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determina regras mais rígidas aos pre-
sos que tiverem o benefício da “saída 
temporária”, vai faltar estrutura para 
cumprir.

 Mesmo Michel Temer sancionando 
a lei, no final de outubro, que transfor-
ma em crime hediondo o porte e a posse 
de armas de uso exclusivo das Forças Ar-
madas, tornando a punição mais severa, 
vai continuar faltando estrutura física 
de qualidade e quantidade para atender 
esta demanda.

Mesmo todo sabendo que  o soció-
logo Darcy Ribeiro  sempre esteve  certo 
sobre educação ser o caminho para re-
duzir a criminalidade, nem o município, 
nem o Estado nem a União investem em 
educação há décadas. Numa cidade em 
que dois “projetos”  ganham notorieda-
de de “gestão pública”, mas faltam mais 
de 500 vagas em escolas infantis, as con-
tas públicas são rejeitadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado, mas se decreta luto 
de sete dias para um político correligio-
nário cujo grande feito foi ter construído 
um estádio de futebol, vamos continuar 
aos sobressaltos a qualquer estouro de 
cano de descarga de automóvel.
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Opinião da Gazeta
Sem escolas e sem presídios

Apesar do relatório da Secretaria 
Especial de Direitos Humanos ter denun-
ciado as superlotações  nos presídios do 
país, ressaltando  no aumento do nível 
de estresse e recursos limitados, a fal-
ta de segurança das casas prisionais no 
país é reflexo da falta de investimentos 
em ampliações e unidades mais moder-
nas e seguras.

A superlotação impede  a prisão de 
mais deliquentes e o uso de tornozelei-
ras está com a ineficácia comprovada 
todos os dias.  As saídas temporárias 
também têm se mostrado desastrosas na 
grande maioria casos (incluindo os polí-
ticos condenados na Lava Jato que com-
parecem livremente à recepções fora do 
horário de recolher, entre outras coisas).

Depois da ineficácia do município 
em se defender de ações oportunistas, 
impedindo a construção do presídio no 
terreno já comprado na Linha Salgado, e 
a consequente perda de verba, a prefei-
tura até divulgou como certa, uma possí-
vel negociação com imóveis de proprie-
dade do Estado. Uma empresa teria se 
interessado em construir a casa prisional 
e, em troca, receber os imóveis.

O certo é que o Governo até publi-
cou um edital esta semana colocando à 
venda os imóveis pelo valor de mais de 
R$ 27 milhões, mas a empresa quer pa-
gar quase  R$ 10 milhões a menos, de 
acordo com a avaliação de mercado. A 
diferença é muito grande para que o ne-
gócio se concretize.

Então, a cidade vai continuar à 
mercê dos tumultos quase semanais 
que apavoram a população, como o que 
está na reportagem principal  da Gazeta 
desta edição. Mesmo transferindo dez 
“líderes”, o presídio vai continuar dei-
xando entrar a cocaína ( flagrada em ví-
deo pelos vizinhos e divulgado em redes 
sociais), vai continuar sob o comando de 
facções que se bravateiam em ritmo de 
Rap, em vídeos e áudios compartilhados 
freneticamente.

Mesmo a Câmara dos Deputados 
aprovando nesta semana dois projetos 
de lei que tornam mais rígido o cerco 
aos detentos. O primeiro foi  referente 
às operadoras de celular, que deverão 
bloquear o sinal em presídio, sob pena 
de multas que iniciam em R$50 mil e 
podem chegar a milhões. O segundo, 
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Na manhã desta quinta-feira,09, 
agentes do Grupo de Ações Especiais 
da Susepe (Gaes) revistaram detentos 
do Presídio Estadual de Bento Gon-
çalves. A revista aconteceu após o 
vazamento de um vídeo que mostra 
presidiários usando drogas. A ação 
culminou na transferência de pelo 
menos 10 detentos. Na revista foi 
encontrado drogas, celulares e facas 
artesanais.  

O tumulto não foi apenas na par-
te interna do presídio, mas também 
nos arredores. Por cerca de 3 horas 
a Rua Assis Brasil (que fica em frente 
da casa prisional) teve o trânsito in-
terrompido. Familiares dos apenados, 
inconformados com a ação da polícia, 

10 detentos são transferidos do presídio após revista da Susepe
A revista aconteceu após o vazamento de um vídeo que mostra presidiários usando drogas

discutiam com agentes do Pelotão de 
Operações Especiais (POE) da Brigada 
Militar. Sem se intimidar com a pre-
sença de câmeras e dos próprios po-
liciais, os familiares tentaram, inclusi-
ve, romper a barreira de segurança.

A operação foi batizada de Pente 
Fino, e aconteceu depois de a Susepe 
ter recebido denúncias de uso de dro-
gas dentro do presídio, que está in-
terditado desde setembro por causa 
da superlotação. Os apenados trans-
feridos foram para outros presídios 
da região.

Atualmente, a casa prisional, 
(que tem capacidade para receber 
pouco mais de 90 apenados) conta 
com cerca de 300 detentos.  

A interdição do presídio
Em setembro deste ano a Justiça 

determinou a interdição do presídio. 
Com a decisão, a penitenciária que 
abrigava 317 detentos poderá acolher 
apenas 192, e os 125 restantes deve-
rão ser transferidos.

A decisão prevê também que no-
vos presos provisórios, autuados em 
flagrante ou com mandado de prisão 
temporária, não poderão ficar mais 
de cinco dias no presídio se a capa-
cidade exceder o número imposto. A 
ação foi ajuizada pelo Ministério Pú-
blico, que argumentou que o prédio é 
antigo e não há na penitenciária uma 
classificação dos detentos de acordo 
com a Lei de Execução Penal. Também 
foram citadas a falta de oferta de tra-
balho a apenados e a falta de uma se-
paração por grupos criminosos.

O MP considera a situação do 
presídio preocupante desde 2007, 
quando, também a pedido do órgão, 
a Justiça proibiu a entrada de presos 
provisórios ou condenados de outras 
comarcas. Em 2012, foi determinado 
que a “cela do castigo” fosse ocupada 
por, no máximo, três pessoas.

Em maio de 2014, uma rebelião 
levou à remoção de todos os presos e 
a interdição total do presídio. No ano 
seguinte, a determinação foi atenua-
da, o que o levou o MP a ingressar na 
Justiça.

Familiares de detentos tentaram romper a barreira de segurança da polícia 

A Rua Assis Brasil ficou com o trânsito interrompido por cerca de 3 horas
Ação de agentes da Susepe durou
aproximadamente 3 horas 

Polícia apreendeu celulares, drogas e 
facas artesanais
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bento Gonçalves

 
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

Rua Julio de Castilhos, 497 – salas 1 e 2 – Fone/fax (54)2105-5678. 
Oficial: Getulio Fagundes da Rocha 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 
PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

IMÓVEL DE MATRÍCULA 23.745  
 

  

Bento Gonçalves, 01 de novembro de 2017. 
 

Getulio Fagundes da Rocha 
Oficial do Registro de Imóveis

GETULIO FAGUNDES DA ROCHA, Oficial de Registro de Imóveis da Co-
marca de Bento Gonçalves – RS, FAZ SABER que, ROBERTO CARLOS 
DACHERY, dirigente de empresa, inscrito no CPF sob nº 433.891.980-91 e 
portador da carteira de identidade nº 7036101355/SSP-RS e JULIANE FAN-
TIN, bancária, inscrita no CPF sob nº 530.536.300-44, portadora da carteira 
de identidade nº 7046754953/SSP-RS, ambos brasileiros, separados judi-
cialmente, residentes e domiciliados nesta cidade, requereram a retificação 
da descrição tabular do imóvel de matrícula nº 23.745 Livro 2-RG, deste 
Registro Imobiliário, de suas titularidades, constituído de parte do antigo lote 
rural nº 2 (dois) da Linha Estrada Geral Leste, zona urbana desta cidade, 
fazendo frente para Rua Caetano Leonardo Copat e travessa Sigismundo G. 
Vivan, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros 
Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na plan-
ta e no memorial descritivo do titular do imóvel confrontante de matrícula 
3.764, fica a proprietária, URBANIZADORA CAMPESTRE LTDA., hoje MI-
LANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
88.669.916/0001-80, cuja sede era na Av. Marechal Deodoro nº 139 – Sala 
306 – Bairro Centro, hoje estando em lugar incerto e não sabido, NOTIFI-
CADA do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados 
neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O 
pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 
213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis nes-
te serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. 
Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo 
da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao 
pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere aos 
NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressa-
mente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. 
Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas 
no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pes-
soa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos 
reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 
214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnação, contado da 
primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser 
deferida a retificação pretendida.

A partir de janeiro de 2018, a co-
bertura mínima obrigatória dos planos 
de saúde será ampliada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
A nova listagem terá a inclusão de 18 
novos procedimentos, entre exames, 
terapias e cirurgias, além da amplia-
ção de cobertura para outros sete, 
incluindo medicamentos orais contra 
o câncer. Pela primeira vez, um medi-
camento para tratamento da esclerose 
múltipla foi incluído.

A atualização do Rol de Procedi-
mentos e Eventos em Saúde será pu-
blicada amanhã (8) no Diário Oficial da 
União (DOU) e passa a valer a partir do 
dia 2 de janeiro. A nova lista é obri-
gatória para todos os planos de saúde 
contratados a partir da entrada em vi-
gor da Lei nº 9.656 de 1998, ou àque-
les que foram adaptados à lei.

Entre os novos procedimentos 
obrigatórios está um medicamento 
imunobiológico para tratamento de 
esclerose múltipla, além de oito me-
dicamentos orais para tratamento de 

Planos de saúde serão obrigados a oferecer 18 
novos procedimentos em 2018

cânceres de pulmão, melanoma, prós-
tata, tumores neuroendócrinos, mie-
lofiborese e leucemia. Também está 
entre as novas obrigações a realização 
de um exame PET-CT – para diagnós-
tico de tumores neuroendócrinos. A 
lista completa das incorporações está 
disponível no site da ANS.

As operadoras que não cumpri-
rem a nova listagem serão punidas 
com multas de R$ 80 mil por infração 
cometida. Para denunciar eventuais 
descumprimentos, o consumidor deve 
entrar em contato com a ANS e fazer 
a reclamação. Os canais de atendimen-
to são: Disque ANS: 0800 701 9656 – 
atendimento telefônico gratuito, dis-
ponível de segunda a sexta-feira, das 8 
às 20 horas (exceto feriados); o Portal 
da ANS; e o Núcleos da ANS, que fun-
cionam com atendimento presencial 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 
16h30 (exceto feriados), em 12 cidades 
localizadas nas cinco regiões do país.

Rol de procedimentos

Para saber se o procedimento 
receitado pelo médico está entre os 
obrigatórios, os consumidores po-
dem consultar o site da agência. A 
lista de procedimentos obrigatórios 
cobertos pelos planos de saúde é atu-
alizada a cada dois anos pelo Comitê 
Permanente de Regulação da Atenção 
à Saúde (COSAÚDE), formado por re-
presentantes de órgãos de defesa do 
consumidor, prestadores de serviços, 
operadoras de planos de saúde, con-
selhos e associações profissionais, e 
representantes de beneficiários. De-
pois de discutida no COSAÚDE, a pro-
posta final de revisão é submetida à 
Consulta Pública no site da ANS.

A ampliação da cobertura pode 
levar a aumento das mensalidades. 
Após a publicação da Resolução Nor-
mativa que amplia a lista obrigatória, 
a inclusão das novas coberturas é 
avaliada por um ano pela ANS. Caso 
a agência identifique impacto finan-
ceiro, este será avaliado no cálculo do 
reajuste do ano seguinte.

Bento Gonçalves foi eleita a ci-
dade com mais de cem mil habitan-
tes mais limpa do Brasil, segundo o 
Índice de Sustentabilidade da Limpe-
za Urbana (Islu), elaborado pela PwC 
Brasil em parceria com o Sindicato 
das Empresas de Limpeza Urbana do 
Estado de São Paulo (Selur).

O índice avalia a aderência mu-
nicipal à Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (PNRS) e foi realizado 
em cerca de três mil cidades. A pon-
tuação tem uma escala de 0 a 1, e 
quanto mais próximo de 1, maior o 
cumprimento das metas e diretrizes 
da PNRS. O resultado de Bento foi de 
de 0,769.

No ranking geral, Jesuítas, no 
Paraná, conquistou o primeiro lugar 
com pontuação de 0,909. No Estado, 

RN Freitas comemora a liderança do ranking de cidade mais limpa entre as de 100 mil hab
Município ocupa ainda 13º lugar geral no Estado

1. Bento Gonçalves: 0,769
2. Erechim: 0,758
3. Bagé: 0,729
4. Caxias: 0,727
5. Porto Alegre: 0,717

Ranking estadual 
acima de 100 mil 

habitantes

Ranking nacional 
acima de 100 mil 

habitantes
1. Bento Gonçalves: 0,769
2. Erechim: 0,758
3. São Caetano do Sul (SP): 0,745
4. Maringá (PR): 0,744
5. Niterói (RJ): 0,742

A próxima semana deve ser en-
solarada na Serra Gaúcha. Após dias 
de instabilidade, o sol volta a brilhar, 
com temperaturas chegando a 30°. Já 
neste final de semana a temperatura 
deve entrar em elevação, chegando 
aos 25°. Apenas no final da próxima 
semana, entre sexta-feira, 17, e sába-
do, dia 18, deve voltar a chover na 
Serra.  

Primavera dos temporais
A predominância do tempo seco 

e sol forte, no entanto, não tem sido 
rotina nesta primavera, que, tem 
sido de temporais frequentes. Com 
o aumento do calor e da disponi-
bilidade de umidade no ar sobre o 
Brasil, os temporais de primavera se 
espalham pelo país. A chuva volumo-
sa é bem vinda para encher os rios, 
reservatórios e as represas para o 
abastecimento de água,  mas podem 
causar grandes prejuízos materiais e 
até mortes. Em outubro, a chuva vo-
lumosa se concentrou sobre os esta-
dos da Região Sul, em Mato Grosso 
do Sul  e em São Paulo. Mas nos pri-
meiros dias novembro, os temporais 
se espalharam por todas as Regiões 

Próxima semana será de predomínio de sol e 
temperaturas chegando aos 30°
Calor e tempo seco chega após dias de instabilidade e chuva forte

do país.
Entre a noite do dia 7 e a ma-

drugada de 8 de novembro de 2017, 
tempestades muito fortes foram 
observadas entre o centro-norte de 
Goiás, nordeste de Mato Grosso e o 
centro-sul do Tocantins. O que mais 
chamou a atenção foi o grande volu-
me de chuva em pouco tempo. 

Tecnicamente já se considera 
chuva forte um volume de 20 mm 
acumulados em 1 hora. Em vários 
locais destas regiões, as estações me-
teorológicas automáticas operadas 
pelo Instituto Nacional de Meteoro-
logia registraram mais de 40,0 mm 
em 1 hora ou mais de 50,0 mm em 
apenas 2 horas de precipitações. 

A primavera deste ano também 
deve terminar com o fenômeno da 
Zona de Convergência do Atlântico 
Sul (ZCAS), que proporciona chuva 
volumosa para várias regiões do país, 
informa o Climatempo.

Em geral, o aumento do calor e 
da umidade da estação provocam as 
costumeiras pancadas de chuva no fi-
nal da tarde ou da noite nas regiões 
Centro-Oeste e Sudeste.

A estação também traz poucas 

alterações nos totais mensais de 
chuva na região Sul. Já nas regiões 
Norte e Nordeste, costuma haver 
pouca variação de temperatura.

Probabilidade de 55% do 
La Niña

O Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet) informa que há um 
aumento da probabilidade entre 
55% e 60% de ocorrer o fenômeno 
La Niña no Sul durante a primavera 
e verão de 2017-18. Diferentemen-
te do El Niño, o fenômeno consiste 
na diminuição da temperatura das 
águas do Pacífico

Os meteorologistas confirmam 
essas previsões em parte devido ao 
resfriamento recente das anomalias 
de temperatura superficial e sub-
-superficial.

O La Niña, de forma geral, costu-
ma aumentar a ocorrência de chuvas 
no norte do Nordeste e no leste da 
Amazônia. No Sudeste, as tempera-
turas ficam abaixo da normalidade, 
informa o Climatempo. No entanto, 
não há condições técnicas para que 
o fenômeno ocorra.

a campeã foi Camaquã, com 0,898, 
que ficou em segundo no país. Presi-
dente Lucena ocupa a vice-liderança 
gaúcha, com 0,875, seguida por Vale 
Real, 0,875 e Imigrante, 0,801.

Já nos municípios com mais de 
cem mil habitantes, além da lide-
rança bento-gonçalvense,  Erechim 
ficou em segundo, com 0,758 e em 
terceiro, São Caetano do Sul (SP), 
com 0,745. No Rio Grande do Sul, o 
terceiro lugar é de Bagé, 0,729 e o 
quarto, de Caxias do Sul, 0,727.

Para chegar aos resultados do 
ISLU, quatro aspectos são levados em 
consideração: Engajamento do Muni-
cípio (população atendida e popula-
ção total); Sustentabilidade Finan-
ceira (arrecadação específica menos 
despesa do serviço sobre a despesa 

total do município); Recuperação 
dos Recursos Coletados (material 
reciclável recuperado sobre total co-
letado); e, por fim, Impacto Ambien-
tal (quantidade destinada incorreta-
mente sobre a população atendida).

Para Rui Nascimento Freitas, 
presidente da RN Freitas, que é res-
ponsável pela coleta de lixo do mu-
nicípio, a colocação é gratificante.

“A população e quem recolhe o 
lixo contribui para cidade se manter 
limpa. Ter um serviço reconhecido 
não só pelo município, como tam-
bém pelo país, é muito gratificante 
para a nossa empresa. Tem uma re-
percussão muito positiva”.

Ele acrescenta que parte desse 
reconhecimento é em virtude da 
limpeza dos caminhões, que são 

lavados todos os dias. “É um custo 
altíssimo que eu tenho, mas que ao 

final teve uma recompensa”, come-
mora. 



Nissan Versa, modelo popular também figura entre os mais vendidos

HB20 está entre os carros mais vendidos pela Hiunday
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Após três anos consecutivos em 
queda, o setor automotivo respira no-
vos ares em 2017. Os números estão em 
crescimento na produção, vendas, inves-
timentos e na utilização da capacidade 
de produção. Concessionárias de Bento 
Gonçalves afirmam que a meta de ven-
das de novembro e dezembro deve ser 
10% a mais que do último ano. O gerente 
comercial da Toyota, Daniel Dorneles, 
está otimista quanto a recuperação do 
mercado.

“As vendas de automóveis estão 
em crescimento, já superaram do último 
ano. Posso dizer que nos últimos meses 
crescemos bastante. Em outubro vende-
mos 60% a mais que no ano passado. Para 
novembro e dezembro prevemos 10% a 
mais”, aposta. O crescimento de vendas 
é natural e expressivo, já que 2016 foi 
um dos anos com piores vendas. A recu-
peração, ainda tímida, reflete na venda 
dos principais carros da marca.

A Nissan Kicks, segundo Dorneles, 
é o modelo mais vendido. Com valor na 
média de R$ 70 mil, o carro é a sensação 
do momento. O Versa, que tem o valor de 
entrada próximo dos R$ 45 mil, também 
está na liderança de vendas. “Estamos 
com expectativa positiva para novembro 
e dezembro. Temos o Kicks e o Versa que 
estão na liderança de vendas”, afirma.

A Carway também aposta em boas 
vendas de seus veículos Hyundai. Se-
gundo o gerente de vendas, Anderson 
Teixeira, dezembro não é um mês fértil 
para venda. “No ano passado foram 11 
carros vendidos em dezembro, e neste 
ano pretendemos vender 20. Em janeiro 
as vendas devem retornar com força. Em 
2017 já teve bastante melhorias, mas em 
2018 deve acontecer um aquecimento 
expressivo das vendas”, acredita. Ainda 
segundo Teixeira, são vendidos em torno 
de 20 carros ao mês”, afirma.

De acordo com o gerente de ven-
das, os clientes (geralmente com poder 
aquisitivo alto) optam por compra à vis-
ta ou com taxa zero, deixando dinheiro 
aplicado e efetuando a compra com 60% 
de entrada.

Exportações  têm
 impacto  positivo

A indústria automobilística brasilei-
ra segue em recuperação graças, princi-
palmente, às exportações, que registram 
recordes sucessivos. Para o período de 
janeiro a julho, as vendas externas au-
mentaram 55,3%, em comparação ao 
mesmo intervalo de 2016, e puxaram a 
produção, que cresceu 22,4%, permitin-
do assim uma melhora, ainda que pe-
quena, no uso da capacidade instalada 
das empresas e estabilidade no nível de 

O Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes – DNIT 
aderiu ao Sistema de Notificação Ele-
trônica – SNE, uma solução tecnológi-
ca lançada pelo Departamento Nacio-
nal de Trânsito (DENATRAN), que tem 
como objetivo facilitar a comunicação 
de infrações de trânsito entre órgãos 
autuadores e motoristas.

Ao baixar o aplicativo, o proprietá-
rio do veículo passará a ser informado 
eletronicamente acerca das infrações 
cometidas. Desta forma, será possível 
pagar com até 40% de desconto as mul-
tas de trânsito aplicadas pelo DNIT a 
partir de 1º de novembro de 2016. Para 
isso, o condutor deve se cadastrar com 
seus dados e do veículo. O desconto 
imediato é possível nas situações em 
que há o reconhecimento do cometi-
mento da infração, sem interposição 
de recurso pelo cidadão.

O prazo legal para que o DNIT en-
vie a primeira comunicação ao proprie-
tário do veículo, a Notificação de Autu-
ação, é de até 30 dias a contar da data 
do cometimento da infração. A partir 
daí o condutor pode assumir a infra-
ção e quitar seu débito com 40% de 

Venda de veículos deve crescer 10% 
em dezembro, em comparação ao 
mesmo período de 2016
Recuperação gradual deve ganhar força em 2018, com mercado
voltando a aquecer

emprego.
Nos sete primeiros meses do ano, 

foram exportados 439,6 mil automóveis, 
comerciais leves, caminhões e ônibus, 
ultrapassando a melhor marca anterior 
para o período, que foi em 2005, com 
420 mil unidades. Aquele ano também 

foi o melhor para o setor, com 724,1 
mil veículos enviados ao exterior. Os fa-
bricantes acreditam que podem superar 
esse volume ainda neste ano.

Só em julho as exportações soma-
ram 65,7 mil unidades, 42,5% a mais que 
em igual mês do ano passado.

Aplicativo auxilia acesso sobre 
multas de trânsito
Com aplicativo é possível pagar com até 40% de 
desconto infrações de competência do DNIT

desconto, abrindo mão de apresentar 
Defesa ou Recurso. Com o aplicativo, o 
infrator será comunicado de forma ágil 
e eficiente sobre o cometimento da 
infração, podendo pagá-la até mesmo 
pelo smartphone.

A solução está disponível na ver-
são web e na versão mobile nas lojas 
Play Store (Android) e Apple Store (iOS).

O proprietário do veículo passará a ser 
informado eletronicamente acerca das 
infrações cometidas

O ex-prefeito e ex-deputado fe-
deral Darcy Pozza morreu na noite de 
quarta-feira (08). Pozza completou 79 
anos em julho último e convalescia em 
casa de um acidente vascular cerebral 
(AVC) sofrido em 2012, durante a cam-
panha para eleição de Guilherme Pasin. 

Pozza foi prefeito pela primeira 
vez em 1973, e voltou a administrar o 
município de 1996-2000 e 2000-2004. 
No intervalo, por 20 anos, atuou como 
Deputado Federal em Brasília entre 
1979 e 1991.

Pozza graduou-se em Economia 
pela Universidade de Caxias do Sul em 
1963. A carreira política começou cinco 
anos depois, quando ele foi eleito vere-
ador pela Aliança Renovadora Nacional 
(Arena). 

O velório, aberto à população, foi 

Morre Darcy Pozza, ex-prefeito 
de Bento Gonçalves 

realizado no Salão Nobre do Palácio 
Municipal e o sepultamento foi no Ce-
mitério Público Municipal Central. Po-
zza era viúvo e deixa duas filhas. 

Pozza foi prefeito por três vezes em 
Bento Gonçalves

Gerente de vendas da Carway, Anderson Teixeira

Velório de ex-prefeito aconteceu na prefeitura
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Jorge Imai, Importadora Imai, André Correa do Lago, embaixador do Brasil no Japão, Rosana 
Pasini, Gerente de Exportação e Importação da Vinícola Aurora, Arielson Benvegnú, Presidente 
do Conselho de Administração e Hermínio Ficagna, Diretor Geral da Vinícola Aurora

A Vinícola Aurora realizou nesta 
quarta-feira (8 de novembro) seminário 
no Japão, na Embaixada do Brasil em Tó-
quio, em conjunto com o seu importador 
mais antigo naquele país, comprador dos 
produtos da Aurora há mais de 20 anos. O 
evento foi destinado aos seus clientes lo-
cais e a potenciais clientes, chefs de cozi-
nha, compradores de lojas de bebidas al-
coólicas e não alcoólicas. A programação 
incluiu apresentação da empresa, sua his-
tória e seus produtos, proferida por seu 
diretor-geral, Hermínio Ficagna, a gerente 
de Exportação e Importação, Rosana Pasi-
ni e o Secretário do Conselho de Adminis-
tração, Arielson Benvegnú. Em seguida, 
houve a degustação de vários rótulos, 
como os espumantes da linha Aurora, os 

Vinícola Aurora promove evento na Embaixada do Brasil em Tóquio
Presente no Japão há 20 anos, empresa apresenta sua história e seus produtos para clientes em potencial naquele mercado

vinhos tintos e brancos das linhas Aurora 
Varietal e Aurora Reserva, com destaque 
para o lançamento Aurora Reserva Rosé, e 
sucos de uva integrais marca Aurora.

“O Japão representa 23,6% das ex-
portações da Vinícola Aurora neste ano, 
de janeiro a outubro, afirma Rosana Pasi-
ni. “Temos grande potencial de aumentar 
nossas vendas para aquele mercado, tanto 
com nossos vinhos e espumantes quanto 
com nosso suco de uva integral”, adianta 
Rosana.
Prowein na China

Após a estada no Japão, Hermínio 
Ficagna, Rosana Pasini e Arielson Benveg-
nú seguem para a China, para a segunda 
participação consecutiva da Aurora na 
Prowein Shangai, a versão asiática da 

maior feira de vinhos da Alemanha (Pro-
wein Dusseldorf), de 14 a 16 de novem-
bro. http://www.prowinechina.com/en/. 
No estande Wines of Brasil, do Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin) com apoio 
da Agência Brasileira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos (Apex-Brasil), 
a Aurora vai expor vinhos espumantes, 
tintos e brancos, além de sucos e coolers.

A Vinícola Aurora já exporta para a 
China há 3 anos, com dois importadores 
naquele país. “A Ásia representa mais de 
35% das exportações da Aurora em 2017, 
e a China é responsável por 20% desse to-
tal até agora”, afirma Rosana Pasini. “Este 
ano já exportamos para China, Japão, Co-
reia do Sul e Taiwan”, explica Rosana, en-
fatizando a importância do mercado asiá-

tico para a vinícola. “Em 2016 a China foi o 
nosso maior comprador, responsável por 
28,4% das nossas exportações no ano, e a 

Ásia tornou-se o continente maior impor-
tador da Aurora, respondendo por 45,19% 
das nossas vendas externas”, afirma.
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Diretor de operações da Masutti Copat, Rodrigo Copat.

Perante representantes da cadeia 
produtiva de madeira e móveis de todo 
o país, a Masutti Copat confirmou sua 
posição de referência nacional ao con-
quistar em 2017, pelo segundo ano 
consecutivo, o Prêmio Top Móbile no 
segmento ‘Fornecedores da Indústria’, 
na categoria ‘Aramados’. A entrega da 
outorga ocorreu na sede da Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná 
(Fiep), em Curitiba (PR). O Top Móbile é 
um dos mais relevantes reconhecimen-
tos ao trabalho e empenho dos em-
presários do setor moveleiro – motivo 
pelo qual sua conquista foi celebrada 
com orgulho pela fabricante gaúcha.

“A Masutti Copat tem uma sólida 
história de mais de 35 anos de atuação 
e credibilidade no segmento. Lado a 
lado com esse diferencial da tradição 
temos trabalhado de forma muito com-
prometida com o senso de vanguarda 
em tudo aquilo que fazemos. Apresen-
tamos permanentemente inovação em 
produtos e serviços, com soluções de 
qualidade exemplar, originais e exclu-
sivas. Somado a esses atributos está 
nosso compromisso de oferecer ao 
mercado um atendimento de excelên-
cia – motivos pelos quais, com muita 
satisfação, temos sido reconhecidos e 
aclamados”, avalia o diretor de opera-
ções, Rodrigo Copat.

Masutti Copat é bicampeã do 
Prêmio Top Móbile em 2017
Empresa venceu pelo segundo ano consecutivo no segmento
‘Fornecedores da Indústria’, na categoria ‘Aramados’

Vencedora da premiação também em 
2016, a Masutti Copat encara essa nova 
vitória como um importante desafio: au-
mentar o estimulo coletivo para trabalhar 
em busca da superação, a fim de conti-
nuar surpreendendo positivamente os 
parceiros do mercado. “Certamente nosso 
time está de parabéns pela conquista do 
prêmio, na mesma medida em que cada 
integrante da equipe renova, de imediato, 
sua motivação para continuar ajudando a 
marca a crescer e consolidar resultados 
cada vez melhores”, diz.

O Prêmio Top Móbile certifica as 

marcas top of mind do setor movelei-
ro, em uma iniciativa que chega a sua 
12ª edição, idealizada e realizada pela 
Alternativa Editorial/Revista Móbile. Os 
vencedores deste ano foram apontados 
a partir de questionários respondidos 
pela cadeia do setor moveleiro em todo 
o Brasil, proporcionalmente distribuí-
dos conforme o número de lojistas e fa-
bricantes de cada região do País. No to-
tal, 520 lojistas indicaram os fabricantes 
de móveis agraciados. Já os industriais 
moveleiros – 400 entrevistados – apon-
taram os fornecedores. 

Bento Gonçalves levou dois tro-
féus no 16º Prêmio Gestor Público 
(PGOP), em solenidade que aconteceu 
na noite de terça-feira (07), na Assem-
bleia Legislativa, em Porto Alegre. Em 
âmbito estadual, os projetos  “Multi Se-
gurança Bento” da Secretaria Municipal 
de Segurança e “Bento Conectada” da 
Coordenadoria de Tecnologia de Infor-
mação e Comunicação (CTEC)  foram 
contemplados. No total, 59 municípios 
inscreveram 90 projetos em cinco cate-
gorias.

O projeto  “Multi Segurança Ben-
to”  foi contemplado com o troféu des-
taque, já o projeto “Bento Conectada”, 
da Coordenadoria de Tecnologia de In-
formação e Comunicação (CTEC), rece-
beu Menção honrosa pela continuidade 
do trabalho realizado. Enquanto que o 
primeiro tem como objetivo reduzir a 
criminalidade do município, planejan-
do estratégias, o segundo implanta sis-
temas tecnológicos e qualifica servido-
res públicos, para agilizar, entre outros, 
projetos administrativos.

Por outro lado, gestão
fiscal financeira é problema

Apesar do prêmio em dois proje-
tos  na área de segurança e tecnologia, 
a gestão fiscal de Bento Gonçalves foi 
reprovada pelo Tribunal de Contas do 
Estado.  Segundo reportagem da Ga-
zeta em agosto, a partir da divulgação 

Apesar das contas não aprovadas 
pelo TCE, gestão de Pasin ganha 
prêmio da Assembleia Legislativa

de dados Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro ( Firjan) em 
julho, referentes ao ano de 2016, o mu-
nicípio ficou com índice “C” de gestão, 
se aproximando aos piores do país.

Com um índice de 0,4977 em 
2016, no ranking geral, com mais de 
4 mil cidades avaliadas, Bento ficou na 
1.837ª posição nacional e 308ª estadu-
al. O resultado expõe o pior índice dos 
últimos 10 anos.

Em entrevista exclusiva para a Ga-
zeta, o coordenador de Estudos Eco-
nômicos do Sistema Firjan, Jonathas 
Goulart, explicou que o que levou à 
esse resultado foi a redução drástica 
de investimento, mau planejamento fi-
nanceiro e alto gasto com pessoal. “O 
gasto com pessoal, por exemplo, tem 
aumentado desde 2012, ou seja, sobra 
menos espaço para investimento”, co-
mentou.

Prefeito Guilherme Pasin
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A Vinícola Aurora tem razões de 
sobra para comemorar a sua partici-
pação em mais uma Grande Prova de 
Vinhos do Brasil, degustação anual 
realizada pelo Grupo Baco Multimí-
dia em parceria com o Ibravin (Insti-
tuto Brasileiro do Vinho), que resulta 
na publicação do Anuário Vinhos do 
Brasil. O excepcional desempenho de 
vários rótulos da Aurora no recente-
mente publicado Guia Adega Vinhos 
do Brasil, da Editora Inner, foi confir-
mado nessa prova.

O vinho Aurora Varietal Riesling 
Itálico 2017, com 90 pontos no Guia 
Adega, foi considerado o melhor Ries-
ling do país pelos experts que forma-
ram a Grande Prova da Baco. Além 
desse destaque em categoria, a maior 
vinícola do Brasil conquistou 6 meda-
lhas de ouro pela qualidade de seus 
vinhos em outras 4 categorias dessa 
mega degustação. Os vinhos Aurora 
Reserva Cabernet Sauvignon 2016 e 

Aurora Varietal Riesling Itálico é o melhor Riesling do 
país, na 6ª edição da Grande Prova de Vinhos do Brasil
Outros 6 vinhos da Aurora conquistaram medalhas de ouro nessa grande 
degustação anual que estará publicada no Anuário Vinhos do Brasil

Aurora Varietal Cabernet Sauvignon 
2016 conquistaram ouro na catego-
ria Tintos de Cabernet Sauvignon e 
os espumantes Marcus James Brut e 
Aurora Brut (respectivamente 88 e 89 
pontos no Guia da Adega), foram ouro 
em Espumantes Brancos Brut método 
Charmat, na prova da Baco.  As outras 
duas medalhas de ouro foram para 
os vinhos Aurora Reserva Chardon-
nay 2015 e Aurora Varietal Pinot Noir 
2017 (89 pontos no Guia Adega), res-
pectivamente nas categorias Brancos 
de Chardonnay e Tintos de Pinot Noir.

A Vinícola Aurora, a mais premia-
da do Brasil em concursos interna-
cionais, comemora ainda o excelente 
desempenho de seu espumante Auro-
ra Moscatel Branco, que pelo quarto 
ano consecutivo figura na relação TOP 
100 do Mundo, o ranking dos melho-
res vinhos do mundo feito pela União 
Mundial dos Jornalistas e Escritores 
de Vinhos e Destilados (WAWWJ), 

com base nos resultados de todos 
os grandes concursos internacionais 
realizados no ano. No Guia Adega Vi-
nhos do Brasil levou 88 pontos. É o 
rótulo mais premiado da história da 
Aurora, muito apreciado no mercado 
brasileiro e em vários países da Euro-
pa, Ásia e Américas.

O vinho Aurora Varietal Riesling Itálico 
foi considerado o melhor do país

A consulta ao sexto lote de res-
tituição do Imposto de Renda Pes-
soa Física (IRPF) de 2017 foi aberta 
na quarta-feira, dia (8). O lote con-
templa 2.358.433 contribuintes, 
totalizando mais de R$ 2,8 bilhões, 
informou a Receita Federal. O lote 
multiexercício inclui restituições 
residuais do período de 2008 a 
2016.

O crédito bancário aos contri-
buintes será feito no dia 16 de no-
vembro, chegando a R$ 3 bilhões. 
Desse total, R$ 107,844 milhões 
referem-se aos contribuintes com 
prioridade: 26.209 idosos e 3.354 

Receita abre consulta ao sexto lote de restituição 
do Imposto de Renda

pessoas com alguma deficiência fí-
sica ou mental ou moléstia grave.

Para saber se teve a declara-
ção liberada, o contribuinte deve-
rá acessar a página da Receita na 
internet, ou ligar para o Receita-
fone 146. Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é possível 
acessar o extrato da declaração e 
ver se há inconsistências de dados 
identificadas pelo processamento.

Nessa hipótese, o contribuinte 
pode avaliar as inconsistências e fa-
zer a autorregularização, mediante 
a entrega de declaração retificado-
ra.

A Receita disponibiliza ainda 
aplicativo para tablets e smartpho-
nes, que facilita a consulta às decla-
rações do IR e à situação cadastral 
no CPF.

A restituição ficará disponí-
vel no banco durante um ano. Se 
o contribuinte não fizer o resgate 
nesse prazo, deverá fazer reque-
rimento pela Internet, mediante 
o Formulário Eletrônico - Pedido 
de Pagamento de Restituição, ou 
diretamente no e-CAC, no serviço 
Extrato do Processamento da De-
claração do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física.

Apesar da queda nas vendas, o se-
tor da construção civil de Bento Gon-
çalves vê como positivo a redução do 
estoque que passou de 1.374 unidades 
no ano passado para 1.115 este ano, 
tendo como base o período de agosto 
de 2016 a agosto de 2017. Os dados 
foram divulgados pela Ascon Vinhe-
dos, que apresentou o Censo Imobili-
ário 2017 na noite desta terça-feira, 7.

O diagnóstico constatou 173 em-
preendimentos na cidade, com áreas 
superiores a 500 metros quadrados, 
sendo 109 destes com unidades à ven-
da ou vendidas de 58 empresas, com 
uma representatividade de 89,60% 
empreendimentos. Mesmo com o lan-
çamento de 264 unidades, o estoque 
de 2016 que era de 1.374 imóveis caiu 
19% diante da venda de 523 unidades, 
o que é considerado altamente positi-
vo pelo setor diante da situação eco-
nômica vivida no país neste intervalo 
de 12 meses.

“Tivemos uma grande redução no 
número de lançamentos em razão do 
cenário econômico que vinha se acu-
mulando. O que as empresas sentiram 
em 2015 se refletiu agora com mais 
cautela. Mesmo em ritmo mais lento, 
as vendas aconteceram e, por isso, co-
memoramos a redução do estoque. A 
tendência agora é de retomada”, des-
taca o presidente da Ascon Vinhedos, 
Andrey Arcari.

Arcari ressalta, ainda, que o tem-
po de reação do setor é mais lento, 
pois depende de uma série de fatores. 
“Para lançar um novo empreendimento 
é preciso, antes de mais nada, encon-
trar a área ideal, comprar o terreno, 
desenvolver o projeto e aí sim fazer o 
lançamento. Isso leva, em média, um 
ano”, explica o presidente.

Censo Imobiliário revela queda de 
quase 20% na venda de imóveis
Mesmo com o lançamento de 264 unidades, o 
estoque de 2016 que era de 1.374 imóveis caiu 
19% diante da venda de 523 unidades

O presidente da Ascon Vinhedos, Andrey Arcari, admite que houve uma redução no 
número de lançamentos em razão do cenário econômico 
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O levantamento também mostra 
que 51,4% das unidades vendidas estão 
enquadradas na categoria econômica, 
ou seja, abaixo de R$ 170 mil. Entre-
tanto, 51,7% das unidades que estão à 
venda ficam entre R$ 200 mil e R$ 500 
mil. Dos 1.115 imóveis em oferta para 
venda 93,8% são residenciais (1.046) e 
6,2% comerciais (69). A maioria, 657 
unidades, são de apartamentos com 
dois dormitórios, seguido pelos de 
três dormitórios com 205 unidades. 
Mais da metade ainda está em fase de 
construção.

Outra informação que mostra mu-
dança no comportamento de venda é 
em relação a localização dos empre-
endimentos. Nesta edição, os bairros 
Centro e Cidade Alta lideram o ranking 
de unidades vendidas por bairro com 
42% do total de imóveis comerciali-
zados. Juntos, também representam 
37% dos imóveis em estoque. Estas 
posições eram ocupadas pelos bairros 
Humaitá e São Francisco na pesquisa 
anterior.

Para o coordenador de pesquisa, 
Rafael Panazzolo, o Censo Imobiliário 
é uma importante ferramenta capaz 
de munir as empresas de informações 
diferenciadas para qualificar a gestão. 
“São dados quantitativos de imóveis 
residenciais destinados à comercializa-
ção que formam um diagnóstico mais 
preciso do setor, servindo de suporte 
para a tomada de decisões”, explica.

A pesquisa levantou, por meio 
de informações retiradas de relatórios 
fornecidos pelo Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano (Ipurb), além de 
contato direto com os construtores e 
incorporadores, a disponibilidade de 
imóveis novos na cidade. Obras indus-
triais não entram no diagnóstico. 

O plano diretor de Bento Gon-
çalves tem sido assunto desde que 
foi apresentado para a comunidade 
há alguns meses. Sob o ponto de 
vista de profissionais ligados à área 
do urbanismo, como a Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos da 
Região dos Vinhedos (AEARV) – en-
tidade representativa da classe para 
20 municípios da região – é preciso 
detalhados estudos e debates acer-
ca das proposições.

Na última terça-feira (07), a di-
retoria da AEARV entregou na Câ-
mara de Vereadores um documen-
to com esclarecimentos técnicos 
antes que o plano seja votado pelo 
legislativo.

Entre as principais sugestões 
apontadas pela entidade, ao lon-
go de diversas sessões de debate, 
estão as de que o COMPLAN fosse 
um órgão deliberativo e represen-
tado por 18 membros (1/3 do setor 
público, 1/3 de entidades de cunho 
técnico e 1/3 de entidades repre-
sentativas da comunidade); que 
não houvesse aumento do períme-
tro urbano e que fosse mantida a 
proposta original da UFRGS pela 
inclusão da análise da qualidade 

Associação de engenheiros e
arquitetos compartilha considerações 
sobre o Plano Diretor 

espacial.
É ela que auxilia numa maior 

qualidade de vida à população, já 
que prioriza uma correlação amis-
tosa entre espaço público e edifi-
cações, com amplas oportunidades 
de interação social e vida pública 
nas ruas. Outros temas debatidos 
foram as Zonas Residenciais Restri-
tas e o Corredor Gastronômico.

Na visão da AEARV, o Plano Di-
retor atende à sociedade como um 
todo, incluindo a construção civil, 
e demais setores. Por isso, o ideal 
seria o consenso acerca de um Pla-
no Diretor mais qualitativo, como 

constava na proposta feita pela 
UFRGS, gerando maior qualificação 
geral das edificações e do ambien-
te.

“O resultado apresentado até 
o momento pode ser considerado 
como o encaminhamento inicial de 
um futuro Plano Diretor que man-
têm os direitos do plano atual, dá 
mais liberdade e é mais atualizado 
com a realidade atual do município, 
porém não resultará em acréscimo 
de qualidade muito significativo 
para a sociedade/cidade”, avalia a 
presidente da entidade, Daniele Ar-
tini Gujel Capellari.

AEARV apontou questões técnicas sobre o plano diretor do município
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O aumento dos índices de exces-
so de peso é uma realidade de prati-
camente todos os países ocidentais, 
em todas as faixas de idade e em 
ambos os sexos. De acordo com os 
dados do Sistema de Vigilância Ali-
mentar e Nutricional (Sisvan) e do 
Programa de Saúde na Escola (PSE) 
de 2016, Bento Gonçalves registra 
que 6% das crianças de educação 
infantil encontram-se com o peso 
elevado para a idade. Enquanto que 
37% dos estudantes do ensino funda-
mental estão com excesso de peso, 
destes 21% já na faixa de obesidade.

Por meio do Programa de Saú-
de na escola, alunos de 21 escolas 
municipais e estaduais realizam anu-
almente avaliação de peso além de 
outras avaliações de saúde. “Aqueles 
identificados com excesso de peso 
são orientados a buscar a unidade 
mais próxima para acompanhamen-
to com nutricionista, e outros pro-
fissionais da rede de saúde quando 
necessário”, explica a nutricionista 
Érica Fiorin.

Ainda conforme a nutricionista, 
“é importante a introdução da ali-
mentação complementar adequada e 
em tempo oportuno, para formação 
de hábitos alimentares saudáveis e 
prevenção da obesidade e de doen-
ças como diabetes e hipertensão. Afi-
nal, a alimentação da família é deter-
minante para a formação dos hábitos 
alimentares da criança”, aponta.

Para embasar as orientações, 
são utilizados os 10 passos para ali-
mentação saudável para menores de 
dois anos, elaborado pelo Ministério 
da Saúde e disponível na caderneta 
de vacinas da criança.

O Secretário de Saúde, Diogo Si-
queira admite que não são dados po-
sitivos, mas afirma que a secretaria 
de saúde está trabalhando forte para 
combater o problema da obesidade, 
mas que a melhor forma de comba-
ter isso é a longo prazo e que a edu-
cação alimentar começa em casa.

“As mães precisam mudar os 
hábitos alimentares para que pos-
sam em casa fazer o melhor para os 
seus filhos. O principal responsável 
de mudança de hábitos ainda são os 
pais. O interessante é fazer isso ain-
da com os bebes em gestação”, afir-
ma. Siqueira diz que é realizado tes-
tes para analisar a nutrição e índice 
de obesidade em cada aluno. O se-
cretário alerta ainda sobre os riscos 
do sobrepeso e a obesidade infantil.

“Na nossa região existe um pa-
radigma antigo que criança gordinha 
é bem alimentada. É difícil mudar a 

Mais de 20% dos jovens de Bento com 
idades entre 7 e 14 anos são obesos 
Os dados foram registrados pela Sisvan, que 
afirmou ainda que 6% de crianças de educação 
infantil estão com peso elevado para a idade

cultura e um pensamento bem en-
raizado, mas é algo que temos que 
fazer aos poucos. Uma criança gordi-
nha não quer dizer que é saudável. 
Temos que identificar os dados, pe-
gar o sobrepeso, fazer exames nas 
crianças e trabalhar como um todo”, 
afirma. 

Os dados do Sisvan sobre o con-
sumo alimentar de crianças menores 
de dois anos do município mostra-
ram um alto consumo de alimentos 
ultraprocessados, como por exem-
plo, refrigerantes, sucos artificiais, 
biscoitos recheados e macarrão ins-
tantâneo. A maioria das Unidades de 
Saúde, bem como o Centro de Refe-
rência Materno Infantil contam com 
nutricionista para orientar os pais 
sobre os alimentos que devem ser 
oferecidos a partir do 6º mês de vida, 
e também sobre quais os alimentos 
que devem ser evitados.

Sobrepeso e obesidade
em alta 

A obesidade e o sobrepeso vêm 
aumentando no Brasil assim como 
em toda a América Latina e Caribe, 
com um impacto maior nas mulhe-
res e uma tendência de crescimento 
entre as crianças, aponta relatório 
conjunto da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultu-
ra (FAO) e a Organização Pan-ameri-
cana de Saúde (Opas) divulgado re-
centemente.

De acordo com o levantamento, 
intitulado “Panorama da Segurança 
Alimentar e Nutricional na América 
Latina e Caribe”, mais da metade da 
população brasileira está com sobre-
peso e a obesidade já atinge a 20% 
das pessoas adultas no país, enquan-
to 58% da população latino-america-
na e caribenha estão com sobrepeso, 
num total de 360 milhões de pesso-
as, e a obesidade afeta 140 milhões, 
ou 23% da população regional.

Segundo o documento, elabo-
rado com base em dados da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), o 
sobrepeso em adultos no Brasil pas-
sou de 51,1% em 2010, para 54,1% 
em 2014. A tendência de aumento 
também foi registrada na avaliação 
nacional da obesidade.

Em 2010, 17,8% da população 
era obesa; em 2014, o índice chegou 
aos 20%, sendo a maior prevalên-
cia entre as mulheres, 22,7%. Outro 
dado do relatório é o aumento do 
sobrepeso infantil. Estima-se que 
7,3% das crianças menores de cinco 
anos estão acima do peso, sendo as 
meninas as mais afetadas, com 7,7%. 

As novas regras das relações tra-
balhistas no país vão entrar em vigor 
neste sábado (11), alterando uma série 
de normas previstas na Consolidação 
das Leis do Trabalho(CLT). Uma das 
mudanças está relacionada à preva-
lência do negociado sobre o legislado, 
sendo assim, o que os empregados e 
empregadores negociarem, em caso 
de acordo coletivo, terá força de lei.

Isso valerá em pontos como par-
celamento das férias, flexibilização da 
jornada, participação nos lucros e re-
sultados, intervalo, plano de cargos e 
salários, banco de horas, remuneração 
por produtividade e trabalho remoto.

Lideranças de
sindicatos de Bento Gonçal-
ves divergem sobre reforma 
trabalhista

Quando o presidente Michel Te-
mer sancionou a nova lei, em julho, 
as lideranças dos sindicatos de Bento 
Gonçalves divergiram sobre a reforma.

O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução e do Mobiliário de Bento Gon-
çalves (SITRACOM), Itagiba Soares 
Lopes, salientou que a sua opinião era 
contrária desde o início. “Ela tira o 
direito dos trabalhadores. As grandes 
empresas é quem saem ganhado. No 
início ela começou com sete artigos, 
agora são mais de cem”, comentou 
Lopes.

Já o presidente do Sindicato dos 

Confira as mudanças da CLT que
vigoram a partir deste sábado

Trabalhadores nas Indústrias Metalúr-
gicas, Mecânicas e de Material Elétri-
co de Bento Gonçalves (STIMMME), 
Elvio de Lima, lamentou a aprovação. 
“Deveria ter uma reforma que discu-
tisse com a classe dos trabahadores o 
que pensamos”, explicou Lima.

Lopes e Lima concordaram em 
dizer que os deputados e governantes 
não estavam em posição de negociar 
uma reforma tão importante, do jeito 
“que o país está”. Lima pontuou que a 
crise maior no Brasil é a política. “Esta 
reforma não vai gerar emprego e não 
vai resolver a crise do país. A refor-
ma trabalhista poderia ser feita, mas 
quando fazemos uma reforma é para 
melhorias, nunca se faz uma reforma 
para piorar, isso não existe”, concluiu. 

Por outro lado, Juarez 
Piva,presidente o Sindicato das In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Bento Gonçalves 
(SIMMME), comemorou a reforma. 
“Ela demorou muito tempo para ser 
alterada. Sou a favor porque facilita 
a negociação entre o empregador e 
o empregado. Acredito que tenha re-
percussão positiva para o empregado. 
Por exemplo, a jornada prorrogada 
em um dia para compensar com ou-
tro dia de folga. Ela facilita para quem 
realmente produz no país”, observou 
o empresário.

O presidente do Sindicato das 
Indústrias do Mobiliário de Bento 
Gonçalves (Sindmóveis), Edson Peli-
cioli, ponderou que a modernização 

da legislação trabalhista é urgente 
para a sobrevivência das empresas, 
crescimento econômico e geração 
do emprego. “O Sindmóveis segue o 
posicionamento da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) no entendi-
mento de que o projeto  tem o mérito 
de valorizar e trazer segurança para a 
negociação coletiva, oportunizando o 
diálogo entre empresas e trabalhado-
res”, afirmou.

O que muda
Direitos como recebimento do 

FGTS, 30 dias de férias, descanso 
semanal remunerado, 13.º salário, 
seguro-desemprego, benefícios pre-
videnciários, licença-maternidade e 
normas relativas à segurança e saúde 
do trabalhado não serão passíveis de 
negociação. 

As férias poderão ser divididas 
em três períodos, inclusive para tra-
balhadores acima de 50 anos. Quanto 
à jornada, a duração passará a ser de 
até 30 horas semanais, sem possibili-
dade de horas extras semanais, ou de 
26 horas semanais ou menos, com até 
seis horas extras, pagas com acrésci-
mo de 50%.

As horas extras serão permitidas 
em ambientes insalubres por meio de 
negociação coletiva, sem autorização 
expressa. Além disso,o período que o 
empregado gasta no trajeto de casa 
até o trabalho não será mais computa-
do na jornada.

Depois de dois meses de gre-
ve, o Sindicato dos Professores do 
Rio Grande do Sul - Cpers/Sindicato 
apresentou, na última terça-feira (7), 
uma contraproposta ao governo do 
Estado para encerrar a paralisação. 
A principal exigência do documento 
entregue à Secretaria da Educação é 
que o ano letivo de 2017 somente 
seja recuperado em março de 2018, 
depois que os professores tenham 
asseguradas as férias de 45 dias a 
partir de janeiro.

Mas a secretária adjunta de 
educação, Iara Wortmann ressaltou 
que a recuperação dos dias de greve 
para os alunos é uma condição sine 
qua non (indispensável, na tradução 
do latim). “Estamos trabalhando no 
sentido de que aquelas escolas que 
fizeram menor tempo de greve já 
estejam recuperando o conteúdo. 
Só aquelas que continuam em greve 
é que terão de fazer novo calendá-
rio”. 

O Cpers realizará assembleias 

Cpers propõe recuperar ano letivo dos
alunos do Estado somente em março

regionais para avaliar os itens apre-
sentados pelo governo. Entre eles. 
a retirada da Assembleia Legisla-
tiva da proposta que trata sobre a 
reestruturação do Instituto de Pre-

vidência Estadual (IPE) e um artigo 
que garante que os grevistas não 
serão punidos. A resposta do sindi-
cato será nesta sexta-feira (10), em 
Assembleia Geral, em Porto Alegre.

Governo fez contra-proposta que deverá ser avaliada pelo sindicato nesta sexta-feira
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O Bento Vôlei pode não estar jo-
gando a Superliga, mas os juniores da 
equipe estão arrebentando mais uma 
vez no Gauchão Juvenil. Os juvenis da 
equipe derrotaram pela segunda vez 
consecutiva o GN União e conquista-
ram vaga à final do campeonato.

A equipe comandada pelo técni-
co Carlão repetiu o placar do primeiro 
jogo na partida de volta, nesta quarta-
-feira, dia 8, no Ginásio Municipal de 
Esportes, derrotando o Grêmio Náu-
tico União por 3 sets a 2. Na final, 
o Bento Vôlei decidirá o título mais 
uma vez com o Vôlei Nova Petrópolis. 

No primeiro set, os visitantes co-

Bento Vôlei se classifica para final 
do Gauchão Infanto-Juvenil
Equipe derrotou novamente o GN União pelo placar de 3 sets a 2 e
chegou mais uma vez à decisão

Os juvenis da equipe derrotaram pela segunda vez consecutiva o GN União e conquis-
taram vaga à final do campeonato

meçaram melhor na partida, abrindo 
uma expressiva vantagem. O Bento 
Vôlei conseguiu se aproximar do 
placar, porém os porto-alegrenses le-
varam a melhor pelo placar de 26 a 
24. No segundo set, os donos da casa 
foram amplamente superiores e ven-
ceram por 25 a 18. O GN União voltou 
à frente do placar, vencendo o tercei-
ro set por 25 a 21, mas o Bento Vôlei 
conseguiu empatar ao vencer o quar-
to set pelo placar de 26 a 24, levando 
o jogo ao tie-brrak. 

No tie-break, o Bento Vôlei re-
alizou uma boa atuação dentro de 
quadra, principalmente nos remates, 

derrotando o GN União pelo placar de 
15 a 10. 

“Esperávamos já uma partida 
complicada. Não foi uma das melho-
res atuações nossas, mas o importan-
te foi sair com a vitória. Aguardamos 
agora a data da partida da final, temos 
o mando de jogo. Vamos para defen-
der o título e esperamos conquistar o 
caneco novamente”, ressaltou Carlão. 

Chegando mais uma vez à de-
cisão do estadual da categoria, a 
equipe agora vai em busca do tri-
campeonato gaúcho. O Bento Vôlei 
enfrenta na final o Vôlei Nova Pe-
trópolis, reeditando a final de 2016, 
quando a equipe bento-gonçalvense 
se consagrou campeã. A equipe do 
Bento Vôlei decidirá em casa o título 
por possuir a melhor campanha da 
competição. As datas serão definidas 
pela Federação Gaúcha de Vôlei nos 
próximos dias. 

GN União 2 x 3 Bento Vôlei - 
25x17, 18x25, 25x23, 19x25 e 
13x15
Bento Vôlei 3 x 2 GN União - 
24x26, 25x18, 21x25, 26x25 e 
15x10
FINAL:
Bento Vôlei x Vôlei Nova Pe-
trópolis

SEMIFINAL -
Campeonato Gaúcho 

Infanto-Juvenil

Mais uma grande competição de 
Bento Gonçalves está chegando ao fi-
nal. A Copa Amizade do ano de 2017 
realiza as semifinais neste sábado, dia 
11, no campo do São Pedro.

Os jogos iniciam às 14h30min. O 
primeiro jogo da tarde será entre o 
Capivara e o Amigos da Bola. Entre as 
equipes que ainda seguem na compe-
tição, o Amigos da Bola é a melhor co-
locada na fase classificatória, por outro 
lado, pega o Capivara que já conquis-
tou a competição por duas vezes.

Na outra semifinal, Dallas e Los 
Thicos se enfrentam e buscam uma 

Sábado de finalistas na Copa Amizade
vaga inédita na final. O Dallas foi a 
equipe que derrubou o Fronteira, que 
liderou soberano a Copa na fase clas-
sificatória.Os vencedores se enfrentam 
na grande final agendada para o dia 18 
na Capela das Neves. Os perdedores fa-
rão a preliminar.

As equipes que estão nas semifi-
nais já duelaram na fase classificatória. 
Entre Amigos da Bola e Capivara, os 
Amigos da Bola levaram a melhor por 
4 a 2, e o Dallas venceu o Los Thicos 
por 3 a 1. Caso a partida da semifinal 
termine empatada, a decisão vai para a 
prorrogação.

Dois atletas do Farrapos Rugby 
Clube embarcaram junto com a Se-
leção Brasileira para a segunda gira 
de amistosos do Brasil na Europa. Os 
atletas Angelo Marcucci e Mairício 
Canterle, além do técnico Javier Car-
dozo, que está fazendo parte do staff, 
vão participar de três amistosos con-
tra tradicionais seleções européias. 
Os confrontos serão realizados duran-
te o mês de novembro. 

A Seleção Brasileira XV fará a 
sua segunda gira na Europa de sua 
história. O técnico Rodolfo Ambrósio 
convocou 28 atletas, que embarcaram 
para o continente europeu no último 
domingo, dia 5. Os Tupis vão realizar 
três amistosos contra potenciais rivais 
diretos na busca por uma vaga na Ru-
gby World Cup de 2023. O Brasil vai 
enfrentar a Espanha, atual 19ª colo-
cada no ranking da World Cup, a Ale-
manha, 23ª colocada, e a Bélgica, 26ª 
colocada do ranking. O Brasil situa-se 
na 29ª posição. 

Angelo Marcucci, um dos atletas 
que mais fez tries no Super 8 de 2017, 
e o capitão da equipe bento-gonçal-
vense, Maurício Canterle. O técnico 
Javier Cardozo faz parte do corpo téc-
nico da seleção. 

O capitão do Farrapos, o qual es-
teve presente em diversos treinos da 
seleção intermediária, agora ganha 

Jogadores do Farrapos são
convocados pela Seleção Brasileira

uma vaga na seleção principal. 
Mauri Canterle espera confrontos 

complicados contra grandes equipes 
do rugby europeu, os quais vão pro-
porcionar uma grande experiência aos 
atletas. “Os mais experientes dizem 
que nunca estivemos com uma equi-
pe tão boa e preparada. E eu estou no 
auge da minha forma e espero poder 
somar e ajudar ao máximo a equipe 
nos minutos que forem dados para 
mim em campo. Com certeza tem o 
peso da primeira partida com a camisa 
amarela, mas a cabeça é boa para fa-
zer o melhor e deixar a pele em cam-
po se for preciso”, afirma o capitão.

Os amistosos serão realizados 
nos dias 11, 18 e 28 de novembro, em 
três países diferentes. Nesta semana, 
o grupo de atletas do Brasil está na 
Alemanha, se preparando para enfren-
tar os anfitriões em Leipzig. 

Dia 11/11 – BRA x Alemanha 
(Leipzig);
Dia 18/11 – BRA x Bélgica (Bru-
xelas);
Dia 25/11 – BRA x Espanha (Ali-
cante)

Amistosos da 
Seleção:

Os atletas da equipe da Garra 
Team conquistaram o cinturão da 
Copa dos Campeões, realizada no úl-
timo domingo, dia 5, no Ginásio Po-
liesportivo, em Santa Cruz do Sul. Ao 
todo, quatro atletas dos oito que re-
presentaram a equipe na competição 
levaram o cinturão para casa. Além da 
Copa dos Campeões, o município re-
cebeu o Campeonato Interacademias 
de Muay Thai. 

Os atletas da Garra Team se des-
tacaram no torneio, proporcionando 
muita emoção ao público presente no 
ginásio. Conquistaram o cinturão da 
Copa dos Campeões os atletas Danr-
lei Lavandoski, uma das promessas 
da equipe na modalidade, Jéssica Lu-
ana Previdi, da Garra Team de Carlos 
Barbosa, Fábio Nunes, que derrotou 
o seu adversário no confronto mais 
esperado da noite, e Rafael Sanson, 
também um dos destaques da Garra 
Team. Estiveram competindo também 
pela equipe os atletas Vando Vitoras-

Atletas de Bento conquistam o 
cinturão da Copa dos Campeões 
de Muay Thai
Quatro atletas conquistaram o título do torneio, 
realizado em Santa Cruz do Sul

si, Estevão Benincá, Cleiton Cordeiro 
e Roger da Cruz. 

A Garra Team também esteve 
presente, neste final de semana, em 
mais uma etapa do Campeonato Gaú-
cho de Jiu Jitsu, realizado em Porto 
Alegre. Ao todo, seis atletas da equi-
pe subiram ao pódio, sendo três deles 
campeões da etapa em suas respecti-
vas categorias.

Grazi Marina - Campeã
Marivane Chiomento – Campeã
Antonio Carlos da Silva - Cam-
peão
Rodrigo Brentano - Vice-campeão
Rafael Martins - Vice-campeão
Cláudio Colle - Vice-campeão

Resultados - Cam-
peonato Gaúcho 

de Jiu Jitsu:
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Foi aprovado na terça-feira (07) 
na Câmara dos Deputados, um proje-
to de lei que obriga operadoras de te-
lefonia a instalar bloqueadores de ce-
lular em presídios, sob pena de multa 
que varia de R$50 mil até R$ 1 milhão. 

O autor do projeto foi o deputa-
do Baleia Rossi (PMDB-SP). Ainda, o 
texto estabelece que os bloqueadores 
terão que ser instalados nas prisões 
e também nos estabelecimentos que 
abrigam adolescentes infratores.

Os equipamentos terão de blo-
quear, além das chamadas telefônicas, 
o acesso à internet. As operadoras 
serão responsáveis pela manutenção, 
troca e atualização tecnológica dos 

Câmara aprova que operadoras instalem
bloqueador de celular em presídios
Multa para quem não cumprir a lei será entre R$ 50 mil e R$ 1 milhão

Agentes da Polícia Civil do Rio 
Grande do Sul entraram em greve, 
pelo segundo mês consecutivo, na se-
gunda-feira (06). O motivo é o atraso 
no pagamento dos salários, segundo 
o Sindicato dos Escrivães, Inspetores 
e Investigadores de Polícia do Rio 
Grande do Sul (UGEIRM-Sindicato), 
que decidiu aderir à paralisação após 
assembleia com a categoria realizada 
no dia 1º de novembro em Porto Ale-
gre. Em outubro, a greve durou oito 
dias.

Apenas 30% dos serviços serão 
mantidos, por isso não serão reali-
zadas diligências como mandados 
de busca e apreensão, mandados de 

Polícia Civil entra em greve pelo
segundo mês consecutivo

DPPA de Bento aderiu à greve devido ao atraso no pagamento dos salários

prisão, operações policiais, serviço 
de cartório, entrega de intimações, 
oitivas e remessas.

As Delegacias de Polícia de Pron-
to Atendimento (DPPA) atenderão 

apenas episódios em flagrantes e ca-
sos graves como latrocínios, homicí-
dios, estupros, ocorrências envolven-
do crianças, adolescentes e idosos e 
Lei Maria da Penha.

equipamentos. O texto segue agora para o Senado.

Dois homens foram presos 
após furtarem um veículo em Ga-
ribaldi, na quarta-feira (08). o au-
tomóvel foi acompanhado pelo 3º 
BPAT da Brigada Militar.

Os indivíduos abandonaram 
o veículo na altura do km 36 da 
ERS-444, em Santa Tereza.

Eles tentaram se esconder 
na mata, mas foram localizados e 
presos. 

Homens presos por furto de veículo

Veículo foi furtado em Garibaldi

Criminosos tentaram se
esconder, mas foram capturados

Um indivíduo foi detido por po-
pulares no final da tarde de quarta-
-feira (08), na Rua Pedro Rosa, no 
bairro Progresso. A.G, de 27 anos, foi 

Popularem detém acusado de roubo
reconhecido por um furto na noite 
anterior. A Brigada Militar foi aciona-
da e encaminhou os envolvidos até a 
DPPA para registro de ocorrência.

Na noite de quarta-feira (8), em 
patrulhamento na BR-470, a equipe da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu 
informação acerca de um roubo ocorri-
do na cidade de Bento Gonçalves duran-
te uma festa de família – os indivíduos 
teriam fugido em direção a Veranopólis-
-RS.

Ao se depararam com a viatura da 
PRF que se deslocava no sentido contrá-
rio, na tentativa de escapar, os crimino-
sos acabaram colidindo o veículo rou-
bado Toyota Hilux com um paredão de 
pedra no km 201 da BR-470. Eles saíram 

PRF recupera veículo, joias e 
R$ 40.000,00 roubados
Durante a ação foram apreendidos um
revolver e munições

da camionete e tentaram fugir na mata, 
abandonando itens roubados, como R$ 
40,000,00 em espécie e em cheques, 
joias, relógios e demais pertences das 
cerca de 15 vítimas do roubo.

Na fuga, os bandidos também 
abandonaram um revólver calibre 38, 
com a numeração raspada, carregado 
com 5 munições, mais 1 munição cali-
bre 32 e 5 munições calibre 12. Foram 
encontrados também lacres usados 
para atar as vítimas do roubo. Os ob-
jetos apreendidos foram entregues à 
Polícia Civil.

Objetos de roubo foram abandonados pelos criminosos durante fuga

Multas para quem não cumprir medida começa em R$50 mil



Walters (Timothy Omundson) e sua na-
morada Vanessa (Thaila Ayala). Precisan-
do de dinheiro, eles estão determinados 
a construir uma extravagante mansão na 
floresta e lucrar com sua venda, mas Pica-
-Pau também mora no terreno e não pre-
tende deixá-los em paz.

Tempestade: Planeta em Fúria
(2D) (Duração 1:49min/ /Ficção Científi-
ca) Todos os dias - 21:15h,  Legendado
Uma forte nevasca em pleno deserto no 
Afeganistão e altíssimas temperaturas 
em Hong Kong matam centenas de pes-
soas. 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 tempo 
em que precisa deixar para trás os atri-
tos existentes com Max. 

Sala 02
Thor: Ragnarok
(3D) (Duração 2h11min/  Ação, Fantasia, 
Aventura/12 anos) Todos os dias, exceto 
15/11- 13;45h, 18:45h, 21:15h -Dublado 
16:15H Legendado
Thor (Chris Hemsworth) está preso do 
outro lado do universo. Ele precisa cor-
rer contra o tempo para voltar a Asgard 
e parar Ragnarok, a destruição de seu 
mundo, que está nas mãos da poderosa 
e implacável vilã Hela (Cate Blanchett).

Liga da Justiça
(3D) (Duração 1:49min/ /Ficção Científi-
ca) Todos os dias - 16:15h,  Legendado 
- 13:45h, 18:45, 21:15  -Dublado
Impulsionado pela restauração de sua 
fé na humanidade e inspirado pelo ato 
altruísta do Superman (Henry Cavill), 
Bruce Wayne (Ben Affleck) convoca sua 
nova aliada Diana Prince (Gal Gadot) 
para o combate contra um inimigo ainda 
maior, recém-despertado. Juntos, Batman 
e Mulher-Maravilha buscam e recrutam 
com agilidade um time de meta-huma-
nos, mas mesmo com a formação da liga 
de heróis sem precedentes poderá ser 
tarde demais para salvar o planeta de um 
catastrófico ataque.

Shopping Bento
Sala01

Como se tornar o pior
aluno da escola

(2D) (Duração 1:44min/ Comédia/14 
anos) Todos os dias, exceto 15/11 - 15h  
-Dublado
Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel 
Pimentel) são estudantes e enfrentam as 
clássicas tarefas de cumprir as obriga-
ções escolares, tirar boas notas, ter bom 
comportamento e cumprir as regras da 
escola, cada vez mais elaboradas graças 
ao diretor Ademar (Carlos Villagrán). 
Frustrados, Pedro acaba encontrando um 
diário de como provocar o caos na escola 
sem ser pego, o que leva os dois amigos 
a seguirem as dicas do caderno.

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/Suspen-
se/14 anos) Todos os dias, exceto 15/11 
- 18:15h  -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, ressucitando 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.

Tempestade: Planeta em Fúria
3D - Duração 1:49min/ /Ficção Científica 
Todos os dias, exceto 15/11 - 20:40h, - 
Dublado 

Liga da Justiça
(3D) (Duração 1:49min/ /Ficção Científica) 
Pré-estreia - 00:10h  Legendado 
Dublado: 13:45h, 16:20h, 18:45
Legendado: 21:10

Sala 02

As Aventuras do Capitão Cueca
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/Famí-
lia/Livre) Todos os dias - 14h- Dublado

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/Famí-
lia/Livre) Todos os dias - 16h - Dublado

Como se tornar o pior
aluno da escola
(2D) (Duração 1:44min/ Comédia/14 
anos) - 18:30h  -Dublado

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/Suspen-
se/14 anos) - 20:40h  -Legendado

Cena do filme Como se tornar o pior aluno da escola

Cena do filme Tempestade: Planeta em Fúria

Cena do filme Thor Ragnarok

Cena do filme Além da Morte Cena do filme A Morte te dá Parabéns

Programação válida de 09/11/2017 a 
15/11/2017. 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 
Sala 01
As Aventuras do Capitão 
Cueca
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/Famí-
lia/Livre) Todos os dias - 13:45h- Dublado
Jorge e Haroldo são amigos inseparáveis, 
tanto no colégio quanto na casa na árvore 
que mantém juntos, onde se dedicam a 
escrever histórias em quadrinhos do Ca-
pitão Cueca, super-herói por eles inven-
tado. Ambos adoram se divertir na base 
de pegadinhas, 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.

Além da Morte
(2D) (Duração 1h49min/  Terror/Ficção 
Científica/14 anos) Todos os dias - 
16:15H Dublado 
Na esperança de fazer algumas descober-
tas, estudantes de medicina começam 
a explorar o reino das experiências de 
quase morte. Cada um deles passa pela 
experiência de ter o coração parado e 
depois revivido. Eles passam a ter visões 
em flash, como pesadelos da infância, e 
a refletir sobre pecados que cometeram. 
Os experimentos se intensificam, e eles 
passam a serem afetados fisicamente por 
suas visões enquanto tentam achar uma 
cura para a morte.

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias -- 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 
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