado permaneçam negativos, 
a destruição de empregos perdeu o 
ritmo nos últimos meses. Em rela-
ção à situação de renda, o indica-
dor mostrou alta de 7,2% sobre ou-
tubro/2016, atingindo 74,8 pontos.

O indicador referente ao nível 
de consumo atual marcou 51,6 pon-
tos em outubro, com alta de 20,4% 
na comparação com o mesmo mês 
do ano passado, puxado principal-
mente pela combinação de inflação 
e taxas de juros reduzidas.

O índice que mede a facilidade 
de acesso ao crédito cresceu 27,9%, 
chegando a 69,0 pontos. Mais uma 
vez se percebe que o aumento 
ocorre sobre uma base deprimida 
de 2016.

Índices de 2017 são melhores indicadores do que de 2016

Neste mês de outubro recen-
seadores do Instituto Brasileiro de 
geografia e Estatística (IBGE) come-
çaram a realizar o Censo Agrope-
cuário 2017, em Bento Gonçalves. 
A pesquisa, que tem por objetivo 
colher informações de produtores 
rurais não acontecia desde 2007. 
O censo é realizado até fevereiro 
de 2018 e deve abranger cerca de 
1128 estabelecimentos comer-
ciais. O coordenador de sub área, 
Ricardo Bottega, explica sobre a 
importância da pesquisa.

“O objetivo é levantar infor-
mações do setor agropecuário, 
sobre hectares de uva plantado no 
município, não só sobre uva, mas 
de outras culturas também. Em 
Bento Gonçalves temos cinco re-
censeadores e cinco supervisores. 
É importante salientar que todos 
estão devidamente apresentados 
com coletes e crachás. As pergun-
tas são realizadas com o Smar-
tphone com o logotipo do IBGE”, 
explica.

Bottega lembra ainda que está 
acontecendo o processo de for-
mação de novos recenseadores. 
“Estamos com vagas para recense-
ador no posto do IBGE de Bento, 
e não tem taxa de inscrição e nem 
prova seletiva”, diz.   

A coleta de dados para o Cen-
so Agro 2017 será inteiramente 
digital, por meio dos Dispositivos 
Móveis de Coleta (DMCs), que ro-
dam um aplicativo inteiramente 
desenvolvido pela Diretoria de 
Informática do IBGE e serão capa-
zes de mostrar a imagem do setor 
censitário, a posição do recensea-
dor no terreno e os endereços dos 
estabelecimentos a serem recen-
seados.

O processo seletivo do 
IBGE

O IBGE abriu na última se-
gunda-feira, 23, as inscrições do 
processo seletivo para 1.152 va-
gas temporárias para o cargo de 

Pesquisa do Censo Agropecuário 
começou em outubro em Bento 

recenseador. As oportunidades são 
para atuar no Censo Agropecuário 
2017.

O IBGE não fará um concurso 
para selecionar os trabalhadores. 
Isso será feito por meio de um 
processo seletivo, que é uma con-
tinuidade da seleção publicada no 
edital nº 02/2017. Essa selação foi 
criada especificamente visando su-
prir as vagas nas UF/áreas de traba-
lho que tiveram candidatos inscri-
tos em número inferior ao de vagas 
oferecidas, tiveram a listagem de 
candidatos aprovados esgotadas 
ou, ainda, não tiveram candidatos 
inscritos. O quadro completo com 
as vagas e localidade não tinha 
sido divulgado até a última atuali-
zação desta reportagem.

Os candidatos devem ter nível 
fundamental e no mínimo 18 anos. 
O salário será por produção, calcu-
lada por setor censitário, confor-
me taxa fixada e de conhecimento 
prévio pelo recenseador, com base 
nas quantidades de unidades de 
estabelecimentos agropecuários 
recenseados. A jornada de traba-
lho recomendável será de, no mí-
nimo, 25 horas semanais, além da 

participação integral e obrigatória 
no treinamento.

Do total das oportunidades, 
5% serão reservadas para pessoas 
com deficiência e 20% para negros.

As inscrições estarão abertas 
de 23 de outubro a 6 de novem-
bro nos postos de inscrição do 
IBGE conforme lista divulgada no 
site www.ibge.gov.br/institucio-
nal/trabalhe-conosco.html. Não há 
cobrança de taxa de inscrição.

A seleção será feita por 
meio de análise de
títulos

A duração do contrato será de 
até cinco meses. As renovações e/
ou rescisões dos contratos esta-
rão condicionadas ao cronograma 
da operação e aos resultados da 
avaliação de desempenho do con-
tratado.

Seleções anteriores
Para o Censo Agropecuário 

2017, o IBGE abriu dois editais, 
um para 1.038 vagas temporárias 
de níveis médio e superior, e ou-
tro para 24,9 mil vagas de níveis 
fundamental e médio.

O censo é realizado até fevereiro de 2018 e deve abranger 1128 estabelecimentos

28,4%.
Em 2016, o aumento do registro 

no CNPJ ocorreu em todas as Grandes 
Regiões, contudo em menor intensi-
dade na Norte (3,3% apenas). A Região 
Nordeste foi a que apresentou o maior 
aumento no percentual de registrados 
no CNPJ entre 2012 e 2016, 33,1%, se-
guida pela Sudeste, com aumento de 
21,1%.
Sindicatos e cooperativas

A Pnad indica ainda que 12,1% das 
pessoas ocupadas ou que estiveram 
ocupadas estavam associadas a algum 
sindicato em 2016. Eram 16,9 milhões 
de sindicalizados frente a um total de 
139,1 milhões. Segundo o IBGE, é o 
menor percentual da série que iniciou 
em 2012 com 13,6% de sindicalizados.

O percentual de sindicalizados 
era maior entre homens do que entre 
mulheres: em 2016, foram respectiva-
mente 13,1% de homens ante 11,2% de 
mulheres sindicalizadas. Houve uma 
queda maior na sindicalização entre 
homens do que entre mulheres: em 
2012, os percentuais eram respectiva-
mente 15,3% e 11,9%. 
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O setor moveleiro do Rio Grande 
do Sul exportou em agosto US$ 18,3 mi-
lhões, uma alta de 23,7% em relação a ju-
lho e as importações totalizaram US$ 4,8 
milhões, alta de 97,6% em relação a julho. 
No entanto, houve queda em setembro 
de 12,2%, chegando a US$ 16,1 milhões 
e as importações recuaram 24,6%, atin-
gindo US$ 3,6 milhões. Mesmo assim, o 
saldo da balança comercial ficou positivo 
em US$ 12,4 milhões.

Entre os estados exportadores de 
móveis, temos Santa Catarina, Rio Gran-
de do Sul e Paraná, liderando o ranking, 
com cerca de 82,7% dos valores exporta-
dos. As exportações totais brasileiras em 
agosto, somaram US$ 59,2 milhões, cerca 
de 10,3% a mais do que os US$ 5,9 mi-
lhões alcançados no mês anterior.

De acordo com os dados do IEMI, 
desenvolvidos com base nas informações 
do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior – MDIC, os 
países destino das exportações brasilei-
ras são Estados Unidos em primeiro lugar, 
com 24,1%, seguido pela Argentina, com 
11,3%, e pelo Reino Unido, com 10,5%.

Exportações gaúchas
crescem em setembro

As exportações gaúchas somaram 
US$ 1,610 bilhão em setembro um cres-
cimento de US$ 309,2 milhões em rela-
ção ao mesmo período de 2016 (23,6%). 
O fato foi influenciado pelo aumento do 
volume embarcado em 50,4%, já que os 
preços dos produtos exportados sofre-
ram retração (-17,7%). Os principais des-
taques positivos do mês foram o cresci-
mento das receitas das vendas de soja em 
grãos (mais US$ 289,6 milhões, 140,0% 
em valor, 170,8% em volume e queda de 
11,4% em preços) e fumo em folhas (mais 
US$ 30,8 milhões, 23,9% em valor, 21,1% 
em volume e 2,3% em volume). Os dados 
foram divulgados nesta quinta-feira (26), 
pela Fundação de Economia e Estatística 
(FEE).

Já no acumulado do terceiro trimes-
tre, o Rio Grande do Sul contribuiu com 
8,6% das vendas externas brasileiras, apa-
recendo como o quarto maior estado ex-
portador, atrás de São Paulo (23,4%), Rio 
de Janeiro (10,4%) e Minas Gerais (10,4%). 
As exportações gaúchas totalizaram US$ 
4,940 bilhões, uma elevação de US$ 156,4 
milhões em relação ao mesmo período de 
2016 (3,2%). Esse crescimento decorre do 

Setor moveleiro tem balança
comercial positiva em setembro

aumento da quantidade embarcada ao 
exterior (3,2%), com os preços médios 
dos produtos exportados mantendo-se 
praticamente estáveis (-0,01%). O desem-
penho nacional foi superior: aumento de 
15,8% em valor, 8,3% em volume e 6,9% 
em preços.

A elevação de US$ 156,4 milhões do 
valor exportado pelo Rio Grande do Sul 
no trimestre é resultado do crescimento 
das vendas de produtos manufaturados 
(mais US$ 267,2 milhões; 16,9%). Houve 
recuo dos produtos básicos (US$ - 12,4 
milhões; -0,4%) e dos produtos semi-
manufaturados (US$ - 100,5 milhões; 
-26,2%). Em termos de volume, os embar-
ques de produtos básicos e manufatura-
dos cresceram, respectivamente, 10,5% 
e 9,4%, enquanto os semimanufaturados 
registraram um decréscimo expressivo de 
41,6%. Por outro lado, no que tange aos 
preços médios dos bens comercializados, 
cresceram os dos semimanufaturados 
(26,2%) e os dos manufaturados (6,8%), 
enquanto decresceram os dos básicos 
(-9,9%). 

As vendas de automóveis de passa-
geiros foram destaque entre os produ-
tos gaúchos exportados, registrando o 
maior crescimento em termos de receitas 
no terceiro trimestre (mais US$ 103,7 
milhões, 134,4% em valor e 158,4% em 
volume). Foram vendidas 21,1 mil uni-
dades de automóveis, enquanto foram 
embarcadas 8,5 mil unidades no mesmo 
período de 2016. Em relação ao terceiro 
trimestre de 2016, o crescimento de 12,6 
mil unidades vendidas deu-se, sobretudo, 
pelas vendas para a Argentina (aumento 
de 10,4 mil unidades) e o Peru (elevação 
de 1,2 mil unidades).

O incremento dos embarques de 
soja foi de 6,6% no trimestre (mais US$ 
99,2 milhões; aumento de 22,0% em vo-
lume e queda de 12,6% em preços), dei-
xando a oleaginosa em segundo lugar 
entre os produtos gaúchos exportados 
com maior crescimento. Os principais 
produtos vendidos no trimestre são soja 
em grão (32,1% da pauta estadual), fumo 
em folhas (9,4%), carne de frango (5,7%), 
polímeros (5,2%) e automóveis de passa-
geiros (3,6%).

Os principais países de destino dos 
produtos gaúchos no trimestre foram 
China (34,6%), Argentina (10,5%), Estados 
Unidos (6,9%), Paraguai (2,8%) e Bélgica 
(2,6%).

Em agosto as exportações aumentaram, mas tiveram queda novamente em setembro

As infrações de trânsito nas ruas 
de Bento Gonçalves teve uma dimi-
nuição de 7% na comparação de 2017 
com 2016. Nos nove primeiros me-
ses do último ano foram registradas 
5.454 infrações, já no mesmo perío-
do deste ano foram 4.671. De acordo 
com o Secretário de Gestão Integrada 
e Mobilidade Urbana, Amarildo Luca-
telli, a queda no número de infrações 
é o resultado de uma ação eficiente 
da Secretaria de Mobilidade Urbana.

“Estamos realizando palestras de 
educação para o trânsito em empre-
sas e escolas. As operações de balada 
segura e blitz com apoio da Brigada 
Militar também tem sido importante 
para diminuir os números de infra-
ções. São quatro blitz ao mês”, afir-
ma.

Apesar da diminuição no número 
de aplicações de multas, o secretário 
destaca o ranking das infrações. “A in-
fração mais comum consiste em mul-
tas aplicadas na área azul, seguido de 
carros estacionados em área proibida, 
documentação vencida, a não utiliza-
ção do cinto de segurança e por últi-
mo o fato da pessoa dirigir falando ao 
celular”, explica.

Segundo Lucatelli, a secretaria 
tem apostado fortemente no melho-
ramento da mobilidade urbana da 
cidade. O secretário explica que até 
2018 devem acontecer outras mu-
danças no fluxo do trânsito. “Estamos 
estudando implantar um corredor de 
ônibus na Avenida Osvaldo Aranha 
até início de 2018. Na esquina da rua 
Fiorelo Bertuol com a Pernambuco 
vamos colocar tachões de redução de 
velocidade”, explica.

Para onde vai o dinheiro 
das multas

Lucatelli, desconversa  quando 
é questionado  sobre valores arre-
cadados  e quanto é  aplicado  pela 
sua secretaria. Segundo Locatelli a 

Infrações de trânsito têm queda de 
7% nos primeiros nove meses de 2017

Secretaria de Mobilidade Urbana tem 
dois fundos para aplicação de recur-
sos. “Temos o fundo de iluminação 
(implantação de luminárias,  troca de 
lâmpadas, tudo que se refere a ilumi-
nação pública) e o fundo das multas 
(placas, sinaleiras e tudo que se refe-
re a questão da mobilidade urbana)”, 
explica.

Lucatelli não informou sobre va-
lores que já foram aplicados pela Se-
cretaria de Mobilidade Urbana, mas 
que, segundo ele, o município fica 
com uma parcela “baixa” dos valores 
arrecadados em cobranças de multas, 
já que o Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) fica com mais da 
metade do dinheiro.  

As infrações no  Rio
Grande do Sul

Os motoristas do Rio Grande 
do Sul estão sendo menos multados 
no Estado no primeiro semestre dos 
últimos dois anos. Segundo levanta-
mento preliminar do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran-RS), os 
primeiros seis meses de 2017 regis-
traram 1,57 milhão de multas, muito 
menos do que os 2,1 milhões compi-
lados em 2015. A redução é de mais 
de 500 mil infrações, ou aproximada-
mente 25,3%.

Os dados são preliminares por-
que os órgãos responsáveis por regis-
trar as multas têm até dois anos para 
atualizar a base do sistema. No en-
tanto, as informações já disponíveis 
mostram uma tendência: os gaúchos 
estão sendo menos multados.

Apesar da redução de multas, o 
gaúcho ainda sofre do mesmo pro-
blema: desrespeitar o limite de velo-
cidade. Do 1,57 milhão de infrações 
registradas no primeiro semestre de 
2017, a mais cometida é o excesso de 
velocidade (783.347), cerca de 49% 
do total. Em seguida, está a multa 
aplicada por conduzir o veículo sem 
carteira, com carteira vencida ou com 
carteira diferente do veículo conduzi-
do (117.454, cerca de 7,4%), e, em ter-
ceiro, estacionar em lugar proibido 
(103.627, por volta de 6,5%).

A maior parte das infrações nos 
primeiros meses de 2016 (631.381, 
cerca de 40%) foi aplicada por agentes 
de fiscalização usando um aplicativo 
criado pelo Detran, em parceria com 
o órgão de TI do governo estadual, 
a Procergs. Em segundo lugar, foram 
equipamentos eletrônicos (502.245, 
cerca de 31,8%), como pardais e ra-
dares móveis. Por último, agentes de 
fiscalização trabalhando diretamente 
na via (445.233, cerca de 28,2%).

5.454 infrações foram registradas nos nove primeiros meses de 2016,  
contra 4.671 deste ano

A maioria das infrações foram cometidas no estacionamento da Área Azul

Amarildo Lucateli, Secretário de Mobilidade Urbana, desconversa sobre o montante 
que sua secretaria pode utilizar da arrecadação em multas. 



Jornal Gazeta - sexta-feira 27 de Outubro de 2017 geral 07

J.M. estava indo para o traba-
lho a pé, há cerca de duas sema-
nas, por volta das 07h56 da ma-
nhã, quando foi abordada perto 
de casa, no Borgo, por um homem 
que anunciou um assalto. Ele não 
estava armado, mas diante da ne-
gativa da jovem de entregar a bol-
sa, o criminoso empurrou-a e fugiu 
com o objeto. Documentos, apare-
lho celular e dinheiro nunca mais 
foram encontrados desde então .

Foi a primeira vez que a vítima 
sofreu um assalto. “Tenho medo 
de andar na rua, como se me sen-
tisse em um semi-aberto (casa/tra-
balho) sem ter a liberdade de sair 
para outros lugares pois o medo 
me trava. A sensação é de estar 
sendo perseguida. Já morei na re-
gião metropolitana e nunca me 
senti presa ( com medo de andar 
nas ruas), mas aqui infelizmente 

Número de roubos a pedestres já ultrapassa média mensal de 2016
Número de assaltos já é quase maior que em todo o ano de 2015, e insegurança preocupa vítimas

fiquei assim”, conta ela.
Assim como a jovem, outras 

259 pessoas foram vítimas de rou-
bos à pedestres em 2017 em Bento 
Gonçalves, segundo a 2ª Delegacia 
de Polícia. A média de 25,9 roubos 
mensais já supera 2016 (que teve 
um total de 290 roubos e média de 
24,16) e 2015 (264 roubos e média 
de 22).

Vítima teve episódios de 
insônia

O trauma pós-traumático de 
sofrer um assalto também foi sen-
tido por J.P, que foi assaltado pela 
primeira e única vez em setembro 
de 2016, em frente à Igreja Cristo 
Rei. Abordado perto da meia-noi-
te, quando saía de um bar, o ho-
mem conta que ficou alguns dias 
com insônia devido ao susto. “No 
dia do assalto fui agredido com co-

ronhadas na cabeça e precisei fa-
zer pontos. Eu estava caminhan-
do em direção ao carro quando 
fui abordado e queriam que eu 
dirigisse, por isso entrei em luta 
corporal com os assaltantes. Um 
deles parecia ser menor de ida-
de”, relata.

“Roubaram meu carro, di-
nheiro, celular e documentos. Só 
recuperei o carro e ainda estava 
com sinal de um tiro de revólver 
no parabrisa”, relembra a vítima, 
acrescentando que deu o depoi-
mento na delegacia, mas nunca 
mais soube de como teria fica-
do as investigações. “Estou com 
medo de andar em Bento. A ci-
dade está muito violenta devido 
ao alto consumo de drogas e tmb 
desempregadas. A nível estadual 
a situação é igual”, registra.

Depois desse dia, J.P fica 
atento quando vai se  direcionar 
ao veículo, além de observar mui-
to antes de entrar na garagem 
de casa. “Evito lugares que não 
tenham movimentação. E quan-
do estou a pé, observo muito as 
pessoas que caminham atrás de 
mim”, diz.

Assalto na saída de uma 
Festa Junina

A advogada A.P.P.V. entrou 

nas estatísticas em junho de 2015, 
ao sair de uma festa junina que 
aconteceia em uma escola no bairro 
Cidade Alta. “Era final de sábado e a 
ação dos dois assaltantes ocorreu a 
poucos metros da escola e próxima 
de um fluxo intenso de pessoas”, 
fala. Assim como J.P, ela foi abor-
dada, juntamente com mais três 
amigas, quando estava andando em 
direção a um veículo.

“Os criminosos levaram perten-
ces pessoais, bolsa, documentos e 
dinheiro. Os assaltantes, era visível 

que um deles era menor de idade, 
saíram correndo na direção de um 
bairro próximo”, relata.

“A nós restou o sentimento de 
insegurança, pois o fato ocorreu 
em plena luz do dia e com gran-
de circulação de pessoas. Hoje não 
me sinto segura em lugar nenhum, 
independente do horário e de es-
tar em local movimentado, sempre 
procuro estar atenta a qualquer 
pessoa com atitude suspeita, a fim 
de me prevenir de qualquer ação”, 
conclui.

Casos de assaltos estão em média em 25,9 em 2017



Com o tema Prevenção a In-
cêndio, a Coordenadoria de Defesa 
Civil promove a 6ª Capacitação para 
Voluntários no dia 11 de novembro, 
das 8h às 12h, na Casa das Artes. O 
curso será ministrado pelo Corpo 
de Bombeiros.

As inscrições são gratuitas e já 

Curso de combate à incêndio gratuito 
é oferecido na Casa das Artes

estão disponíveis no site da Prefei-
tura, através do endereço: http://
cursos.bentogoncalves.rs.gov.br/
inscrever/1378.

Para mais informações, pode-se 
entrar em contato com o coordena-
dor da Defesa Civil, Thiago Fabris, 
pelo telefone (54) 99129-0602.

Neste sábado, dia 28, a partir das 
13h30, acontece o Confronto Kids 
Bboys e Bgirls. Segundo os organiza-
dores será realizado competições de 
dança no estilo Bboying. Devem par-
ticipar mais de 50 competidores entre 
nível iniciante e avançado.

O evento tem  início às 13h30min 
com algumas apresentações de gru-
pos locais da cidade, e também alguns 
grupos e projetos de outras cidade 
irão fazer algumas apresentação com 
coreografias.

Na tarde acontece também as 
batalhas nas modalidade 1 vs 1 kids 
Bboys , 2 vs 2 All style ( este estilo 
é aonde se mistura vários estilos de 
dança ) , 1 vs 1 avançado Bboys. Mc’s 
de Bento Gonçalves também devem 
se apresentar.

Batalha de dança acontece neste 
sábado dia 28 na Rua Coberta

Competição de dança acontece neste 
sábado à tarde

Curso tem inscrições gratuitas
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SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS 
E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BENTO GONÇALVES

Sede: Rua Domingos Rubechini, 258 – Bairro Fenavinho
Bento Gonçalves – RS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente deste Sindicato, no uso de suas atribuições e de acordo 
com o Estatuto da Entidade, CONVOCA, as empresas associadas para a 
Assembleia Geral Ordinária, que realizará na sede deste Sindicato, sita na 
Rua Domingos Rubechini, 258, Bairro Fenavinho, em Bento Gonçalves, 
no próximo dia 06 de novembro de 2017, segunda-feira, às 17h30 em 
primeira convocação com a maioria absoluta das empresas associadas 
presentes, ou em segunda convocação às 18h, com qualquer número de 

empresas  presentes, para tratarem da seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

1.  Prestação de contas relativas ao exercício de 2016 e respectivo
parecer do Conselho Fiscal;

2.  Outros assuntos de interesse da Entidade.

Bento Gonçalves, 25 de outubro de 2017.

Juarez José Piva
Presidente

Em sua décima edição, realizada 
em Garibaldi (RS) na última semana, 
o Concurso do Espumante Brasileiro 
premiou quatro rótulos elaborados 
pela Vinícola Aurora, sendo um de-
les escolhido entre os jurados como 
o destaque em sua categoria. Conde 
de Foucauld Demi-sec Branco, mar-
ca tradicional da vinícola que atrai 
apreciadores de diferentes perfis de 
consumo nas cinco regiões do Brasil, 
recebeu a distinção Cleber Andrade 
na categoria Demi-sec.

A distinção leva o nome do enó-
logo que deixou marcas significati-
vas na evolução do vinho brasileiro e 
faleceu há alguns anos e foi dada aos 
espumantes, premiados na competi-
ção deste ano e que passaram pela 
degustação de preferência pelos ju-
rados. Os outros três espumantes da 
Vinícola Aurora premiados no con-
curso foram o Saint Germain Demi-
-sec Branco, o Aurora Procedências 
Chardonnay e o Conde de Foucauld 

Vinícola Aurora conquista 4 medalhas no 
10º Concurso do Espumante Brasileiro
Realizado em Garibaldi (RS) de 18 a 20 de outubro, o espumante Conde 
de Foucauld Demi-Sec Branco é destaque na categoria

Brut Branco.
Os 53 jurados do 10º. Concurso 

do Espumante Brasileiro (enólogos, 
sommeliers e jornalistas especiali-
zados) avaliaram as 308 amostras 
inscritas, de 80 vinícolas, represen-
tantes de 7 estados. 

O concurso seguiu as normas da 
Organização Mundial da Uva e do Vi-
nho (OIV) e de acordo com as regras 
internacionais dos certames oficiais, 
premia 30% dos inscritos. Nesta edi-
ção do concurso, de forma inédita, 
todos os classificados entre os 30% 
em cada categoria receberam me-
dalhas de ouro por terem atingido 
pontuação de 88 a 91 pontos.

Estes e os demais rótulos da 
Vinícola Aurora, das marcas Aurora, 
Marcus James, Conde de Foucauld, 
Saint Germain entre outros, podem 
ser encontrados no território bra-
sileiro em restaurantes, lojas espe-
cializadas e em grandes redes de 
varejo.

Nauro Morbini, Enólogo da Viícula 
Aurora e Edgar Scorteganha,
Presidente da ABE

A Associação das Indústrias de 
Móveis do Estado do Rio Grande do 
Sul (MOVERGS) vai promover a pales-
tra “Desenvolvendo sua Inteligência 
Emocional” no dia 9 de novembro, 
às 17h, no auditório do Centro de 
Indústria e Comércio de Bento Gon-
çalves (CIC-BG).

O objetivo da palestra é contex-
tualizar o conceito de Inteligência 
Emocional, percorrendo as cinco 
habilidades que compõem essa com-
petência. A premissa é auxiliar no 
desenvolvimento da autoconsciên-
cia, autogerenciamento, motivação, 
empatia e relações interpessoais, 
que ajudam a  entender quais são as 
prioridades humanas na turbulência 
do mundo atual.

O evento é promovido pela 
Movergs e será ministrado por Ka-
rine Callegari, psicóloga, mestre em 
educação, psicomotricista, bloguei-
ra e professora. O valor do ingresso 
do evento para associados é R$ 15, 

Movergs promove palestra sobre Inteligência Emocional
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Psicóloga Karine Callegari ministrará palestra no CIC

para expositor FIMMA Brasil é R$ 20 
e para não associados R$ 25. Mais 
informações ou inscrições podem 

ser feitas pelo e-mail: projeto1@mo-
vergs.com.br ou pelo telefone (54) 
2102.2450. As vagas são limitadas.

O Projeto Sonhos de Menina 
Moça- Um Conto Real tem como ob-
jetivo ajudar meninas de 15 anos que 
sonham o rito de passagem que é a 
festa de debutantes, mas que não 
possuem condições financeiras. Entre 
as entidades parceiras, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Bento Gonçal-

CDL é parceira de Projeto Sonhos de Menina Moça

Andriele, que frequenta desde março  um cronograma especial, e o padrinho Ari Fachinetto

ves (CDL-BG), equilibra ações que pro-
movem conhecimento – através de 
palestras e oficinas – e encantamento 
– por meio do baile e sua pompa com 
vestidos de gala e valsa.

Neste ano, a CDL-BG leva aos sa-
lões do Clube São Bento, no próximo 
sábado (28), às 19h30, a estudante 

Andriele da Silva do Nascimento, 15 
anos. De poucas palavras, a garota 
apadrinhada pela entidade sabe que 
o baile será o coroamento de meses 
de treinamento e de um momento 
simbólico na vida dela.

A aluna do 8º ano do Caic, no 
Zatt, está, assim como as outras 
meninas selecionadas pelo projeto, 
desde março frequentando semanal-
mente um cronograma de palestras 
sobre mercado de trabalho, compor-
tamento, saúde da mulher, etiqueta, 
valorização, entre outros. 

ara participar do projeto, que 
neste ano chega à quarta edição, as 
meninas precisam estar inscritas nos 
Centros de Referência de Assistência 
Social e a família, no CAD Único (Bol-
sa Família). As entidades apadrinha-
doras são responsáveis pelo custeio, 
por exemplo, de vestido, transporte, 
fotos, entre outros.

Para o diretor da CDL, Ari Fachi-
netto, que será par de Adriele “é mui-
to emocionante ver essas meninas 
passando por essa etapa com uma 
nova perspectiva de futuro”, comen-
ta.
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O ano de 2018 é de incerteza 
para a Escola Estadual Cecília Meire-
les. Com um prédio interditado por 
causa de um raio que atingiu a ins-
tituição de ensino no dia 11 de ou-
tubro, toda a fiação elétrica foi com-
prometida e o local precisa passar por 
obras de reparos para a obtenção do 
Plano de Prevenção Contra Incêndios 
(PPCI). No entanto, o valor necessário 
passa de R$1 milhão e os trâmites le-
gais podem postergar o término das 
obras para depois do início do ano 
letivo, que é em março.

Segundo a diretora, Marilei An-
derle, a escola ficou fechada por cerca 

Com instalações precárias Escola Cecília 
Meireles pode fechar as portas em 2018
O pedido de R$ 1milhão para reformas é de maio de 2016, mas em junho de 2017 foi liberado somente R$ 150 mil, 
que ainda está na fase de projeto. A escola está com prédio interditado depois da queda de um raio no mês de outubro.

de dez dias para a realização de re-
paros emergenciais. O Corpo de Bom-
beiros então emitiu provisoriamente 
a liberação dos prédios, exceto o atin-
gido pelo raio, no dia 23 de outubro. 
Mas para regularizar a situação é pre-
ciso fazer o PPCI de toda a edificação 
da escola.

“Quando saiu a lei do PPCI nós 
já fomos atrás, e com a ajuda da 16ª 
Coordenadoria Regional de Ensino 
(CRE), entramos com um pedido em 
maio de 2016 para os reparos que 
seriam necessários para a liberação 
do plano. Recebemos uma verba de 
R$150 mil que está na conta de autô-

nomia da escola, mas está ainda em 
fase de projeto na Secretaria de Obras 
do Estado e precisamos aguardar”, re-
lata Marilei.

De acordo com a diretora, pelo 
fato da escola ser antiga, toda a estru-
tura precisa de troca de telhas, forros, 
calhas e fiação elétrica. Também está 
previsto incluir a colocação de para-
-raio no projeto, para evitar futuro s 
incidentes. “Um de nossos prédios 
está totalmente interditado. Mas o 
restante da escola também foi preju-
dicado, com disjuntores queimados, 
aparelhos eletrônicos e lâmpadas”, 
lamenta.

O prédio atingido pelo raio há 
duas semanas abriga sete salas de 
aula, cozinha, refeitório, acesso às 
quadras esportivas e laboratório de 
informática. Como está isolado, ain-
da não há como saber na totalidade o 
prejuízo. A diretora estima que prova-
velmente os trinta computadores usa-
dos pelos alunos tenham queimado. 
“Não sabemos como que está, porque 
não podemos entrar. Estamos em fase 
de adaptação”, explica. Como o refei-
tório ficou comprometido, os alunos 
recebem lanches alternativos, com a 
orientação da Secretaria de Educação.

16ª acredita em
conclusão de obras até 
março

A Coordenadora Adjunta da 16ª 
Coordenadoria Regional de Educação 
(16ª CRE), Margarete Bottega Toma-
zini, acredita que até março do pró-
ximo ano as obras na escola Cecília 
Meireles estejam concluídas. Mesmo 
acreditando na recuperação imedia-
ta do prédio interditado, Margarete 
lembra que o valor da obra ultrapassa 
R$ 1 milhão.

“A reforma foi solicitada há bas-
tante tempo e vai demandar tempo e 
dinheiro para consertar todo o pré-
dio. Por enquanto os alunos conse-
guem terminar o ano letivo”, garante. 
Ainda de acordo com Margarete, a 
Seduc está ajudando com profissio-
nais.  A coordenadoria de obras de 
Caxias do Sul também fornece ajuda 
à escola. 

Incerteza de 2018
O Cecília Meireles, que conta 

com 730 alunos matriculados em três 
turnos, com educação infantil, funda-
mental, média e magistério, não cor-
re o risco de não “existir” em 2018, 
conforme a diretora Marilene. “Em 
conversa  com a 16ª, a escola não 
fecharia. Mas se não acontecerem as 
obras e o PPCI, a gente não tem como 
começar em março. A gente não tem 
expectativas sobre o início do ano le-

tivo.
A escola não deixa de existir, 

mas há a possibilidade de não come-
çar o ano letivo na nossa casa. Todos 
os trâmites legais fazem com que a 
gente talvez não tenha tempo hábil 
de terminar as obras em março. Nós 
vamos terminar o ano letivo de 2017, 
mas temos 2018 como incerto”, fina-
liza.

CPM realiza rifa para
arrecadar fundos

O Círculo de Pais e Mestres 
(CPM) foi fundamental para que a es-
cola voltasse a abrir. Foi com fundos 
financeiros do CPM que foram reali-
zados os reparos de cerca de R$4 mil, 
devido à necessidade de que , com 
o dinheiro da escola, precisaria ser 
feito pelo menos três orçamentos di-
ferentes, podendo levar mais tempo 
para a liberação.

Agora, o grupo está promoven-
do uma rifa, com números a R$3 que 
tem como objetivo ajudar em outros 
reparos.  A equipe de reportagem en-
trou em contato com a Secretaria de 
Obras, porém, a pessoa responsável 
não se encontrava e não retornou a 
ligação até o fechamento da edição.

A queda do raio na
escola

Na manhã de11 de outubro a Es-
cola Cecília Meirelles foi atingida pelo 
raio que danificou as estruturas. Na-
quele dia (em virtude do ocorrido) as 
aulas foram suspensas.

Quando o raio atingiu a escola, 
os vidros de uma sala de aula estou-
raram com o impacto. Naquele dia o 
Corpo de Bombeiros analisou a estru-
tura e fez uma avaliação preliminar 
do local. O prédio azul, um dos prin-
cipais da instituição foi isolado. 

Cecília tem 730 alunos diididos em três turnos 

Laudo técnico dos Bombeiros liberou parcialmente a edificação para uso, mas PPCI 
precisa ser feito

Parte da relação dos materiais trocados para a liberação da escola
Prédio que conta com sete salas de aula, refeitório e
laboratório de informática está interditado

Diretora Marilei Anderle busca alternativas para arrecadar 
fundos para obras

Foto de documento de vistoria feita pelos bombeiros quem mostra danos devido ao raio

Raio atingiu escola no dia 11 de outubro 



esporte Jornal Gazeta - sexta-feira 27 de Outubro de 201710

Após realizar campanha históri-
ca com a equipe de Rugby XV, con-
quistando dois títulos e o vice-cam-
peonato do Super 8 de Rugby, agora 
a equipe do Farrapos direciona o seu 
foco para as competições de rugby 
Sevens, modalidade olímpica do Ru-
gby. A equipe comandada por Javier 
Cardozo iniciou os treinamentos na 
última semana, visando o Circuito 
Gaúcho 7’s de 2017, que inicia no 
dia 18 de novembro, com etapa em 
Porto Alegre.

Com seis títulos conquistados na 
história, a equipe bento-gonçalvense 
vai em busca do Heptacampeonato 
Gaúcho da modalidade, almejando 
dar continuidade à sua hegemonia 
no estado. No último ano, de forma 
invicta, a equipe conquistou o títu-
lo estadual, se classificando para o 
Total Sevens, que foi realizado no 
primeiro semestre deste ano, termi-
nando a competição nacional na 4ª 
colocação. 

A preparação do Farrapos para o
Circuito Gaúcho de Rugby Sevens 2017
Equipe bento-gonçalvense tenta o Heptacampeonato gaúcho da modalidade

Adulto - etapas
18/11 – Porto Alegre
02/12 - Bento Gonçalves
Juvenil - etapas
28/10 – Caxias do Sul
11/11 – Dois Irmãos
26/11 – Porto Alegre
Feminino - etapas restantes
29/10 – Estrela
19/11 – Caxias do Sul 

Calendário
CGR 7’s:

Neste ano, o técnico da equipe 
almeja trazer novamente o título do 
estadual para Bento Gonçalves, vi-
sando conquistar a classificação para 
a principal competição de rugby Se-
vens do país para buscar o título iné-
dito da competição nacional. Além 
da equipe adulta, o grupo de atletas 
da categoria Juvenil (M20), também 
volta aos gramados para o Circuito 
Gaúcho de Rugby Sevens, visando 
conquistar o seu primeiro título. 

Nas duas primeiras semanas 
de treinamento, a equipe realizou 
trabalhos de recuperação física dos 
atletas. Na segunda-feira passada, 
dia 16, o clube iniciou os seus tra-
balhos dentro de campo. “Vamos 
treinar na mesma intensidade que a 

gente treina XV, cada vez que o clu-
be entrar em campo é para ganhar. 
Vamos preparar a equipe juvenil e a 
equipe adulta para que entrem em 
campo e os títulos fiquem aqui em 
Bento. Vamos nos preparar, treinar 
muito e o foco agora é ganhar os es-
taduais, se classificar para o nacional 
e ganhar o nacional”, afirma Javier 
Cardozo. 

No adulto, o Circuito terá ape-
nas duas etapas. No dia 18 de no-
vembro, a primeira etapa será reali-
zada em Porto Alegre, já a segunda 
e última etapa será em Bento Gon-
çalves, no dia 2 de dezembro, no 
Estádio da Montanha. As categorias 
juvenil e feminino também disputam 
a competição.

A equipe comandada por Javier Cardozo iniciou os treinamentos na última semana, 
visando o Circuito Gaúcho 7’s de 2017, que inicia no dia 18 de novembro, com etapa 
em Porto Alegre

O bento-gonçalvense Douglas 
Ramos representou o município na 
8ª Etapa da Copa Prime de Jiu Jitsu, 
realizada no último domingo, dia 22, 
na cidade de Campo Bom. Com gran-
de atuação nos tatames, o atleta con-
quistou o 2º lugar na Categoria Adul-
to Faixa Roxa peso Pena. 

Além de Douglas Ramos, a Garra 
Team contou com mais um represen-
tante na competição. Marcelo Rosset-
to, de Guaporé, se consagrou cam-

Bento-gonçalvense conquista o 2º 
lugar na Copa Prime de Jiu Jitsu
Competição foi realizada no domingo, dia
22, em Campo Bom

Com grande atuação nos tatames, o atleta conquistou o 2º lugar na Categoria 
Adulto Faixa Roxa peso Pena

peão na Categoria Master NOGI faixa 
preta peso Leve.

No dia 18 de novembro, Bento 
Gonçalves vai sediar mais uma edição 
do Mega Fight, com lutas nas moda-
lidades Muay Thai e MMA. A Garra 
Team, organizadora do evento, estará 
presente na disputa em busca do pó-
dio. A 9ª e última etapa da Copa Pri-
me de Jiu Jitsu de 2017 será realizada 
no dia 19 de novembro, na cidade de 
Lajeado. 

O Colonial de futsal está chegando 
em sua reta final. Na noite desta sexta-
-feira, dia 27, a comunidade da Paulina 
receberá os jogos de volta das quartas 
de finais da categoria livre. Os vetera-
nos folgam mais essa rodada, pois já 
estão na fase de semifinais.

No primeiro jogo da noite, a partir 
das 19h30min, o Vale Aurora enfrenta 
a equipe da Eulália. No jogo de ida, as 
equipes ficaram no empate, portanto, 
quem vencer, segue na competição. Em 
caso de novo empate o jogo vai para 
os pênaltis.

Logo em seguida o São Valentim 

Semifinalistas do Colonial de 
Futsal serão definidos nesta sexta

“A”, que venceu o jogo de ida e agora 
joga por um empate, enfrenta o Santa 
Lúcia, que precisa vencer para forçar as 
penalidades máximas. O terceiro jogo 
da noite é entre Tuiuty e Sertorina. O 
Tuiuty, apesar de ter feito a melhor 
campanha, perdeu o jogo de ida e ago-
ra precisa vencer para levar o jogo para 
os pênaltis. Para a Sertorina, basta um 
empate para avançar à final.

E encerrando a noite, a Paulina do-
nos da casa, joga por um empate con-
tra o Faria Lemos. Em caso de derrota 
dos mandantes, a partida será decidida 
nas penalidades máximas.

O Veranópolis anunciou os 
seus primeiros reforços visando o 
Campeonato Gaúcho de 2018. Nas 
últimas duas semanas, nove atle-
tas foram anunciados pelo clube. A 
equipe Pentacolor, comandada pelo 
técnico Julinho Camargo, é uma das 
primeiras a iniciar a formação do 
elenco para a competição estadual 
do próximo ano. 

Com a comissão técnica já de-

Veranópolis apresenta reforços para Gauchão 2018
Clube é um dos primeiros do interior a iniciar a formação do plantel 
para a competição estadual

Goleiros: Reynaldo (remanecen-
te), Anderson Gavineski (rema-
necente)
Laterais: Felipe Mattioni (ex-Boa 
Esporte), Vinícius Bovi (remane-
cente), Romano Rodrigues (ex-
ABC); 
Zagueiros: Rafael Bonfim (rema-
necente);
Meias: Eduardinho (remanecen-
te), Rogerinho (ex-Macaé);
Atacantes: Juba (ex-Cuiabá), Wi-
lliam (ex-Macaé).
Comissão técnica: Julinho Ca-
margo (técnico), Sananduva (au-
xiliar técnico), Valemar Fernan-
des (preparador físico), Marcos 
Muniz (preparador de goleiros. 

Elenco do
Veranópolis para 

2018:

A equipe Pentacolor, comandada pelo técnico Julinho Camargo, é uma das primeiras 
a iniciar a formação do elenco para a competição estadual do próximo ano

finida, o clube agora visa as con-
tratações para o grupo de Julinho 
Camargo, visando realizar uma boa 
campanha no Gauchão de 2018, al-
mejando as competições nacionais.

Nas últimas semanas, nomes 
de peso do futebol gaúcho, bem 
como atletas conhecidos pela tor-
cida Pentacolor, foram anunciados 
pela diretoria. Dentre os jogadores 
contratados, destacam-se o lateral 
Felipe Mattioni, que teve passa-
gens pelo futebol inglês, italiano e 
espanhol. Sua última passagem foi 

pelo Boa Esporte; o atacante Juba, 
ex-Cuiabá e o atacante William, ex-
-Macaé, que esteve no elenco que 
foi campeão do interior pelo VEC 
em 2012. 

Atletas que estiveram no ano 
passado também estarão integran-
do o elenco para 2018, como é o 
caso do experiente lateral Vinícius 
Bovi e o meia Eduardinho, que 
soma sua nona passagem pelo clu-
be, Ao longo das próximas sema-
nas, mais jogadores serão anuncia-
dos pela direção.
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Um apartamento foi alvo de 
furto na manhã de quarta-feira 
(25), na Rua Senador Salgado Filho.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ao chegar no local, a vítima 
verificou que uma janela estava 

Furto em apartamento na Rua 
Salgado Filho

com marcas de terra, o que expli-
caria o acesso ao local por escala-
da. 

Foram furtados um notebook, 
uma janela, carregador, pen drive e 
cadernos.

Uma residência foi arrombada 
na noite de quarta-feira (25), na Rua 
Havaí, no bairro Maria Goretti.

A Brigada Militar foi chamada 
para atender a ocorrência. A vítima, 

Casa arrombada no Maria Goretti
de 32 anos, relatou que ao chegar 
em casa do trabalho, constatou o 
furto de joias- duas correntes de 
ouro e uma pulseira-um par de tênis 
e peças de roupas.

Uma ótica e joalheria foi alvo de 
três assaltantes na manhã de terça-
-feira (24), na Rua Dr. Antunes, no 
Centro.

Segundo o registro de ocorrên-
cia, o grupo de criminosos entrou no 
local armado e anunciando o roubo. 
Foram levados joias e relógios, mas 
ainda não há um levantamento de 
estoque para definir de quanto foi o 
prejuízo dos comerciantes. Estavam 
também no estabelecimento, os pais 
da vítima e proprietários da joalheria 
e uma funcionária. As imagens da câ-
mera de segurança foram entregues 
na Delegacia, que investigará o caso.

Joalheria é alvo de assalto no Centro
O delegado da 2ª Delegacia 

de Polícia de Bento Gonçalves (2ª 
DP), Álvaro Becker, fez um alerta 
para a população por meio de uma 
página de sua rede social para cui-
dados ao acionar alarmes de veí-
culos.

Segundo a publicação “está 
de volta nessa cidade um grupo de 
assaltantes que usa um aparelho 
que bloqueia a trava dos carros 
(Chapolin) não deixando que as 
portas se travem.

Então, quando você sair do 
carro, você aciona a trava elétrica 
e pensa que travou o veículo e, 
por costume, não confere se tra-

Delegado alerta para cuidados 
ao acionar alarmes de veículos

vou mesmo. Esta negligência pode 
reservar uma surpresa para você 
quando voltar”.

De acordo com o delegado, 
os criminosos podem levar tudo o 
que tem no veículo, furtar o veícu-
lo ou aguardar a volta do condutor 
para sequestrá-lo.

O alerta de Becker é para con-
ferir se a trava realmente funcio-
nou, mesmo em estacionamentos 
fechados. Os números de denún-
cia, caso seja vítima de algum 
crime como esse é 190 (Brigada 
Militar) e 197 (Polícia Civil), ou 
também através do whatsapp da 
2ª DP (54-991915428. 

 Foragido foi recolhido ao 
Presídio Estadual

Um homem de 48 anos foi pre-
so por volta das 19h30 de quarta-
-feira (25), na Rua Adelaide Basso 
Pasquali, no bairro Tancredo Neves.

Uma guarnição estava em pa-
trulhamento de rotina no local, 
quando avistou G. S e em consulta 
ao sistema policial averiguou que 
ele estava foragido do sistema pri-
sional de Bento Gonçalves. 

O homem foi levado à Delega-
cia de Polícia de Pronto Atendimen-
to (DPPA) para registro da ocorrên-
cia e recolhido ao Presídio Estadual. 

Foragido é preso no bairro Tancredo Neves

 Álvaro Becker fez alerta através do Facebook

Na manhã de quarta-feira, 
dois assaltanteds roubaram um es-
tabelecimento comercial.

O local, na rua Saldanha Mari-
nho, serve como posto de cobran-
ça de contas.

Bandidos assaltam estabelecimento 
no bairro Centro

Os indivíduos chegaram ao lo-
cal em uma motocicleta.

O caroneiro entrou no esta-
belecimento e rendeu as vítimas, 
exigindo uma quantia em dinhei-
ro. Ninguém ficou ferido.

Três assaltantes invadiram ótica e 
joalheria na manhã de terça

A filha de um empresário, de 
29 anos, foi sequestrada na manhã 
desta quinta-feira (26), próximo ao 
Colégio Sagrado Coração de Jesus, 
no bairro Cidade Alta.

Jovem sequestrada na Cidade Alta
Ela foi liberada horas mais tar-

de, em um posto de combustíveis 
na BR-470, perto da Panambra. A 
vítima prestou depoimento na de-
legacia.

A mãe de um adolescente de 
16 anos, registrou uma denúncia na 
Delegacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA) de que o filho teria 
sido agredido pela diretora de uma 
escola pública.  O jovem estava com 
um grupo de colegas caminhando em 

Mulher denuncia agressão à filho 
em escola pública

direção a um micro-ônibus que os le-
varia para a Feira do Livro, e proferiu 
um palavrão para um colega, em tom 
de brincadeira. A diretora então deu 
um tapa na boca dele. Esta não seria 
a primeira vez que o rapaz teria sido 
agredido pela diretora.



e, enviado para a estação inter-
nacional, desvenda uma imensa 
conspiração ao mesmo tempo em 
que precisa deixar para trás os 
atritos existentes com Max.

Thor: Ragnarok
(3D) (Duração 2h11min/  Ação, 
Fantasia, Aventura/12 anos) Todos 
os dias - 13;45h, 16:15, 18:45h  
-Dublado 21:15H Legendado -Pré-
-estreia 26/10 - 00:01h - Legen-
dado 
Thor (Chris Hemsworth) está 
preso do outro lado do universo. 
Ele precisa correr contra o tempo 
para voltar a Asgard e parar Rag-
narok, a destruição de seu mundo, 
que está nas mãos da poderosa e 
implacável vilã Hela (Cate Blan-
chett).

Shopping Bento

As Aventuras do Capitão 
Cueca
(3D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 
16h - Dublado
Jorge e Haroldo são amigos insepa-
ráveis, tanto no colégio quanto na 
casa na árvore que mantém juntos, 
onde se dedicam a escrever his-
tórias em quadrinhos do Capitão 
Cueca, super-herói por eles inven-
tado. Ambos adoram se divertir na 
base de pegadinhas, especialmen-
te em relação aos professores e ao 
rabugento diretor Krupp. Quando 
são ameaçados de serem separa-
dos 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
Uma mulher é assassinada e fica 
presa em um ciclo vicioso entre 
vida e morte. Ela deve resolver o 
mistério de seu próprio assassina-
to, ressucitando várias vezes até 
descobrir quem foi o responsável 
pelo crime. Só quando ela com-
preender o que causou sua morte, 
pode conseguir escapar de seu 
destino trágico.

Blade Runnner 2049 
(Duração 2:43th / Ficção Científica/
Suspense) Todos os dias (exceto 
31/10)- 20:30h Legendado 3D
Trinta anos após os acontecimen-
tos do primeiro filme, a humani-
dade está novamente ameaçada, e 
dessa vez o perigo pode ser ainda 
maior. Isso porque o novato oficial 
K (Ryan Gosling), desenterrou um 
terrível segredo que tem o poten-
cial de mergulhar a sociedade no 
completo caos. A descoberta acaba 
levando-o a uma busca frenética 
por Rick Deckard (Harrison Ford), 
desaparecido há 30 anos.

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

Cena do filme A Morte te dá Parabéns

Cena do filme Thor Ragnarok

Cena do filme  Tempestade Planeta em Fúria Cena do filme As Aventuras do Capitão Cueca

Programação válida de 26/10/2017 a 
01/11/2017. 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 

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 (Ti-
mothy Omundson) e sua namorada 
Vanessa (Thaila Ayala). Precisando 
de dinheiro, eles estão determina-
dos a construir uma extravagante 
mansão na floresta e lucrar com 
sua venda, mas Pica-Pau também 
mora no terreno e não pretende 
deixá-los em paz.

Tempestade: Planeta em 
Fúria
(2D) (Duração 1:49min/ /Ficção 
Científica) Todos os dias - 16:15h,  
21:15h - Dublado - 
Uma forte nevasca em pleno 
deserto no Afeganistão e altíssi-
mas temperaturas em Hong Kong 
matam centenas de pessoas. O 
engenheiro Jake Lawson (Gerard 
Butler) é então convocado para 
descobrir o que está acontecendo 
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