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De janeiro à março a cidade recebe caminhões carregados de uvas, fruto do trabalho de um ano dos agricultores da região. Uma 
boa safra traz a promessa de bons negócios para o comércio e indústria e a cidade se adequa para acomodar os mais de 90 mil 
veículos para uma população de 115 mil habitantes. Página 07

Cidade se transforma para 
receber a safra de uva
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Anúncio

EDITORIAL

Quem tem acompanhado - e 
prestado atenção - os discursos do 
Prefeito Pasin nos últimos anos 
notou uma evolução em dois sen-
tidos opostos.

Nas primeiras tentativas, no 
início da primeira gestão, estava 
um jovem em frente ao microfone 
que não tinha o dom da retórica, 
mas conseguia se fazer entender. 
O Pasin que discursa hoje para 
uma plateia enfada, é o mesmo 
Prefeito que abriu a primeira reu-
nião almoço do Centro da Indus-
tria e Comércio de 2017. Enfático, 
cheio de recursos de oratória,mas 
sem conteúdo ,proferindo uma 
avalanche de frases desconexas, 
mas com efeito, que foram retra-
tadas na edição de 21 de março 
de 2017, quando a Gazeta repro-
duziu, em texto e vídeo,  a tenta-
tiva fracassada de passar alguma 
mensagem. Se algum espectador 
presente prestou atenção, saiu da 
reunião, emocionado, mas sem en-

tender o que o prefeito queria pas-
sar de mensagem.

Esta, afinal é a imagem desta 
administração: ninguém consegue 
saber qual é o propósito, nem Pa-
sin, pelo que parece.

Desagrada a maioria e agra-
da a meia dúzia dos que chama de 
amigos. Com sérios problemas pela 
frente, já que não acolheu as reco-
mendações do Tribunal de Contas 
do Estado, resultantes da audito-
ria da UCCI, que analisando os 
dados ( no processo 8130200153) 
era notória a situação deficitária 
do município medidas fossem to-
madas a fim de amenizar o com-
prometimento financeiro do mu-
nicípio. As medidas recomendadas 
que deveriam ser executadas a 
partir de 01.01.2016 seriam a im-
plantação do turno único das 07h 
as 13h; demissão de secretários 
adjuntos; redução de estagiários, 
mantendo um somente para cada 
secretaria; alteração de contratos 

de trabalhos de terceirizados e até 
substituições.

Como se tem acompanhado, 
nada disto aconteceu. A análise 
das contas de 2015 já está para 
observação dos conselheiros. Em 
poucos dias,o resultado vai ser 
divulgado e pelo tamanho do pro-
cesso com mais de três mil pági-
nas, nada bom. Mas o discurso está 
empolgado, mesmo sem nexo. Um 
time de futebol continua sendo 
a menina dos olhos. Obra mesmo 
só um banheiro público. Nenhuma 
vaga nova foi comprada nas cre-
ches, como senão houvesse mais de 
500 crianças em idade de  quatro 
anos precisando de atendimento, 
por lei.

Assim o ano inicia,  com o 
machado no pescoço, mas de pré-
dio novo: 14 repartições públicas 
vão ocupar o prédio da antiga To-
deschini, na rua 10 de novembro a 
R$ 77 mil mensais para os cofres 
públicos.

O discurso e a prática
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O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), a inflação oficial do 
país, fechou em 2017 com alta 
acumulada de 2,95%, resultado 
3,34 pontos percentuais in-
ferior aos 6,29% de 2016. É o 
menor número desde a taxa de 
1998 quando ficou em 1,65%.

O IPCA é calculado pelo 
IBGE desde 1980 e abrange 
famílias com rendimento de 1 
a 40 salários mínimos  Os da-
dos foram divulgados na última 
quarta-feira (10), pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) e indicam que, 
em dezembro, o IPCA fechou 
em 0,44%, ficando 0,16 ponto 
percentual acima do resultado 
de novembro (0,28%). Essa foi a 
maior variação mensal de 2017. 
Em 2016, o IPCA de dezembro 
atingiu 0,3%.

Índice abaixo
da meta
A inflação de 2017 de 

2,95% ficou abaixo do piso 
inferior da meta fixada pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom), que era de 4,5% (com 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para mais ou para menos). 
Para 2017, o governo havia fi-
xado uma meta inflacionária 
de 4,5%, com possibilidade de 

Inflação em 2017 fecha em 
2,95%, a menor taxa desde 1998
Variação da região gaúcha foi ainda menor, em 2,52%

variação de 1,5% para cima ou 
para baixo, ou seja, entre 3% e 
6%.

Alimentação e
Bebidas
Dos nove grupos que com-

põem o IPCA, o setor de Ali-
mentação e Bebidas foi o que 
mais contribuiu para conter a 
inflação. Responsável por cer-
ca de 25% das despesas das fa-
mílias, o grupo acusou queda 
acumulada (deflação) de 1,87%. 
O resultado decorreu da re-
dução de 4,85% no preço dos 
alimentos consumidos em casa, 
com destaque para as frutas 
(-16,52%), que tiveram o maior 
impacto negativo (-0,19 ponto 
percentual).

Segundo o gerente do 
Sistema Nacional de Índices 
de Preços ao Consumidor do 
IBGE, Fernando Gonçalves, a 
deflação dos alimentos foi con-
sequência da produção agríco-
la, que teve uma safra cerca de 
30% maior que a de 2016. “Essa 
situação levou o consumidor a 
pagar mais barato (-1,87%) do 
que no ano anterior. É a pri-
meira vez que o grupo apresen-
ta deflação desde a implantação 
do Plano Real”, avaliou. 

Rio Grande do Sul
Das treze regiões envolvi-

das na pesquisa do IPCA, sete 
encerraram 2017 com taxas 
de inflação menores que a mé-
dia nacional de 2,95%. Porto 
Alegre (que representa o Rio 
Grande do Sul) foi uma delas, 
com uma variação de 2,52%. 
Belém foi a região que teve o 
menor IPCA do país (1,14%).

Por outro lado, as duas 
maiores altas ocorreram em 
Goiânia e Brasília, ambas com 
variação inflacionária de 3,76% 
- resultado 0,81 ponto percen-
tual acima da variação média 
nacional.

Setor de Alimentação e Bebidas foi o que mais contribuiu para 
conter a inflação

Depois de um primeiro 
semestre difícil para o polo 
moveleiro de Bento Gonçalves 
em 2017, os índices levanta-
dos pelo setor de Inteligência 
Comercial do Sindicato das 
Indústrias do Mobiliário de 
Bento Gonçalves (Sindmóveis) 
mostram o princípio de uma 
recuperação com o fechamen-
to do ano. De janeiro a no-
vembro, pela primeira vez em 
quase quatro anos, a produção 
industrial acumulada foi posi-
tiva – 4,4% em relação ao mes-
mo período do ano passado. No 
mesmo período, foram criados 
2.847 novos postos de trabalho 
pela indústria moveleira.

Considerando a expectati-
va de reaquecimento do mer-
cado, cerca de 200 fabrican-
tes de mobiliário residencial, 
corporativo e complementos 

Bento Gonçalves: polo
moveleiro começa o ano
ensaiando sua recuperação
Dados parciais de 2017 apontam para 2.847 novos postos de trabalho, além de um cresci-
mento na produção industrial

preparam suas novidades para 
a Movelsul Brasil, de 12 a 15 
de março de 2018, em Ben-
to Gonçalves. O Sindmóveis, 
como entidade promotora, 
está estruturando uma série 
de ações simultâneas que am-
pliam o fomento aos negócios 
e geração de conhecimento. 
Tudo isso para garantir um 
ambiente de negócios asserti-
vo para os principais lojistas de 
móveis do Brasil e importado-
res de 50 nacionalidades espe-
rados no evento.

O presidente do Sindmó-
veis, Edson Pelicioli, pontua 
que a feira terá papel funda-

mental para a confiança do 
varejo nacional e também fo-
mentando negócios no merca-
do externo. A diretoria da Mo-
velsul Brasil está trabalhando 
em ações para a atração dos 
principais lojistas nacionais e 
também promoverá nesse ano 
sua maior edição de Projeto 
Comprador já realizada, com 
50 lojistas e distribuidores 
estrangeiros convidados para 
negociarem com indústrias e 
designers.

Ainda em janeiro, a Mo-
velsul Brasil vai disponibilizar 
o credenciamento antecipado 
por meio de seu site.

Movelsul Brasil 2018
Feira de Móveis e com-
plementos para o lojis-
ta e especificador
Quando: 12 a 15 de 
março de 2018, das 
12 às 20h
Onde: Parque de Even-
tos de Bento Gonçal-
ves (alameda Fenavi-
nho, 481)
Entrada gratuita me-
diante credenciamen-
to. Aberta apenas ao 
público profissional 
(lojistas, representan-
tes, arquitetos, desig-
ners, decoradores, 
importadores, profis-
sionais da construção 
civil e imprensa)

SERVIÇO:

O Rio Grande do Sul ficou 
em quarto lugar no ranking 
dos estados que mais desen-
volveram a produção indus-
trial no mês de novembro, de 
acordo com dados divulga-
dos pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), na quinta-feira (11). 
Com alta de 1,4%, a indústria 
gaúcha ficou atrás  do Espírito 
Santo (5,8%), da Bahia (3,5%) 
e de Pernambuco (2,6%), mas 
à frente da média nacional 

Produção industrial gaúcha cresceu 1,4% em novembro
(0,2%). 

Apesar do crescimento da 
produção industrial em no-
vembro de 2017, na compa-
ração com o mesmo período 
de 2016, o Rio Grande do Sul 
foi o único estado que recuou. 
A queda de 0,2% foi influen-
ciada, segundo o IBGE, pelo 
recuo na atividade de máqui-
nas e equipamentos. Outro fa-
tor negativo para o estado foi 
que de janeiro a novembro, a 
indústria acumulou o menor 

avanço do país, com 0,5%.
Brasil
De janeiro a novembro, o 

Brasil avançou 2,3% na indús-
trias. Já no acumulado dos úl-
timos 12 meses, o País cresceu 
2,2% - a maior alta desde se-
tembro de 2013 (2,3%). 

De janeiro a novembro, 
avanço da indústria gaúcha 
foi de 0,5%
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A Associação Ativista 
Ecológica (AAECO), tem uma 
média mensal de 5,8 toneladas 
de lixo eletrônico por mês. De 
acordo com o Secretário Ge-
ral da ONG, Gilnei Rigotto, a 
maior dificuldade está no espa-
ço físico do local. Parte dos ma-
teriais são doados para pessoas 
de baixa renda. A maior parte 
do lixo eletrônico da AAECO 
é enviado para Caxias do Sul, 
numa empresa de gerenciamen-
to de Resíduos Tecnológicos.

“As doações de equipamen-
tos são para pessoas de baixa 
renda, instituições filantrópicas 
e públicas e muitos aparelhos 
são doados para trabalhos es-

AAECO arrecada uma média 
de 5,8 toneladas de lixo
eletrônico por mês
A maior parte do lixo eletrônico da AAECO é enviado para 
Caxias do Sul, numa empresa de gerenciamento de Resídu-
os Tecnológicos

colares de toda rede de ensino 
tanto publica quanto privada”, 
afirma. 

Ainda de acordo com Ri-
gotto, é o vice presidente da 
entidade, Willian Lando, que 
mantém os dados em dia da 
AAECO, elaborando gráficos. 
Ainda de acordo com Rigotto, a 
ideia é que o escritório da ONG 
mude de lugar.

“Para esse ano temos uma 
verba mensal para locar um 
escritório e estamos agilizando 
um local central para atender 
as orientações ambientais da 
população em geral, por hora o 
depósito ficara na Osvaldo Ara-
nha”, explica.  

A Associação Ativista Ecológica (AAECO), tem uma média mensal de 5,8 
toneladas de lixo eletrônico por mês

Em 2017, segundo o Con-
selho Tutelar, 919 alunos lar-
garam os estudos durante o 
ano letivo. O número é cerca 
de 20% maior que em 2016, 
quando foram registradas 741 
desistências. Para o conselhei-
ro tutelar Leonides Lavinicki, 
a educação é o maior gargalo 
do município, o que se com-
prova em números. “Este au-
mento é preocupante, assim 

Infrequencia escolar e falta de vagas nas escolas 
são grandes preocupações para 2018

como a falta de vagas nas esco-
las. Em todas as séries. Aten-
demos uma aluna moradora 
de Tuiuty que só conseguiu 
vaga nas escolas Egídio Fabris 
e Landell de Moura, do ou-
tro lado da cidade”, lamenta. 
“Um dos maiores desafios para 
2018 é combater a infrequên-
cia escolar”, pontua. 

De acordo com os dados 
obtidos pelo Conselho, grande 

número de estudantes desis-
te de frequentar a escola por 
resistência (519 casos), mas 
suspeita de negligência (187) e 
maternidade/paternidade (15) 
também figuram na lista, além 
de outros motivos.

No entanto, Lavinicki 
aponta o uso de drogas como 
o mais preocupante, apesar 
de identificado em apenas 30 
alunos. “O Hospital da cidade 
precisaria ter uma ala espe-
cial para receber adolescentes. 
Hoje em dia, o atendimento é 
misto entre adultos e menores 
de idade. Eles têm leitos dis-
poníveis, mas precisam aguar-
dar dinheiro público para a 
adequação”, comenta. 

Lavinicki aponta que o 
Conselho recebe muitos ca-
sos de adolescentes com idade 
em média de 13 a 14 anos que 

INFREQUENCIA ESCOLAR

2016-741 │ 2017-919
O Conselho Tutelar apresentou os dados de 2017. 
Foram totalizados 1.772 atendimentos que tiveram 
encaminhamentos para diversas áreas, tais como 
assistência, saúde e educação. Esta última, segundo 
o conselheiro tutelar Leonides Lavinicki, é a mais pre-
ocupante, por faltas de vagas nas creches e escolas 
públicas e pela infrequencia escolar.

462- SEMHAS (Ceacri, CRAS, CREAS, Contra-turno escolar, 
Revivi e Assistência)
355-Saúde (CAPS-AD, CAPS I, CAPS-Adulto, UBS-Psicológico, 
etc)
330-Educação (Secretaria Municipal da Educação-Smed e 
16ª CRE)
324- Ministério Público
226- Judiciário
37- Segurança (DPPA, BM DMT, Presídio) 
32- Cartório (Certidão de nascimentos)
6- Outros (Conselhos tutelares de fora da cidade)
Total: 1.772

ENCAMINHAMENTOS DO CONSELHO 
TUTELAR EM 2017

2009-1295   2010- 1309   2011-1316  2012-1418    
2013-1485  2014-1602    2015-1669   2016-1526
2017-1621

CRIANÇAS REGISTRADAS EM BENTO

Conselheiro tutelar Leonides Lavi-
nicki mostra-se preocupado com 
919 alunos largaram os estudos 
durante o ano de 2017

usam drogas, e em 2017 hou-
ve quatro atendimentos para 
crianças abaixo de 11 anos.

Problema futuro
O conselheiro apresen-

tou os dados de registro de 
nascidos em 2017, cujos os 
pais têm residência em Bento 
Gonçalves, que foi computado 
em 1.621. Isso significa um 
aumento em relação a 2016, 
quando o número foi de 1.526.

Além disso, são cerca de 
300 crianças a mais que em 
2009 (1.295). Para ele, isso 
é um sinal de preocupação. 
“Desde 2014, a média se man-
tém em 1.600, mas já é 100 
a mais que em 2013, quando 
houve 1.485 registros. Em 
contrapartida, não são ofer-
tadas mais vagas nas escolas. 
Caso continue tendo mais 

crianças e não forem constru-
ídas escolas, o problema será 
grande”, avalia.

Números do
Conselho
O Conselho Tutelar fez 

um total de 1772 atendimen-
tos no ano passado. A Secreta-
ria Municipal de Habitação e 
Assistência Social (SEMHAS) 
foi quem mais recebeu atendi-
mentos do Conselho (462), se-
guida pela Saúde (355), Edu-
cação (330), Judiciário (226), 
Segurança (37), Cartório (32) 
e outros (6).

Casos
preocupantes
Além da educação, outro 

fato que chamou a atenção de 
Lavinicki foi a frequência de 
casos de gestantes usuárias de 
drogas que abandonaram seus 
filhos após o nascimento. “Isso 
choca o Conselho bastante. 
Muitas mães que engravidam e 
são usuárias de drogas, largam 
os filhos no Hospital.

Esses casos são diretos, 
teve em dezembro, e quase 
mensalmente. Muitas vezes 
elas compactuam com famí-
lias que furam a fila de adoção. 
Ou seja, elas dizem que vão fi-
car com os filhos mas deixam 
eles com uma família, que não 
passa pelo processo legal”, la-
menta.

CONSELHO TUTELAR
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Alojamentos
A sede campestre do 

STIMMME tem uma novida-
de que promete deixar os mo-
mentos de folga ainda melho-
res: agora, os frequentadores 
podem se alojar nos novos 
apartamentos recentemen-
te construídos no local. Ao 
todo, são sete acomodações 
com dormitório e banheiro 
coletivo, que estarão à dispo-
sição para o associado apro-
veitar um fim de semana ou 
um feriadão prolongado. A 
utilização será ajustada me-
diante reserva e obediência a 

um regulamento, cuja versão 
integral deve ser consultada 
junto à administração da en-
tidade.

Para curtir o verão 
Para aproveitar plena-

mente a temporada de ve-
rão na Sede Campestre do 
STIMMME-BG, inclusive 
com acesso às piscinas, é pre-
ciso estar em dia com o exa-
me médico (veja horários de 
atendimento abaixo) e ficar 
de olho no cronograma: as 
piscinas funcionam de terça a 
domingo, das 9h às 12h e das 
14h às 20h. O encerramento 
da temporada de verão está 
marcado para o dia 28 de fe-
vereiro de 2018. 

Preste atenção também 
a este lembrete: o STIMM-
ME-BG (sede administrativa 
de Bento Gonçalves e escritó-
rios nas bases de Veranópolis, 
Guaporé e Nova Bassano) está 
em período de férias coleti-
vas, retornando às atividades 
no dia 15 de janeiro de 2018.

Geral

Os aposentados e os pen-
sionistas que recebem mais 
de um salário mínimo terão 
reajuste de 2,07%, informou 
na quarta-feira (10) à noite 
o Ministério da Fazenda. O 
reajuste equivale à variação 
do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) em 
2017. Com o reajuste, o teto 
das aposentadorias e pen-
sões da Previdência Social 
sobe de R$ 5.531,31 para R$ 
5.645,80. Quem recebe bene-
fícios que equivalem ao salá-
rio mínimo, que passou de R$ 
937 para R$ 954, terá reajus-
te menor, de 1,81%.

Contribuições ao
INSS
A portaria também rea-

justou as faixas de contribui-

Aposentados e pensionistas 
que ganham mais que o
mínimo terão reajuste de 2,07%

Novas faixas só entrarão em vigor em fevereiro

ção dos trabalhadores para o 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). A contribuição 
de 8% passa a valer para quem 
recebe até R$ 1.693,72.

Quem ganha entre R$ 
1.693,73 e R$ 2.822,90 pa-
gará 9% e quem recebe de R$ 
2.822,91 até o teto contribui-
rá com 11% do salário. Como 
o recolhimento se dará sobre 
o salário de janeiro, as novas 
faixas só entrarão em vigor 
em fevereiro.

As faixas do salário-famí-
lia também sofreram reajuste. 
A cota de R$ 45 valerá para 
os segurados que ganham até 
R$ 877,67. Para quem re-
cebe entre R$ 877,68 e R$ 
1.319,18, a cota correspon-
derá a R$ 31,71.

O calendário marca um 
dos períodos mais aguarda-
dos: as férias de verão. Quem 
quiser curtir os momentos de 
descanso com tranquilidade, 
segurança, conforto e como-
didade tem a disposição uma 
estrutura diferenciada com 
todos esses atributos: a Sede 
Campestre do STIMMME-
-BG. Inaugurado em 2004, 
o complexo de lazer é o local 
ideal para a família metalúr-
gica aproveitar o melhor da 
estação do sol e do calor. 

Ali estão disponíveis – 
com exclusividade para o 
trabalhador associado e seus 
dependentes – seis piscinas, 
toboágua, espaço para a prá-
tica de esportes, quadras de 
grama futebol-sete e vôlei; 
área reservada para camping, 
com churrasqueira, recanto 
para festas, bar, vestiário e 
estacionamento.

Há, também, atrações 
especiais para as crianças, 
com parque infantil repleto 
de brinquedos, entre eles ba-
lanços, carrossel e gangorras. 
Também é possível fazer um 
churrasco entre amigos apro-
veitando o quiosque central, 
ou utilizar os espaços desti-
nados ao camping (na área 
verde, entre as árvores, ou no 
Centro de Eventos Valdemiro 
Orso, reservado para a mon-
tagem de barracas. 

Sede Campestre do STIMMME-BG 
recebe associados para veraneio

Para deixar o sorriso 
dos associados mais bonito 
e saudável, o Sindiserp fir-
mou convênio com a Clíni-
ca Odontológica Sorrivida. 
São diversos procedimentos 
com preços diferenciados 
para os associados do Sindi-

Sindiserp tem novo convênio 
para os associados

cato, que já podem agendar 
horário,  lembrando de re-
tirar a autorização junto ao 
Sindiserp, antes da consulta.  
Na foto, a Diretora Adminis-
trativa da Sorrivida, Roseli 
Munari Fochi e a Presidente 
do Sindiserp, Neilene Lunelli.

Exame médico na sde 
administrativa:
Às quintas-feiras, das 
16h30min às 18h, por 
ordem de chegada
Janeiro: dias 18 e 25
Fevereiro:  dias 1, 8, 
15 e 22
Sede Campestre:
Aos domingos, das 
10h às 12h, por or-
dem de chegada
Janeiro:  dias 14 e 21
Fevereiro: dia 4

SERVIÇO:



Jornal Gazeta - 12 de Janeiro de 2018 Jornal Gazeta  - 12 de Janeiro de 2018 7Geral

Neste período de Vin-
dima são necessários alguns 
cuidados no fluxo de veículos 
da cidade. No período de co-
lheita - de dezemrbo à mar-
ço -, dezenas de caminhões 
carregados de uva trafegam 
pelas ruas semanalmente. O 
Secretário de Gestão e Mobi-
lidade Urbana, Amarildo Lu-
catelli, afirma que o trânsito 
não sofreu alterações, mas 
ressalta a importância dos 
motoristas terem um cuidado 
maior, já que o líquido da uva 
(largado pelos caminhões) 
deixa o piso escorregadio.

“É importante as pesso-
as tomarem cuidado, princi-
palmente em dias de chuva. 
Além das ruas estarem mais 
escorregadias, tem a questão 
do tráfego intenso de cami-
nhões. O motorista precisa 
ser mais cauteloso no trânsi-
to. Foram instaladas também 
placas na entrada da cidade, 
alertando para o período de 
Vindima”, afirma.  

Conforme o diretor de 
trânsito, Gilberto Rosa, o 
fluxo de caminhões até a Vi-
nícola Aurora está tranquilo. 
Até o fim do dia se mantém 
de 8 a 10 caminhões que 

Período da Vindima exige cuidado especial dos motoristas 
na cidade, alerta Secretário de Mobilidade Urbana
Dezenas de caminhões trafegam pelas ruas centrais da cidade semanalmente transportando a preciosa carga de uvas. Os agricultores associados da 
cooperativa Aurora ainda têm que entrar na cidade para entregar a colheita, contribuindo para o cenário , já caótico, de uma cidade em que trafegam 
mais de 90 mil veículos para uma população de 115 mil habitantes.

entram e saem, partindo da 
região do Vale Aurora até a 
matriz e filial. Devido a con-
centração de mosto nas ruas, 
a Secretaria de Meio Am-
biente executa a limpeza com 
caminhão  de água.

Para garantir segurança 
aos agricultores, foram in-
tensificadas as ações de poli-
ciamento preventivo na área 
rural e de policiamento co-
munitário nos distritos.

A Secretaria de Meio 
Ambiente diz que vai fazer 
atendimento nas proprie-
dades para orientar sobre o 
recolhimento de embalagens 
de agrotóxicos, plantio de 
mudas, licenciamento am-
biental e destinação correta 
dos resíduos. 

A estação Vindima
A abertura oficial da 9ª 

Estação Vindima será no dia 
18 de janeiro, porém, já no 
dia 13, eventos antecipam a 
programação. Até o dia 18 de 
março não faltarão motivos 
para visitar a região: colheita 
e pisa das uvas - relembrando 
o antigo método de extração 
do mosto; cursos de degus-
tação de vinhos, espuman-
tes, geléias e sucos; corrida e 

passeios ciclísticos em meio 
aos parreirais; jantares har-
monizados; festas típicas nas 
comunidades; piqueniques e 
almoços ao ar livre são algu-
mas das atrações do período. 

As atividades ocorrem 
em vinícolas, restaurantes, 
hotéis e outros empreendi-
mentos do setor turístico. 
Reportagem completa no 
caderno Trends, página 04, 
desta edição

13 de Janeiro | Sábado
Entardecer de Vindima
Horário: das 17h30 às 
22h00
Local: Estrada RS- 431, Km 
6, S/n - Faria Lemos, Bento 
Gonçalves - RS, 95713-000
Realização: Vinícola Cristo-
foli
Informações: cristofoli@
vinhoscristofoli.com.br
17 de Janeiro | Quarta-Feira
Cinema E Vinhas | Lança-
mento Vale Dos Vinhedos 
Film Festival
Horário: 20h
Local: Vinhedos Espaço Uva 
e Vinho. Linha 8 da Gracie-
ma, SN, RS 444 – km 18,6 
- Vale dos Vinhedos.
Realização: Circolo Trentino 
Bento Gonçalves e Trentino 

Promozioni
Informações: (54) 99142 7711 
/ 99924 0604 ou trentinopro-
mozioni@gmail.com
18 de Janeiro | Quinta-Feira
Abertura Oficial Da Estação 
Vindima
Horário: 18h30
Local: Vinícola Salton
26 de Janeiro | Sexta-Feira
Abertura Oficial Da Vindima no 
Vale dos Vinhedos
Local: Hotel Villa Michelon 
– Vale dos Vinhedos, Bento 
Gonçalves/RS
Realização: Aprovale
Informações e reservas: (54) 
2102.1800 ou reservas@villa-
michelon.com.br
11 de Fevereiro | Domingo
Maratona Do Vinho
Local: Morro da Cruz ou Morro 

da Antena, na comuni-
dade do Ceará, Vale dos 
Vinhedos – Km 17, RS 
444
Informações: www.mara-
tonadovinho.com.br
11 de Março | Domingo
3ª Sagra Trentina
Horário: 20h
Local: Vinhedos Espaço 
Uva e Vinho. Linha 8 da 
Graciema, SN, RS 444 
– km 18,6 - Vale dos 
Vinhedos
Realização: Trentino 
Promozioni
Apoio: Circolo Trentino 
Bento Gonçalves
Informações: (54) 99142 
7711 / 99924 0604 ou 
trentinopromozioni@
gmail.com

ABAIXO ALGUNS DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO
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O aplicativo Digipare 
(que permite pagar o esta-
cionamento no formato onli-
ne) começou a funcionar em 
setembro de 2016, em Bento 
Gonçalves. Desde então vem 
ganhando adeptos no muni-
cípio, porém, ainda de forma 
tímida.

De acordo com o geren-
te do Rek Parking da Ser-
ra, Gilson da Silva, o uso do 
aplicativo em Bento ainda é 
considerado baixo, quando 
comparado com o fluxo de 
usuários do Estacionamento 
Rotativo Regulamentado.

“Estamos trabalhando 
para aumentar o seu uso e 
trazer facilidade para o usu-

Aplicativo para pagamento de 
estacionamento rotativo tem pouca 
adesão em Bento Gonçalves
Apenas  3.500 tickets  foram vendidos através do aplicativo, representando 6% do volume 
de estacionamentos rotativos registrados em dezembro de 2017

ário utilizar o ERR. No mês 
de dezembro de 2017 foram 
registrados 3.500 tickets 
vendidos o que representa 
apenas 6% das operações re-
alizadas no ERR”, explica.

De acordo com Silva, o 
maior índice de notificações 
de irregularidade, segue 
sendo usuários sem tíquete. 
“Esperamos que diminua, 
levando em consideração 
que aumentaram as opções 
de pagamento, além de ser 
mais caro para o usuário re-
ceber a notificação de irre-
gularidade”, afirma.

Ainda de acordo com 
Silva, não é possível saber o 
número de usuários que co-

meçaram a utilizar o serviço 
no último ano em Bento, em 
virtude de ser um aplicativo 
nacional, e não ter os cadas-
tros divididos por cidade ou 
região.

Sobre o aplicativo
O objetivo do aplicativo 

é dar mobilidade e pratici-
dade ao usuário para efetu-
ar o pagamento no uso do 
ERR. Basta baixar o apli-
cativo, que é gratuito, nas 
lojas virtuais da Apple, Play 
Store Google e/ou Windows 
Phone, efetuar o cadastro e 
começar a utilizar.

As facilidades do Digi-
pare são a aquisição de cré-
ditos através de cartão de 
credito, sem necessidade de 
ter moedas, diretamente no 
APP ou com boleto bancário 
através do site digipare.com.
br . Mas a principal vanta-
gem é o pagamento do uso do 
estacionamento de qualquer 
local, não sendo necessário 
se deslocar ao parquímetro 
para adquirir o tíquete. 

O app Digipare geren-
cia o tempo que o veículo do 
usuário está estacionado e 
avisa com no mínimo 10 mi-
nutos de antecedência com 
notificações push o termino 
do tempo adquirido.

Aplicativo é utilizado por uma minoria da população de Bento Gonçalves

A Carteira Nacional 
de Habilitação Eletrônica 
(CNH-e), mais conhecida 
como CNH digital, será im-
plementada em todo o país a 
partir de 1º de fevereiro. O 
novo documento terá o mes-
mo valor da versão impressa, 
que continuará sendo emiti-
da normalmente. Conduto-
res do Rio Grande do Sul, no 
entanto, já podem acessar a 
versão eletrônica da Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH-e) em seus smartpho-
nes.

A versão digital poderá 
ser acessada por meio de um 
aplicativo e permite a identi-
ficação da CNH pela leitura 
do QR Code (registro simi-
lar a um código de barras). 
O aplicativo também vai dis-
ponibilizar imagens frente e 
verso do documento.

Para obter a CNH digi-
tal, os condutores precisam 
possuir a versão impressa 
do documento. Segundo o 
Ministério das Cidades, no 
futuro será possível conferir 
o número de multas, receber 
avisos de vencimento e in-
formações de campanha de 
trânsito.

Ainda de acordo com o 
Ministério, a fixação de co-
brança para o documento 
digital ficará a cargo dos De-
trans estaduais, que já deter-
minam os valores das taxas 
da CNH impressa. O docu-
mento já foi liberado para 

CNH Digital já está disponível em Bento Gonçalves
O Rio Grande do Sul é um dos primeiros estados brasileiros a adotar o documento digital

motoristas de Goiás, Distrito 
Federal, Alagoas, Rondônia, 
Rio Grande do Sul, Acre e 
Tocantins. Até o final de ja-
neiro, o sistema também será 
implementado Mato Grosso 
do Sul e Espírito Santo.

A partir do dia 1º de fe-
vereiro, o download do apli-
cativo estará liberado para os 
usuários do Android e iOS. 
Em caso de perda ou roubo 
do smartphone, o motorista 
poderá fazer o bloqueio do 
aplicativo pela internet.       

A CNH-e armazena to-
das as informações da car-
teira impressa, garantindo a 
autenticidade do documento. 
Praticidade, segurança e co-
modidade para o condutor 
são algumas das vantagens 
da versão digital, cujo valor 
jurídico é o mesmo do docu-
mento impresso. A CNH-e só 
pode ser gerada para quem 
tem a última versão da CNH 
impressa, que conta com um 
QR Code (código escaneável 
em aparelhos eletrônicos) na 
parte interna. O código está 
disponível nos documentos de 
habilitação emitidos a partir 
de 2 de maio passado.

Antes de baixar o app, o 
condutor deve ter um número 
de celular e um endereço de 
e-mail cadastrados na base 
do Denatran. Para isso, as 
opções são duas: dirigir-se a 
qualquer CFC, informar os 
dados – caso não estejam atu-
alizados – e então fazer um 

cadastro no Portal de Ser-
viços do Denatran; ou ainda 
para quem possui certifica-
ção digital, comunicar to-
dos os dados diretamente no 
Portal do Denatran.

Como solicitar
a CNH digital
-Baixe o aplicativo da 

CNH-e na Google Play ou na 
App Store.

-Faça o cadastro no Por-
tal de Serviços do Denatran.

-Vá ao Detran de emissão 
da sua carteira de motorista 
para confirmar dados e soli-
citar um certificado digital. 
Isso é necessário para que 
eles tenham certeza de que o 
usuário é mesmo você.

-Com o acesso ao Por-
tal de Serviços do Denatran 
e com os dados confirmados 

pelo Detran, você pode soli-
citar um código de ativação 
para o CNH-e, que será en-
viado por e-mail.

-Agora basta entrar no 
aplicativo, usar a senha de 
acesso do portal, e digitar o 

código de ativação.
-O aplicativo vai pedir 

para que você crie uma senha 
mais simples, de quatro nú-
meros, como a de banco, que 
o usuário digita toda a vez 
que for acessar a carteira.

Condutores do Rio Grande do Sul já podem acessar a versão eletrônica 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) em seus smartphones
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Está disponível na página 
da Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) o edital para in-
gresso via Sistema de Seleção 
Unificada (SISU) nos cursos 
de graduação da UFRGS, con-
forme o Termo de Adesão da 
Universidade ao SISU 2018. 
A UFRGS destina 30% das 
vagas (1.654), distribuídas 
em 88 cursos, para candida-
tos que tenham participado 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) em 2017. As 
inscrições abrem no dia 29 de 
janeiro e serão realizadas no 
site do SISU/MEC até 01 de 
fevereiro.

A ocupação das vagas se 
dá por dois sistemas de in-
gresso: ampla concorrência e 
por reserva de vagas (cotas), 
de acordo com o Programa de 
Ações Afirmativas da UFRGS. 
As cotas destinam-se exclu-
sivamente a estudantes que 

UFRGS publica edital para 
ocupação de 1,6 mil vagas de 
graduação pelo SISU
Inscrições abrem no dia 29 de janeiro no site do MEC

tenham cursado integralmen-
te o Ensino Médio em escolas 
públicas e dividem-se em oito 
modalidades de ingresso, in-
cluindo vagas para pessoas 
com deficiência.

Os critérios e os docu-
mentos comprobatórios para 
cada uma das modalidades 
estão especificados no edital. 
A partir de 2018, o candidato 
que ingressar pelo sistema de 
reserva de vagas para auto-
declarados negros, pardos ou 
indígenas será convocado para 
comparecer perante a Comis-
são Permanente de Verificação 
da Autodeclaração Étnico-ra-
cial para os procedimentos de 
aferição.

Orientações adicionais so-
bre as formas de ingresso nos 
cursos de graduação e sobre 
procedimentos de matrículas 
de calouros podem ser obtidas 
no site www.ufrgs.br/ingresso.

C
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A incerteza sobre o início 
do ano letivo, que tomou con-
ta de alunos e professores da 
Escola Estadual Cecília Mei-
reles nos últimos meses de 
2017, finalmente terminou. 
Segundo a coordenadora ad-
junta da 16ª Coordenadoria 
Regional de Educação (16ª 
CRE), Margarete Bottega 
Tomasini, já está definida 
a empresa que vai fazer as 
obras no prédio danificado 
por um raio em 11 de outu-
bro. “Nesta semana o contra-
to será assinado”, revelou.

De acordo a coordena-
dora adjunta, a Secretaria 
de Obras do Estado está fa-
zendo as revisões do docu-
mento e quando a ordem de 

Prédio do Cecília Meireles atingido por raio deve 
receber reparos em janeiro
Incidente aconteceu dia 11 de outubro, quando 200 crianças estavam no bloco

serviço sair, será conhecido 
o número de dias de dura-
ção das obras. “Acredito que 
inicie em no máximo 20 dias. 
As obras devem ser concluí-
das em no máximo 60 dias. Já 
vimos casos semelhantes que 
ficaram prontos em 15 dias”, 
comenta.

Alunos
Margarete ressalta que 

mesmo que as obras não se-
jam concluídas até o início 
do ano letivo (19 de fevereiro 
para as instituições que de-
pendem da parceria muni-
cipal de transporte escolar), 
os alunos não ficarão desas-
sistidos no período. “Assim 
como aconteceu no final do 

ano passado, neste caso jun-
taremos as turmas e depois 
remanejaremos de volta para 
o bloco”, diz.

Raio
Quando o raio atingiu a 

escola no dia 11 de outubro 
do ano passado, os vidros de 
uma sala de aula estouraram 
com o impacto. Naquela ma-
nhã, 200 alunos assistiam às 
aulas. O Corpo de Bombei-
ros analisou a estrutura e fez 
uma avaliação preliminar do 
local. O prédio azul, um dos 
principais da instituição, foi 
isolado. 

Com toda a fiação elétri-
ca comprometida, a constru-
ção precisa dos reparos para 

obter o Plano de Prevenção 
Contra Incêndios (PPCI). O 
Corpo de Bombeiros emi-
tiu uma liberação provisória 
dos demais prédios, exceto o 
atingido pelo raio, no dia 23 
de outubro, que permitiu que 
os alunos pudessem concluir 
o ano letivo.

Rifa 
O Círculo de Pais e Mes-

tres (CPM) foi fundamental 
para que a escola voltasse a 
abrir provisoriamente. Foi 
com fundos financeiros do 
CPM que foram realizados 
os reparos de cerca de R$4 
mil, devido à necessidade de 
que, com o dinheiro da es-
cola, precisaria ser feito pelo 

menos três orçamentos dife-
rentes, podendo levar mais 
tempo para a liberação.

O grupo também promo-
veu uma rifa, com números 
a R$3, cujo sorteio aconte-
ceu em dezembro. De acordo 
com a vice-diretora do turno 
da manhã do Cecília Meire-
les, Susiane Hinnah, o valor 
arrecadado ajudou na recu-
peração dos danos. Susiane 
informou que cerca de 700 
alunos já estão matricula-
dos na escola para o perío-
do 2018, mas que o número 
pode chegar a 730, assim 
como em 2017.

BLOCO ATINGIDO

O prédio atingido pelo 
raio abriga sete sa-
las de aula, cozinha, 
refeitório, acesso às 
quadras esportivas e 
laboratório de infor-
mática. Por causa do 
isolamento do acesso 
ao refeitório, os alunos 
receberam durante três 
meses lanches alterna-
tivos.

Raio atingiu bloco da escola em outubro

Em 2017, Cecília Meireles teve 730 alunos matriculados

Prédio interditado tem 7 salas de aula, cozinha, refeitório e laboratório de informática
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Esportivo apresentou os atacantes Maycon, Alan Leandro e o
meia Roger Bstos

Esportivo com equipe
completa para disputa da
Divisão de Acesso 2018

Esporte

O Esportivo está com a 
equipe completa para a dispu-
ta da Divisão de Acesso 2018. 
Na tarde de quarta-feira, dia 
10, foram apresentados o gru-
po de jogadores. Até o presen-
te momento, foram anuncia-
dos 19 atletas que vão integrar 
a equipe do técnico Rodrigo 
Bandeira em busca do acesso 
à elite do futebol gaúcho. Dos 
jogadores confirmados para a 
competição estadual, oito atle-
tas são remanescentes do elen-
co do ano passado. 

Dentre as principais no-
vidades no elenco, destacam-
-se a chegada do meia Roger 
Bastos, que estava no futebol 
da Guatemala e que já havia 
atuado no Esportivo em 2016, 
e os atacantes Maycon, ex-
-Ypiranga de Erechim e Alan 
Leandro, que passou pela base 
do Fluminense, pelo futebol 

Foram anunciados 19 atletas, sendo que oito deles são remanescentes do elenco do último ano

tailandês e atualmente estava 
atuando no futebol do Timer 
Leste, defendendo a Seleção 
do Timor Leste nas elimina-
tórias da Copa do Mundo de 
2018, disputando 12 partidas 
e anotando 5 gols. 

Diversos atletas confir-

mados já são conhecidos pelo 
torcedor Alviazul. Do elenco 
de 2017, permaneceram no 
clube o goleiro Luiz Müller, os 
laterais Diego Saraçol e João 
Guilherme, os zagueiros Fer-
nando Cardozo e João Carlos 
e os meio-campistas Renan 
Pedrada e Gustavo Almeida. 
Além deles, voltaram ao clu-
be o lateral Thiaguinho, que 
atuou no Esportivo em 2015, e 
o meia Roger Bastos. 

Até então, com os atletas 
confirmados pela direção, o 
Esportivo tem um elenco com 
uma média de idade de 25 
anos. A direção buscou formar 
o grupo de atletas por meio 
da mescla entre jovens pro-
missores com jogadores com 
bagagem no futebol gaúcho. 
Os atletas se apresentarão no 
dia 22 de janeiro para início 
da pré-temporada. A direção 
poderá anunciar até lá mais 
contratados para integrarem o 
elenco de Bandeira.

Goleiros: Luiz Müller (remanescente), Maikon (ex-
-Brasil-FAR) e Vini (promovido da base);
Laterais direitos: Thiaguinho (ex-São Gabriel) e Ray-
mond (ex-Cruzeiro);
Laterais esquerdos: Diego Saraçol (remanescente) e 
João Guilherme (remanescente);
Zagueiros: Fernando Cardozo (remanescente), João 
Carlos (remanescente) e Xandy (ex-Igrejinha);
Volantes: Mancha (ex-Brasil-FAR), Robert (ex-Hercílio 
Luz) e Renan Pedrada (remanescente);
Meias-atacantes: Roger Bastos (ex-Cerro Largo-URU 
e Cobán Imperial-GUA) e Gustavo (remanescente);
Atacantes: Maycon (ex-Ypiranga), Vinícius Martins 
(ex-São José), Raphael Alemão (ex-Ypiranga) e Alan 
(ex-Karketu Dili do Timor Leste).  

ELENCO DO ESPORTIVO:

A Associação Atléti-
ca Bento Gonçalves (AABG) 
já tem o calendário das suas 
competições amadoras defi-
nido para 2018. Serão quatro 
competições em diversas cate-
gorias durante o ano.

A primeira das competi-
ções será a Copa dos Campe-
ões de Futsal, nas modalidades 
masculino e feminino. O certa-
me contará com 6 a 8 equipes 
no masculino (falta a definição 
ainda de uma equipe) e quatro 
no feminino (também falta a 
definição de apenas uma equi-
pe). A competição iniciará no 
próximo dia 19, e a abertura 
será no Ginásio Municipal de 
Bento Gonçalves, porém as de-
mais rodadas poderão aconte-
cer nas outras cidades partici-
pantes. O torneio contará com 
equipes de Bento Gonçalves, 
Farroupilha, Garibaldi, Pinto 
Bandeira e ainda Santa Tere-
za.

Depois dessa competição, 
no mês de março, iniciará a 
Liga Serra Gaúcha, também 
com equipes da região, porém 

AABG com calendário definido 
para temporada 2018

no futebol de campo, e deve-
rá contar com 16 equipes no 
adulto. As equipes que têm o 
desejo em participar devem 
confirmar interesse o quan-
to antes, pois faltam poucas 
equipes para fechar a compe-
tição. A outra categoria dessa 
competição será as categorias 
de base, que deverá começar 
em abril.

Para o mês de junho está 
agendado a Liga Municipal 
de Futsal, que no ano passado 
premiou o PSG no masculino 
e o BFC no feminino. Neste 
ano a competição terá duas 
divisões no masculino livre, 
e contará com a disputa nas 
categorias feminino, catego-
rias de base e ainda na cate-
goria veterano no masculino. 
A competição se restringe a 
apenas Bento Gonçalves.

E com início no segun-
do semestre, será realizado 
o Municipal de Futebol, nas 
categorias livre e veterano no 
masculino. A categoria vete-
rano deverá iniciar antes para 
ter mais tempo de jogos.

Serão quatro competições em diversas categorias durante o ano

O BDL Futsal, equipe que 
representa Bento Gonçalves no 
tradicional 42º Torneio de Ve-
rão de Nova Prata, conquistou a 
sua segunda vitória na compe-
tição, encaminhando a sua clas-
sificação à próxima fase. Em 
confronto marcado pela disputa 
intensa dentro de quadra, nova-
mente a equipe comandada por 
Lambari se sobressaiu, derro-
tando o Vila Maria pelo placar 
de 4 a 2. 

Na primeira etapa de jogo, 
o BDL abriu o placar com gol 
de Fome. Faltando pouco mais 
de um minuto para o término 
do primeiro tempo, a equipe do 

BDL conquista segunda vitória no 42º
Torneio de Verão de Nova Prata

Vila Maria empatou a partida, 1 
a 1. Na etapa derradeira, o BDL 
saiu mais uma vez na frente do 
marcador com gol de Nalin, mas 
novamente cedeu o empate.

Em jogada de contra-ata-
que, Nalin fez o terceiro para os 
bento-gonçalvenses. Nos minu-
tos finais de jogo, Nalin anotou 
o seu terceiro gol na partida e 
o quarto do BDL, decretando 
a vitória pelo placar de 4 a 2.  
Com a vitória, o BDL assume a 
liderança isolada do grupo com 
6 pontos conquistados. Na pró-
xima rodada, a equipe de Bento 
Gonçalves enfrenta o Manches-
ter City de Nova Bassano, o qual 

2ª RODADA - 42º 
TORNEIO
BDL 4 x 2 Vila Maria
Gols: Fome e Nalin (3)
Classificação:
1º BDL Futsal: 6
2º Manchester: 3
3º Vila Maria: 0
4º AER Brasil: 0
5º Atlético Ipiranga: 0

também estreou com vitória no 
torneio. O confronto será rea-
lizado no dia 16 de janeiro, às 
20h40 no Ginásio Santa Cruz. 
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No começo da tarde de 
quarta-feira (10), por volta das 
13h30min, o CIOp (Centro 
Integrado de Operações) da 
Brigada Militar de Bento Gon-
çalves, foi comunicado de uma 
ocorrência de furto em uma 
fruteira, localizada no bairro 
Botafogo, praticado por uma 
dupla de homens à pé.

Após ser retransmitida a 
informação para o efetivo do 
policiamento ostensivo, bem 
como as características e dire-
ção tomada pelos autores, uma 
guarnição de alunos soldados 
em período de estágio do curso 
de formação, que se encontrava 

Dupla presa por furto em
fruteira no bairro Botafogo

Criminosos foram presos próximo 
à Maria Fumaça

Guarnição de alunos soldados 
prendeu R.S.G, de 37 anos e T.B.F, 
de 34 anos

Dois homens foram pre-
sos na noite desta quarta-feira 
(10), por volta das 22h, depois 
de roubarem um estabele-
cimento comercial. O CIOP 
– Centro Integrado de Ope-
rações da Brigada Militar de 
Bento Gonçalves foi comuni-
cado sobre um roubo ocorrido 
no estabelecimento, localizado 
na Rua Olavo Bilac, no bair-
ro Cidade Alta, praticado por 
dois indivíduos armados.

As buscas começaram a 
ser feitas pela região. Na Rua 
Marechal Floriano, próximo 
à escola Bento, uma guarni-
ção do POE visualizou um dos 
indivíduos que ao presenciar 
a viatura tentou fugir, mas 
foi alcançado pelos policiais e 
identificado como B.O.M, de 
18 anos. Próximo ao acusado, 
os policiais localizaram diver-
sos pertences de clientes que 
estavam no estabelecimento 
no momento do roubo, como 

Assaltantes presos depois de 
roubar restaurante na Cidade Alta

celulares, carteiras, dinheiro e 
também um simulacro de arma 
de fogo usado pelo criminoso 
para cometer o roubo. O cri-
minoso, que possui anteceden-
tes por roubos a estabeleci-
mentos e furto, foi conduzido 
para a DPPA.

Um outro individuo com 
as mesmas características e 
vestes do segundo autor do 
roubo foi localizado e detido 
na Rua Luís Tomedi, no bairro 
Juventude, por uma guarnição 
do policiamento comunitário. 
Mesmo sendo conhecido pela 
BM por praticar este tipo de 
delito, acabou sendo condu-
zido a delegacia e liberado, 
sendo apenas registrado como 
suspeito.

No entanto, uma das ví-
timas reconheceu-o poste-
riormente como co-autor do 
roubo, portanto foi lavrado 
flagrante contra ele. J.F, assim 
como o primeiro acusado, tem 
inúmeros antecedentes por 
roubos e furtos. 

Objetos furtados e arma utilizada no crime foram encontrados com 
B.O.M, de 18 anos

Um dos presos foi encontrado na Rua Marechal Floriano, no centro

em operação de visibilidade no 
Bairro Cidade Alta, visualizou 
os suspeitos na Rua Duque de 
Caxias, próximo à Maria Fu-
maça.

Dentro das técnicas poli-
ciais adquiridas, prontamente 
os alunos realizaram a aborda-
gem e identificaram os suspei-
tos como R. S. G., de 37 anos, e 
T. B. F., de 34 anos, ambos com 
antecedentes por furto e roubo.

Com eles foi localizada 
uma mochila com diversos cos-
méticos furtados. Foram presos 
e encaminhados à Delegacia de 
Polícia para os procedimentos 
cabíveis.

Uma mulher, moradora 
da Rua Presidente João Gou-
larte, no bairro Universitário, 
levou um golpe em uma ven-
da no Facebook. Segundo o 
boletim de ocorrência, a filha 
da vítima anunciou a venda 
de uma gaita por R$2.500 
na rede social e um homem 

se interessou no produto. Ele 
foi até o local retirar a gaita e 
apresentou um comprovante 
de depósito. No entanto, ao 
verificar posteriormente, o 
dinheiro não entrou na con-
ta, porque, de acordo com a 
vítima, o envelope depositado 
estava provavelmente vazio.

Mulher foi lesada em venda 
pelo Facebook

Um homem foi preso pela 
Brigada Militar na tarde des-
ta quinta-feira (11), na Rua 
Marechal Floriano, no centro. 
De acordo com a BM, J.C.A, 
conhecido pela alcunha “Ín-
dio”, de 45 anos, é foragido 
do Presídio Estadual de Ben-
to Gonçalves.

BM prende foragido do presídio
Ele foi encaminhado para 

a Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA). 
Índio tem uma extensa ficha 
criminal por furtos e recebeu 
o benefício da saída tempo-
rária no dia 3 de janeiro. Ele 
deveria ter retornado ainda 
na quinta, até às 11h.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) prendeu um homem 
que conduzia um veículo furta-
do na BR-470, em Bento Gon-
çalves, na tarde de terça-feira 
(09).

Os policiais abordaram um 
VW Gol, ano 1991, com placas 
de Veranópolis e ao consulta-
rem o sistema, constataram 
que o indivíduo, de 33 anos, 
natural de Bento Gonçalves, 

PRF recupera veículo furtado 
na BR-470 e prende criminoso

possui extensa ficha criminal, 
tendo passagens por furto, 
ameaças e posse de drogas. 
Com ele, foi encontrada uma 
pequena porção de cocaína. 
Além disso, descobriram que 
ele havia furtado o veículo há 
menos de duas horas.  Ele foi 
preso em flagrante e encami-
nhado à polícia judiciária de 
Bento Gonçalves. O veículo foi 
restituído ao proprietário.



CINEMA
Validade da programação: de 11 a 17 de janeiro.
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 meia
Salas 3D : R$30,00 inteira e R$15,00 meia
Promoção, na quarta-feira todos pagam meia entrada!

L’américa Shopping │ Sala 01
O Touro
Ferdinando
2D | Duração 1h49min | 
Animação | Livre | Dubla-
do
Todos os dias : 13h, 16H, 
18:40

Ferdinando é um touro 
com um temperamento 
calmo e tranquilo, que 
prefere sentar-se embaixo 
de uma árvore e relaxar 
ao invés de correr por aí 
bufando e batendo cabeça 
com os outros. A medida 
que vai crescendo, ele se 

torna forte e grande, mas 
com o mesmo pensamen-
to. Quando cinco homens 
vão até sua fazenda para 
escolher o melhor animal 
para touradas em Madri, 
Ferdinando é selecionado 
acidentalmente. 

Extraordinário
2D | Duração 1h49min | 
Drama | Livre | Todos os 
dias - Legendado: 18:15h

Auggie Pullman (Jacob 
Tremblay) é um garoto 
que nasceu com uma de-
formação facial, o que fez 
com que passasse por 27 

fonte: climatempo.com.br
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cirurgias plásticas. Aos 10 
anos, ele pela primeira vez 
frequentará uma escola re-
gular, como qualquer outra 
criança. Lá, precisa lidar 
com a sensação constante 
de ser sempre observado 
e avaliado por todos à sua 
volta.

O Rei do Show 
2D | Duração 1h26min | 
Comédia Musical | 12 anos 
| Dublado - Todos os dias: 
Dublado 21:15h

De origem humilde e desde 
a infância sonhando com 
um mundo mágico, P.T. 
Barnum (Hugh Jackman) 
desafia as barreiras sociais 
se casando com a filha do 
patrão do pai e dá o ponta-
pé inicial na realização de 

seu maior desejo abrindo 
uma espécie de museu de 
curiosidades. O empreen-
dimento fracassa, mas ele 
logo vislumbra uma ousada 
saída: produzir um grande 
show estrelado por freaks, 
fraudes, bizarrices e rejei-
tados de todos os tipos.

Sala 02

Jumanji:
Bem-vindo à
Selva
(3D - Duração 1h59min/ 
Ação) Todos os dias - 
13?50h, 13:50h, 16h, 
18:30h h- Dublado │ 
21:15h  - Legendado

Quatro adolescentes encon-
tram um videogame cuja 
ação se passa numa floresta 
tropical. Empolgados com 
o jogo, eles escolhem seus 

avatares para o desafio, mas 
um evento inesperado faz 
com que sejam transporta-
dos para dentro do universo 
fictício, transformando-se 
nos personagens da aven-
tura.

Shopping Bento │ Sala 01
O Touro
Ferdinando
3D | Duração 1h49min | 
Animação | Livre | Dublado
Todos os dias : 14h, 18:40H, 
18:40

O Rei do Show 
2D | Duração 1h26min | 
Comédia Musical | 12 anos 
| Legendado - Todos os 
dias : 21h - 16:20h -Du-
blado

Sala 02
Fala sério, mãe!
2D - Duração 1:19min /
Comédia/Nacional │  Na-
cional │ 14h, 18:30 h

Ângela Cristina (Ingrid 
Guimarães), mãe da ado-
lescente Maria de Lourdes 
(Larissa Manoela), está  
tendo de guiar sua filha du-
rante uma das fases mais 
complicadas da vida. Ela 
vive uma montanha-russa 
de emoções, com medos, 
frustrações e um caminhão 
de queixas para descarre-
gar. Por outro lado, Malu, 
como prefere ser chamada, 
também tem suas insatis-
fações. Embora teimosa, 
sofre com os cuidados ex-
cessivos e com o jeito con-
servador da mãe. Cena do filme Extraordinário

Cartaz de divulgação do filme O Touro Ferdinando

Cartaz de divulgação do  filme O Rei do Show


