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Opinião da Gazeta
O gosto do poder

Na edição da última terça-feira 
a Gazeta denunciava o excesso de 
emendas dos vereadores ao Plano 
Diretor. Interesses particulares e po-
líticos escancarados, somados à in-
tenção de tirar o poder do Conselho 
Municipal de Planejamento Urbano, 
transformando-o  em mero consultor,  
fez com que os vereadores exageras-
sem na dose provocando uma briga 
aberta.

Depois de quase dois anos de 
discussão em cima do estudo da UFR-
GS, os representantes de várias enti-
dades que formam o Complan, envia-
ram para a Câmara de vereadores, o 
que entendiam como perto do ideal 
do conjunto de regras que serviria de 
para o planejamento futuro de Bento 
Gonçalves. De setembro à dezembro, 
os vereadores - nenhum deles com 
conhecimento técnico em engenharia 
, arquitetura ou afim -  acharam por 
bem dar pitacos e mudar  muitas re-
gras  desde recuos a número de pavi-
mentos e até autorizar instalação de 

indústrias nas margens da bacia de 
captação de água.

Emocionados com o poder que 
tem em mãos, resolveram que eles 
e, somente eles, poderiam fazer alte-
rações no Plano Diretor, colocando o 
Complan apenas como órgão consul-
tivo. O Complan reagiu, pediu audi-
ência conciliatória com os vereadores 
no final do dia desta quinta-feira.

Não deu em nada: os vereadores  
enrolaram os membros do Conselho 
dizendo que iriam  analisar, mas a 

realidade é que a emenda que tira o 
poder deliberativo do Complan e os 
dá  aos vereadores  vai à votação na 
segunda-feira.  Sempre há a possibi-
lidade de um pedido de vistas para 
aumentar a agonia e demorar mais a 
degola. Também há a possibilidade de  
Pilatos (Pasin)  se sensibilizar e vetar a 
emenda depois de votada.

Enfim, a novela em que os inte-
resses do município não é o perso-
nagem principal, ainda vai ter alguns 
capítulos.
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Bento Gonçalves já contabiliza 32 
assassinatos em 2017, destes, segundo 
informações da delegada responsável 
pelo 1º Departamento de Polícia, Maria 
Isabel Zerman, mais da metade das mor-
tes foram em virtude de conflitos entre 
os traficantes. “Dos homicídios da 1 DP, 
apenas três não possuem antecedentes. 
A maioria está vinculado ao tráfico de 
drogas. Temos 16, dos 32 homicídios que 
aconteceram no município”, afirma.

O número de assassinatos cresceu 
quase 60% desde 2013, quando 17 pesso-
as foram mortas. Os casos foram aumen-
tando anualmente. Em 2014, foi contabi-
lizado 20 homicídios, em 2015, o número 
aumentou para 25, e em 2016, foram 26 
assassinatos. 

 Já a 2ª DP,  que tem como respon-
sável o Delegado Alvaro Becker, procura-
da  insistentemente pela Gazeta, desde a 
terça-feira não retornou com a infomação, 
até o fechamento desta edição, de quan-
tos dos, também, 16 assassinatos da sua 
divisão de homicídios  têm relação com o 
tráfico de drogas

Homicídio em 2017
1º (19 de janeiro) – Rafael dos San-

tos Coelho, 28 anos. Vítima de homicídio 
na Rua Miguel Gaieski, no bairro Fenavi-
nho. Coelho e a esposa dele, Gabriela dos 
Santos, de 29 anos, estavam em um veí-
culo Volkswagen Bora, deixando uma mãe 
de santo no local, quando foram atingidos 
por tiros efetuados por dois indivíduos. 
Gabriela foi atingida no braço. Coelho 
possuía antecedentes por tráfico de dro-
gas, receptação, associação criminosa e 
lesão corporal. Ele estava em liberdade 
provisória desde 3 de novembro de 2016.

2º (18 de fevereiro) – João Carlos 
Bublitz, de 19 anos, foi morto a tiros, 
sendo atingido no tórax e na cabeça em 
uma escadaria na Rua Balduíno Alegretti, 
no bairro Municipal. Dois jovens, de 19 e 
21 anos envolvidos no crime foram presos 
em abril.

3º (7 de março) – Jocelito da Silva 

Tráfico de drogas é responsável por cerca de 90% dos
assassinatos registrados em Bento em 2017
A afirmação é da Delegada Titular da 1ª DP,  Maria Isabel Zerman, em relação aos homicídios de sua divisão

Santos, de 36 anos, morreu ao ser atingi-
do por cinco tiros na Rua João Stefenon, 
no bairro Santa Marta. A vítima estava em 
seu veículo, um Siena, aguardando para 
retornar ao seu local de trabalho, quando 
foi alvejado. Ele foi encontrado no banco 
do carona. Santos trabalhava em uma me-
talúrgica como pintor.

4º (23 de março) – Edemar da Rosa 
Silva, 26 anos. Edemar foi esfaqueado no 
dia 18 de março, na Rua Lajeadense, no 
bairro Municipal. Ele foi resgatado com 
vida, mas morreu cinco dias depois, no 
hospital. 

5º (23 de março) – Giordan Ribeiro 
Costa de Oliveira , 20 anos. Giordan foi 
alvejado com tiros na cabeça em 21 de 
março, no bairro Juventude, mas morreu 
em 23 de março, depois de ficar interna-
do três dias no hospital.

6º (25 de março) – Rudimar Mattei, 
de 50 anos, foi morto a tiros na Linha 
KM2, em Tuiuty. Natural de Roca Sales, 
Mattei visitava amigos, quando foi atin-
gido por diversos disparos nas costas. Os 
autores dos disparos fugiram em direção 
à BR-470.

7º (15 de abril) – Jonas Reginaldo 
da Silva, de 31 anos, foi morto a tiros na 
Rua Antônio Luiz Somensi, no bairro Vila 
Nova 3. O jovem estava em seu veículo, 
um automóvel GM Blazer, na companhia 
de um amigo, de 23 anos, que ficou fe-
rido. 

8º (14 de maio) – Paulo Roberto 
Dorneles Machado, de 28 anos, foi mor-
to a tiros no porão de uma residência, na 
Travessa São Jorge, no bairro Juventude. 
A vítima foi alvejada por mais de cinco 
disparos por um homem que fugiu a pé. 

9º (15 de maio) – Everson Diego do 
Nascimento, de 21 anos morreu depois 
de ficar doze dias internado no Hospi-
tal Tacchini. O jovem foi baleado em 3 
de maio, na Rua Caxias do Sul, no bairro 
Municipal. A vítima possuía inúmeros an-
tecedentes criminais.

10º (27 de maio) – Lairton Mi-
dzeieski, 28 anos. Lairton foi morto a ti-

ros. O corpo da vítima foi encontrado na 
esquina das Ruas Fiorelo Baú e Caxias do 
Sul, entre os bairros Municipal e Glória.

11º (27 de maio) – Matheus Ma-
chado de Mello, de 17 anos, chegou em 
frente a uma lancheria, na Rua Luis Pedro 
de Marco, no Bairro Conceição, pedindo 
socorro. Ele não resistiu aos ferimentos 
de arma de fogo e morreu no local.

12ª (15 de julho) – Édson Rocha de 
Souza, de 26 anos, conhecido como “Ne-
guinho” foi morto a facadas, na Rua Ade-
laide Basso Pasquali, no bairro Tancredo 
Neves. A vítima, ferida no pescoço, tinha 
antecedentes por furtos e roubo.

13º (3 de agosto) – José de Alencar 
Soares de Oliveira, 50 anos. O homem 
foi assassinado na Rua Olívio Pelinser, no 
bairro Vila Nova 2. Natural de Humaitá 
e mais conhecido por Alencar, o músico 
chegava em casa em um veículo quando 
foi atingido por quatro disparos. Os sus-
peitos fugiram do local.

14º (3 de agosto) – William Jun-
queira da Silva, de 29 anos, foi vítima de 
homicídio, na Rua Nunciante Antinolfi, 
no bairro Municipal. Testemunhas dizem 
que os disparos que atingiram o jovem 
foram efetuados por pessoas que esta-
vam em um veículo escuro. 

15º (6 de agosto) – Aparecida de Fá-
tima Marin Bittencourt, 44 anos. Foi en-
contrada morta no seu apartamento dois 
dias depois de ter sido morta a facadas, 
no quinto andar de um edifício na Rua 
Góes Monteiro, no bairro São Francisco. 
A acusada do homicídio foi a irmã, Ana 
Paula Bittencourt, que foi presa alguns 
dias depois. 

16º (27 de agosto)– Rodogério da 
Silva Rodrigues. O homem, de 29 anos, 
foi morto com uma machadada na cabeça 
depois de uma discussão, na Rua Giovan-
ni Menegotto, no bairro São Roque. Na 
briga, o acusado do homicídio foi esfa-
queado no abdômen.

17º (03 de setembro)- Mara Regina 
Gonçalves Teixeira, de 39 anos. Foi en-
contrada morta em um terreno baldio na 

Rua Livramento, no bairro Juventude. Ela 
era natural de Bagé e vivia como andari-
lha. Foi morta à facadas no tórax, abdô-
men, garganta e nas costas.

18º (10 de setembro) – Mateus Al-
ves, de 23 anos, morreu depois de ser 
atingido com um tiro na cabeça, na Rua 
Ari da Silva, no bairro Eucaliptos. Ele era 
natural da cidade de Contagem, em Mi-
nas Gerais.

19º (17 de setembro)– Daniel Barros 
de Souza, de 25 anos, foi alvejado com 
vários tiros, na Rua Ari da Silva, no bairro 
Eucaliptos. Ele estava em frente a um bar, 
conversando com dois amigos, quando 
foi atingido por um indivíduo em uma 
motocicleta. Natural de Lagoa Vermelha, 
a vítima tinha vários antecedentes crimi-
nais.

20º (20 de setembro)– Leomar Ge-
raldo, de 33 anos, foi morto na Rua Fio-
relo Bertuol, no bairro Borgo. A vítima 
participava de uma confraternização de 
trabalho, quando foi alvejado por dez dis-
paros de arma de fogo. Ele foi resgatado 
com vida, mas não resistiu.

21º (21 de setembro) Isaías Cabral 
da Luz, de 21 anos (vulgo Xexo), morreu 
ao ser atingido no torax por um disparo 
de calibre 12. 

22º (22 de setembro) Leonir Alves 
da Silva, de 31 anos. Foi assassinado com 
pelo menos dois tiros em uma praça na 
Rua Giovani Girardi, no bairro Progres-
so. O vigilante Nelson dos Santos, de 61 
anos, confessou ser o autor dos disparos.

23º (27 de setembro) Gabriel An-
dré da Silva Gaieski, de 16 anos, morreu 
no hospital dois dias depois de ter sido 
atingido por tiros em um residencial no 
bairro Ouro Verde. O jovem não tinha an-
tecedentes criminais.

24° (28 de setembro) Nelson Inácio 
da Silva de 46 anos foi morto com cin-
co tiros no bar no qual era proprietário, 
na Rua Lajeadense, no bairro Municipal. 
Dois homens encapuzados chegaram no 
local e efetuaram os disparos e fugiram a 
pé. A vítima chegou a ser socorrida, mas 

não resistiu aos ferimentos. Silva tinha 
passagens por tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma. A motivação do crime se-
ria disputa por ponto de drogas.

25º (29 de setembro)– Flávio Rebo-
lho Machado, de 41 anos, foi morto com 
vários disparos de arma de fogo na rua 
Arnaldo Audibert, no bairro Vila Nova II. 
A vítima tinha vários antecedentes poli-
ciais.

26º (04 de outubro)– Felipe Soares 
dos Santos, de 25 anos, foi encontrado 
morto na Rua Gema Piva dos Santos, no 
bairro Municipal. O corpo apresentava fe-
rimentos por arma de fogo.

27º (20 de outubro)– Gustavo Gui-
lherme da Rosa Backes, de 18 anos foi 
baleado na Rua Domingos Peruzzo, no 
bairro Conceição. 

28º (19 de novembro)– José Martins 
de Souza, de 48 anos, foi encontrado 
morto às margens da BR-470, próximo ao 
bairro Conceição. A vítima foi encontrada 
pelo irmão, com ferimentos de arma de 
fogo no rosto e no abdômen. Souza era 
usuário de drogas há mais de dez anos e 
morava em um barranco próximo à cena 
do crime.

29º (03 de dezembro)– Rogério Fe-
derle, de 44 anos, foi morto a tiros na Rua 
Ludovico André Giovanini, no bairro Apa-
recida. Ele estava no interior de um veícu-
lo Vectra branco, quando foi alvejado na 
cabeça por um indivíduo que fugiu a pé.

30º (03 de dezembro)– Odair Fer-
nando de Lima, de 42 anos (vulgo Titi) foi 
encontrado morto por um caminhoneiro 
em uma via perto da BR-470. Ele estava 
com um ferimento de arma de fogo na 
face.

31º e 32º - No último dia 10, por 
volta das 15h20min, Deocesar João Seco, 
de 47 anos, foi morto a tiros em frente 
de um bar, localizado na Rua dos Pinhei-
ros, no Ouro Verde. Um outro homem 
baleado, provavelmente na troca de tiros, 
foi encaminhado pelo Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (SAMU), mas 
morreu horas depois.
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Durante dois dias, os hóspedes 
que escolherem o Complexo Enoturís-
tico da Casa Valduga como destino de 
ano novo poderão celebrar a chegada 
de 2018 da melhor maneira. A tradi-
cional vinícola localizada no Vale dos 
vinhedos preparou uma programação 
especial para a virada.

Este ano, a empresa apresenta o 
pacote que inclui café da manhã, brin-
de especial, além da tradicional ceia de 
Ano Novo com direito a um espumante 
Maria Valduga por casal. E, para para 
tornar a noite ainda mais incrível, a fes-
ta de ano novo terá uma atração musi-
cal, que garantirá a alegria da chegada 
de 2018 e open bar de espumante para 
garantir o brinde durante toda noite.

Para mais informações e reservas, 
liguei para (54)2105-3154 ou envie um 
e-mail para eventos@famigliavalduga.
com.br.

Programação de Ano Novo 
Domingo – 31/12
14h – Check in com Welcome Drink
20h – Ceia de Ano Novo no restau-

rante Maria Valduga
Segunda-feira – 01/01
7h30 - Café da manhã especial
13h – Check-out
Valores dos pacotes:
Acomodação Standard – R$2.207
Acomodação Luxo – R$2.267
Acomodação Especial – R$2.276

Casa Valduga abre as portas para 
dar boas-vindas a 2018
Vinícola oferece experiência incrível para
hóspedes que desejarem passar a virada do ano 
no complexo enoturístico

Acomodação Master – R$2.322
Serviço:
Endereço: Via Trento 2355, Vale 

dos Vinhedos – Bento Gonçalves - RS
Telefone: (54)2105-3154
E-mail: eventos@famigliavalduga.

com.br
www.casavalduga.com.br

Complexo Enoturístico
O complexo foi umdos primeiros 

parques enoturísticos do Brasil, criado 
pela vinícola Casa Valduga para que os 
visitantes pudessem conhecer o pro-
cesso de elaboração de seus espuman-
tes, vinhos finos e um pouco da cultura 
italiana. O local oferece hospedagem, 
gastronomia e um espaço para degus-
tação dos produtos da empresa (a Eno-
boutique).

O final de semana deve ser de 
tempo seco na Serra Gaúcha. Os últi-
mos dias de calor e abafamento devem 
persistir em dezembro. O período de 
chuvas deve ser curto, com apenas 
pancadas.

Nesta sexta-feira, 14, as tempera-
turas ficam próximas dos 30°,com o dia 
nublado e chances de chuva a qualquer 
hora. Está previsto para a tarde até 10 

Final de semana de tempo seco e sol forte

Sábado e domingo devem ter
temperaturas próximas dos 30º

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SEGUNDA CHAMADA

CEMITÉRIO PARQUE PADRE PIO LTDA. (Cemitério Jardim do Vale) 
convoca as pessoas abaixo relacionadas para tratar de assuntos de seu 
interesse e relevância, e solicita que compareçam em seu escritório profis-
sional localizado a Rua Dom Antônio Zattera nº 31 – Bairro Santa Helena, 
Bento Gonçalves-RS, no prazo máximo de 15 dias desta publicação.
Telefone: (54) 3453.1704 │ E-mail: jardimdovale@jardimdovale.com.br

IVALDO CREMES DE LIMA
MARIA DELMINDA CUNHA MARTINS

LEANDRA RACHEL DE SOUZA
IRENE GUERO TABORDA

EDUARDO MAYER

Bento Gonçalves, 14 de Dezembro de 2017
A DIREÇÃO

As destinações de recursos 
para atender à finalidade social do 
projeto Leãozinho do Bem já estão 
aportando à conta do Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fundica) – e você tam-
bém pode ser responsável por fazer 
a diferença na vida dessas crianças 
atendidas por projetos sociais de 
Bento Gonçalves.

Para isso, basta direcionar parte 
do imposto de renda devido direta-
mente na conta do fundo -, até o dia 
28 de dezembro, assim os valores já 
podem ser aplicados nos projetos 
das mais de 10 entidades creden-
ciadas. O cálculo para saber quanto 
destinar deve ser feito a partir do 
imposto devido, com base no que 
foi pago nos anos anteriores, consi-
derando o valor final, sem levar em 
conta o retido na fonte.

Para garantir o repasse, no en-
tanto, é importante apresentar o 
comprovante quando for realizada 
a declaração. Quem deseja escolher 
uma entidade para receber a doação 
pode indicar uma de sua preferência 
entre as habilitadas (veja quadro). 
Basta enviar um e-mail ao Comdica 
(comdica@bentogoncalves.rs.gov.
br) com o comprovante do depósito 
e informar a associação que dese-
ja beneficiar – ela receberá 70% do 
montante, e os 30% restantes serão 
rateados entre as demais.

Outra maneira de encaminhar 

Leãozinho do Bem aceita destinações 
até o dia 28 de dezembro
Valores, sinalizados a partir de percentuais do Imposto de Renda,
beneficiam entidades assistenciais locais

as destinações é via Sicoob Meridio-
nal, banco parceiro do Leãozinho do 
Bem. As pessoas físicas podem ante-
cipar os valores da destinação sem 
qualquer tipo de juro, bastando re-
passar à agência um cheque pré-da-
tado, que será descontado somente 
no dia em que ocorrer a restituição.

Em seu segundo ano, a cam-
panha Leãozinho do Bem, que tem 
a Associação dos Profissionais e 
Empresas de Serviços Contábeis 
de Bento Gonçalves (Apescont-BG) 
entre as idealizadoras, pretende ar-
recadar R$ 1 milhão para os cofres 
do Fundica - em 2016, a campanha 
ajudou a contabilizar R$ 875 mil ao 
fundo no mês de dezembro. Para 
atingir o objetivo, os contadores da 
cidade estão sendo orientados a su-
gerirem a seus clientes que façam a 
destinação dos percentuais.

O projeto Leãozinho do Bem 
conta com o apoio do Centro da In-

dústria, Comércio e Serviços de Ben-
to Gonçalves (CIC-BG), do Comdica 
(Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente), o Sicoob 
Meridional e da imprensa local.

A destinação deve ser feita 
para: Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente
Caixa Econômica Federal
Agência: 2792
Conta corrente: 400129-1
Operação: 006
CNPJ: 17.906.410/0001-07
Entidades credenciadas
Abraçaí
Associação Amigos da Criança 
(Pelotão Curumim)
Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB Comunidade)
Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE/BG)
Associação dos Deficientes Físi-
cos de Bento Gonçalves 
Associação dos Surdos de Bento 
Gonçalves 
Associação Integrada do Desen-
volvimento do Down 
Círculo Operário Bento Gonçal-
vense 
Fundação Todeschini 
Lar da Caridade 
Sociedade Educativa, Cultural e 
Poliesportiva Bento Gonçalves

Saiba como fazer

O Vale dos Vinhedos, receberá, 
mais uma vez, a Wine Run. A prova já 
se tornou tradição na Serra Gaúcha 
e terá a sua sétima edição em Ben-
to Gonçalves no dia 26 de maio de 
2018. Uma oportunidade de unir cor-
rida com enoturismo, em um evento 
que conta com competidores de di-
versas regiões do Brasil e, ano a ano, 
se destaca ainda mais no calendário. 
As inscrições para a edição 2018 já 
podem ser feitas - tanto na categoria 
Individual como em Duplas - no site 
do evento - www.winerun.com.br. O 
limite é de 1.000 participantes.

O percurso de 21 quilômetros 
da Wine Run - Vale dos Vinhedos 
2018 passará por estradas de terra, 
ao lado de parreirais e vinícolas, por 
pequenas igrejas e casas antigas, que 
marcam a forte presença da coloni-
zação italiana na Serra Gaúcha. Mais 
de 90% do caminho é formado por 
trilha, terra batida e cascalho.

O trajeto é considerado ao 
mesmo tempo um dos mais belos 
e, também, um dos mais difíceis do 

Inscrições abertas para o Wine Run 2018
Sétima edição da corrida acontece no dia 26 de maio com um limite 
de 1000 participantes

Brasil, pelos desafios que traz para os 
competidores. Realçando a beleza da 
região em meio aos vinhedos, o per-
curso no Vale dos Vinhedos propor-
ciona aos participantes a experiência 
de correr às margens das principais 
vinícolas do Brasil e, em alguns mo-
mentos, nas áreas das parreiras.

Na sexta edição, em 2017, a 
Caixa Wine Run – Vale dos Vinhedos 
reuniu, em suas diversas categorias, 
1.200 participantes, vindos de 17 
estados do País. A prova conta com 
categoria Individual Geral e, também, 
por idades no masculino e no femini-
no - 18 a 24 anos; 25 a 29 anos; 30 a 
34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 
45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 
anos e acima de 60 anos -, além de 
Dupla Geral - masculina, feminina ou 
mista.

Programação - Na véspera do 
evento, sexta-feira, dia 25 de maio, 
haverá entrega de kits para atletas no 
hotel oficial, o Dall’Onder Grande Ho-
tel, em Bento Gonçalves. No mesmo 
local, à noite, está programado um 

jantar de massas - opcional. A larga-
da, no dia 26, com horário previsto 
para 9 horas, será na Vinícola Grand 
Legado. O tempo limite de prova é 
de quatro horas. A Arena de chegada 
estará montada no Campo da Capela 
das Almas. No dia da prova, os atletas 
terão traslado de ônibus gratuito do 
hotel oficial para o ponto de largada 
e posto de revezamento. E, depois, 
da arena de chegada para o hotel 
oficial. Na chegada serão realizadas 
a Festa do Espumante e a cerimônia 
de premiação. O domingo, dia 27 de 
maio, pode ser reservado para pas-
seios opcionais.

Festa do Espumante –  No final 
do evento, o destaque fica para a 
tradicional Festa do Espumante, na 
Arena de chegada dos competidores, 
com buffet de massas, polenta, comi-
das típicas e suco de uva, além é cla-
ro de muito espumante (degustação 
opcional, vendida à parte no site da 
prova). Dessa forma, a disputa acaba 
em uma grande confraternização en-
tre todos os participantes.

mm de chuva. O final de semana, deve 
ser de tempo seco e céu aberto. A se-
gunda-feira, 18, por outro lado, deve 
ser de tempo nublado, com chances de 
chuva a qualquer hora do dia. 



Jornal Gazeta - sexta-feira 15 de Dezembro de 2017 05geral

Foi anunciado pela Secretaria 
Estadual da Fazenda o calendário 
de pagamento do IPVA 2018, que 
começou a ser pago nesta semana. 
O desconto máximo será de 24,73% 
para quem pagar o imposto até o dia 
2 de janeiro de 2018 e se enquadrar 
nos benefícios de Bom Motorista e 
Bom Cidadão. O percentual é inferior 
no abatimento dado no ano anterior, 
que chegou a 27,27%.

O calendário com descontos vai 
até o dia 29 de março. A Secretaria 
da Fazenda espera arrecadar R$ 2,36 
bilhões com IPVA no próximo ano. O 
valor médio de cada cobrança é de 
R$ 721.

Para receber o benefício do Bom 
Motorista, o proprietário do veículo 
não deve ter sofrido multas. O des-
conto varia de 5% a 15%, de acordo 
com o período sem receber infra-
ções. Já o desconto de Bom Cidadão 
refere-se à participação no programa 
Nota Fiscal Gaúcha, com descontos 
que variam de 1% a 5%, segundo a 
quantidade de notas cadastradas.

De acordo com a secretaria, te-
rão direito ao desconto de Bom Mo-
torista 1,5 milhão de veículos, o que 
corresponde a 41,82% da frota gaú-
cha. Já o desconto de Bom Cidadão 
vai atender proprietários de 866.199 
veículos, aproximadamente 23,77 da 
frota.

A partir de agora, as informações 
referentes ao IPVA não serão mais 
enviadas pelo governo do Estado 
através de cartas. Elas poderão ser 
recebidas por e-mail ou acessadas no 
site do detran-RS e nas redes bancá-
rias credenciadas pelo governo. Para 
receber por e-mail, é necessário fazer 
cadastro do seu endereço eletrônico 
no site www.ipva.rs.gov.br.

Confira o calendário de 
descontos máximos

IPVA 2018 poderá ter 25% de
descontos e será enviado
somente por e-mail
O calendário com descontos vai até o dia 29 de 
março. A Secretaria da Fazenda espera arrecadar 
R$ 2,36 bilhões com IPVA no próximo ano

Pagamento até 2 de janeiro
-3% de desconto pela antecipa-

ção (mais a não aplicação pela Uni-
dade de Padrão Fiscal) e máximo de 
24,73% para quem tiver o benefício 
de Bom Motorista e Bom Cidadão.

Pagamento até 31 de janeiro
-3% de desconto pela antecipa-

ção e máximo de 22,40% para quem 
tiver o benefício de Bom Motorista e 
Bom Cidadão

Pagamento até 28 de fevereiro
-2% de desconto pela antecipa-

ção e máximo de 21,60% para quem 
tiver o benefício de Bom Motorista e 
Bom Cidadão

Pagamento até 29 de março
-1% de desconto pela antecipa-

ção e máximo de 20,80% para quem 
tiver o benefício de Bom Motorista e 
Bom Cidadão. 

O que acontece 
se eu não pagar
Perca de descontos
Aplicação de multa de 0,33% ao 
dia sobre o valor do imposto não 
pago, até o limite de 20%., de-
pois de 60 dias em atraso, o dé-
bito terá acréscimo de mais 5%
Inscrição na dívida ativa
Nome lançado nos Serviços de 
Proteção ao Crédito
Protesto no cartório da sua ci-
dade
Processo de cobrança judicial

IPVA 2018
Quem: Todos os proprietários de 
veículos automotores fabricados 
a partir do ano de 1999.
Como: O proprietário deverá 
apresentar Certificado de Regis-
tro e Licenciamento do Veículo 
(CRLV). É possível ainda pagar 
o seguro obrigatório (DPVAT), 
taxa de licenciamento e multas 
de trânsito.
Onde: Começou em 13 de de-
zembro, no Banrisul, Bradesco, 
Santander, Sicredi, Caixa (lote-
rias) e Banco do Brasil (somente 
para clientes).
Alíquotas: 3% - automóveis e 
camionetas ; 2% - motocicletas; 
1% - caminhões, ônibus, micro-
ônibus e automóveis e camione-
tas para locação

Para receber o benefício do Bom Mo-
torista, o proprietário do veículo não 
deve ter sofrido multas

O acordo judicial que encerra a 
disputa pela reposição de perdas na 
caderneta de poupança em três planos 
econômicos, firmados há mais de duas 
décadas, vai ressarcir cerca de 2,5 mi-
lhões de pessoas, que entraram com ao 
menos 1 milhão de ações na Justiça nos 
últimos anos.

Negociado pela Advocacia-Geral 
da União (AGU), pelo Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor (Idec), 
pela Frente Brasileira dos Poupadores 
(Febrapo) e pela Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), para entrar em 
vigor, o acordo precisa do aval do Su-
premo Tribunal Federal (STF). 

Os pagamento começam em até 
15 dias após a homologação do STF. 
Cerca de 60% dos que tinham este tipo 
de investimento na época receberão os 
valores à vista (a maioria no grupo que 
receberá até R$5 mil).

Ações
Mais de 2 milhões de poupadores 

ingressaram com ações coletivas e in-
dividuais na Justiça para reaver o valor 
perdido durante os planos econômicos 
Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 
(1991). No caso das individuais, poupa-
dores ou herdeiros que acionaram a Jus-
tiça dentro do prazo prescricional (20 
anos da edição de cada plano) também 
poderão receber os valores.

Ainda poderão aderir os poupa-
dores que, com ações civis públicas, 
entraram com execução de sentença 
coletiva até 31 de dezembro de 2016 
(os que entraram no ano passado vão 
receber somente no último lote, o 11°). 
Infelizmente, para quem tinha poupan-
ça e não entrou na Justiça, o prazo para 
ingressar com ações desse tipo prescre-
veu. 

A adesão ao acordo não é obriga-
tória, e depois de aderida, a ação ju-
dicial será extinta (automaticamente, 
não é necessário desistir da ação). Os 
pagamentos serão feitos de acordo com 
as faixas de valor a receber. Quem tem 
direito a até R$ 5 mil receberá à vista e 
integral, sem desconto. Entre R$ 5 mil 
e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas 
semestrais, com abatimento de 8% de 
desconto.

A partir de R$ 10 mil, uma à vista 
e quatro semestrais, com desconto de 
14%. Já aqueles que tenham direito a re-
ceber mais de R$ 20 mil, terão 19% do 
valor descontado. A correção para os 
pagamentos semestrais será feita pelo 
IPCA, índice da inflação oficial. O ca-
lendário de pagamento será feito con-
forme a idade dos poupadores, dando 
prioridade aos mais velhos. 

Não será necessário se dirigir ao 
banco para receber os valores. O pa-
gamento será feito em conta-corrente 
do poupador ou por meio de depósi-
to judicial. Os honorários serão pagos 
diretamente aos advogados. O prazo 

Quem perdeu dinheiro com planos 
Bresse, Verão e Collor vai poder
recuperar valores com acordo judicial

máximo de parcelamento dos valores a 
serem recebidos pelos poupadores será 
de três anos. Não haverá antecipação 
de pagamentos. 

Herdeiros de poupadores
Terão direito a receber desde que 

tenha havido ação judicial em nome do 
espólio. Os dados do poupador falecido 
e do advogado precisam ser apresenta-
dos, assim como dados completos do 
inventariante ou dos herdeiros e dados 
do processo. Se não houver herdeiros, 
hão há como aderir ao acordo.

Instituições e bancos
falidos

As instituições financeiras que irão 
aderir ao acordo são: Itaú, Bradesco, 
Santander, Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil. Outras poderão aderir 
em até 90 dias. Em relação aos corren-
tistas que tinham conta em bancos fali-
dos, o banco que adquiriu a instituição 
falida fica responsável pelo pagamento 
das perdas com planos econômicos. 
No entanto, os correntistas de bancos 
liquidados extrajudicialmente e das ins-
tituições vendidas por meio do Progra-

ma de Estímulo à Reestruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema Financeiro 
Nacional (Proer) estão fora do acordo.

Em 1997, o Proer dividiu os ban-
cos com problemas de solvência em 
duas partes, uma com ativos sadios, 
que foram vendidos a outras institui-
ções financeiras, e outra com passivos 
(dívidas e obrigações), onde estão in-
cluídos os depósitos em poupança. Os 
clientes que tinham caderneta nesses 
bancos precisam esperar uma decisão 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
sobre o direito à correção dos planos 
econômicos.

Plano Bresser (15 de junho de 
1987)
Lançado pelo Ministro da Fazenda 
LuizCarlos Bresser Pereira
Congelou preços, aluguéis e salá-
rios. Ainda, estabeleceu a LBC (Letra 
do Banco Central) como critério de 
atualização monetária do saldo de-
positado em caderneta de poupança.
Naquele mês, os saldos em cader-
neta de poupança foram corrigidos 
pelos bancos 18,02% ante variação 
de 26,06% do IPC (Índice de Preço 
ao Consumidor), o que segundo o 
Idec acarretou em uma diferença de 
8% entre os indexadores. Para as 
entidades de defesa do consumidor, 
a nova norma não poderia atingir de 
imediato os poupadores cujos depó-
sitos faziam aniversário até o dia 15 
de julho.
Prejudicou o poupador que man-
tinha, em junho de 1987, saldo em 
caderneta de poupança com aniver-
sário na primeira quinzena do mês.
Plano Verão (15 de janeiro de 
1989)
Lançado pelo governo José Sarney
Com o intuito de baixar a inflação, 
congelou preços e salários, e alte-
rou a moeda para Cruzado Novo. Na 
correção da poupança, estabeleceu 
nova regra, substituiu o IPC (Índice 
de Preço ao Consumidor) pelas LFTs 
(Letras Financeiras do Tesouro)
Com isso, os bancos não creditaram 

Planos que entraram no acordo
a diferença entre os títulos de 20% 
nas poupanças com aniversário en-
tre o 1º e 15º dia de janeiro. A co-
rreção aplicada foi de 22,35% ante 
uma variação de 42,72% do IPC.
Prejudicou poupadores que 
possuíam saldo na caderneta de 
poupança com aniversário entre 1 e 
15 de janeiro de 1989, e que manti-
veram saldo na conta até a remune-
ração do mês seguinte.
Plano Collor II (31 de janeiro de 
1991)
Lançado pelo governo de Fernando 
Collor de Mello
Congelou preços e salários, au-
mentou tarifas públicas e criou a TR 
(Taxa de Referência de Juros). Extin-
guiu o BTN-F e estabeleceu a TRD 
(Taxa referencial diária) como fator 
de correção da poupança
Segundo a defesa dos autores das 
ações, o rendimento teria ficado 
14,11% menor. Na ocasião, o in-
dexador BTN-F rendia 21,87% ao 
passo que a TRD pagava 7,76%.
Prejudicou poupadores que tinham 
dinheiro na poupança com aniversá-
rio entre 1º e 31 de janeiro de 1991.
Por que o plano Collor 1 (16 de mar-
ço de 1990) ficou de fora?
As partes reconheceram a inexistên-
cia de direito de receber qualquer 
pagamento, conforme entendimen-
to do Superior Tribunal de Justiça 
(STF).

Planos econômicos resultaram na perda 
de dinheiro para poupadores nas
décadas de 90 e 80
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Farmácias e drogarias de todo 
o país vão poder oferecer o serviço 
de vacinação a clientes. Em Bento 
Gonçalves ainda ainda é incerta a 
data do início das aplicações de va-
cinas em farmácias. A possibilidade 
foi garantida em resolução aprovada 
na terça-feira, dia (12), pela diretoria 
colegiada da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

O serviço já era regulamentado 
em alguns estados, como São Paulo, 
Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais 
e Distrito Federal. Com a decisão, 
que será publicada no Diário Oficial 
da União nos próximos dias, ela será 
estendida às demais unidades da fe-
deração.

A resolução também estabelece 
exigências para estabelecimentos 
de saúde que vão oferecer o serviço. 
Esses devem estar inscritos no Ca-
dastro Nacional dos Estabelecimen-
tos de Saúde (CNES), disponibilizar 
o calendário nacional de vacinação 
e os tipos de medicamentos dispo-
níveis aos clientes.

Em cada local é obrigatória a 
designação de um responsável téc-
nico e a contratação de profissio-
nais habilitados para aplicar vacinas, 
com a realização de capacitações 
constantes. As instalações precisam 
ser adequadas e seguir parâmetros 
estabelecidos nas normas do setor, 

Farmácias de Bento poderão aplicar vacinas
Anvisa liberou aplicação de vacinas em farmácias de todo o país. Em cada local é obrigatória a designação de um 
responsável técnico e a contratação de profissionais habilitados para aplicar vacinas

como ambiente refrigerado para ar-
mazenar as vacinas e cuidados no 
transporte dos materiais para não 
prejudicar a qualidade.

As regras aprovadas pela Anvi-
sa também preveem obrigatorieda-
de de registro das informações nos 
cartões de vacinação e de erros ou 
problemas no sistema da agência e 
liberdade para emitir Certificados 
Internacionais de Vacinação.

O farmacêutico, Giovani Cig-
nachi, responsável por uma farmá-
cia da cidade, comemora o fato de 
farmácias poderem realizar vacinas. 
“Isso vai ser positivo, porque irá de-
socupar postos questão de saúde. 
Com isso também a farmácia não 
será vista somente como um local 
de comércio. As pessoas também 
irão se sentir mais acolhidas fre-
quentando uma farmácia, porque 
perceberam mais como um local de 
saúde”, afirma.

A estudante de Farmácia da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), Maísa De Marco, é 
a favor da aplicação de vacinas em 
farmácias, porém, com algumas ob-
servações.

“Para a aplicação de vacinas em 
farmácias o ambiente tem que ser 
adequado, com uma sala especial 
para isso. É importante salientar que 
apenas um farmacêutico capacitado 

deve fazer a aplicação”, explica.
Ainda segundo a acadêmica a 

aplicação de vacinas em farmácias 
irá ser positivo para os pacientes. 
“Vai ser mais prático para o pacien-
te, além de aproximá-lo do farma-
cêutico, o que é extremamente po-
sitivo”, afirma.

A antiga proibição da 
Anvisa  

Em 2010, a Anvisa proibiu a 
venda de qualquer vacina em far-
mácias e drogarias de todo o país. 
Na época o órgão alertou que doses 
vendidas nesses estabelecimentos 
eram provavelmente falsificadas ou 
de produção clandestina.

Naquele ano foi esclarecido 
ainda que farmácias e drogarias só 
poderiam aplicar vacinas quando 
participarem de campanhas públi-
cas de vacinação, não havendo co-
brança pela aplicação nesses casos.

Em junho deste ano a Anvisa 
já avaliava a possibilidade de far-
mácias também realizarem vacinas. 
Atualmente, somente clínicas de va-
cinação, que têm um médico como 
responsável técnico, estão autoriza-
das a oferecer o serviço fora do sis-
tema público de saúde. O tema foi 
amplamente debatido entre entida-
des que representam farmacêuticos 
e entidade médicas.

A regra estabelece como deve 
ser a estrutura física do estabeleci-
mento que aplicará a vacina e deter-
mina que as vacinas que não estão 
contempladas pelo Programa Na-
cional de Vacinação do SUS somen-
te poderão ser aplicadas mediante 
prescrição médica.

A Anvisa observa que a aplica-

As regras aprovadas pela Anvisa também preveem obrigatoriedade de registro das 
informações nos cartões de vacinação

ção de vacinas em farmácias já esta-
va prevista desde 2014, por meio da 
Lei 13.021/2014, que dispõe sobre 
os exercícios das atividades farma-
cêuticas.

Porém, até hoje, a atividade não 
era colocada em prática por falta de 
um regulamento que tratasse do as-
sunto.
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Com um percentual que che-
gou a 88,5% dos votos, Ivo Vailatti 
foi eleito presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção e do Mobiliário de 
Bento Gonçalves (Sitracom BG). O 
sindicalista que vai liderar a enti-
dade no período de 2018 a 2022 
tem como meta manter as conquis-
tas obtidas pelos trabalhadores 
até hoje e ainda consolidar cada 
vez mais o Sitracom BG como um 
instrumento de luta e resistência 
contra as reformas trabalhista e 
Previdenciária do governo de Mi-
chel Temer. 

“Diante da situação em que se 
encontra o País, com gente que visa 
unicamente acabar com o trabalha-
dor, temos que manter um estado 
de luta constante pela manutenção 
de tudo o que conquistamos”, ana-
lisou o presidente eleito que subs-
tituirá o atual, Itajiba Soares Lopes. 
Para Vailatti é inadmissível que 
estas pessoas que tem como úni-
co objetivo explorar o trabalhador 
tenham o poder para acabar com 
tudo o que foi conquistado. “Preci-
samos estar unidos para manter o 
foco na luta contra as arbitrarieda-
des que estão sendo impostas ou 

Ivo Vailatti volta a comandar
sindicato com meta de resistência 
contra reformas

Sitracom BG

correremos o risco de voltar aos tem-
pos da barbárie”, alertou. 

Num momento político, segundo 
ele, em que o capital vem sendo cada 
vez mais valorizado pelo governo em 
detrimento do trabalho, o novo pre-
sidente quer manter uma forte resis-
tência na luta contra as reformas tra-
balhista e previdenciária impostas por 
um governo sem nenhuma legitimida-
de. “É por isso que temos uma dire-
toria baseada na experiência e na ju-
ventude. É dessa maneira que vamos 
à luta, com muita dedicação e vontade 

para garantir a dignidade e a cidada-
nia dos trabalhadores”, argumentou.

O atual presidente, Itajiba Soa-
res Lopes, destacou a importância do 
processo eleitoral que agora conduz 
Vailatti a presidência do Sitracom BG. 
“O processo de renovação da direto-
ria é democrático e ocorre conforme 
a vontade dos associados. O percen-
tual de aprovação comprova a quali-
dade dos trabalhos dessa entidade e 
mostra que estamos no caminho cer-
to que é a defesa dos interesses dos 
trabalhadores”, concluiu. 

O Ministério do Trabalho liberou 
nesta quinta-feira,14, o pagamento 
do abono salarial do PIS/ Pasep ano-
-base 2016 para os trabalhadores da 
iniciativa privada nascidos no mês de 
dezembro. Este é o sexto lote de paga-
mento. O dinheiro está disponível nas 
agências da Caixa ou casas lotéricas de 
todo o país.

O abono salarial de 2016 come-
çou a ser pago em 27 de julho deste 
ano e estará disponível para saque a 
todos os trabalhadores até 29 de junho 
de 2018. Depois dessa data, os valores 
que não forem sacados retornarão ao 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
para pagamento do abono salarial do 
próximo ano e do seguro-desemprego.

O calendário de pagamento é de 
acordo com o mês de nascimento do 
trabalhador. Nos próximos meses se-
rão liberados os pagamentos para os 
nascidos de janeiro a junho. Já foram 
liberados os recursos para os trabalha-
dores privados nascidos de julho a no-
vembro e para os servidores públicos 
com finais de inscrição de 0 a 4.

Nesse período, foram pagos R$ 

Governo libera abono salarial de 
2016 para nascidos em dezembro

6,88 bilhões a 9,35 milhões de traba-
lhadores, 38,16% do total. Ainda há R$ 
11,14 bilhões para serem pagos.

Quem tem direito
Para ter direito ao benefício é ne-

cessário ter trabalhado formalmente 
pelo menos um mês em 2016, com re-
muneração média de até dois salários 
mínimos. Além disso, o trabalhador 
tinha de estar inscrito no PIS/Pasep há 
pelo menos cinco anos e ter tido seus 
dados informados corretamente pelo 
empregador na Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais).

O valor de cada benefício depen-
de do período trabalhado no ano-base, 
mas varia de R$ 79 a R$ 937. Quem 
trabalhou formalmente durante todo 
o ano, com salário médio de até dois 
salários mínimos, recebe o valor cheio. 
Quem trabalhou um mês, por exemplo, 
com esses mesmos pré-requisitos, re-
cebe um doze avos do valor, e assim 
sucessivamente. Em caso de dúvida, o 
trabalhador pode entrar em contato 
com o Ministério do Trabalho por meio 
do Alô Trabalho, no número 158.

O dinheiro está disponível nas agências da Caixa ou casas lotéricas de todo o país Representantes do Sitracom BG
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O Instituto recebe até hoje (15) 
inscrições para cursos gratuitos na 
modalidade de Educação a Distância 
(EaD). 

Mais informações e inscrições po-
dem ser feitas no site ead.ifrs.edu.br

A conclusão dos cursos deve ser 
realizada até dia 31 de dezembro de 
2017.

Cursos oferecidos
Exatas e aplicadas:
Educação Financeira para o Ensi-

no Fundamental (20 horas): apresenta 
conceitos, exemplos do cotidiano e 
atividades visando desenvolver conhe-
cimentos financeiros. O requisito é ser 
estudante do 7º ao 9º ano do ensino 
fundamental.

Introdução a Polímeros (20 horas): 
apresenta noções de química orgânica 
e polímeros. É direcionado para quem 
está tendo um primeiro contato na 
área de polímeros/plásticos ou tem 
curiosidade sobre o assunto. A escola-
ridade mínima exigida é o terceiro ano 
incompleto do ensino médio.

Introdução à leitura e interpreta-
ção de projetos arquitetônicos (30 ho-
ras): voltado a profissionais da área de 
construção civil, capacita para leitura 
e interpretação de projetos arquitetô-
nicos no canteiro de obras e no escri-
tório e proporcionará conhecimentos 
básicos de desenho técnico arquitetô-
nico para profissionais que pretendem 
investir na carreira de desenhistas pro-
jetistas. É necessário ter conhecimento 
básico em informática.

Educação:
Abordagens Pedagógicas Moder-

nas na Educação a Distância (20 horas): 
apresenta e discute abordagens peda-
gógicas modernas que podem auxiliar 
na concepção de cursos EaD, novas 
possibilidades de organizar as aulas e 
lecionar de forma ativa a inovadora. 
Os requisitos são conhecimento básico 
em informática e internet e ensino su-
perior incompleto.

Como usar o Laboratório de In-
formática nas aulas? Ensino Infantil e 
Fundamental – Anos Iniciais (20 horas): 
apresenta possibilidades de utilização 
de recursos educacionais digitais em 
laboratórios de informática especial-
mente para turmas de ensino infantil 
e fundamental. É voltado para profes-
sores atuantes em escola com labora-
tório de informática.

Criação de Videoaulas (40 horas): 
apresenta conceitos, exemplos e ativi-
dades práticas para capacitar o profes-
sor na criação, edição e disponibiliza-
ção de videoaulas Público: professores 
Requisitos: conhecimento básico em 
informática e internet, possuir câme-
ra digital (celular, fotográfica ou web-
cam), possuir software para edição de 
vídeo (do próprio celular / computador, 
Windows Movie Maker ou Filmora).

Educação a Distância (25 horas): 
oferece conhecimentos sobre con-
ceitos, legislações e tecnologias rela-

IFRS oferece cursos gratuitos à distância
Inscrições terminam nesta sexta-feira e podem ser feitas pelo site da instituição

cionados a Educação a Distância. Os 
requisitos são ter conhecimento bá-
sico em informática e internet, estar 
cursando ou ter concluído o ensino 
superior.

Moodle Básico para Professores – 
Elaboração de Curso (20 horas): aborda 
desenho e organização de cursos, bem 
como as ferramentas básicas para dar 
início ao desenvolvimento de um curso 
no Moodle. É necessário ter conheci-
mento básico em informática e inter-
net e estar cursando ou ter concluído 
o ensino superior.

Repositórios de Materiais Didá-
ticos Digitais e Direitos de Uso (20 
horas): oferece conhecimentos sobre 
recursos didáticos digitais a partir de 
repositórios e sobre o uso adequado 
destes recursos em aulas. É necessário 
ter conhecimento básico em informá-
tica e internet e estar cursando ou ter 
concluído o ensino superior.

Tecnologias de informação e co-
municação (TICs) em espaços escolares 
(20 horas): o curso propõe um estudo 
e uma discussão de características, po-
tencialidades e desafios das TICs para 
os educadores. É direcionado a estu-
dantes de licenciaturas e profissionais 
que atuam na área da educação.

O Uso de Aplicativos Web na 
Construção de Materiais Educacio-
nais (20 horas): apresenta conceitos 
de como construir materiais didáticos 
digitais utilizando várias opções de 
ferramentas web. É necessário ter co-
nhecimento básico em informática e 
internet e estar cursando ou ter con-
cluído o ensino superior.

Idiomas:
Inglês – parte 1 (30 horas): Iden-

tificação e Caracterização Pessoal; 
Localização no Tempo e no Espaço; 
Meios de Transporte; Família; Rotina e 
Hábitos – Em Casa. Requisitos: conhe-
cimento básico em informática e na 
língua portuguesa.

Português como língua adicional 
– parte 1 (30 horas): aulas direcionadas 
para refugiados, imigrantes e brasilei-
ros que desejam aprimorar seus co-
nhecimentos. Abordará identificação e 
caracterização pessoal, localização no 
tempo e no espaço, meios de transpor-
tes, alimentação e compras.

Português como língua adicional 
– parte 2 (30 horas): aulas direcionadas 
para refugiados, imigrantes e brasilei-
ros que desejam aprimorar seus co-
nhecimentos. Tratará dos temas: famí-
lia, moradia, corpo humano, esporte, 
hábitos, clima, vestuário, tempo livre e 
atividades de lazer.

*Conhecendo o IFRS (2 horas): 
detalha a atuação e oportunidades do 
mundo IFRS.

Informática:
Lógica de Programação – parte 1 

(20 horas): o curso apresenta os pri-
meiros passos na criação de softwares 
e sistemas, ensinando conceitos para a 
programação de computadores através 
da prática, utilizando a ferramenta Por-

tugol Studio. Público: estudantes do 
ensino médio e superior. Requisitos: 
conhecimento básico em informática e 
habilidade no raciocínio lógico

Lógica de Programação – parte 2 
(20 horas): as aulas ensinam operado-
res lógicos e relacionais e a utilizar o 
desvio condicional na programação de 
computadores através da prática, uti-
lizando a ferramenta Portugol Studio. 
Público: estudantes do ensino médio e 
superior. Requisitos: conhecimento em 
variáveis, entrada e saída, operadores 
aritméticos, preferencialmente ter rea-
lizado o curso Lógica de Programação: 
Começando a desenvolver seus primei-
ros programas

Lógica de Programação – parte 
3 (20 horas): os estudantes aprendem 
os conceitos de vetores, matrizes, fun-
ções e parâmetros e também como co-
meçar a construir sistemas. Público: es-
tudantes do ensino médio e superior. 
Requisitos: conhecimento em desvios 
e laços de repetição, preferencialmen-
te ter realizado o curso Lógica de Lógi-
ca de Programação: deixando os seus 
programas espertos

HTML – parte 1 (20 horas): o 
curso ensina a criar páginas web, par-
tindo de conceitos iniciais. As aulas 
abordam como funciona a internet 
para o desenvolvimento de sites e os 
estudantes criam as primeiras páginas, 
aprendendo a formatar, inserir links, 
listas, imagens, arquivos de áudio e ví-
deo. Também são ensinados comandos 
avançados e dicas especiais de compa-
tibilidade e acessibilidade. Público: es-
tudantes do ensino médio e superior. 
Requisitos: conhecimento básico em 
informática e internet.

HTML – parte 2 (20 horas): este 
curso traz os conceitos básicos para 
elaboração de tabelas e formulários 
em HTML. Público: estudantes do en-
sino médio e superior. Requisitos: co-
nhecimento de HTML básico, recomen-
da-se ter realizado o curso de “HTML: 
Introdução ao desenvolvimento de 
páginas web”.

CSS (30 horas): o curso ensina 
comando simples que podem aprimo-
rar páginas web. Abrange desde os 
conceitos iniciais até a utilização de 
templates prontos e responsividade. 
Público: estudantes do ensino médio e 
superior. Requisitos: conhecimento de 
HTML básico, recomenda-se ter reali-
zado o curso de “HTML: Introdução ao 
desenvolvimento de páginas web”.

JavaScript (30 horas): ensina a 
adicionar interatividade nas páginas 
HTML, com a criação de pequenos pro-
gramas, validação de formulários, uso 
de bibliotecas. Público: estudantes do 
ensino médio e superior. Requisitos: 
conhecimento de HTML básico e Lógi-
ca de Programação, recomenda-se ter 
realizado o curso de “HTML: Introdu-
ção ao desenvolvimento de páginas 
web”, “Lógica de Programação: Come-
çando a desenvolver seus primeiros 
programas”, “Lógica de Programação: 
deixando os seus programas espertos” 
e “Lógica de Programação: múltiplos 
valores e módulos”.

t

Cursos precisam ser concluídos até o dia 
31 de dezembro

A UFRGS divulgou na terça-feira 
(12) os locais de prova do Concurso 
Vestibular 2018. A consulta deve ser 
realizada individualmente pelo Portal 
do Candidato (https://www1.ufrgs.br/
PortalCandidato/site/login). O exame 
ocorre entre os dias 7 e 10 de janeiro 
de 2018, nas cidades de Porto Alegre, 
Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí. 
Serão aplicadas provas de Física, Li-
teratura, Língua Estrangeira, Língua 
Portuguesa, Redação, Biologia, Quí-
mica, Geografia, História e Matemá-
tica.

Neste ano, a Coperse registrou 
32.436 inscrições para 4.017 vagas 
distribuídas entre 91 cursos de gradu-
ação.  A oferta corresponde a 70% do 
provimento total de 2018. Os 30% res-
tantes são destinados ao Sistema de 

UFRGS divulga os locais de prova 
do Vestibular 2018

Seleção Unificada (SiSU), que utiliza 
a nota do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem).

Ações Afirmativas – O programa 
de Ações Afirmativas da UFRGS reser-
va 50% das vagas em todos os cursos 
para estudantes oriundos de escolas 
públicas, de acordo com autodecla-
ração étnico-racial e faixa de renda 
(conforme edital).

Pessoas com deficiência – 2018 
será o primeiro ano com ingresso de 
estudantes por meio da reserva de va-
gas para pessoas com deficiência. As 
oportunidades são destinadas a can-
didatos com deficiência física, auditi-
va, visual, intelectual, transtorno do 
espectro autista ou com deficiência 
múltipla, de acordo com a legislação 
vigente.

Entre as cidades nas quais será aplicado o exame está Bento Gonçalves

O processo seletivo do Univa-
tes EAD ocorre por meio de provas 
agendadas. Até o final de dezem-
bro, são disponibilizadas outras 
três datas para realizar a redação. 
A nova modalidade de ensino ofe-
recida pela Universidade do Vale do 
Taquari tem como objetivo disponi-
bilizar novas ferramentas de acesso 
ao ensino com o compromisso de 
formar profissionais qualificados 
para o crescimento da região.

O Univates EAD também aceita 
como forma de ingresso a utiliza-
ção da nota de redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) a 
partir de 2009, nota de prova de re-
dação realizada na Univates em al-
gum semestre a partir do ano 2000 
e histórico de outra instituição de 
ensino superior.

Mais informações sobre os cur-
sos e as provas agendadas podem 
ser obtidas pelo 0800 7 07 08 09 
ou pelo e-mail ead@univates.br.

Provas para ingresso no Univates 
EAD seguem em dezembro

Datas e horários de
provas em dezembro

16/12 - 8h30min
27/12 - 13h30min
28/12 - 19h

Cursos oferecidos na
modalidade a distância

Para 2018 são oferecidos 13 
cursos, com mensalidades a partir 
de R$ 272,60. Na área das licen-
ciaturas (formação de professores) 
são ofertados os cursos de Ciências 
Biológicas, História, Letras e Pe-
dagogia. Administração e Ciências 
Contábeis são os dois bacharelados 
disponibilizados. Entre as opções 
de Superior de Tecnologia estão: 
Análise e Desenvolvimento de Sis-
temas, Gestão da Tecnologia da 
Informação, Gestão de Micro e Pe-
quenas Empresas, Gestão de Recur-
sos Humanos, Gestão Financeira, 
Logística e Processos Gerenciais.

Menslidades custarão a partir de  R4 272,60
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Empresas devedoras do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
poderão parcelar débitos rescisórios. 
O Conselho Curador do FGTS aprovou 
nesta quarta-feira, dia 13, uma resolu-
ção que pode beneficiar 8 milhões de 
trabalhadores que saíram de empresas 
onde trabalhavam mas nunca consegui-
ram receber o FGTS porque o emprega-
dor não estava depositando os valores 
na conta vinculada do empregado, in-
formou o Ministério do Trabalho.

Segundo o ministério, muitas em-
presas com débitos não depositavam 
os valores correspondente ao FGTS 
alegando dificuldades financeiras e, no 
momento da rescisão, não pagavam o 
que estavam devendo, pois a resolução 
do Conselho obrigava que esse paga-
mento fosse à vista.

De acordo com o ministério, para 
evitar que empregadores deixem de 
pagar o FGTS e depois se beneficiem 
do parcelamento, a regra vale apenas 
para quem estiver com débitos do fun-

Empresas devedoras do FGTS já 
podem parcelar débitos

De acordo com o ministério, para evitar que empregadores deixem de pagar o FGTS 
e depois se beneficiem do parcelamento, a regra vale apenas para quem estiver com 
débitos do fundo de garantia até 31 de dezembro de 2017  

do de garantia até 31 de dezembro de 
2017. Um levantamento feito pela Cai-
xa aponta para 421.012 empresas pri-
vadas e 4.845 públicas nessa situação. 
O montante da dívida dos débitos res-
cisórios soma R$ 2,6 bilhões, informou 
o ministério.

O parcelamento poderá ser feito 
em até 12 vezes, dependendo do quan-
to os valores das rescisões representam 
do total da dívida do empregador com 
o FGTS. Se esse percentual for menor 
do que 10%, o pagamento deverá ser 
feito à vista, sem negociação. Se for su-
perior a 10%, os débitos rescisórios po-
derão ser acordados em parcelas men-
sais e sucessivas (veja tabela abaixo), 
desde que com anuência do sindicato 
de trabalhadores da categoria.

Empregadores com dívidas no 
Fundo de Garantia não recebem o Cer-
tificado de Regularidade do FGTS. Sem 
esse documento, as empresas não con-
seguem participar de concorrências pú-
blicas ou fazer financiamentos.

O salário mínimo deve ter leve 
reajuste em 2018. Atualmente é 
pago o valor de R$ 937 reais, e com 
o reajuste de menos de R$ 30 reais, 
o salário mínimo será de R$ 965. 
Cerca de 45 milhões de pessoas no 
Brasil recebem salário mínimo, entre 
aposentados e pensionistas, cujos 
benefícios são, ao menos em parte, 
pagos pelo governo federal.

Como o salário mínimo é 
definido?

O reajuste do salário mínimo 
é feito a partir de uma fórmula que 
soma:

A variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) 
do ano ano anterior, calculado pelo 
IBGE;

E o resultado do Produto Inter-
no Bruto (PIB) de dois anos antes.

No caso de 2018, portanto, será 
somado o resultado do PIB de 2016, 

Salário mínimo terá reajuste de R$ 30 reais em 2018
Atualmente é pago o valor de R$ 937 reais, e com o reajuste de menos 
de R$ 30 reais, o salário mínimo será de R$ 965

Cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil recebem salário mínimo, entre aposentados 
e pensionistas 

com queda de 3,6%, com o INPC de 
2017, que só será conhecido no come-
ço do ano que vem.

Como o PIB teve forte retração em 
2016, a correção do mínimo no ano que 
vem levará em conta somente a varia-
ção do INPC de 2017.

Entretanto, o governo está preven-
do agora que a variação do INPC será 
menor que a estimada antes. Por isso 

a correção do do salário mínimo em 
2018 também deve ser menor.

Até então, o governo estimava 
que o INPC teria uma alta de 3,5% nes-
te ano. Entretanto, na mensagem mo-
dificativa do orçamento, passou a pre-
ver um aumento menor, de 3,1% para 
o INPC neste ano. O valor ainda pode 
mudar até o fim do ano, de acordo 
com a variação justamente do INPC.

O Plano Diretor de Bento Gonçal-
ves, que está tramitando na Câmara de 
Vereadores e deve ser votado na pró-
xima segunda-feira (18), recebeu mais 
de 70 emendas parlamentares que in-
fluenciam no seu formato original. Por 
isso, o Conselho Municipal de Planeja-
mento (Complan), que é uma entidade 
que reúne representantes com visão 
técnica, fez uma reunião com a impren-
sa na manhã desta quinta-feira (14), se 
manifestando contrário a algumas das 
preposições dos parlamentares.  

Segundo a diretora do Complan, 
Melissa Bertoletti Gauer, pelo menos 
quatro tópicos das emendas “ferem na 
integra” a essência do Plano Diretor. 
Ela relata que na segunda-feira (11), o 
Complan esteve na Câmara Municipal 
para discutir com os vereadores as pro-
postas. 

Outro membro do conselho, Jaime 
Dall’Agnese, destacou o trabalho de 
um ano e meio do Complan para a re-
visão do plano, com reuniões semanais 
que totalizaram cerca de 2 mil horas. 
“Emendas sempre vêm. Apesar do es-
forço, a gente pode ter se esquecido 
de alguma coisa, e as emendas contri-
buem para corrigir este erro. Por outro 
lado, muitas delas vão atrapalhar a vida 
de muita gente”, pontua. Como exem-
plo, Dall’Agnese falou sobre o períme-
tro denominado “corredor gastronômi-
co”, que abrangerá um “L” entre a Rua 
Henry Hugo Dreher e Avenida Planal-
to. “A ideia é que este corredor tenha 
restaurantes. Se eles ocuparem os três 
primeiros pavimentos, o que será aci-
ma desses? Unidades residências? Caso 
seja isso, já tira a essência da denomi-
nação”, comenta.  Para o representante 
da Associação dos Corretores de Imó-

Complan se manifesta contrário a pelo menos quatro emendas de vereadores
veis e Imobiliárias da Região Nordeste 
(ASCORI) no conselho, a maioria das 
emendas provavelmente não será san-
cionada pela Câmara. 

Carta aberta
Na carta aberta, o Complan res-

saltou que “em 40 dias, a Câmara de 
Vereadores sugeriu cerca de 50 emen-
das ao projeto, prevendo sua votação 
já na próxima segunda-feira, dia 18 de 
dezembro. Em face a isso, a sociedade 
civil organizada, em suas entidades de 
classe, mostra preocupação diante do 
pouco tempo para debater e analisar as 
propostas de um projeto de tamanha 
complexidade”.

Na carta foi acrescentado ainda 
que é preciso ter mais tempo para re-
forçar as ações mais pertinentes à ci-
dade sem cometer possíveis equívocos 
que podem tornar as decisões em su-
cessivos atos de insucesso.   

Segundo o Conselho, a emenda de 
mais preocupação é a que trata sobre 
“transformar o Complan de órgão deli-
berativo em órgão consultivo”, tirando 
o poder da entidade. “O Compan preci-
sa continuar a ser deliberativo porque 
proporciona a análise de modelo espa-
cial, expertise hoje ausente na Câmara 
por ela não possuir corpo técnico”, 
justifica-se.

Em seguida de importância, é a 
questão dos edifícios no bairro São Ben-
to. “Existem emendas contraditórias, 
umas querendo que haja a construção 
de prédios no corredor gastronômico 
e outras que restringem a construção 
de prédios nas ruas adjacentes”. Con-
comitante a isso está a altura das edi-
ficações. “A altura de 16 pavimentos 
com maior recuo entre os prédios tem 

relação, nas habitações, com insola-
ção, ventilação e privacidade. Uma 
das proposições é de oito pavimentos, 
porém, para usar o potencial constru-
tivo dos terrenos, serão feitos prédios 
de menor altura, diminuindo o recuo 
entre eles”, alega. Na reunião, o repre-
sentante da Associação das Empresas 
das Construções Civil em Bento Gon-
çalves (Ascon), Milton Milan, salientou 
que o Complan é a favor de prédios de 
16 pavimentos, defendendo que a me-
dida seria necessária porque a popu-
lação do município está aumentando 
“consideravelmente”.

Para o Complan, o perímetro não 
deve ser alterado. “Há emendas que 
sugerem um aumento de uma deter-
minada área no Vale dos Vinhedos. 
Nossa opinião é que deve ser mantida 
como área turística. E outra é uma área 
no encosto da Embrapa que é para se 
tornar uma APP (área de preservação 
permanente), logo não há necessidade 
de mudar o perímetro urbano”.

Meio ambiente 
Uma proposta do vereador Gil-

mar Pessutto, tratada na emenda de 
n° 109, n° 116, prevê incentivo de ins-
talação de indústrias na Bacia de cap-
tação do arroio Barracão. A descrição 
diz: “A zona de ocupação extensiva 1 

se destina ao uso misto, predominante-
mente residencial de baixas e modera-
das densidades. Os mesmos cuidados 
com a convivência de diferentes ativida-
des observados serão promovidos me-
diante eliminação de barreiras de uso, 
mas controlado mediante avaliação de 
impactos. Será incentivada a habitação 
individual e coletiva, comércios, indús-
trias e serviços, desde que tenham fossa 
e filtro adequados ao uso.”

O presidente da Associação Ativis-
ta Ecológica (AEECO), Gilnei Rigotto, se 
pronunciou em uma rede social sobre o 
impacto do Plano Diretor na qualidade 
da água que será levada à casa da popu-
lação bento-gonçalvense.  “Nós temos 
duas propostas. Uma do IPURB, através 
do Complan e uma de uma emenda par-
lamentar, através de um vereador. Elas 
são mais ou menos parecidas. Mas na 
primeira colocação, fica claro de que só 
poderá ter a indústria de pequeno e mé-
dio porte com baixo e médio potencial 
poluidor. Pela emenda, qualquer indús-
tria pode ser instalada ali. Poderá acon-

tecer poluição, como ocorreu em agos-
to, quando uma vinícola de Farroupilha 
despejou material industrial no arroio”, 
analisa. “O que o Complan propõe não 
é o ideal, mas é o menos pior. Já en-
viamos um ofício ao promotor da vara 
ambiental de Bento Gonçalves para ele 
dar o seu parecer. Vamos fazer o pos-
sível para isso não ir adianta”, finaliza.

Quanto custou o estudo da 
UFRGS

O contrato do estudo da revisão 
do Plano custou aos cofres municipais 
aos cofres municipais R$287 mil, con-
forme noticiado no site da Assessoria 
de Imprensa do Executivo em 16 de 
setembro de 2014, na ocasião da assi-
natura do documento.

Plano Diretor Municipal
Constituído em 26 de outubro de 

2006 pela Lei Complementar nº103 e, 
conforme o Estatuto das Cidades, pre-
cisa ser reavaliado a cada dez anos.

IPURB (Instituto de Pesquisa e Pla-
nejamento Urbano)- Melissa Ber-
toletti Gauer, Vanderlei Mesquita e 
Cristiane Bertoco
AEARV (Associação dos Engenhei-
ros e Arquitetos da Região dos Vin-
hedos) - Matheus Cenci Vanni
ASCON (Associação das Empre-
sas das Construções Civil em Ben-
to Gonçalves) - Milton Milan
ASCORI (Associação dos Corre-

Membros do Complan
tores de Imóveis e Imobiliárias 
da Região Nordeste) - Jaime 
Dall’Agnese
CIC (Centro da Industria e Comer-
cio de Bento Gonçalves) - Letícia 
Zanesco
CREA (Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia) - Rodrigo 
Cavallet
OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) - Jaime Romagna

Apesar dos nomes dos vereadores 
Jocelito Tonietto, Moisés Scussel, Gil-
mar Pessutto, Neri Mazzochin, Rafael 
Pasqualotto, Marcos Barbosa e Sidnei 
da Silva estarem na emenda de nº 
130/2017 ao PLC nº 6/2017, de au-
toria do vereador Eduardo Virissimo, 
eles não assinaram. Sendo assim, os 
co-autores da proposta são apenas os 
parlamentares Agostinho Petroli, An-
derson Zanella, Moacir Camerini, Gus-
tavo Sperotto, Idasir dos Santos, Leocir 
Lerin, Paulo Roberto Cavalli, Valdemir 
Marini e Volnei Christofoli.
O mesmo vale para a emenda n° 165, 
de autoria do vereador Marcos Barbo-
sa, que tem como co-autores Jocelito 
Leonardo Tonietto, Rafael Pasqua-
lotto, Sidinei da Silva, Valdemir Marini 
e Volnei Christofoli. Os nomes de Neri 
Mazzochin, Moisés Scussel, Gilmar 
Pessutto, Eduardo Virissimo, Paulo R. 
Cavalli e Gustavo Sperotto constam na 
emenda, mas estão sem a assinatura.

Errata referente à edição 
do dia 12/12/2017 

Complan alega que é preciso cautela dos vereadores na sessão de segunda-feira (18)



esporte Jornal Gazeta - sexta-feira 15 de Dezembro de 201710

Os meninos que têm o sonho 
de virar jogador profissional terão 
mais uma oportunidade em 2018. 
A Associação Carlos Barbosa de Fut-
sal (ACBF) abriu as inscrições para 
o Peneirão nas categorias Sub-15 e 
Sub-17. Os testes ocorrerão no Cen-
tro Municipal de Eventos, em Carlos 
Barbosa, entre os dias 19 e 21 de fe-
vereiro para o Sub-17; a peneira do 
Sub-15 será nos dias 22 e 23.

Os testes ocorrerão para atletas 
nascidos em 2003 e 2004 para a ca-
tegoria Sub-15. No Sub-17, atletas 
nascidos em 2001 e 2002. O valor 
da inscrição é de R$ 70,00 e o aluno 
ganhará uma camisa e lanche no dia 
das avaliações.

Os candidatos do Sub-17 devem 
estar atentos, pois serão divididos 
em dois grupos. O primeiro grupo 
fará os testes no dia 19, enquanto o 
segundo será avaliado no dia 20. Os 
melhores seguirão para a avaliação 
final no dia 21. A coordenação das 
categorias de base da ACBF irá di-
vulgar a lista dos grupos no dia 5 de 
fevereiro no site.

Para a categoria Sub-15, todos 
os atletas devem comparecer no dia 
22. Ao final dos treinos, os professo-
res farão uma pré-seleção para que 
os jovens participem do Peneirão no 
dia 23.

As inscrições serão feitas ex-
clusivamente pelo site da ACBF. É 
importante que o candidato leia 
atentamente a todas as informações 
antes de preencher a ficha de inscri-
ção.

Inscrições abertas para o Peneirão 
do Sub-15 e Sub-17

O encerramento das
escolinhas 

O Jantar de Encerramento das 
atividades das Escolinhas da ACBF 
reuniu aproximadamente 900 pesso-
as no CTG Trilha Serrana, na última 
semana. Além da premiação para as 
crianças de 5 a 15 anos, a noite ain-
da teve homenagens e a chegada do 
Papai Noel.

Ao todo, 20 turmas das escoli-
nhas dos núcleos de Carlos Barbosa, 
Garibaldi e Salvador do Sul participa-
ram. Todos os alunos foram homena-
geados e receberam medalhas, além 
de troféus de destaques nos campeo-
natos internos.

A ACBF aproveitou a oportunida-
de para prestar uma homenagem ao 
ala Kevin, que não vestirá a camisa 

laranja em 2018. O atleta de 27 anos 
jogou em Carlos Barbosa por 10 tem-
poradas e conquistou todos os títu-
los possíveis. Ele recebeu das mãos 
do presidente da ACBF Fabiano Käfer 
uma placa com os seguintes dizeres: 
“Conquistar todos os títulos possíveis 
por um time de futsal é um feito para 
poucos. Kevin, obrigado por honrar a 
camisa laranja por 10 temporadas”.

Depois, Käfer fez o seu pronun-
ciamento valorizando os resultados 
das escolinhas e das categorias de 
base. Na sequência, o presidente de 
honra vitalício da ACBF, Clovis Tra-
montina, saudou todos as pessoas 
presentes e ainda participou de uma 
foto coletiva junto todos os alunos. 
No final, ainda teve a chegada do Pa-
pai Noel para alegria dos jovens.

Os testes ocorrerão no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa, entre os dias 
19 e 21 de fevereiro para o Sub-17; a peneira do Sub-15 será nos dias 22 e 23 

O técnico bento-gonçalvense 
Fernando Agostini, que estava co-
mandando o Sapucaiense neste ano, 
foi apresentado como auxiliar técnico 
do Brasil de Farroupilha para a dispu-
ta da Divisão de Acesso de 2018. O 
Rubro-Verde apresentou oficialmente 
a sua comissão técnica na noite desta 
terça-feira, dia 12, e contará com um 
velho conhecido do torcedor para co-
mandar o clube. Trata-se de Irani Tei-
xeira, que teve passagens pela equipe 
farroupilhense em 2004 a 2006. 

O técnico de Bento Gonçalves, 
que se destacou pelo futebol amador 
do município, ganhou a sua a primeira 
oportunidade no futebol profissional 
no Esportivo, como auxiliar. Fernando 

Bento-gonçalvense é apresentado 
como auxiliar técnico do Brasil-FAR

passou posteriormente por Guarany 
de Camaquã e Sapucaiense, ambos 
como técnico, e agora terá mais uma 
oportunidade de fazer parte de um 
clube de Divisão de Acesso. 

Além de Fernando Agostini, a di-
reção do Brasil de Farroupilha anun-
ciou Márcio Telles como preparador 
físico e André Souza Guimarães como 
preparador de goleiros da equipe.

As negociações com possíveis 
nomes para integrar o elenco de 
atletas já estão em andamento e nos 
próximos dias o clube poderá anun-
ciar os primeiros contratados. Atletas 
locais e das categorias de base do clu-
be ajudarão a compor o plantel para 
2018. 

Técnico - Irani Teixeira
Clubes: São José-CS, São José-
POA, Bagé, Brasil-FAR, Juventude, 
Sapucaiense
Auxiliar Técnico - Fernando Agostini
Clubes: Esportivo, Guarany de Ca-
maquã e Sapucaiense

Comissão Técnica - Brasil-FAR:
Preparador de goleiros - André Gui-
marães
Clubes: Salvador FC, AL Kolod – 
Arábia Saudita e Ypiranga
Preparador físico - Márcio Telles
Clubes: Santo Ângelo, Palmeiren-
se, Santa Cruz e Sapucaiense

A Associação Bento-Gonçalvense 
de Ciclismo (ABC Concresul) conquis-
tou o 3º lugar no raking geral por 
equipes do Campeonato Gaúcho de 
Ciclismo de Estrada. Na última etapa, a 
qual foi realizada em Bento Gonçalves, 
no domingo, dia 10, atletas da ABC su-
biram ao pódio e garantiram a equipe 
entre as três melhores do estado na 
modalidade. 

Na classificação final do Campeo-
nato Gaúcho, ao todo, oito atletas da 
equipe bento-gonçalvense terminaram 
a competição no pódio. Na categoria 
Master A, Leonardo Augusto Poletto 
se consagrou campeão do estadual, já 
Gustavo de Mello ficou com a 4ª colo-
cação. No Master B, Juarez Nunes ter-
minou a competição na 5ª posição. Na 
Master C, Paulo Magnani ficou com o 3º 
lugar, seguido por Enos Flávio Lanfrede 
em 4º lugar. Nas categorias inferiores, 
Vitor Piletti foi campeão da categoria 
Infanto; Vinícius de Goes ficou com a 
2ª posição na categoria sub-30 e Andrei 
William Ferro se consagrou campeão 
na categoria Estreante.

Tanto na categoria estreante quan-
to na categoria Master A, a equipe da 
ABC Concresul se destacou, ficando em 
primeiro lugar em ambas as categorias 
no ranking por equipes. Na classifica-
ção final, o Santa Ciclsimo conquistou 
o título do Campeonato Gaúcho. Du-
rante as provas em Bento Gonçalves, 
diversos atletas do município, filiados 
e não filiados, participaram das provas 
em praticamente todas as categorias. 

ABC Concresul conquista o 3º lugar no
Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada
Associação Bento-Gonçalvense de Ciclismo ficou entre as três melhores 
equipes da competição estadual

Na classificação final do Campeonato Gaúcho, ao todo, oito atletas da equipe 
bento-gonçalvense terminaram a competição no pódio

8ª etapa do Campeonato Gaúcho 
de Ciclismo de Estrada - BG

Resultados da equipe da ABC Con-
cresul:
Master A: Fernando Maffessoni - 2º 
lugar; Leandro Rizzardo - 3º lugar; 
Gabriel Poletto - 4º lugar;
Master B: Juarez Nunes - 4º lugar;
Master C: Paulo Magnani - Cam-
peão da etapa; Vanderlei de Villa - 
4º lugar;
Veterano: Luciano Pauletto - 2º lu-
gar;
Sub-30: Vinícius de Goes - 2º lugar;
Infanto: Vitor Piletti - 2º lugar; Lucas 

Franzolozo - 3º lugar;
Master Feminino: Silvia de Oliveira 
- Campeã da etapa;
Estreante: Andrei William Ferro - 
Campeão da etapa; Alison Gonçal-
ves - 4º lugar; Luis Fernando - 5º 
lugar;
Citadino: Lucas Bertol (ADHV) - 
Campeão da Etapa; Márcio Luche-
se (avulso) - 2º lugar; Artur Bragan-
hollo - 3º lugar; Leoanardo Mocelin 
- 4º lugar e Marcos Carraro - 5º 
lugar.

Atletas da equipe M19 do Farra-
pos Rugby Clube integraram o elenco 
da Seleção Gaúcha na disputa da Copa 
Cultura Inglesa, a qual foi realizada nos 
dias 9 e 10, em São Paulo. A equipe 
gaúcha, comandada pelo técnico Pa-
blo Ojeda, ficou com a 5ª colocação na 
classificação geral da competição. 

Quatro jogadores da equipe ben-
to-gonçalvense estiveram participan-
do do campeonato. Murillo Bonesso, 
atleta promovido neste ano ao elenco 
principal do Farrapos, Guilherme Lova-
to, Marcos de Melo, capitão da equipe 
M19, e Matheus Menezes estiveram 
disputando a competição pela Seleção 
Gaúcha. Todos os atletas da equipe de 
Bento Gonçalves atuaram como titula-
res durante os confrontos. Na ocasião, 
a equipe do SP Preto conquistou o tí-
tulo. 

A Copa Cultura Inglesa de Rugby 
Juvenil é a principal competição brasi-
leira das categorias de base na modali-
dade olímpica do rugby. A competição 
é disputada por seleções estaduais ou 
regionais das federações filiadas à Con-
federação Brasileira de Rugby (CBRu), 

Atletas do Farrapos participam da Copa 
Cultura Inglesa pela Seleção Gaúcha
Quatro jogadores da equipe M19 representaram 
o Farrapos na seleção do estado na competição

entidade que organiza o torneio, rea-
lizado em formato de Sevens. A com-
petição serve principalmente como vi-
trine para os atletas mostrarem o que 
sabem fazer dentro de campo diante 
dos olhares de integrantes da comis-
são técnica da Seleção Brasileira. T

Paraná 12 x 12 RS
RS 33 x 0 Santa Catarina
Rio de Janeiro 22 x 19 RS
SP Preto 54 x 0 RS
SP Branco 26 x 5 RS
RS 26 x 12 SP Vermelho
Copa Cultura Inglesa Juvenil

Resultados da
Seleção Gaúcha:
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Na tarde de terça-feira (12), foi 
lançada em Bento Gonçalves a Ope-
ração Papai Noel, da Brigada Militar, 
que tradicionalmente acontece em 
todo o Estado durante o final do 
ano.

O principal objetivo da opera-
ção, segundo a BM, é reforçar o po-
liciamento ostensivo no município e 

Operação Papai Noel da Brigada 
Militar é lançada em Bento

garantir mais segurança.
A operação segue durante todo 

mês, com reforço no policiamento 
em locais e horários de maior circu-
lação de pessoas, buscando preve-
nir e coibir os delitos mais comuns 
nessa época do ano, como roubos a 
pedestres e a estabelecimentos e cri-
mes de furtos.

Operação terá reforço policial em dezembro

Quatro pessoas foram presas por 
tráfico de drogas na noite de terça-
-feira (12), através da Operação Ícaro, 
da Polícia Civil. As prisões acontece-
ram em dois locais diferentes.

D.N.P, de 21 anos e A. S.O, de 19 
anos, faziam uma tele-entrega de co-
caína para um usuário, em uma praça 
na Rua Nelson Carraro, no bairro San-
to Antão, quando foram abordados 
em flagrante. Os policiais apreende-
ram drogas e uma motocicleta utiliza-
da no crime. 

Já a segunda prisão aconteceu na 
Rua Ricieri Bertuol, no bairro Apareci-
da. Na residência, foram presos F.L.P, 
de 43 anos, e G.M, de 37 anos (pais 
de D.N.P). Foi apreendido drogas, ma-
teriais para embalagem, balança de 
precisão e dinheiro. 

Quatro presos em operação da Polícia Civil

Materiais apreendidos na Operação Ícaro, da Polícia Civil

Três pessoas foram presas por 
tráfico de drogas na manhã de terça-
-feira (12), no Residencial Novo Futu-
ro, na Rua Bramante Mion, no bairro 
Ouro Verde.

Agentes da Polícia Civil  cumpri-
ram mandado de busca e apreensão 
no local, onde encontraram um casal 
com um bebê de 40 dias. Em outra 

Três presos por tráfico no bairro Ouro Verde
unidade do residencial, foi preso o 
terceiro indivíduo.  O casal V.P.A, de 
39 anos e I.C, de 28 anos, escondeu 
pedras de crack nas roupas do recém-
-nascido. I.S, de 19 anos, foi o tercei-
ro preso.

Além das pedras de crack, foram 
apreendidos materiais para embalar 
drogas, balança de precisão, armas, 
entre outros. O grupo foi encaminha-
do à DPPA. 

Dois homens registraram ocor-
rência depois de serem assaltados na 
frente de um mercado, na Rua Eurico 
Viana, no bairro Juventude, na manhã 
de quarta-feira (13). Segundo o rela-
to, eles estavam dentro de um cami-

Homens têm celulares roubados 
no bairro Juventude

nhão, após fazerem uma entrega no 
estabelecimento e estavam deixando 
o local, quando foram surpreendidos 
por um indivíduo armado que anun-
ciou o crime. Foram roubados dois 
aparelhos celulares.

A Brigada Militar prendeu um cri-
minoso de 18 anos após um roubo a 
farmácia no bairro Progresso, na ma-
nhã desta quinta-feira (14). O acusado 
entrou no estabelecimento, fazendo 
menção de estar armado e ameaçou a 
atendente. Ele roubou o dinheiro que 
estava no caixa.

A guarnição, após ser comunica-
da sobre o fato, passou a fazer buscas 

Ladrão preso depois de roubo a 
farmácia no Progresso

e acabou localizando o criminoso na 
Rua Aldo Bernardino, “Vila do sapo”, 
no bairro Maria Goretti, sendo encon-
trado com ele todo dinheiro roubado 
na farmácia, e mais uma quantidade 
de droga (crack). Foi preso e condu-
zido a DPPA. O acusado possui an-
tecedentes por roubos a pedestre e 
furtos.

Acusado roubou todo o dinheiro do caixa 
da farmácia, mas valor foi recuperado

Brigada Militar localizou ladrão 
na “Vila do Sapo”

Acusado de homicídio no Ouro 
Verde se apresenta à Polícia O autor 
do duplo homicídio que vitimou 
Vanderli Alonso dos Reis, de 40 anos 
e Deocesar João Seco, de 47 anos, 
se apresentou à polícia na quarta-

Acusado de homicídio no Ouro 
Verde se apresenta à polícia

-feira (13).
Ele alegou que atingiu Secco 

por engano e agiu em legítima defe-
sa, depois de ser ameaçado por Reis 
em um bar. Ele poderá responder 
em liberdade por ter residência fixa.

Criminosos esconderam drogas em 
roupas de bebê Policiais cumpriram mandado de prisão mno Ouro Verde

Material apreendido na operação



   

Após resolverem suas diferenças, 
Brad (Will Ferrell) e Dusty (Mark 
Wahlberg) precisam agora lidar com 
uma nova situação complicada: a 
súbita aparição de seus pais (John 
Lithgow e Mel Gibson), que possuem 
comportamentos bem diferentes.

Liga da Justiça
(2D - Duração 1:49min/ /Ficção 
Científica) Todos os dias - 21:15h - 
Dublado
Impulsionado pela restauração de 
sua fé na humanidade e inspirado 
pelo ato altruísta do Superman (Hen-
ry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) 
convoca sua nova aliada Diana Prince 
(Gal Gadot) para o combate contra 
um inimigo ainda maior, recém-des-
pertado. Juntos, Batman e Mulher-
-Maravilha buscam e recrutam com 
agilidade um time de meta-humanos, 
mas mesmo com a formação da liga 
de heróis sem precedentes poderá 
ser tarde demais para salvar o plane-
ta de um catastrófico ataque.

Sala 02
Star Wars: Os Últimos Jedi
(3D - Duração 2h32min/ Ficção 
Científica) Todos os dias - 14:30h, 
18:30h- Dublado - 21:15h Legenda-
do
Após encontrar o mítico e recluso 

Luke Skywalker (Mark Hammil) em 
uma ilha isolada, a jovem Rey (Daisy 
Ridley) busca entender o balanço da 
Força a partir dos ensinamentos do 
mestre jedi. Paralelamente, o Primei-
ro Império de Kylo Ren (Adam Driver) 
se reorganiza para enfrentar a Aliança 
Rebelde.

Shopping Bento
Sala 01

Star Wars: Os Últimos Jedi
(3D - Duração 2h32min/ Ficção Cien-
tífica) Todos os dias - 14:30h, 18:30h- 
Dublado - 21:15h Legendado

Sala 02

Extraordinário
(2D - Duração 1:49min/ /Drama) 
Todos os dias - 16:20h, 21h - Dubla-
do - 14h, 18:30h Legendado
Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um 
garoto que nasceu com uma deforma-
ção facial, o que fez com que passas-
se por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 
anos, ele pela primeira vez frequenta-
rá uma escola regular, como qualquer 
outra criança. Lá, precisa lidar com 
a sensação constante de ser sempre 
observado e avaliado por todos à sua 
volta.

Cena do filme Star Wars: o último Jedi

Programação válida de 14/12/2017 
a 20/12/2017. 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

Missão Cegonha
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 
16h  - Dublado 

Pai em Dose Dulpa 2
(2D - Duração 1:40min/ Comédia 
- 14 anos) Todos os dias - 18:30h - 
Dublado 
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