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Anúncio

EDITORIAL

Não há como negar que 
o problema social de mais de 
100 famílias que serão desa-
lojadas nos próximos dias não 
sensibilize até os corações 
mais duros.

Mesmo sabendo que eles 
poderiam ter se mobilizado 
e criado uma associação para 
pleitear área de terras e ajuda 
do município, há de se colocar 
a mão na consciência e enten-
der que as mazelas do dia a dia 
são tão urgentes, que os pro-
blemas maiores sempre são 
relegados à segundo plano. 
Não culpabilizando os menos 
favorecidos, devemos lembrar 

100 famílias à espera do sonho de menino
que existem políticas públicas 
justamente para atender a es-
tas questões tão graves.

Nestes seis meses que es-
tas famílias estiveram acam-
padas, melhorando diaria-
mente seus barracos para 
poder sobreviver, nenhum 
representante da Secretaria 
de Ação Social fez uma visi-
ta, mandou assistente social 
contabilizar quantas  pesso-
as e, principalmente, crian-
ças estavam vivendo naquelas 
condições e o que poderia ser 
feito.

Este é um ano de elei-
ções. Temos um prefeito com 

sonhos de menino de ser go-
vernador, que não tem polí-
ticas públicas para os menos 
favorecidos. Sim, há um lo-
teamento municipal no mes-
mo bairro, há poucos metros, 
com inscritos que serão bene-
ficiados na hora política mais 
conveniente.

Em poucos dias estas 
pessoas estarão dormindo 
na rua, ou acampadas na Via 
Del Vino, esperando o mesmo 
empenho do prefeito que foi 
dado ao Esportivo ou ao aeró-
dromo. 

100 famílias à espera do 
sonho de menino.
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A 2ª Vara Cível de Bento 
Gonçalves expediu na última 
terça-feira, dia 23, a reinte-
gração de posse do terreno de 
propriedade de Anelice  Me-
negotto, localizado no bairro 
Vila Nova III.  A grande par-
te da área invadida no final 
de julho den2017 está em 

Justiça expede reintegração de posse da área invadida 
do Vila Nova III e pede despejo de mais de 100 famílias
A decisão da 2ª vara Cível  é  sobre  área particular de pouco mais de 6,5 mil metros quadrados. Os restantes 26 mil metros quadrados de posse da RGE, do 
total invadido de 33 mil metros quadrados, que não estva em litígio, entrou na decisão da justiça pela reitegração total

servidão perpétua da RGE, 
mas  trecho contíguo a área 
da RGE pertencente a Ane-
lice menegoto vai ser reinte-
grada.

A prefeitura deve remo-
ver as famílias invasoras do 
trecho nos próximos dias. Se-
gundo a nota de expediente, o 

município tem que informar 
num prazo de até dez dias se 
possui condições de oferecer 
os meios necessários a fim de 
efetivar a medida liminar.

O pedido de reintegra-
ção de área pertence à ma-

trícula n. 24.341 do Regis-
tro de Imóveis, que é uma 
área total de 33.000,00m2 
(600m por 55m), sendo que 
26.520,70m2  está onerada 
com servidão perpétua em 
favor da antiga CEEE(RGE).

Segundo decisão da Ju-
íza, não somente a faixa de 
terras 55m x 118m  vai sofrer 
reitegração de posse mas a 
totalidade deverá deverá ser 
desocupada, mesmo não es-
tando em litígio

Área em rosa sofreu ação de reintegração de posse ao proprietário, mas área azul também vai ser 
desalojada 

Famílias ainda não foram avisadas que serão despejadas
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Foi divulgada na quarta-
-feira, 24 de janeiro, a lista de 
aprovados no Processo Sele-
tivo para ingresso pela nota 
do Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem). 

Das vagas ofertadas para 
os cursos técnicos subsequen-
tes e superiores no Processo 
Seletivo 2018/1 50% foram 
destinadas para ingresso pela 
nota do Enem. No momen-
to da inscrição os candidatos 
deveriam optar por apenas 
prova própria, apenas Enem, 
e Enem e prova própria.

Matrículas
As matrículas ocorrerão 

nos dias 30 e 31 de janeiro 
e 1º de fevereiro. Os classifi-
cados deverão comparecer ao 
campus para o qual foram se-
lecionados conforme os cro-
nogramas de matrícula divul-
gado no site do campus.

É necessário apresentar 
os documentos informados no 
Anexo I do Manual do Can-
didato referente ao seu tipo 
de curso (técnicos integra-
dos, concomitantes ou subse-
quentes ou cursos superiores) 
e ainda documentos extras 
dependendo da modalidade 
de ingresso (todas as infor-
mações estão disponíveis no 
Manual do Candidato).

O estudante poderá ser 
representado pelos pais ou 
responsáveis, devidamente 
identificados, no ato da ma-
trícula. Se for menor de ida-
de, obrigatoriamente será 
representado por um respon-
sável. No caso de o represen-
tante na matrícula não ser o 
responsável legal, é necessá-
rio instrumento particular de 
procuração simples do can-
didato maior de idade ou do 
responsável legal, no caso de 
menor de idade.

Aqueles que não compa-
recerem à matrícula perderão 
o direito à vaga, sendo cha-
mado o candidato classificado 
a seguir, conforme modalida-
de de ingresso.

Práticas de
instrumento musical
Conforme o item 3.5 do 

Manual do Candidato, as 
provas de Instrumento Mu-
sical, para os aprovados pelo 
Enem, ocorrerão no dia 31 
de janeiro de 2018. Os can-
didatos devem comparecer ao 
local de prova (Espaço Prelú-
dio do Campus Porto Alegre: 

Divulgada lista dos aprovados 
do IFRS pelo Enem

Rua Cel. Vicente, 281) a par-
tir das 8h30 para retirada de 
senhas. O início da realização 
das bancas será às 9h. Para 
os ausentes, haverá segunda 
chamada entre as 13h30 e as 
15h, para retirada das senhas. 
O início das bancas da tarde 
será às 14h.

O candidato que não re-
tirar senha, não poderá fa-
zer a prova. As senhas serão 
distribuídas até 15h. Casos 
omissos serão decididos pela 
Coordenação e pelo Colegia-
do do Curso Técnico em Ins-
trumento Musical.

As bancas respeitarão a 
opção do instrumento eleito 
pelo candidato para sua for-
mação específica.

Enem e as notas
baixas 
Passado o exame, é hora 

das análises. Os resultados 
divulgados na última sema-
na pelo MEC mostram que a 
educação básica anda a passos 
lentos. A principal avaliação 
do país constata um nível de 
conhecimento pela metade.

As médias gerais das pro-
vas objetivas das áreas de co-
nhecimento cobradas no teste 
não passaram de 519,3 pon-
tos, de um total de mil. Fos-
se numa escola regular, onde 
normalmente se exige 60% da 
totalidade de pontos distri-
buídos para “passar de ano”, 
muita gente seria reprovada. 
Os treineiros, estudantes que 
ainda não se formaram no en-
sino médio, se destacam com 
as médias mais altas em todas 
as áreas. Para especialista, re-
sultado de um lado e de outro 
escancara as deficiências no 
sistema nacional de ensino.

Na prova de códigos e 
linguagens, que envolve por-
tuguês, literatura e língua 
estrangeira, 92,5% dos alunos 
seriam reprovados. Esse per-

centual de participantes, que 
se traduz em 4,3 milhões de 
pessoas de um total de 4,7 mi-
lhões, alcançou menos de 600 
pontos. A média geral desse 
teste foi 510,2, bem abaixo da 
do ano passado (520,5).

Apenas uma pessoa no 
país inteiro obteve a pontua-
ção máxima. Em ciências hu-
manas, 82,7% dos participan-
tes ficaram abaixo dos 600 
pontos (3,8 milhões). A área 
teve a maior média geral en-
tre as quatro objetivas: 519,3.

No segundo dia do Enem, 
quando 4,4 milhões de pesso-
as compareceram aos locais 
de prova, matemática daria 
bomba em 79,5% dos parti-
cipantes com média inferior a 
600 pontos.

E o “bicho-papão” dos 
estudantes teve um salto e 
tanto, uma vez que a média 
geral passou de 489,5 pontos 
na edição de 2016 para 518,5 
no ano passado. Já as maté-
rias ligadas a biologia, quími-
ca e física também não seriam 
complacentes, reprovando 
87% de seus estudantes – um 
universo de 3,9 milhões de 
pessoas. Nessa área, também 
houve aumento da média 
geral: de 477,1 para 510,6. 
Com tantas deficiências, a 
redação não poderia ser dife-
rente e também faria muitos 
alunos repetirem o ano: 70% 
ou pouco mais de 3 milhões. 
A média da escrita foi a maior 
de todas: 558 pontos.

Treineiros batem
bolão nas provas
Outro ponto que revela 

as falhas no ensino brasileiro 
é o desempenho dos treinei-
ros. Em todas as áreas eles 
se saíram muito melhor que 
o resto dos participantes. A 
média deles é até 20 pontos 
mais que a geral e a de con-
cluintes. 

As matrículas ocorrerão nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro 

Na segunda metade do 
mês de dezembro de 2017, 
quando o presidente Michel 
Temer (PMDB) sancionou a 
lei que aumenta as penas a 
motoristas alcoolizados que 
causam acidentes com ví-
timas,  muitas informações 
infundadas estão sendo pos-
tadas e compartilhadas nas 
redes sociais, alerta o advo-
gado Wilson Estivalete.

“As postagens induzem 
ao erro de que  todos os mo-
toristas que forem flagrados 
alcoolizados ao volante se-
rão presos. Esta informação 
não procede “, alerta.  “A 
Lei 13.546/2017, sanciona-
da por Temer, altera alguns 
artigos da Lei 9.503/1997, 
que regulamenta o Código 
de Trânsito Brasileiro. Uma 
das mudanças se deu no Ar-
tigo 302, que dispõe sobre 
‘homicídio culposo na dire-
ção de veículo automotor’, 
ou seja, trata apenas de casos 
de acidentes com vítimas” 
esclarece.

“O texto sanciona-
do pelo Presidente Temer 
acresceu ao Artigo 302, um 
terceiro parágrafo, que pre-
vê aumento de penas a quem 
provoca acidentes automo-
bilísticos com morte ‘sob a 
influência de álcool ou de 
qualquer outra substância 
psicoativa que determine 
dependência’. Com a nova 
lei, as punições, que antes 
variavam entre 2 e 4 anos, 
agora partem de 5 anos e 
podem chegar a 8 anos, além 
da suspensão do direito de 
obter habilitação para diri-
gir”, pontua Estivalete.

O advogado ainda re-
força que as penas contidas 
no novo texto são aplicadas 
apenas em caso de acidentes 
com morte – e não em todo 
e qualquer caso de embria-

Carnaval, Férias e Festas:
se dirigir alcoolizado vou 
para cadeia?
Advogado esclarece  sobre informações distorcidas que têm 
sido divulgadas nas redes sociais

guez ao volante.
Conforme o Artigo 

306 do Código de Trânsi-
to Brasileiro, incluído pela 
Lei 12.760/2012, conhecida 
como Nova Lei Seca, dirigir 
“com capacidade psicomo-
tora alterada em razão da 
influência de álcool ou de 
outra substância psicoativa 
que determine dependên-
cia” gera penas que variam 
de seis meses a três anos de 
detenção, além de multa e 
suspensão da habilitação. O 
Artigo 165 considera infra-
ção gravíssima estar ao vo-
lante nestas condições.

Portanto- alerta o ad-
vogado - estas informações 
feitas de forma indevida da 
lei sancionada por Michel 
Temer  podem causar con-
fusão. Como o texto da Lei 
13.546/2017 oculta com re-
ticências o conteúdo do Ar-
tigo 302 e mostra apenas as 
alterações, ou seja, o terceiro 
parágrafo, o leitor mais des-
cuidado lê apenas: 

“Se o agente conduz 
veículo automotor sob a 
influência de álcool ou de 
qualquer outra substância 
psicoativa que determine 
dependência:

No caso de dirigir alco-
olizado a pena varia de seis 
meses a três anos de deten-
ção, além de multa e suspen-
são da habilitação

No caso de dirigir alcoo-
lizado e causar acidente com 
morte a pena  será reclusão, 
de cinco a oito anos, e sus-
pensão ou proibição do di-
reito de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.”

Mas o mais importante, 
e jamais deve-se desconside-
rar as velhas máximas: se be-
ber, não dirija; se for dirigir, 
não beba.

Wilson Estivalete, advogado
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O desmoronamento de 
um muro de contenção na 
Rua Aurélio Peruffo, no 
bairro Vila Nova, na última 
segunda-feira (22), tem cau-
sado transtorno aos morado-
res. O fato foi registrado na 
câmera de segurança de uma 
residência. De acordo com 
as imagens, às 14h um cole-
tivo passa na via e instantes 
depois cruza com outro. Às 
14h01, um veículo Peugeot 
trafega no local e o muro de-
saba em cima no pátio de uma 
propriedade particular.

De acordo com Fernando 
Santos, que vive na residên-
cia atingida há cerca de três 
décadas, ele já havia feito a 
notificação para a prefeitura 
de que o local corria risco de 
desabar. “Faltei vários dias 
de serviço para ir ao gabinete 
pessoalmente conversar com 

Desabamento de muro deixa Vila Nova sem ônibus há cinco dias  
Moradores reclamam da dificuldades para ir ao trabalho, sem transporte público o há cinco dias. Secretaria de Obras promete solução imediata

o pessoal da prefeitura sobre 
isso e fui ignorado. A tragé-
dia poderia ter sido pior se ti-
vesse acontecido no momento 
em que o ônibus passou”, la-
menta o morador, colocando 
a culpa na “falta de desaten-
ção da prefeitura”.

Santos teve prejuízo ma-
terial, perdendo um veículo 
que ficou sob os escombros. 
“O carro é o meu instrumento 
de trabalho e sou autônomo, 
por isso preciso dele. Quero 
saber quem vai me ressarcir. 
A prefeitura vai me dar um 
auxílio? Vai me emprestar 
um carro? Eu tenho que co-
mer, pagar a primeira parcela 
do IPTU, e se eu não pagar 
a incômodo será maior”, in-
daga.

Para o morador, o proble-
ma é além do desmoronamen-
to. “Eles acabaram gastando 

dinheiro com outros lugares. 
No entanto, onde precisaria 
realmente de um auxílio é 
todo o bairro Vila Nova. Toda 
a rua Aurélio Peruffo está um 
caos, desde a parte do esgo-
to”, protesta.

Sem ônibus
Depois do desabamen-

to, as linhas de ônibus foram 
impedidas de circularem no 
local. Uma residente, Lisiane 
Castro, afirma que para con-
seguirem sair de suas casas 
e irem ao trabalho, os mora-
dores precisam ir à pé até a 
parada mais próxima, na Rua 
Carlos Dreher Neto. “Na Vila 
Nova 3, que é mais embaixo, 
o ônibus não pode descer e a 
outra rua de acesso é de pa-
ralelepípedo. O pessoal para 
trabalhar tem que subir a pé 
mais cedo e voltar a pé”, re-
lata. A via mencionada por 
Lisiane é a Rua Arlindo Me-
negotto, na qual não é per-
mitido o ingresso de veículos 
pesados, como caminhões e 
ônibus.

Para Lucas Neves, que 
reside no Vila Nova 3, a situa-
ção está bem precária.  “Tem 
que subir esta lomba que é 
bem puxada. Chegando lá em 
cima, os ônibus não estão no 
horário que tinham que estar 
aqui embaixo e a gente tem 
que ficar esperando, abaixo 
de chuva”, conta.

O outro lado
Conforme a Assessoria 

de Imprensa da prefeitura, o 
muro “cedendo com o grande 
volume de chuva, causando 
estragos na via e num veículo, 
estacionado ao lado.Ao che-
garem no local, as equipes da 
Prefeitura constataram que 
o proprietário havia recebi-
do um Auto de Infração por 
parte dos fiscais do Instituto 
de Pesquisa e Planejamento 
Urbano (IPURB), expedido 
em 10 de janeiro, baseado em 
Auto de Constatação da De-
fesa Civil, que alegou o risco 

de queda”.
Ainda, segundo a nota, 

“servidores da Secretaria 
Municipal de Viação e Obras 
Públicas haviam escorado o 
mesmo, porém, o proprie-
tário do imóvel removeu as 
escoras, alegando não con-
seguir ingressar no terreno 
com o veículo”.

A promessa da
Secretaria de Obras  
De acordo com o Secre-

tário de Obras, Jairo Alberi-
ci, na próxima segunda-feira 
(29), começam as obras de 
construção de um muro de 
contenção, para impedir no-
vos deslizamentos. “Vamos 
fazer essa obra porque tem 
muita gente precisando, pes-
soas que trabalham, além de 
que o fluxo de pedestres é 
bem grande”, afirma.

Alberici, no entanto, sa-
lienta que a responsabilidade 
do muro não é da prefeitura, 
mas do proprietário da casa, 
porque segundo ele, se trata 
de uma área particular. “Os 
moradores estão pedindo que 
a prefeitura resolva o proble-
ma, e nós vamos fazer a obra 
também porque tem um fluxo 
grande de veículos, por isso 
tivemos a iniciativa de fazer a 
obra o mais rápido possível”, 
enfatiza.

Câmeras de monitoramento flagram momento em que veículo 
passa na via

Em poucos segundos, o muro desaba em cima do pátio da residên-
cia do morador

Morador lamenta desmoronamento e afirma que já tinha procurado 
prefeitura

Local foi provisoriamente arru-
mado pela Secretaria de Obras

Residente comenta que a Rua 
Arlindo Menegotto “está um 
caos”
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Neste mês entrou em vigor 
a lei que estabelece que edifí-
cios, público ou privado, façam 
a manutenção de seus sistemas 
de ar condicionado. A lei já está 
valendo para novas instalações 
de ar condicionado. Para siste-
mas já instalados, o prazo para 
cumprimento dos requisitos é 
de 180 dias depois da regula-
mentação da lei, a ser feita pos-
teriormente.

Para o técnico em refri-
geração, Rodrigo Lazzarotto 
(Palito), que tem mais de 26 
anos de experiência, a lei deve-
ria ser acompanhada por uma 
campanha de conscientização. 
“Primeiramente deveria ter 
uma campanha de conscienti-
zação para as pessoas entende-
rem melhor, conscientizando o 
usuário doméstico. Não adianta 
no trabalho ter um ar de qua-
lidade e em casa ele ser ruim”, 
explica.

‘Palito’ acredita que com 
a aprovação da lei as pessoas 

Lei obriga a manutenção do 
ar condicionado em prédios 
de uso coletivo
Técnico em refrigeração comenta sobre a importância da aprovação da lei e alerta sobre a 
limpeza do aparelho

possam começar a entender 
melhor sobre a importância 
do ar condicionado. “O uso do 
ar condicionado é importante 
porque ajuda, inclusive, a eli-
minar bactérias do ambiente. 
Ele é benéfico para a saúde, 
porém, é importante que pelo 

menos há cada seis meses seja 
feito uma limpeza”, afirma.

Ainda segundo Palito, em 
ambiente doméstico, o custo da 
limpeza é considerado baixo. 
“Eu faço de 30 a 50 manuten-
ções por mês, o que considero 
pouco. A limpeza semestral 
doméstica está em torno de R$ 
100 a R$ 150 reais e não de-
mora mais do que duas horas 
para ser feita. Infelizmente tem 
gente que fica 8 anos sem lim-
par um ar condicionado, preju-
dicando a própria saúde. É im-
portante a limpeza semestral”, 
alerta.

A lei
A nova lei também se apli-

ca aos ambientes climatizados 
de uso restrito, como aqueles 
dos processos produtivos, labo-
ratoriais, hospitalares e outros, 
que deverão obedecer a regula-
mentos específicos.

Os edifícios terão que fa-
zer a manutenção dos sistemas 
de climatização a partir de um 
Plano de Manutenção, Opera-
ção e Controle, com o objetivo 
de prevenir ou minimizar ris-
cos à saúde dos ocupantes. O 
plano deverá obedecer a parâ-
metros regulamentados pela 
Resolução 9/2003 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) e posteriores alte-
rações, assim como às normas 
da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).

O objetivo é garantir a boa 
qualidade do ar interior, consi-
derando padrões de tempera-
tura, umidade, velocidade, taxa 
de renovação e grau de pureza.

Segundo técnico, manutenção de ar condicionado deve ser feita a 
cada seis meses 

É inegável que o ar-condicionado climatiza, evita 
malefícios e deixa o ambiente mais agradável, mas 
também pode ser o principal motivo para algumas 
doenças. As pessoas sensíveis têm alergia, cocei-
ra na pele, sinusite, bronquite, asma e irritação nos 
olhos. Segundo Ciro Kirchenchtejn, pneumologista da 
Unifesp, os ambientes climatizados se tornam mais 
secos.
Melhorar a renovação do ar. Para isso, basta deixar 
frestas nas janelas para entrada de ar no ambiente. 
Este simples procedimento melhora a qualidade do ar 
e evita a proliferação de doenças no ambiente;
Deixar copiadoras e impressoras a laser de grande 
porte em um lugar separado e com sistema de exaus-
tão exclusivo;
Melhorar os procedimentos de limpeza. É recomen-
dado não varrer superfícies fixas. A melhor solução é 
aspirar carpetes e promover a limpeza dos ambientes 
com produtos anti-bactericidas;
Evitar vasos com plantas em excesso, que podem 
trazer problemas. Plantas e terra úmida favorecem a 
infestação de microrganismo no ambiente;
Não utilizar ar-condicionado em obras e reformas. É 
imprescindível isolar o aparelho com plástico para evi-
tar sua contaminação;
Corrigir vazamentos e infiltrações de água. Focos de 
umidade contribuem para a proliferação de microrga-
nismo;
Limpar e higienizar o sistema de ar-condicionado pelo 
menos uma vez por mês.

DICAS PARA MANTER A SUA SAÚDE
NO AR CONDICIONADO

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
anunciou na terça-feira (23) 
que a conta de luz dos clien-
tes de alta tensão da RGE Sul 
poderá ter um aumento de até 
28,25% em abril. Já a conta 
dos residenciais deve ficar um 
pouco mais modesta, chegando 
a 23,73%.

O percentual adotado, que 
será definido em março, pro-
vavelmente irá influenciar nas 
contas dos clientes da RGE 
(também pertencente ao grupo 
CPFL), que receberão o rea-
juste nas tarifas em junho. Isso 

Conta de luz pode ficar 30% 
mais cara em 2018

porque o aumento segue a ten-
dência do que aconteceu com 
a distribuidora CEEE em no-
vembro de 2017, que repassou 
aos seus clientes um aumento 
de 30%.

Entre as 96 empresas mais 
caras do país, a RGE Sul está na 
73ª posição  (R$ 0,452 o kWh) 
e a RGE, na 80ª (R$ 0,434 o 
kWh). A média nacional é de 
R$ 0,49 o kWh, e a compa-
nhia com valor mais elevado é 
a Cernhe, de São Paulo, com 
R$ 0,712 o kWh, e o menor é o 
da Coopera, de Santa Catarina, 
com R$ 0,309 o kWh.

Os trabalhadores a partir 
de 60 anos de idade sem con-
ta bancária já podem sacar as 
cotas dos fundos do Programa 
de Integração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público 
(Pasep). Os pagamentos estão 
sendo feitos desde a quarta-fera 
(24) à pessoas dessa faixa etária 
que trabalharam com carteira 
assinada antes da Constituição 
de 1988, cadastrados no PIS/
Pasep entre 1971 e 4 de outu-
bro de 1988. Eles foram bene-
ficiados pela Medida Provisória 
nº 813, que reduziu a idade 
exigida para saque, que antes 
era de 62 anos para mulheres e 
65 para homens.

Os beneficiários que têm 
conta corrente ou poupança 
individual na Caixa Econômi-
ca Federal (Caixa) ou no Banco 
do Brasil (BB) tiveram as cotas 
creditadas nas contas bancárias 
na noite de segunda-feira (22). 
Para mulheres com 62 anos ou 
mais e homens com 65 anos ou 
mais, o dinheiro já havia sido li-
berado no dia 8 de janeiro.

No total, a previsão é de 
que 4,5 milhões pessoas te-
nham direito a um total de R$ 
7,8 bilhões referentes a essas 
cotas, sendo 2,7 milhões de co-
tistas do PIS e 1,8 milhão do 
Pasep. 

Pessoas com 60 anos ou 
mais sem conta bancária já 
podem sacar o PIS/Pasep

Saque
Nos sites www.caixa.gov.

br/cotaspis e www.bb.com.br/
pasep é possível consultar se 
há saldo disponível para saque. 
Nas páginas, o trabalhador 
pode visualizar a data de início 
do pagamento e os canais dis-
poníveis, além da melhor opção 
de pagamento.

Os beneficiários do PIS 
com valor até R$ 1,5 mil pode-
rão fazer o saque nas unidades 
de autoatendimento da Caixa, 
utilizando apenas a senha do 
Cartão do Cidadão. Valores 
entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil 
podem ser sacados no autoa-
tendimento, unidades lotéricas 
e da Caixa Aqui, devendo apre-
sentar também um documen-
to de identificação oficial com 
foto. Valores acima de R$ 3 mil 
poderão ser retirados apenas 
nas agências da Caixa, também 
com um documento de identifi-
cação com foto.

O saque das cotas do Pasep 
pode ser feito nas agências do 
Banco do Brasil, com apresen-
tação de documento de identi-
ficação oficial com foto. Os be-
neficiários com saldo de até R$ 
2,5 mil podem solicitar o envio 
a outra instituição financeira, 
sem custos, pela internet ou 
pelos terminais de autoatendi-
mento do banco.

Aneel pode sugerir aumento de quase 30% também para a RGE



Jornal Gazeta - 26 de Janeiro de 2018 Jornal Gazeta  - 26 de Janeiro de 2018 7Geral

O valor da cesta básica 
para quatro pessoas em Bento 
Gonçalves ficou em R$633,00 
em 2017, uma redução de -8% 
em relação a 2016 (R$688,00). 
A pesquisa mensal dos preços, 
feita pelo Procon do municí-
pio, revela que o mês em que 
a cesta básica ficou mais cara 
foi em janeio, com o valor de 
R$655,00. Já o mês em que es-
teve mais baixa foi outubro, em 
R$620,00. 

O ano começou com o valor 
em alta puxado por dezembro 
de 2016 (R$650,00). O Procon 
avalia produtos de higiene e be-

Cesta básica em Bento Gonçalves cai 8% em 2017
bidas, fazendo o levantamento 
na última semana de cada mês 
em pelo menos oito supermer-
cados.

Valor baixou em
todas as capitais
Assim como em Bento 

Gonçalves, a cesta básica teve 
redução de preço em todas 
as capitais do país em 2017, 
segundo o DIEESE (Depar-
tamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconô-
micos).  As reduções variaram 
entre -13,16%, em Belém, e 

Óleo de soja 900ml; extrato de tomate 350g; sardinha 
125g; vinagre de vinho 750ml; massa com ovos 500g; 
açúcar 5kg; arroz tipo 1- 5 kg; feijão preto tipo 1- 1 kg; 
farinha de trigo especial 5kg; farinha de milho média 1kg; 
sal 1 kg; biscoito doce Maria 400 g; biscoito salgado água 
e sal 400g; café em pó 500g; achocolatado 400g; mar-
garina 500g; ovos vermelhos 1 dúzia; leite integral caixa; 
chuleta kg; costela minga kg; carne de frango kg. Produtos 
de limpeza: creme dental 90g; sabonete 90g; papel higi-
ênico 4 rolos 60 m; sabão em pó 1kg; detergente líquido 
500 ml; desinfetante pinho 500ml; esponja de aço pacote 
8 unidades; esponja dupla face unidade; água sanitária 
1l; amaciante 2l e sabão em barra amarelo 400g.

-2,76%, em Aracaju. Em Porto 
Alegre, a queda foi de -7%.

Salário Mínimo
Na análise dos dados do 

Procon, a média do preço da 
cesta básica em Bento Gonçal-
ves foi de 67% o valor do salário 
mínimo nacional, de R$937,00. 
De acordo com o DIEESE, o va-
lor do salário mínimo necessá-
rio para a manutenção de uma 
família de quatro pessoas de-
veria equivaler a R$ 3.585,05, 
ou 3,83 vezes o mínimo de R$ 
937,00.

ITENS PESQUISADOS PELO PROCON DE BENTO
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O cadastramento biométri-
co da Zona Eleitoral de Bento 
Gonçalves segue com movimento 
intenso. Segundo a chefe de car-
tório substituta, Francine Vicen-
te Stringuini, são efetuados, pelo 
menos, 150 atendimentos por dia. 
A cidade, que possui 87.524 elei-
tores já tem pelo menos 32.634 
mil eleitores cadastrados, repre-
sentando 37.24%. O prazo para 
fazer a biometria, no entanto, en-
cerra apenas em 2022.

“Até as eleições de 2020 não 
será necessário ter a biometria, 
mas nós temos a obrigação de ca-
dastrar todos eleitores até 2022, 
que é o prazo limite. É importan-
te dizer também que os eleitores 
podem fazer agendamentos de 
atendimento no site do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE)”, acon-
selha Francine.

No Brasil
O recadastramento biomé-

trico, que possibilita a identi-
ficação do eleitor pelas digitais 
antes do voto, ultrapassou na úl-
tima segunda-feira (22) a meta-
de do eleitorado brasileiro, atin-
gindo 73.638.970 (50,21%) dos 
146.654.659 eleitores do país.

Desde a sua gradual implan-
tação em 2008, sete estados já 
concluíram a biometria de seus 
eleitores. São eles: Alagoas e Ser-
gipe, que cadastraram todos os 
seus eleitores na biometria até 
2012, Amapá e Distrito Federal, 
que terminaram o processo em 
2014, e Goiás, Tocantins e Rorai-
ma, que finalizaram o recadastra-
mento no ano passado. Roraima 
concluiu o cadastramento e está 
em processo de homologação 
para cancelar os eleitores que não 
compareceram.

A previsão da Justiça Elei-
toral é que todo o eleitorado 
brasileiro esteja cadastrado na 
biometria até 2022. As metas de 

Quase 40% dos bento-gonçalvenses já 
fizeram o cadastramento biométrico
São realizados em torno de 150 cadastramentos por dia, sendo quebiometria deve ser feita 
em todo o país até as eleições de 2022

cadastramento para os próximos 
anos são as seguintes: 9.824.597 
eleitores este ano, 21.496.827 
eleitores em 2019, 10.790.971 
eleitores em 2020, 19.298.704 
eleitores em 2021 e 10.332.912 
eleitores em 2022.

A biometria
Desde as eleições municipais 

de 2000, todos os brasileiros es-
colhem os seus representantes 
utilizando a urna eletrônica. No 
entanto, naquela época, verifi-
cou-se que em um procedimento 
eleitoral ainda havia a interven-
ção humana: na identificação do 
eleitor. Isso porque, nesse mo-
mento, o mesário recebe os do-
cumentos do votante, verifica os 
seus dados, digita o número na 
urna eletrônica, e, se aquele título 
fizer parte daquela seção e o elei-
tor não tiver votado ainda, a urna 
é liberada pelo mesário para que o 
eleitor vote.

Com a adoção da biometria, o 
processo de votação praticamente 
excluiu a possibilidade de inter-
venção humana. Com a biometria, 
a urna somente é liberada para 
votação quando o leitor biomé-
trico identifica as impressões di-
gitais daquele eleitor (é feito um 
batimento das digitais lidas com 
as armazenadas no banco de da-
dos da Justiça Eleitoral).

Nas eleições de 2008, a bio-

metria foi testada pela primeira 
vez nos municípios de São João 
Batista (SC), Fátima do Sul (MS) 
e Colorado do Oeste (RO). Depois 
do êxito da revisão biométrica 
nas três cidades, a Justiça Eleito-
ral decidiu dar continuidade, em 
2010, ao projeto de identificação 
biométrica do eleitor em outros 
57 municípios. Dessa forma, nas 
eleições gerais daquele ano, 1,1 
milhão de eleitores de 60 muni-
cípios de 23 estados votaram após 
serem identificados pela tecnolo-
gia da biometria.

Em 2012, as eleições munici-
pais com identificação biométrica 
foram realizadas em 299 muni-
cípios de 24 estados e atingiram 
mais de 8 milhões de eleitores que 
já estavam aptos a serem identi-
ficados por meio da impressão 
digital. Já nas eleições gerais de 
2014, cerca de 21 milhões de 
cidadãos de 764 municípios de 
todos os estados e do Distrito 
Federal estiveram aptos a serem 
identificados por meio do leitor 
biométrico. E a identificação das 
digitais dos eleitores apresentou 
alto índice de efetividade.

No pleito de 2016, mais de 
39 milhões de eleitores estavam 
aptos, por meio da identificação 
biométrica, a votar em 1.541 mu-
nicípios. A Justiça Eleitoral pla-
neja incorporar eleitores de mais 
1.207 municípios a esse número 
para as eleições de 2018.

Os eleitores podem fazer agendamentos de atendimentos no site 
do Tribunal Regional Eleitoral  

Os 76 funcionários que 
trabalhavam na construção do 
moinho da Isabela (pertencente 
ao grupo M Dias Branco) estão 
ingressando na justiça, depois 
de serem dispensados da obra 
e não receberem salários venci-
dos. O grupo foi liberado no dia 
8 de janeiro pela terceirizada 
S&N Engenharia e Constru-
ções, com parte do pagamento 
de novembro e vales referentes 
a dezembro em haver.

Na última segunda-feira 
(22), depois de mais de dez dias 
sem respostas, os funcionários 
fizeram uma manifestação em 
frente à indústria de alimentos 
durante todo o dia. Segundo o 
vice-presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil e do Mobiliário de 
Bento Gonçalves (Sitracom-
-BG), Ivo Vailatti, tanto a M 
Dias Branco, como a S&N, não 
assumiram o pagamento aos 
funcionários. “O sindicato sem-
pre apoiou e continuará dando 
apoio aos trabalhadores. Desde 
o início da semana, eles estão 
fazendo entrevistas com advo-

Funcionários do Moinho da 
Isabela ingressam na Justiça 
depois de dispensa

gados e ingressando com ações 
na justiça”, confirma o repre-
sentante da entidade.

A obra
A M. Dias Branco anunciou 

em janeiro de 2014 a obra dos 
silos de Concreto de 55 me-
tros de altura, com capacidade 
para 90 Toneladas de grãos. 
Na ocasião, a maior produtora 
de biscoitos e massas do Brasil, 
anunciou um investimento de 
R$ 173,7 milhões no municí-
pio. Em janeiro de 2017, o Mi-
nistério do Trabalho paralisou 
a obra depois de denúncia dos 
trabalhadores de que estariam 
em situação análoga à escravi-
dão, mas ela foi retomada meses 
depois.

Trabalhadores fizeram manifes-
tação na empresa solicitando 
valores a receber

A Secretaria de Finanças 
estendeu o prazo para paga-
mento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) da 
1ª Cota única com desconto de 
10%. O vencimento, que estava 
marcado para esta quinta-fei-
ra (25) passa para quarta-fei-
ra (31). A segunda cota única, 
com desconto de 7%, continua 
com vencimento para o dia 22 
de fevereiro. Já os contribuin-
tes que optarem pelo pagamen-
to parcelado deverão quitar as 

IPTU com desconto poderá ser pago até dia 31
guias até os dias 15 de março, 
15 de maio, 16 de julho e 17 de 
setembro.

A secretária de Finanças, 
Mariana Largura, alerta aos 
contribuintes que quiserem 
aproveitar o desconto para o 
pagamento em conta única que 
evitem pagar nas agências da 
Caixa Econômica Federal ou 
lotéricas, além disso, guias aci-
ma de R$ 2 mil também estão 
apresentando problemas na 
rede bancária, pois ainda há 

questões técnicas não resolvi-
das pela prestadora. “A decisão 
de prorrogar o prazo foi toma-
da nesta data, pois ocorreram 
problemas técnicos na geração 
dos arquivos enviados aos ban-
cos pela empresa de informá-
tica terceirizada, responsável 
pelo serviço. Além de prorro-
gar o prazo, estamos tomando 
as medidas cabíveis para res-
ponsabilização de todos os en-
volvidos nos transtornos causa-
dos à população”, afirma.



Bento Gonçalves - 26 de janeiro de 2018 Bento Gonçalves - 26 de janeiro de 2018 9Geral

ExpoBento
A maior feira multisseto-

rial do Brasil- a ExpoBento- 
foi lançada na manhã de ter-
ça-feira (23), na sede de sua 
entidade promotora, o Centro 
da Indústria, Comércio e Ser-
viços de Bento Gonçalves (CI-
C-BG). A previsão é de que a 
edição de 2018, que acontece 
entre 07 e 17 de junho, rece-
ba mais de 200 mil visitantes. 
Com o slogan “Um mundo 
de opções”, o evento promete 
atrações e negócios para todos 
os públicos.

Segundo o diretor geral 
da ExpoBento, Leocir Glowa-
ck, a missão dos organizadores 
é dar continuidade à trajetória 
de sucesso construída há qua-
se três décadas. “O compro-
misso de cada diretoria que 
assume a missão de construir 
a ExpoBento é fazer uma edi-
ção ainda melhor do que a 
anterior.  Esse desafio é o que 
nos move e que tem engaja-
do diversos líderes há quase 
trinta anos. Esse é, também, o 
segredo do evento e o motivo 
pelo qual a feira terá um longo 

ExpoBento promete trazer um mundo de
opções na edição de 2018

e promissor futuro”, pontuou 
Glowack.

Para o presidente do CIC-
-BG, Elton Gialdi, a feira colo-
ca na vitrine, para todo o país, 
um pouco daquilo que Bento 
Gonçalves tem de melhor, a 
começar pelo talento empre-
endedor dos profissionais e 
pela força de quem trabalha. 
“Por meio da ExpoBento, o 
CIC cumpre com sua missão 
de estimular o desenvolvimen-
to dos setores produtivos de 
Bento Gonçalves, com incon-
táveis ganhos para a comuni-
dade. Por isso, todos precisa-
mos estar engajados em prol 
de seu sucesso”, avaliou.

O responsável pela comer-
cialização, José Carlos Zortea, 
afirmou que 70% do espaço da 
feira já está comercializado. 
“A ExpoBento é muito mais do 
que uma feira de negócios. É 
uma eficiente vitrine para as 
marcas participantes. Em 11 
dias, as empresas têm contato 
direto com mais 200 mil pes-
soas, podendo mostrar seus 
produtos e serviços e trans-
formar essa chance em ótimas 

vendas”, comentou.

Mundo de Opções
O slogan da ExpoBen-

to 2018 reflete a essência do 
evento, que oferece ao seu pú-
blico uma grande variedade de 
opções.

De acordo com o Diretor 
de Marketing da feira, Juliano 
Frizzo, a inspiração para criar 
o tema foi a busca pela reno-
vação de uma feira que é su-
cesso há quase trinta edições. 
“Temos diante de nós a missão 
de oferecer boas opções de 
compras para todos os tipos de 
consumidor, bem como alter-
nativas de lazer e de entrete-
nimento para todos os gostos”, 
avaliou Frizzo.

Arquitetura de
experiências
Quem visitar a ExpoBen-

to 2018 será surpreendido, 
de imediato, por uma nova 
proposta na arquitetura na 
feira: mais sensorial e focada 
em experiências. Logo no hall, 
o público terá a dimensão da 
experiência que terá no evento 
– tendo as linhas coloridas ho-
rizontais como condutora do 

Maior feira multissetorial do país também deve ter novidades na área industrial, oferecendo uma experiência mais interativa e sensorial aos visitantes

OS PROJETOS TEMÁTICOS
DA EXPOBENTO 2018

Salão Automotivo: O Salão Automotivo é localizado 
num ponto privilegiado, com grande visibilidade nos 
pavilhões. Ele congrega as novidades de montadoras 
nacionais e estrangeiras.
Vinícolas: Vinícolas familiares ou grandes têm uma 
bela oportunidade para aproveitar o público circulante 
e apresentar sua carta de produtos e também lança-
mentos,
Agroindústria: Comercialização de iguarias como 
queijos, salames e chimias, com produção colonial.
Salão do Imóvel: Imobiliárias têm uma grande vitrine 
para expor os imóveis com os quais estão trabalhan-
do, sejam lançamentos ou usados para compra ou 
aluguel.
Praça Gastronômica: Local de grande aglomeração 
– até por estar situado em meio ao palco principal da 
ExpoBento –, a Praça Gastronômica reúne uma gran-
de variedade de restaurantes e lanchonetes.
Moda: Um local especialmente preparado para mos-
trar as novidades em vestuário, calçados e acessórios 
para toda a família.
Variedades: Setor voltado a um mix diversificado de 
produtos – um dos preferidos da criançada – com pre-
ços acessíveis. De roupa a brinquedos, de cobertores 
a utilidades domésticas, é um local que se encontra 
um pouco de tudo.
Espaço Kids/Recreação: Lugar para as crianças cur-
tirem com segurança e diversão enquanto os pais vi-
sitam a feira, o espaço oferece recreacionistas e uma 
série de brinquedos.

 EXPOBENTO 2017

Pesquisa revela satisfação de visitantes e expositores 
com a ExpoBento 2017
Uma pesquisa feita pela Universidade de Caxias do 
Sul (UCS), sob a coordenação do pesquisador Fabia-
no Larentis, analisou visitantes da ExpoBento 2017, 
durante a edição do ano passado, e divulgou a visão 
de quem procura a feira.  Um dos indicadores revelou 
índice de satisfação geral de 9,1 por parte dos visi-
tantes. “Quando falamos de feiras e eventos, notas a 
partir de 8,5 já indicam grau de excelência. Estamos, 
portanto, muito bem nesse quesito”, explicou o diretor 
geral Leocir Glowack. O mesmo vale para a média dos 
expositores: 8,6.
Analisando os questionários também foi possível con-
firmar que o visitante da ExpoBento é fiel à feira: cerca 
de 80% deles já participam há pelo menos quatro edi-
ções. “Isso é muito gratificante para nós: quem conhe-
ce a feira, volta no próximo ano”, salienta Glowack. 
Graças a uma agenda de atrações rica em programas 
para todos os gostos, 48% do público frequenta a Ex-
poBento mais do que uma vez por edição.
Do total de visitantes, 60% esteve na ExpoBento 2017 
em busca de boas compras como principal atrativo (se-
guido pela oportunidade de lazer e diversão, com 54% 
das intenções de visita). E aproximadamente 90% do 
público encontrou na feira o que tencionava adquirir. 
Por isso, o ticket médio registrado na ExpoBento 2017 
foi de R$ 200 em compras (desconsiderando gastos 
com alimentação, ingresso e estacionamento).

O que: ExpoBento 
2018
Quando: de 07 a 17 
de junho
Onde: Parque de 
Eventos de Bento 
Gonçalves
Mais informações: 
www.expobento.
com.br

SERVIÇO

caminho. Recursos auditivos e 
olfativos prometem completar 
a vivência sensorial.

“Procuramos seguir por 
uma proposta que ainda não 
tivesse sido feita, que encan-
tasse e fizesse parte do mo-
mento da sociedade. Nossa es-
colha foi de trazer para a feira 
uma arquitetura de experiên-
cias”, explicou a Diretora In-
dustrial, Letícia Zanesco.

Uma das novidades ante-
cipadas é a criação da ‘Praça 
do Encontro’, ponto para reu-
nir a família e amigos antes – 

ou depois – de curtir a feira. 
Localizado no hall, esse espaço 
terá, também, destaque para a 
programação diária da feira. 
Ao término da visitação, o pú-
blico conhecerá a história da 
ExpoBento, por meio de pai-
néis que retratam os diversos 
mundos da feira. Já é possível 
fazer o tour virtual pelo hall 
do pavilhão, antevendo como 
será o projeto, acessando o 
vídeo que está na página face-
book.com/ExpoBentoOficial.

Case em Bento
O projeto ‘Case em Bento’  

é uma releitura do ‘Quer ca-
sar comigo?’, que ocorreu pela 
primeira vez na ExpoBen-
to 2017, com surpreendente 
aceitação. Neste ano, a sur-
presa ficará por conta da nova 
identidade – tanto no nome 
como na parte visual.

Entre os dias 15 e 17 de 
junho, a mostra reunirá uma 
gama de fornecedores apre-
sentando o que há de melhor 
no segmento de eventos. Além 
dos espaços tradicionais, ha-
verá áreas temáticas assinadas 
por cerimonialistas e deco-
radores, tudo para facilitar o 
entendimento e a escolha pelo 
profissional. 

Presidente do CIC, Elton Gialdi, 
destaca a representatividade da 
ExpoBento ao município

Presidente da ExpoBento, Leocir 
Glovack, afirma compromisso 
de fazer evento de sucesso
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A Conmebol confirmou 
na quarta-feira, dia 24, a sede 
da Copa Libertadores 2018. A 
competição vai acontecer em 
Carlos Barbosa entre os dias 
22 e 29 de abril, reunindo 12 
equipes sul-americanas.

Atual campeã da Liberta-
dores, a Associação Carlos Bar-
bosa de Futsal (ACBF) irá em 
busca do quinto título da com-
petição. Além do time laranja, 
haverá mais dois brasileiros na 
disputa. Eles serão conhecidos 
após a disputa da Supercopa, 
em março.

O campeonato terá a mes-
ma fórmula de disputa da úl-
tima edição, que ocorreu no 
Perú, em 2017. As equipes 
serão divididas em três grupos 
com quatro times cada. Os dois 
primeiros colocados de cada 
chave e os dois melhores tercei-
ros colocados, avançam para as 

Libertadores 2018 será disputada em Barbosa
Principal competição do continente acontece entre os dias 22 e 29 de abril

quartas de final.
Para o supervisor da ACBF, 

Lavoisier Martins, a realização 
do campeonato na Capital Na-
cional do Futsal é emblemática 
e, por isso, o clube pretende or-
ganizar um grande evento. “O 
mais importante é que a gente 
vai trabalhar para realizar a 
maior Libertadores de todos 
os tempos em termos de orga-
nização, público e também de 

desempenho da equipe. Vamos 
trabalhar muito com o Comitê 
Organizador Local, que será 
formado nos próximos dias. O 
time já estava se preparando 
para a Libertadores. Agora, va-
mos trabalhar intensamente na 
organização”.

A data do sorteio dos gru-
pos e o lançamento da Copa Li-
bertadores será divulgada nos 
próximos dias. 

ACBF joga a competição visando o quinto título

O Esportivo realizou os 
primeiros trabalhos dentro de 
campo na tarde de terça-fei-
ra, 23, no Estádio Montanha 
dos Vinhedos. Sob supervisão 
do preparador físico Cristia-
no Fronza, o elenco iniciou os 
treinamentos físicos de forma 
intensa visando a recuperação 
física dos atletas para poste-
riormente dar início aos tra-
balhos técnicos e táticos com o 
comando do treinador Rodrigo 
Bandeira.

Na primeira semana de 
treinos, os trabalhos são foca-

Grupo de atletas do
Esportivo inicia trabalhos
físicos de forma intensa

dos quase que exclusivamente 
na preparação física dos atletas. 
Até então, 22 jogadores fazem 
parte do grupo que se apresen-
tou para o início da pré-tempo-
rada Alviazul visando a disputa 
da Divisão de Acesso de 2018. 
Segundo a direção, o clube pre-
tende realizar de quatro a cinco 
testes preparatórios, entre jo-
gos-treinos e amistosos, antes 
do início da competição.

Os locais onde serão reali-
zados os treinos e o cronogra-
ma de treinamentos do Espor-
tivo serão disponibilizados em 

breve pela direção. Ao longo 
da pré-temporada, novos refor-
ços poderão chegar até o dia da 
estreia do Esportivo na Divisão 
de Acesso. Do elenco anunciado 
antes da apresentação oficial do 
grupo de atletas, dois jogadores 
não vêm mais para reforçar o 
clube neste ano. 

O Esportivo estreia na Di-
visão de Acesso contra o Ypi-
ranga, no dia 4 de março, no 
Colosso da Lagoa, em Erechim. 
A primeira partida em casa será 
no dia 11 de março, contra o 
Brasil de Farroupilha.

O BDL Futsal conheceu, 
na terça-feira, dia 23, após a 
finalização da última rodada 
da primeira fase, o adversá-
rio nas oitavas de final do 42º 
Torneio de Verão de Nova 
Prata. A equipe bento-gon-
çalvense vai enfrentar o Vila 
Nova de Vila Flores, nesta 
sexta-feira, dia 26, em bus-
ca da vitória para avançar de 
fase e permanecer na briga 
pelo título inédito. 

Na fase classificatória, o 
BDL conquistou três vitórias 
e sofreu apenas uma derrota, 
terminando a fase inicial na 
4ª colocação da classificação 
geral do torneio e na lide-
rança do grupo com 9 pontos 
conquistados. “A primeira 
fase foi bem positiva dentro 
do que esperávamos, apesar 
do tropeço no terceiro jogo, o 
que também foi positivo, pois 
serviu de alerta, nos mostrou 
alguns defeitos e uniu mais o 
grupo. Como planejado, en-
cerramos a primeira fase na 
liderança do grupo”, ressalta 
o técnico Lambari. 

BDL Futsal enfrenta o Vila 
Nova de Vila Flores no Torneio 
de Verão de Nova Prata
Equipe contará com o reforço de Pepe para avançar de fase 
e seguir na briga pelo título inédito

Para o confronto das oi-
tavas de final, o grupo de 
atletas do BDL estará prati-
camente completo, contando 
ainda com o reforço de Pepe. 
Os atletas da equipe bento-
-gonçalvense vão desfalcar as 
equipes da Copa dos Campe-
ões para disputar as oitavas 
de final do Torneio em Nova 
Prata.

“A expectativa para os 
mata-matas é grande, espe-
ramos contar com força total, 
o grupo é muito qualificado e 
contando com todos os atle-
tas as chances são maiores. 
O reforço de Pepe trará mais 
qualidade ao grupo, mas esta-
mos bem servidos em todas as 
posições e caso não possamos 
contar com algum atleta, a 
reposição é do mesmo nível”, 
explica o treinador do BDL.

O jogo será realizado às 
20h, no Ginásio Santa Cruz, 
em nova Prata. Quem passar 
do confronto entre BDL e 
Vila Nova, enfrentará o Vila 
do Sapo FC ou o Vila Maria 
nas quartas de final. 

A equipe bento-gonçalvense vai enfrentar o Vila Nova de Vila Flores, 
nesta sexta-feira, dia 26

Ex-atleta do BGF diz já es-
tar adaptado ao novo clube   

Depois de defender o BGF 
e se tornar o artilheiro da Liga 
Gaúcha de Futsal, Douglas Cap-
pa segue a carreira no Atlântico 
de Erechim, clube que demons-
trou interesse no jovem atleta no 
ano passado e que agora poderá 
contar com o bento-gonçalvense 
para a disputa da Liga Nacional. 

A equipe de Erechim, atual 
vice-campeã gaúcha, se apresen-
tou no dia 17 de janeiro para o 
início da pré-temporada visando 
a competição nacional, a qual de-
verá iniciar em fevereiro. As pri-
meiras semanas de trabalho estão 

Bento-gonçalvense Douglas Cappa inicia
pré-temporada no Atlântico de Erechim

centradas na preparação física 
dos atletas. Douglas Cappa, um 
dos principais reforços do clube 
para a atual temporada, está tra-
balhando forte para brigar pela 
titularidade e diz já estar adapta-
do ao clube: “Estou trabalhando 
muito o físico. Estou feliz demais 
em fazer parte do Atlântico. O 
ambiente é bem descontraído e 
muito bom de trabalhar, já me 
adaptei bem no clube”, ressalta o 
bento-gonçalvense. 

A concorrência do ex-atleta 
do BGF por uma vaga na equipe 
titular será grande. Além do ex-
periente Keké, remanescente da 
equipe do ano passado, o Atlân-

tico conta também com o pivô 
Jé, o qual possui passagens pela 
seleção brasileira e que foi con-
tratado pela equipe de Erechim 
para reforçar a equipe em 2018. 

Douglas Cappa iniciou sua 
carreira no futebol de campo, nas 
categorias de base do Esportivo 
de Bento Gonçalves, mas foi no 
futsal que ele começou a despon-
tar o seu talento.

Revelado pela equipe do 
BGF, o bento-gonçalvense teve 
atuação de destaque na última 
Liga Gaúcha de Futsal, sendo o 
artilheiro da competição com 29 
gols e ganhando o prêmio de me-
lhor pivô do campeonato. 
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Um criminoso foi preso 
pela guarnição do núcleo de 
policiamento comunitário de-
pois de assaltar dois pedestres, 
na noite de segunda-feira (22).

De acordo com a Brigada 
Militar, dois menores de ida-
de estavam na Avenida Osval-
do Aranha e solicitaram ajuda 
porque tinham acabado de ser 
assaltados por um indivíduo.

Os policiais fizeram as bus-
cas e encontraram um jovem 
com as características deta-
lhadas pelas vítimas, no bairro 
Tancredo Neves. O acusado, 
identificado como F.R.T, de 19 

Jovem rouba pedestres na 
Cidade Alta e acaba preso

anos, estava em posse dos ob-
jetos roubados, aparelhos ce-
lulares, um boné e um par de 
chinelos.

O homem foi conduzido 
para a delegacia para registro 
e depois recolhido ao presídio 
estadual de Bento Gonçalves. 
O acusado tem antecedentes 
por roubos a estabelecimentos 
comerciais, furtos e receptação.

Com apenas 19 anos, acusado 
tem antecedentes por roubos a 

estabelecimentos comerciais, 
furtos e receptação

O segundo assassinato 
de 2018 de Bento Gonçalves 
aconteceu na noite de terça-
-feira (23), na Rua Natalina 
Sandrin Zanetti, no bairro 
Imigrante. A vítima, Wellin-
gton Schafer, de 20 anos, 
trabalhava como motoboy e 
foi alvejada com pelos 10 ti-
ros.

De acordo com a Brigada 
Militar, Schafer possui an-

Segundo homicídio do ano 
em Bento Gonçalves

Vítima de homicídio
trabalhava como motoboy em 
um trailer de cachorro quente

tecedentes por envolvimento 
com o tráfico de entorpecen-
tes e estava em liberdade do 
sistema prisional. A motiva-
ção e a autoria do crime, fi-
carão a cargo da Investigação 
da Polícia Civil.

Duas residências de uma 
mesma família foram alvo de 
furto e arrombamento entre 
a manhã de domingo (21) e a 
noite de segunda-feira (22), 
na Linha Brasil, interior de 

Casas arrombadas em Pinto 
Bandeira

Pinto Bandeira. Segundo o 
boletim de ocorrência, foram 
furtados conversores digitais, 
botijões de gás, uma pipa de 
alumínio, produtos de higie-
ne e alimentos.

A proprietária de uma 
loja de roupas na Rua Tho-
mas Arioli, no bairro Santa 
Helena, e sua cliente viveram 
momentos de terror na tar-
de de quarta-feira (24).Elas 
estavam no estabelecimento 

Loja de roupas assaltada no 
bairro Santa Helena

quando entrou um indivíduo 
armado, usando um capacete 
branco, anunciando o assal-
to. O criminoso trancou as 
vítimas no banheiro, roubou 
R$400, um aparelho celular 
Samsung e peças de roupa. 

Um homem fingiu ser fun-
cionário de uma empresa de in-
ternet para tentar furtar uma 
residência no Loteamento Ca-
minhos da Eulália, no interior 
de Bento Gonçalves. De acordo 
com o boletim de ocorrência, 
o fato aconteceu na terça-fei-
ra (23). O indivíduo foi até a 
casa, onde havia feito uma ins-
talação em novembro de 2017, 
alegando que precisaria fazer 
reparos na rede interna. A ví-
tima permitiu a entrada, mas 
desconfiou do homem quando 
ele solicitou que ela fosse atrás 
de uma tomada, mesmo que 
tivesse que sair de casa para 

Homem finge ser funcionário 
de empresa de internet para 
furtar residências

conseguir. Com a negativa da 
mulher, o acusado foi embora, 
mas disse que retornaria à re-
sidência ainda nesta semana. A 
vítima então ligou para a com-
panhia, que informou que ele 
não é mais funcionário da em-
presa. Segundo ela, foi infor-
mado que ele já teria compare-
cido à outras residências com 
a mesma história. A empresa 
Via Sul divulgou uma nota de 
esclarecimento na quarta-feira 
(24), alertando que os funcio-
nários possuem identificação 
própria, uniformes e veículos 
adesivados e que não trabalha 
com terceirizados.

Três homens foram pre-
sos na tarde desta quinta-
-feira (25), na Travessa Aldo 
Bernardino (Vila do sapo), no 
bairro Maria Goretti. Uma 
guarnição da Patrulha Maria 
da Penha, do 3º BPAT, em 
apoio à Delegacia De Polícia 
Especializada no Atendimen-
to à Mulher de Bento Gon-
çalves, cumpriu mandados de 
busca e apreensão no local. 

Dois dos presos eram pai 
e filho, de 46 e 23 anos res-
pectivamente, os quais ti-
nham contra si mandados 
de prisão pela Lei Maria da 
Penha. O terceiro indivíduo 
preso é P.L.R, de 18 anos, 
autor de diversos roubos a 
estabelecimentos comerciais 
nos últimos meses na cidade. 
O acusado tinha um manda-
do de prisão em aberto por 
esses crimes. Os três foram 

Três homens são presos no Maria Goretti
conduzidos a Delegacia para 
registro.

Busca e apreensão
no Santa Marta 
Na mesma tarde, no bair-

ro Santa Marta, os policiais, 

em cumprimento de mandado 
de busca e apreensão refe-
rente à Lei Maria da Penha, 
apreenderam em uma resi-
dência um revólver calibre 22, 
seis munições e uma luneta. O 
acusado não foi localizado até 
o momento.

Polícia apreendeu um revólver 
calibre 22, seis munições e 
uma luneta

Acusado é autor de diversos 
roubos a estabelecimentos 
comerciais nos últimos meses
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Validade da programação: de 18 a 24 de janeiro.
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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

As Aventuras de 
Tadeo 2: O Segre-
do do Rei Midas
2D | Duração 1h26min | Anima-
ção | Livre | Dublado - Todos os 
dias: 14h, 16h

Tadeo, pedreiro e aspirante a 
arqueólogo, é muito aventurei-
ro e sempre se mete em grandes 
aventuras. Quando ele descobre 
que o colar do rei Midas, que 
transformava tudo que tocava 
em ouro, existiu de verdade, ele 
logo sai numa jornada com seus 
amigos rumo a Los Angeles. Mas 
um problema surge quando Sara, 
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Dólar  
comercial    

Dólar 
turismo        

Euro             

Poupança                        

Salário Mínimo 

Compra      Venda

3,1581 3,1590 

3,0300 3,2900

3,9038 3,9075

 0,39%

          R$ 954,00
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Cena do filme Fala sério, mãe!

Cena do filme O Estrangeiro

Cena do fime O Touro Ferdinando

uma de suas amigas, desaparece 
misteriosamente.. 

Extraordinário
2D | Duração 1h49min | Drama | 
Livre | Todos os dias - Legenda-
do 18:30h

Auggie Pullman (Jacob Trem-
blay) é um garoto que nasceu 
com uma deformação facial, o 
que fez com que passasse por 27 
cirurgias plásticas. Aos 10 anos, 
ele pela primeira vez frequentará 
uma escola regular, como qual-
quer outra criança. Lá, precisa 
lidar com a sensação constante 
de ser sempre observado e avalia-
do por todos à sua volta.

Jumanji:
Bem-vindo à
Selva
(2D - Duração 1h59min/ Ação) 
Todos os dias - 21:15h - Dublado
 
Quatro adolescentes encontram 
um videogame cuja ação se passa 
numa floresta tropical. Empol-
gados com o jogo, eles escolhem 
seus avatares para o desafio, 
mas um evento inesperado faz 
com que sejam transportados 
para dentro do universo fictício, 
transformando-se nos persona-
gens da aventura. 

Sala 02

Maze Runner: A 
Cura Mortal
(3D | Duração 1h49min | Ficção 
Científica | 12 anos) Todos os 
dias - 21:15h - Legendado - 14h, 
18:30h - Dublado

No terceiro filme da saga, Tho-
mas (Dylan O’ Brien) embarca 
em uma missão para encontrar 
a cura para uma doença mor-
tal e descobre que os planos da 
C.R.U.E.L podem trazer con-

sequências catastróficas para a 
humanidade. Agora, ele tem que 
decidir se vai se entregar para a 
C.R.U.E.L e confiar na promessa 
da organização de que esse será 
seu último experimento.

Shopping Bento │ Sala 01

O Touro
Ferdinando
32D | Duração 1h49min | Ani-
mação | Livre | Dublado
Todos os dias : 15h

Fala sério, mãe!
2D - Duração 1:19min /Co-

média/Nacional │  Nacional │ 
18:30h

Ângela Cristina (Ingrid Gui-
marães), mãe da adolescen-
te Maria de Lourdes (Larissa 
Manoela), está  tendo de guiar 
sua filha durante uma das fases 
mais complicadas da vida. Ela 
vive uma montanha-russa de 
emoções, com medos, frustrações 
e um caminhão de queixas para 
descarregar. Por outro lado, 
Malu, como prefere ser chamada, 
também tem suas insatisfações. 
Embora teimosa, sofre com os 
cuidados excessivos e com o jeito 
conservador da mãe. 

Extraordinário
2D | Duração 1h49min | Drama 
| Livre | Todos os dias - Dubado: 
20:30h

Sala 02

Sobrenatural: a
última chave
(3D - Duração 1h59min/ Ação) 
Todos os dias - 14h, 16:200h, h - 
Dublado │ 18:45h  - Legendado 2D

Neste quarto filme da franquia 

Sobrenatural, a doutora Elise 
Rainier (Lin Shaye) é chamada 
para resolver o caso de uma as-
sombração no Novo México, lo-
calizada justamente na casa em 
que ela passou a infância.

Trovoadas
índ. UV:  Moderado

Chuva
índ. UV:  Muito Alto

Pancadas
índ. UV:  Alto

Pancadas
índ. UV: Moderado

Trovoadas
índ. UV:  Alto


