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Opinião

EDITORIAL

Nem bem janeiro começou 
e as pataquadas típicas de ano 
eleitoral já começaram a pipocar. 
Primeiro, o balão de ensaio de um  
comitê regional “lança” uma can-
didatura ao Piratini sem o aval do 
diretório estadual e, (risos) sem a 
presença do candidato ao cargo.

Na última semana brota na 
“imprensa” o piegas e risível, se 
não fosse trágico, “sonho de me-
nino”, com patrocínio de verba 
pública, confirmado com o logo 
da gestão municipal.

O ex-prefeito Fortunato Riz-
zardo foi parar na cadeia por mui-
to menos que isto, ainda quando a 
Constituição de 1988 freava, sem 
muitas regras, estes de desvarios.

Agora, na constituição de 92,  

com a Lei 8.429 que  regulamen-
ta o dever de estabelecer os limi-
tes subjetivos dos atos dos gesto-
res públicos, deve ser um pouco 
mais difícil de engolir estas libe-
ralidades com a verba pública.

Vamos acompanhar o andar 
do sonho de menino saltitan-
te e aguardar o posicionamento 
público do Ministério Público 
e cidadãos conscientes sobre a 
possibilidade de condenação em 
ação civil pública por improbi-
dade administrativa do agente 
político que divulga pelos meios 
convencionais de comunicação 
em massa os  enaltecimentos 
pessoais  que violam os princí-
pios constitucionais relativos à 
Administração Pública.

 Sempre é bom lembrar que 
o mero ato de divulgar o desen-
volvimento e conclusão de obras 
ou projetos não induz a auto-pro-
moção em decorrência do agen-
te político estar obrigado, pelo 
princípio da publicidade e pelas 
imposições da lei de responsabi-
lidade fiscal, a prestar contas de 
seus atos durante o mandato para 
o qual fora eleito.

A aplicação de sanção de-
penderá da análise do caso con-
creto para se constatar a real in-
tenção do administrador público 
em criar condições favoráveis a si 
mesmo ou a outrem.

Mas que está descarado, ah, 
isto está.

“Sonho de menino”



Jornal Gazeta - 23 de Janeiro de 2018 Jornal Gazeta  - 23 de Janeiro de 2018 3Geral



Jornal Gazeta - 23 de Janeiro de 20184 Geral

Em dias de Sol, o espa-
ço de convivência do Lar do 
Ancião não está sendo utili-
zado pelos 60 idosos que vi-
vem na casa. Com cobertura 
de telhas translúcidas, o local 
superaquece e nem mesmo o 
ar condicionado potente e o 
ventilador que a área dispõe 
dão conta de resfriá-lo.

Segundo o administra-
dor da casa, Simão Weschen-
felder, a entidade depende 
das arrecadações dos resi-
dentes e doações voluntárias. 
Para trocar as telhas, foi pre-

ciso apelar por uma “vaqui-
nha” online. “A ideia surgiu 
para encontrar outros meios 
de mobilizar a comunidade. 
Pesquisei muito e encontrei 
o site ‘Vakinha’, que vi que 
tem muita credibilidade e 
deu certo em outras ações se-
melhantes”, conta Weschen-
felder.

Para a compra das te-
lhas, com isolamento térmico 
e acústico, será necessário 
R$5.500,00. A mão-de-obra 
será doada por uma metalúr-
gica.

Até o fechamento desta 
edição (22), a campanha já 
tinha arrecadado R$750,00 
na internet, mas o adminis-
trador relata que o valor total 
na realidade é de R$950,00, 
porque algumas pessoas que 
não têm acesso ao site estão 
doando por fora.

“É possível fazer esta 
doação por fora, até porque 
sabemos que nem todos con-
seguem usar a ferramenta. 
Quem estiver interessado em 
ajudar pode entrar em conta-
to conosco”, afirma.

Lar online
O administrador do Lar 

do Ancião enfatiza que é a 
primeira vez que eles utili-
zam o “Vakinha”, mas que 
tem buscado ampliar o alcan-
ce da comunidade por meio 
virtual.

“Criei um grupo no Fa-
cebook chamado ‘Amigos 
do Lar do Ancião’, onde di-
vulgamos o nosso trabalho e 
mostramos a nossa superação 

Além da “vaquinha” virtual, interessados poderão doar diretamente 
para a casa

Novas telhas irão proporcionar isolamento térmico e acústico, além de 
reduzir gastos com energia elétrica

diária”, diz.
De acordo com Weschen-

felder, o site da casa também 
está reformulado e será re-
lançado.

O que o Lar precisa
Além das novas telhas, 

Weschenfelder saliente que 
a entidade tem ainda outras 
necessidades.

“Precisamos de alimen-
tação, o básico: arroz, feijão, 
massa, leite, óleo de soja. E 
também material de limpeza, 
principalmente sabão em pó, 
por causa da demanda para 
lavagem de roupa”, conclui.

Para quem estiver inte-
ressado em ajudar o Lar do 
Ancião, o telefone para con-
tato é (54) 3451-3444. 

Lar do Ancião arrecada fundos para troca de telhas em espaço de conveniência

O início da atuação no 
prédio demarca um novo ciclo 
para o CIC. Moderno e mul-
tifuncional, o espaço oportu-
nizará melhores acomodações 
a demandas da entidade e dos 
associados, mas principal-
mente reforçará seu caráter 
associativo, premissa de sua 
criação há mais de 100 anos.

Ao lado de associações 
parceiras, as moveleiras Mo-
vergs e Sindmóveis – que pas-
sam a operar conjuntamente 
ao CIC no agora denominado 
Centro Empresarial de Bento 
Gonçalves –, o órgão repre-
sentativo dos empresários 
ganha mais corpo para cum-
prir suas obrigações. “Este 
prédio já nasceu com esse ca-
ráter coletivo, porque juntou 

CIC BG transfere-se definitivamente para nova sede
A nova estrutura administrativa, inaugurada em novembro, é contígua ao Parque de Eventos

três entidades com um único 
propósito, o de criar um local 
de mútuo associativismo. É 
assim que pensamos a cidade 
e os desafios que fazem par-
te dela, só somando esforços 
conseguiremos vencê-los”, 
diz o presidente do CIC, El-
ton Gialdi.

O Centro Empresarial é 
mesmo um grande demons-
trativo dos segmentos eco-
nômicos de Bento Gonçalves. 
Não só as entidades movelei-
ras e o CIC operam no prédio. 
A Ascon, o Segh, o Simplav 
e o Sindibento, respectiva-
mente representantes dos 
setores da construção civil, 
do turismo, do plástico e do 
transporte, adquiriram salas 
no imóvel, cuja área constru-

ída é de mais de 5 mil metros 
quadrados.

O complexo, localiza-
do na Rua Avelino Luiz Zat, 
95, bairro Fenavinho, conta 
com quatro pavimentos que 
abrigam área administrati-
va, salas e auditório para 700 
pessoas, além de elevadores 
e garagem coberta. O inves-
timento alocado no edifício, 
incluindo a aquisição do ter-
reno onde está instalado, ul-
trapassa os R$ 17 milhões.

A nova sede do CIC-
-BG é um espelho de Bento 
Gonçalves. Em suas paredes, 
imagens da cidade e de sua 
força fabril estampam a pu-
jança econômica e a vocação 
turística do município que a 
entidade ajudou a represen-
tar, trazendo dividendos em 
infraestrutura, competitivi-
dade e dinamismo há mais de 
100 anos. Por isso, a escolha 
da tradição como elemento 

norteador dos ambientes que 
se espalham por uma estru-
tura de 421 m² no Centro 
Empresarial, à base de cores 
neutras e detalhes em pedra, 
representando a solidez da 
instituição.

Na área de convivência, 
duas TVS de 49 polegadas 
mostram imagens institucio-
nais e uma linha do tempo da 
ExpoBento, que será atuali-
zada conforme as novas edi-
ções irão ocorrendo – poltro-
nas e uma cozinha funcional 
integradas fazem parte deste 
ambiente. Essa área também 
dá acesso às salas de reuniões. 
São quatro espaços temáticos 
– Sala Indústria, Sala Co-
mércio, Sala Serviços e Sala 

100 Anos – que estão equipa-
dos com iluminação adequa-
da e forro acústico para os 
associados poderem usufruir 
e fazer suas reuniões.

A sala principal, chama-
da Sala CIC, tem capacidade 
para 30 pessoas e está dotada 
de equipamentos como tela 
retrátil e persianas automa-
tizadas, além de painéis que 
contam a história da entidade 
através das décadas. A maior 
área do complexo destina-se 
à equipe de trabalho, com 
um conceito que é a própria 
gênese do CIC, o associativis-
mo: uma grande mesa em que 
todos os setores da entidade 
trabalham de forma integra-
da.      
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A construção do novo moi-
nho da empresa M Dias Bran-
co S.A. Indústria e Comércio 
de Alimentos, dona da marca 
de massas e biscoitos Isabela, 
foi paralisada desde o dia 8 de 
janeiro.

Os 76 trabalhadores con-
tratados pela terceirizada 
S&N Engenharia e Constru-
ções, que voltavam de férias 
naquele dia, foram dispen-
sados sem receber salários e 
outros encargos. Na segunda-
-feira (22), cansados do desca-
so e em busca de uma resposta, 
o grupo se reuniu na sede do 
Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção Civil e do 
Mobiliário de Bento Gonçal-
ves (Sitracom-BG), na Cidade 
Alta. De lá, mesmo com chuva, 
seguiu para a indústria para 
fazer uma manifestação.

De acordo com o vice-pre-
sidente da entidade, Ivo Vai-
latti, os funcionários ficaram 
do período da manhã à tarde 
em frente à empresa, bloque-
ando o trânsito dos caminhões. 
“Achamos um absurdo o que 
está acontecendo. Uma em-
presa joga a culpa para a outra 
e quem está perdendo são os 
trabalhadores”, avalia. Segun-
do o representante do Sitra-

Trabalhadores fazem manifestação na Isabela depois 
de serem dispensados e não receberem salário
Obra já havia sido embargada pelo Ministério do Trabalho em 2017

com, está em haver uma parte 
do salário de novembro, vales 
referentes a dezembro e a de-
volução das carteiras de tra-
balho dos colaboradores, que 
estão em posse da S&N. Até o 
fechamento desta edição, nem 
a M. Dias Branco e nem a em-
preiteira se manifestaram.

A obra

O Moinho da empresa Isabela foi embargado par-
cialmente pelo Ministério do Trabalho em janeiro de 
2017. Conforme a fiscalização, os funcionários da 
empreiteira S & N Engenharia e Construções Ltda, 
contratada para realizar o trabalho, estavam em peri-
go por falta de adequação de condições de trabalho. 
Foram apontados também problemas em alojamen-
tos e na equiparação salarial dos trabalhadores.
De acordo com o chefe regional do Ministério do Tra-
balho e Emprego, Vanius Corte, o local da construção 
apresentava riscos aos trabalhadores. Foram para-
lisadas as áreas de deslizamento de ciclos, de des-
montagem de equipamentos das formas deslizantes 
e da concretagem das vigas-anéis. Corte revelou na 
época que 80% dos 200 funcionários não poderiam 
trabalhar. Além disso, a empreiteira foi notificada 
para garantir melhorias nos alojamentos que, confor-
me os fiscais, também estavam  inadequados.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
EMBARGOU OBRA EM 2017

A M. Dias Branco anun-
ciou em janeiro de 2014 a obra 
dos silos de Concreto de 55 
metros de altura, com capa-
cidade para 90 Toneladas de 
grãos. Na ocasião, a maior pro-
dutora de biscoitos e massas 
do Brasil, anunciou um inves-
timento de R$ 173,7 milhões 
no município.
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A abertura das inscrições 
no Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu) foi antecipada 
para esta terça-feira, dia 23, 
conforme foi anunciado na 
última quinta-feira, dia 18, 
pelo ministro da Educação, 
Mendonça Filho. Segundo ele, 
estudantes que fizeram o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2017 e que queiram 
tentar uma vaga em institui-
ções públicas de ensino supe-
rior têm até o dia 26 de janeiro 
para se inscrever.

O anúncio foi feito duran-
te entrevista coletiva para di-
vulgar os resultados do Enem 
2017, liberados pouco antes 
das 12h de quinta-feira. O 
prazo inicial para registrar a 
nota da prova e se candida-
tar a uma instituição pública 
de ensino superior era de 29 
de janeiro a 1º de fevereiro. 
De acordo com o ministro da 
Educação, o motivo da ante-
cipação seria apenas “saciar a 
ansiedade” dos candidatos.

Inscrições para o Sisu começam nesta terça
O cronograma das de-

mais seleções da pasta, como o 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni) e o Programa 
de Financiamento Estudantil 
(Fies), segundo ele, permane-
ce inalterado.

Para participar, é neces-
sário ter tirado nota acima 
de zero na redação do Enem 
2017. Assim como nos anos 
anteriores, cada candidato po-
derá se inscrever em até duas 
vagas, especificando a ordem 
de preferência e o turno no 
qual pretende estudar. Tam-
bém é necessário definir qual 
a modalidade no qual o aluno 
se encaixa - ampla concorrên-
cia ou alguma relativa às ações 
afirmativas (com critérios ra-
ciais ou sociais).

Mesmo que o candida-
to faça sua inscrição hoje, ele 
poderá alterar suas opções até 
as 23h59 do próximo dia 26. 
O sistema mostra, a cada dia, 
uma nota de corte parcial, 
baseada nas notas das pesso-

as que já se inscreveram até o 
momento naquele curso.

Lista de espera 
Do dia 30 de janeiro até 

as 23h59 de 7 de fevereiro, os 
candidatos poderão manifes-
tar interesse em alguma vaga 
para a qual não foram apro-
vados na primeira chamada. 
Só será permitido marcar o 
curso colocado como 1ª opção 
na inscrição. As convocações 
serão feitas pelas universida-
des, em calendário definido 
por elas. Cabe ao candidato 
acompanhar os prazos.

SISU 2018

Inscrições: de 23 de janei-
ro até as 23h59 de 26 de 
janeiro de 2018
1ª chamada: 29 de janei-
ro
Matrículas dos aprovados 
na 1ª chamada: 30 de ja-
neiro a 7 de fevereiro
Manifestação de interes-
se na lista de espera: 30 
de janeiro até as 23h59 
de 7 de fevereiro
Convocações nas demais 
chamadas: a partir de 9 
de fevereiro
Sisu do 2º semestre
As notas do Enem tam-
bém poderão ser utiliza-
das na segunda edição 
do Sisu 2018, que abrirá 
inscrições no fim de maio.

 Sisu 2018 antecipou as inscrições para o período entre os dias 23 e 26/01

Na tarde da última sex-
ta-feira,19, a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) divulgou o listão dos 
aprovados do vestibular 2018. 
O sonho da aprovação virou 
realidade para a estudante 
Amanda Sandrin, 17 anos, 
que foi aprovada em 2º lugar 
no curso de Odontologia, um 
dos mais concorridos.

“Fiquei muito feliz com 
o resultado, pois me dediquei 
para isso e meu esforço foi 
reconhecido. Eu não esperava 
passar na primeira chama-
da, porque sei que é um cur-
so concorrido e eu achei as 
provas bem complexas, mas 
me surpreendi positivamen-
te. Quanto ao curso, tenho as 
melhores expectativas, sou 
apaixonada pela Odontologia 
e gostei muito desse curso na 
UFRGS quando visitei”, co-
memora.

A felicidade de ser apro-
vado numa das universidades 
mais populares do país foi 
atingida também pelo estu-
dante Marco Antônio Canos-
sa, de 19 anos, que passou em 
bacharelado em Astrofísica. 
Eu fiquei todo dia esperan-

Bento-gonçalvenses
comemoram aprovação no
vestibular da URGS

do sair o listão, quando saiu, 
fiquei sem palavras. Agora 
espero estudar ainda mais e 
aproveitar a estrutura tudo 
que a UFRGS tem para ofe-
recer e possibilitar um ótimo 
aprendizado”, se emociona.

O listão
Inicialmente prevista para 

o dia 20, a divulgação foi ante-
cipada pela universidade.

Foram 32.438 inscritos 
na disputa por 4.017 vagas 
oferecidas em 89 cursos. A 
área da saúde domina entre os 
cursos mais procurados. O de 
medicina é o que tem a maior 
concorrência: são 83,8 candi-
datos por vaga. Na sequência 
aparecem fisioterapia (27,5), 
psicologia diurno (27,4) e psi-
cologia noturno (25,76) e me-
dicina veterinária (18,21).

Os gabaritos dos quatro 
dias de prova já estão dispo-
níveis no site da instituição. 
Os candidatos classificados 
devem enviar à universidade 
os documentos exigidos para 
ocupação da vaga, conforme 
as orientações do Manual do 
Candidato, a partir do dia 21 
até o dia 25 de janeiro.

Listão dos aprovados foi divulgado pela universidade na 
última sexta-feira, dia 19
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O Sindicato dos Tra-
balhadores na Alimentação 
de Bento Gonçalves abriu a 
temporada de verão na sede 
campestre em dezembro e 
encerra no final de março, 
oferecendo infraestrutura de 
lazer aos associados.

Torneio de futebol sete movimenta temporada 
de veraneio do Sindal-BG

Numa área rural de mais 
de cinco hectares, rodeado 
de parreirais, a sede cam-
pestre do Sindal oferece um 
ginásio de esportes de mais 
de 1,5 mil metros quadrados, 
que abriga mais de 1.200 
pessoas sentadas,além da 

O ano mal começou e os 
associados do Sindicato dos 
Servidores Públicos Muni-
cipais de Bento Gonçalves 
(Sindiserp) já têm o que co-
memorar. Isso porque a enti-
dade firmou novos convênios 
e está oferecendo mais bene-
fícios aos sindicalizados. Uma 

Associados do Sindiserp contam com mais benefícios
das parcerias é com a clínica 
odontológica Odonto Excel-
lence, que oferece diversos 
procedimentos com valor di-
ferenciado para os associa-
dos e condições especiais de 
parcelamento. Para o atendi-
mento, deve ser retirada uma 
autorização no Sindiserp.

Já para quem busca saú-
de e boa forma, agora pode 

desfrutar do desconto de 20% 
nos produtos da Herbalife 
Nutrition, através de mais 
uma parceria firmada. Ain-
da nesta linha, o Sindiserp 
assinou convênio com a Aca-
dêmia Clube Botafogo. Os 
associados poderão usufruir 
da estrutura da academia e 
conquistarem uma melhor 
qualidade de vida com valores 
diferenciados.

Para quem quer investir 

em casa, o Sindicato também 
firmou convênio com o es-
critório da arquiteta Teresa 
Federezzi, que passa a con-
ceder 15% de desconto nos 
projetos, além de orçamento 
gratuito, para os associados. 
A Loja Colchão Inteligente é 
outra parceira do Sindiserp, e 
oferece ao associado 10% de 
desconto nos produtos.

A presidente da entida-
de, Neilene Lunelli, comemo-
ra as conquistas. “A Diretoria 
do Sindiserp está atuando 
em várias linhas de frente, e 
as parcerias e convênios, com 
o objetivo de proporcionar 
mais serviços aos associados, 
é uma delas. Estamos abertos 
a sugestões e novos convê-
nios”.

quadra de esporte, piscinas 
infantil e adulto, campo de 
futebol,  ginásio com estru-
tura moderna para bolão e 
bocha, parquinho infantil, 
casa de festa  com churras-
queira e cozinha que atende  
mais de 100 pessoas, além de 
oito churrasqueias ao ar livre 
mais quatro cobertas no bos-
que que abriga a sede.

Segundo o Presidente 
do Sindal,  Sérgio Sanches, 
em média a sede campestre 
recebe  800 associados por 
final de semana. No último 
quando aconteceu o torneio 
de futebol sete, mais de 180 
atletas e familiares desfruta-
ram da estrutura da entida-
de. 

Neste doinigo entraram 
em campo 12 equipes para a 
disputa do torneio de futebol 
sete, agrando-se campeão o 
time da Tecnovin em primei-
ro lugar, seguido de PStchê 
MSDias Branco, Corujão 
Tenovin e Urso Tecnovin.

A parceria foi firmada durante 
visita do representante da Colchão 
Inteligente, Felipe Vargas, à Presi-
dente do Sindiserp, Neilene Lunelli

A Presidente Neilene Lunelli e a 
Vice Angela Bissolotti visitaram 
a Clínica e foram recebidas pela 
dentista Caroline dos Santos

Presidente do Sindiserp com a 
proprietária da Herbalife Nutrition, 
Medianeira de Fátima das Chagas

Registro da visita do Sócio-Geren-
te da Academia Clube Botafogo, 
Ricardo Nunes, com a Presidente 
do Sindiserp, Neilene Lunelli

Neilene e a Arquiteta Teresa 
Federezzi

Integrantes da diretoria di Sindal-BG

Torneio de Futebol Sete aconteceu neste domingo

O time da Tecnovin foi campeão do torneio

Duas piscinas adulto e uma infantil fazem parte do complexo de lazer
Oito churrasqueiras ao ar livre mais quatro cobertas atendem aos mais de 
300 associados que frequentam a área de lazer por dia

Além do pavilhão para o esporte 
de bolão e bocha, a área de lazer 
conta com um ginásio de esportes 
moderno

No último domingo, mais de 400 pessoas prestigiaram o campeonato de 
Futebol Sete
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Juliana Senter, do lar, filha de 
Valdir Senter e Ana Gisele Senter, 
nascida em 16/01/1986, falceida 
em 11/01/2018, natural de Gari-
baldi, moradora Bento Gonçalves,  
Solteira 

Maximiliano Mezzacasa, agri-
cultor aposentado, filho de João 
Mezzacasa e Tereza Perotto Mez-
zacasa,nascido em 16/07/1935, 
falecido em 12/01/2018, natural 
de  Lajeado, morador de  Bento 
Gonçalves Viúvo

Lydia Zaffari Parmegiani, 
agricultora aposentada, filha de 
Luiz Zaffari e Stefana Braosi, nas-
cida em 24/06/1908, falecida em 
13/01/2018, naturall de Bento 
Gonçalves, moradora de Monte 
Belo do Sul, Viúva

Nilza Severo Lodetti, do lar, 
filha de Hortencio Rodrigues Se-
vero e Coralia Kummel Severo, 
nascida em 18/12/1936, faleci-
da em 16/01/2018, natural de 
Santa Maria, moradora de   Bento 
Gonçalves Casada 

Michael Borges Scalcon, co-
merciário, filho de Luciandro Cleríci 
Scalcon e Maria de Fátima Fereira 
Borges, nascida em 18/01/1998, 
falecida em 16/01/2018, mora-
dora de Bento Gonçalves, Solteiro 

Teresinha Salini Cepriani, 
do lar aposentada, filha de Ada-
mo Salini e Angelina Portaluppi 
Salini, nascida em  26/08/1953, 
falecida em 18/01/2018, natural 
de  Muçum, moradora de Bento 
Gonçalves, Casada 

Óbitos

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE BENTO GONÇALVES

EDITAIS DE CASAMENTO

Faço saber que se habilitaram para casar neste Serviço de registros:

Edital nº 19533: TIAGO GASPERIN DALSIN, solteiro, empresário, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e DENISE MARLI SIQUEIRA DA SILVA, solteira, estudante, natural de 
Santiago-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19534: PIETRO REBESCHINI ROSSI, solteiro, empresário, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e LUIZA SCARAMUSSA MOULIN, solteira, advogada, natural de Cachoei-
ro de Itapemirim-ES, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19536: WENSHELL MERCIER, solteiro, professor, natural de 
Saint Louis du Sud, República do Haiti, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e WISLINE LUCSIN, solteira, professora de informática, 
natural de Pointe Nicolas (Saint-Louis du Sud), República do haiti, resi-
dente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19537: MARCOS FRANCISCO SAUERESSIG, divorciado, repre-
sentante comercial, natural de Candelária-RS, residente e domiciliado 
em Bento Gonçalves e TRAUDI MIKOWAISKI, solteira, representante 
comercial, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de 
Bens.
Edital nº 19541: IGOR HENRIQUE TONELLO GIULIATTI, solteiro, empre-
sário, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e JULIANE BASSO, divorciada, arquiteta, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19542: BRUNO MELA NAVARINI, solteiro, administrador, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e LARISSA ARNOLD AZEVEDO, solteira, nutricionista, natural de Pelo-
tas-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Separação de Bens.
Edital nº 19543: EVERTON RODRIGUES DA MOTTA, solteiro, personal 
trainer, natural de Lages-SC, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e CATIANE ALMEIDA LARA, solteira, bancária, natural de Erechim-RS, 
residente e domiciliada em Carlos Barbosa. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19545: KLEBERSON TRINTINAGLIA, solteiro, coordenador 
comercial, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ANGÉLICA MARIA TORRESAN, solteira, auxiliar admi-
nistrativo, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de 
Bens.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Bento Gonçalves, 22 de janeiro de 2018.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS
E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BENTO GONÇALVES

Com Sede e Foro Neste Município e Com Abrangência Intermunicipal
BASE TERRITORIAL: Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Veranópolis, Nova Bassano, Guaporé, São Jorge, 
Paraí, Cotiporã, Guabijú, Nova Araçá, Dois Lajeados, Fagundes Varela, Protásio Alves, São Valentin do Sul, Vila Flores, Vista 

Alegre do Prata e Nova Prata
SEDE PRÓPRIA: Rua Dom José Baréa, n.º 60 – Bento Gonçalves – CEP 95700-350, CGC/MF n.º 87.557.641/0001-20 – 

Fone (54) 3452-2003, (54) 3452-4270. E-mail: stimmme@stimmme.com.br. 

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO DE 2018

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRICAS, MECÂNICS E DE MATEIRAL ELÉTRICO DE BENTO 
GONÇALVES com sede à Rua Dom José Baréa, 60, bairro Cidade Alta na cidade de Bento Gonçalves, CEP: 95700-350 com 
base territorial nos Municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Veranópolis, Nova Bassano, Guaporé, 
São Jorge, Paraí, Cotiporã, Guabijú, Nova Araçá, Dois Lajeados, Fagundes Varela, Protásio Alves, São Valentin do Sul, Vila 
Flores, Vista Alegre do Prata e Nova Prata pelo presente Edital, faz saber aos senhores empregadores nas  INDUSTRIAS  
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, pertencentes ao 19º Grupo, nos Municípios de Bento Gonçalves, 
Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Veranópolis, Nova Bassano, Guaporé, São Jorge, Paraí, Cotiporã, Guabijú, Nova Araçá, 
Dois Lajeados, Fagundes Varela, Protásio Alves, São Valentin do Sul, Vila Flores, Vista Alegre do Prata e Nova Prata, que 
conforme dispõe os arts. 578, 580 e 582, da NCLT, deverão descontar dos salários de seus empregados a CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL (imposto sindical) correspondente a um dia de trabalho dos salários do mês de Março de 2018, e recolhido às 
Agências da CEF, Banco do Brasil, ou os estabelecimentos bancários nacionais, até o dia 30 de Abril de 2018 (Art. 586 da 
NCLT). Ficam os interessados, cientificados, desde já que o não recolhimento da Contribuição Sindical de seus emprega-
dos até o dia 30 de Abril de 2018, importará na multa de 10% (dez por cento) nos primeiros trinta dias, com adicional de 
2% (dois por cento) ao mês subsequente, juros de 1% (hum por cento) e atualização monetária conforme estabelece o art. 

600 da NCLT. Bento Gonçalves, 23 de janeiro de 2018. (ass) José Elvio Atzler de Lima - Presidente do Sindicato.

Olivia Cemin Zarbato, do 
lar, filha de Giacomo Cemin 
e Magdalena Cemin, nascida 
em 20/04/1922, falecida em 
18/01/2018, natural de  Azambu-
ja-SC, moradora de Bento Gonçal-
ves, Viúva 

Elizabete Teresa Casagrande 
Sperotto, do lar aposentada, filha 
de Delvino João Sperotto e Adeli-
na Casagrande Sperotto, nascida 
em 04/09/1968, falecida em 
18/01/2018, natural de Santa Te-
reza, moradora de Bento Gonçal-
ves, Solteira

Selma Piecka Barreto, do-
méstica, filha de Carlos Piecka e 
Ernestina Goersch Piecka, nasci-
da em  02/11/1945, falecida em 
18/01/2018, natural de Jaguari, 
moradora de Bento Gonçalves, 
Casada 

Ana Tonello Pereira, cozin-
heira aposentada, filha de Eduino 
Tonello e Romilda Tonello, nascida 
em  05/09/1946, falecida em 
18/01/2018, natural de  Saran-
di, moradora de Bento Gonçalves 
Casada 

Adriano da Rosa, pedrei-
ro, filho de Alaor Teixeira da 
Rosa e Nelci da Rosa, nascido 
em 12/11/1981, faleecido em  
19/01/2018, natural de Nonoai, 
morador de Bento Gonçalves Sol-
teiro 

Milton Luiz Menegazzo, fun-
cionário público estadual aposen-
tado, filho de Idilio José Menegazzo 

e Egide Maria Daniel Menegazzo, 
nascido em 18/04/1961, falecido 
em 19/01/2018, natural de Libe-
rato Salzano, morador de Sarandi, 
Casado

Terezinha Sanches, in-
dustriária aposentada, filha de 
Jose Sanches e Ernesta Ma-
ria Turconi Sanches, nascida 
em 15/10/1936, falecida em 
19/01/2018, moradora de Bento 
Gonçalves, Solteira

Rovilio Rizzi, pedreiro apo-
sentado, fihlo de  João Rizzi e 
Celestina Seben Rizzi, nascido 
em  20/01/1938, falecido em 
20/01/2018, natural de  Pin-
to Bandeira, morador de  Bento 
Gonçalves 

Ignez Benini Meotti, domés-
tica aposentada, filha de Masci-
mino Benini e Herminia Francisca 
Foppa, nascida em  19/06/1933, 
falecida em  20/01/2018, natural 
de  Garibaldi, moradora de Bento 
Gonçalves Casada 

Remi Baccin, industriário 
aposentado, filho de João Arduino 
Baccin e Maria Sonsa Baccin, nas-
cido em 15/07/1943, falecido em 
20/01/2018, morador de Bento 
Gonçalves, Casado 

Maria Gemma Carlesso 
Marcolin, agricultora aposen-
tada, filha de Henrique Carles-
so e Benvenuta Picoli, nascida 
em 18/02/1928, falecida em 
21/01/2018, natural de Muçum, 
moradora de Bento Gonçalves 
Viúva

A Agência FGTAS/Sine 
de Bento Gonçalves está ofer-
tando 45 novas vagas de em-
prego esta semana. Os postos 
são para: abatedor de aves (8); 
agente de inspeção (qualida-
de) (11); alimentador de linha 
de produção (1); assistente de 
logística de transporte (1); 
auxiliar de mecânico de autos 
(2); auxiliar de limpeza (1); 
açougueiro (1); cozinheiro 
geral (1); desenhista de es-
truturas metálicas (mecâni-
ca) (1); desenhista projetista 
de máquinas (1); eletricista 
(2); eletricista de instalações 
de veículos automotores (1); 

FGTAS oferta 45 vagas de 
emprego nesta semana

empregado doméstico (1); 
farmacêutico (1); mecânico 
de automóvel (1); monitora-
dor de sistemas e suporte ao 
usuário (1); motorista de au-
tomóveis (1); operador de má-
quinas operatrizes (1); reposi-
tor de mercadorias (exclusiva 
pcd ou reabilitado INSS) (1); 
representante comercial au-
tônomo (1); serralheiro (2); 
técnico em segurança do 
trabalho (1); vendedor - no 
comércio de mercadorias (1) 
e vendedor pracista (2). Inte-
ressados devem comparecer 
na agência, na Rua Marechal 
Floriano, 142, no centro.
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Nova atração turística do 
Grupo Giordani, o passeio 
L’Essenza del Vino fez sua es-
treia no último sábado (20). A 
bordo do vagão 219, que pre-
serva sua característica origi-
nal, todo em madeira, público 
e convidados conheceram em 
primeira mão, a nova atração, 
que faz uma viagem com de-
gustação de vinhos comanda-
da por um sommelier. A cada 
passeio, um novo tema, onde, 
ao longo de 90 minutos, per-
correndo paisagens clássicas 
da Região da Uva e do Vinho 
na Serra Gaúcha, é possí-
vel conhecer detalhes sobre 
o universo dos vinhos e seus 
diferentes processos de pro-
dução e harmonização, num 
clima de muita descontração.

O L’Essenza del Vino, que 
se propõe a ter um tema a cada 
viagem,fez sua estreia com 
o tema “Da Uva ao Vinho”, 
apresentando como a fruta se 
transforma em uma das be-
bidas mais sofisticadas e ao 
mesmo tempo democráticas 
do mundo. Dos tipos de uva 
à devida apreciação do vinho 
pela visão, pelo olfato e pelo 
paladar, o sommelier Vinícius 
Santiago conduziu a degus-
tação de suco de uva, vinhos 
e espumante, tudo embalado 
pelas tradicionais e charmosas 
paisagens da Serra Gaúcha e 

Que tal um curso de degustação durante o passeio 
da Maria Fumaça?
O Grupo Giordani reservou o o exclusivo vagão 219  para  degustação de vinhos e espumantes , sob a orientação de um sommelier e música ao vivo

de músicas interpretadas ao 
vivo, na própria Maria Fuma-
ça, produto turístico que, em 
2017, transportou mais de 
340 mil pessoas.

Com edições mensais já 
programadas para o primeiro 
semestre deste ano, o L’Es-
senza del Vino é resultado de 
uma identificação de demanda 
turística na região. “Percebe-
mos que existia essa carência 
de mais produtos turísticos e 
informativos, o que nos deu 
a ideia de fazer esse passeio 
leve, para apreciar um bom 
vinho, ouvir música ao vivo 
e curtir as paisagens a bordo 
da Maria Fumaça, mas com 
um toque mais sofisticado e 
personalizado. É uma atra-
ção que representa muito em 
termos de inovação e que re-
presenta a essência cultural 
da região aliada a um produto 
turístico”, comenta a diretora 
da Giordani Turismo, Susana 
Tercila Giordani.

Para as próximas edições, 
o L’Essenza del Vino traba-
lhará sua programação e seu 
formato a partir de datas e 
temporadas festivas, como o 
Carnaval, com degustação de 
diferentes tipos espumantes, e 
a Páscoa, misturando vinho e 
chocolate. Para garantir a sua 
poltrona entre as 40 dispo-
níveis no vagão do L’Essenza 

del Vino, basta entrar no site 
www.giordaniturismo.com.br 
e fazer a sua reserva.

Datas: 10 de fevereiro 
| 31 de março | 21 
de abril | 19 de maio - 
sábados
Horário: 14h e 16h
Para informações 
e compra: (54) 
3455.2788

L’ESSENZA
DEL VINO
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O reaquecimento dos 
negócios com a Argentina, 
a consolidação dos Estados 
Unidos como destino e re-
messas para novos mercados 
no Oriente Médio resultaram 
num crescimento de 8,9% 
nas exportações dos móveis 
produzidos no polo de Ben-
to Gonçalves em 2017, em 
comparação com o ano ante-
rior. Esse fortalecimento do 
polo no mercado externo é a 
estratégia da indústria con-
tra a crise econômica insta-
lada desde 2015, que deixou 
danos principalmente àque-
las empresas com produção 
focada para o varejo interno. 
Empresas como a BRV Mó-
veis atualmente têm forte 
estratégia de exportação fo-
cada em mercados-alvo onde 
haja parceiros ou centros de 
distribuição.

O diretor Vinicius Be-
nini explica que a indústria 
preferiu focar sua presença 
em países com consistência 
nas importações de sua li-
nha de racks, estantes, me-
sas de computador, livreiros 
e outros complementos para 
a casa no modelo RTA (Re-
ady to Assemble, ou pronto 
para montar). “Existe uma 
demanda forte por produtos 
com facilidade de monta-
gem. Hoje, exportamos 30% 

Crescimento das exportações estimula a explorar 
novos mercados
As transações no mercado internacional cresceram quase 9% no polo moveleiro  em 2017

da nossa produção, princi-
palmente para a América 
Latina, Estados Unidos e 
Emirados Árabes”.

Dados do Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior compi-
lados pelo Sindmóveis mos-
tram que o crescimento das 
exportações de móveis em 
Bento Gonçalves foi superior 
ao desempenho do Rio Gran-
de do Sul e do Brasil como 
um todo. Enquanto as em-
presas locais exportaram 38 
milhões de dólares em 2017, 
o que representa um cresci-
mento de 8,9% em relação ao 
ano anterior, o estado e o país 
tiveram incremento de 4,9% 
e 6,9%, respectivamente.

Dentro dos principais 
mercados, os melhores re-
sultados foram obtidos no 
Uruguai, Chile, Argentina, 
Colômbia, Panamá, Méxi-
co, Paraguai e Estados Uni-
dos. Destaque ainda para 
o incremento de exporta-
ções para a Arábia Saudi-
ta (+1029,2%), Emirados 
Árabes Unidos (+117,1%) 
e Índia (+1098,3%). Parte 
desse desempenho está am-
parado nas ações do Comitê 
Internacional que o Sindmó-
veis mantém para estudar e 
apontar oportunidades no 
mercado externo para as em-

presas associadas.

Inteligência
comercial
Em 2017, esse comi-

tê ajudou empresas locais a 
fortalecerem negócios nos 
Estados Unidos, a maior 
economia e o maior merca-
do consumidor de móveis do 
mundo – e que ainda está 
em crescimento. O valor es-
timado de seu consumo de 
móveis é de mais de US$ 160 
bilhões. Além do maior mer-
cado e com grande potencial 
de negócios, também é um 
dos mais exigentes e compe-
titivos, o que demanda uma 
maior preparação e investi-
mento para realizar negócios 
internacionais.  Para esse 
destino, as exportações do 
polo cresceram 19,6% no ano 
passado.

O diretor Internacional 
do Sindmóves, Leonardo 
Dartora, pontua que o mer-
cado mundial de móveis tem 
importações de em torno de 
USD 150 bilhões ao ano, sen-
do que o Brasil detém menos 
de 0,5% desse mercado.

Nesse contexto, ele re-
força que existe um grande 
potencial para as exporta-
ções brasileiras – desde que 
a indústria atenda às exigên-
cias de atendimento, produ-
to e entrega dos diferentes 
mercados. “As maiores difi-
culdades referem-se à gestão 
empresarial no sentido de 
uma estratégia consolida-
da de internacionalização, e 
também no que se refere a 
design e marca. Entretanto, 
os resultados nos mostram 
que estamos avançando”, 
analisa.

Projeto Comprador 
ovelsul Brasil
Forte oportunidade para 

as empresas exportadoras 
é o Projeto Comprador da 
Movelsul Brasil 2018, que 
está em contagem regressi-
va para sua próxima edição, 
de 12 a 15 de março. Reali-
zada desde o ano 2000, essa 
é uma das principais ações 
simultâneas dentro da feira, 
gerando negócios entre as 
fabricantes de móveis e im-
portadores. Na última Mo-
velsul, em 2016, foram 780 
rodadas de negócios entre 

120 empresas brasileiras e 
30 importadores convidados.

Para esse ano, o projeto 
ganha ainda mais corpo, com 
50 importadores convidados 
a negociar com fabricantes 
e, dessa vez, também com 
designers brasileiros. Até o 
momento, mais de 100 in-
dústrias e estúdios de design 
confirmaram presença. As 
rodadas de negócios serão 
realizadas com agendamen-
to durante os dias da feira, 
com apoio da Apex-Brasil 
por meio dos projetos seto-
riais Brazilian Furniture, da 
Abimóvel, e Raiz, do Sind-
móveis.

A JMarcon, uma das fa-
bricantes indústrias nacio-
nais de salas de jantar, com 
sede em São Marcos, alcan-
çou o mercado europeu jus-
tamente no ano 2000, depois 
da participação na primeira 
edição do Projeto Compra-
dor Movelsul Brasil. Naque-
la época, a empresa obteve 
bons resultados na Espanha, 
voltando-se depois para os 
mercados da América Latina 
e depois reduzindo suas ex-
portações.

Agora, a fabricante pre-
tende retomar a estratégia 
para ampliar de 5% para 10% 
a participação das exporta-

Feira de Móveis e complementos para o lojista e es-
pecificador
Quando: 12 a 15 de março de 2018, das 12 às 20h
Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves (alame-
da Fenavinho, 481)
Entrada gratuita mediante credenciamento. Aberta 
apenas ao público profissional (lojistas, representan-
tes, arquitetos, designers, decoradores, importado-
res, profissionais da construção civil e imprensa)

SERVIÇO | MOVELSUL BRASIL 2018

ções no seu faturamento.
O gerente da empre-

sa, Leonardo Marcon, conta 
que, atualmente, os princi-
pais destinos das exporta-
ções são Paraguai e Uruguai. 
Adaptações nos produtos 
ampliaram a aceitação nos 
países vizinhos. “Para as ex-
portações, desenvolvemos 
uma linha de cadeiras des-
montadas com sistema de 
montagem prático e mui-
to resistente, o que fez com 
que o frete fosse otimizado, 
podendo transportar uma 
quantidade muito maior de 
cadeiras em um contêiner”, 
conta.

Para o Projeto Com-
prador da Movelsul Brasil 
2018, foram convidados im-
portadores dos principais 
mercados-alvo para o setor 
moveleiro nacional: Uruguai, 
Argentina, Chile, Paraguai, 
México, Peru, Colômbia, 
Estados Unidos, Emirados 
Árabes Unidos, Arábia Sau-
dita, países da África e Reino 
Unido (com expansão para os 
demais países da Europa).

Países com oportunida-
des de negócios identificadas 
também serão convidados: 
Índia, Austrália, Kuwait, 
Qatar, Bolívia, Aruba e Gua-
temala.
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Adolescente contraiu raiva humana ao ser mordido por 
morcego no Amazonas

O agravamento de sinto-
mas da ansiedade em adultos 
mais velhos serve como um 
‘aviso’ para o desenvolvimen-
to do Alzheimer mais tarde, 
aponta pesquisa publicada 
na última sexta-feira (12) no 
“The American Journal of 
Psychiatry”.

Cientistas observaram 
que quanto maiores os níveis 
de proteína associada à de-
mência, a beta amiloide, mais 
significativos se transforma-
vam os sintomas de ansieda-
de.

Essa proteína envolve 
neurônios e ‘atrapalha’ a co-
municação entre eles – o que 
é um gatilho, por exemplo, 
para os característicos pro-
blemas de memória associa-
dos à condição.

Agora, pesquisadores da 
Brigham and Women’s Hos-
pital, nos Estados Unidos, 
também observaram que ní-
veis elevados do composto 
piora sintomas neuropsiqui-
átricos.

Isso sustenta a hipóte-
se de que o surgimento ou a 
piora de problemas de saú-
de mental representam uma 

Ansiedade em adultos mais velhos pode ser 
um indicador para Alzheimer, diz estudo
Sintomas servem como alerta para a doença, diz pesquisa. Níveis altos de proteína
associada também ajudam a piorar quadro

manifestação precoce da do-
ença em adultos mais velhos.

Ansiedade e
depressão
Cientistas estudaram 

270 homens e mulheres cog-
nitivamente normais, entre 
62 e 90 anos. Eles foram 
acompanhados por cinco 
anos.

Estudos anteriores já de-
monstraram, por exemplo, 

que a depressão é um predi-
tor da doença, que tende a se 
desenvolver após 10 anos do 
agravamento dos sintomas.

O que os pesquisadores 
investigaram agora foi um 
traço específico da depres-
são – a ansiedade, que costu-
ma vir associada à doença. O 
que ficou observado é que foi 
especificamente os sintomas 
ansiosos que estiveram mais 
relacionados à progressão da 
beta amiloide no cérebro.

Sintomas em pessoas que não apresentavam a doença ou piora em 
pacientes pode indicar preditor para a demência, dizem pesquisadores

Uma boa noite de sono, 
além de ser benéfica para a 
saúde e o bem estar, também é 
uma ótima aliada da dieta. De 
acordo com um estudo publica-
do recentemente no periódico 
científico American Journal 
of Clinical Nutrition, mostrou 
que dormir as oito horas de 
sono recomendadas contribui 
para uma menor ingestão de 
carboidratos e açúcar. Por ou-
tro lado, estudos anteriores já 
mostraram que a privação do 
sono pode ter um impacto no 
apetite semelhante ao da ma-
conha.

Higiene do sono
Para investigar o impacto 

do tempo de sono na ingestão 
de nutrientes, pesquisadores 
da King’s College, em Londres, 
realizaram um experimento 
com 42 adultos saudáveis que 
dormiam entre cinco e sete 
horas por noite. Metade dos 
participantes foi colocada no 
grupo de intervenção, onde, 
após realizarem uma consulta 
de 45 minutos, receberam uma 
sugestão de higiene do sono de 
acordo com seu estilo de vida, 
como evitar cafeína antes de se 
deitar, ter uma rotina relaxante 
e controlar a fome. O objetivo 
era que essas pessoas conse-
guissem aumentar em até 1h30 
o tempo de sono por noite.

Menos açúcar e
carboidrato
Os demais, que eram par-

te do grupo de controle, e não 

Dormir 8 horas por dia reduz 
o apetite, diz estudo

receberam intervenção nos pa-
drões de sono. Os resultados 
mostraram que 86% daqueles 
que receberam os conselhos de 
sono aumentaram em cerca de 
55 minutos o tempo gasto na 
cama e metade deles aumentou 
a duração do sono em 21 mi-
nutos. Após um mês dormindo 
melhor, houve uma redução de 
9,6 gramas por dia no consumo 
de açúcar, o que corresponde 
a meia barra de chocolate ou 
uma meia fatia de bolo de cho-
colate com cobertura – e menor 
consumo de carboidratos.

Intervenção simples
Estudos anteriores já ha-

viam mostrado que a privação 
do sono faz com que as células 
cerebrais tenham maior prefe-
rência por comidas pouco sau-
dáveis, que além de fornecerem 
mais energia, trazem uma sen-
sação de conforto. “O fato de a 
extensão do tempo de sono ter 
levado a uma redução do con-
sumo de açúcar […] sugere que 
uma simples alteração no estilo 
de vida pode ajudar as pessoas 
a consumirem dietas mais sau-
dáveis.”, disse Wendy Hall, do 
departamento de ciências nu-
tricionais do King’s College.

Outra hipótese dos pes-
quisadores é que, mais tempo 
gasto na cama equivale a me-
nos tempo petiscando ao longo 
do dia. Independente do moti-
vo, tentar prolongar seu sono, 
principalmente se você estiver 
dormindo menos de oito horas 
por noite, pode ser uma boa 
tentativa para manter o peso.

Apetite está diretamente ligado ao tempo de sono diário, diz estudo

Um adulto precisa dormir, 
em média, de 6 a 8 horas por 
dia, variando de pessoa a pes-
soa. Uma boa noite de sono é 
capaz de garantir as funções 
metabólicas do organismo, 
controlando a pressão arterial 
e distúrbios como a Diabetes. 
Estudos também comprovam 
a consolidação da memória e 
aprendizado em indivíduos que 
dormem bem e o controle do 
estresse, ansiedade e redução 
da depressão. Vale destacar, 
ainda, os benefícios que o dor-
mir bem fazem à coluna.

Assim como toda a mus-

Dormir bem é fundamental 
para a saúde da coluna

culatura do corpo, os músculos 
protetores da coluna vertebral 
também precisam de repouso. 
O descanso adequado dessas 
estruturas não só as preparam 
para o carga e todo o trabalho 
que será realizado no dia se-
guinte, como também previne 
lesões por excesso de pressão 
das articulações e discos inter-
vertebrais. Por isso, a hora de 
escolher um colchão, no qual 
você passará ao menos um ter-
ço de seu dia, é importante.

O correto com certeza 
evitará o desgaste da coluna 
e irá prevenir custos médicos 

tentando reverter esse proble-
ma. Uma das recomendações 
profissionais é optar pelo col-
chão inteligente, que deve ser 
adequando ao seu peso, altura 
e principalmente a largura de 
seus ombros e quadris, pois alia 
a tecnologia que define a densi-
dade da espuma para a necessi-
dade cada parte de seu corpo.

Para preservar sua  coluna 
e encontrar o colchão ideal, o 
endereço recomendado é a Rua 
General Vitórino, 11, no bairro 
São Francisco. Mais informa-
ções através do telefone (54) 
3453-8047.
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A temporada 2018 come-
çou oficialmente no último dia 
16, para a Associação Carlos 
Barbosa de Futsal (ACBF). 
Jogadores e comissão técnica 
foram apresentados para a di-
retoria e para a imprensa que 
esteve presente no Centro 
Municipal de Eventos.

O supervisor Lavoisier 
Freire Martins abriu a apre-
sentação lembrando do fato 
de a ACBF ser eleita a segun-
da melhor equipe do plane-
ta. Depois, ele apresentou os 
jogadores e comissão técnica 
e exaltou o bom ambiente 
no primeiro dia de trabalho. 
“Nunca tivemos uma repre-
sentatividade tão grande 
numa apresentação como 
hoje. Nunca tivemos uma 
apresentação tão alegre. Que 
a gente possa chegar no final 
do ano sorrindo e com muitos 
títulos”.

Bolivar Zuanazzi assumiu 
a presidência da ACBF em 
janeiro e abriu a apresenta-
ção desejando as boas-vindas 
aos atletas. “Convido vocês, 
atletas, a fazerem parte des-
sa equipe para buscarmos 
mais títulos esse ano. Para 
conseguir títulos, temos que 
trabalhar forte. E para isso, 
a ACBF não medirá esfor-
ços para dar toda a estrutura 
para vocês trabalharem”

O prefeito em exercício 
de Carlos Barbosa, Beto Da-
-Fré, esteve na apresentação 
do time e valorizou a im-
portância do time laranja no 
mundo do futsal. “A ACBF 
não é mais só de Carlos Bar-
bosa. A ACBF é do mundo 
e vocês têm a alegria de nos 
representar. Não tenho dúvi-
das que teremos um ano de 
muitas realizações e muitas 
vitórias. Nossa cidade gosta 
de futsal. Nossa cidade respi-
ra futsal”.

Clovis Tramontina, pre-
sidente de honra vitalício da 
ACBF, também saudou o gru-
po, fez brincadeiras com os 

ACBF se reapresenta para temporada 2018

atletas, mas salientou a serie-
dade do clube. “Aqui se respi-
ra futsal. Na ACBF é proibido 
falar de política, futebol ou 
religião. Somente futsal. Isso 
levou a ACBF onde ela está 
hoje”. 

Entre os melhores 
O site Futsal Planet di-

vulgou em janeiro deste ano 
o resultado dos melhores do 
mundo. A conquista da Su-
percopa e da Libertadores 
da América em 2017 fez da 
ACBF o segundo melhor time 
do planeta. Atrás apenas do 
Movistar Inter, da Espanha. 
Marquinhos Xavier foi eleito 
o quinto melhor técnico de 
clubes do mundo.

O prêmio para melhor 
clube do mundo teve 209 vo-
tos de jornalistas e especialis-
tas do futsal do mundo todo. 
A Movistar Inter foi escolhida 
a melhor do mundo com 947 
pontos. A ACBF ficou em se-
gundo com 499, seguido pelo 
Sporting, de Portugal, com 
490. Em quarto lugar, o Join-
ville com 334 pontos.

O supervisor Lavoisier 
Martins comemorou e afir-
mou que o resultado é fruto 
de muito trabalho que come-
çou em 2015. “É uma grande 
conquista. Ser o segundo me-
lhor time do mundo tem uma 
tremenda repercussão. É si-

nal que o trabalho desse ciclo, 
que já vai para o quarto ano, 
vem dando resultado. Não é 
a conquista só de um ano. É 
um trabalho que começou em 
2015 com a ACBF ganhando 
pelo menos um título de ex-
pressão por ano. Estou mui-
to feliz por tudo isso. Tenho 
a certeza que logo a ACBF 
estará no topo. Falo pela es-
trutura que temos e pelas 
conquistas. Parabéns a todos, 
comissão técnica, diretoria e 
a todos que fazem parte dessa 
história”.

Marquinhos Xavier, que 
também representou a ACBF 
entre os indicados, foi eleito 
o quinto melhor técnico do 
mundo com 299 pontos. Jesús 
Velasco Tejada, do Movistar 
Inter, foi escolhido o melhor 
treinador seguido pelo bra-
sileiro Cacau, do Kairat (Ca-
zaquistão), do espanhol David 
Martin Ortega, da Luparense 
C5 (Itália), e do também bra-
sileiro Eduardo Sao Thiago 
Lentz “Duda”, do Elpozo (Es-
panha).

O técnico do time laranja 
já havia ficado em 5º lugar em 
2015 e valoriza o fato de estar 
entre os melhores. “Recebo o 
resultado com muita alegria. 
Para mim, a 5ª colocação é tão 
importante quanto o primei-
ro. Para nós treinadores que 
estamos no Brasil e concorrer 
com treinadores de fora sem-
pre é mais difícil. Existe um 
glamour especial nas compe-
tições europeias.

O peso das competições 
daqui, em termos de visibili-
dade, é diferente. Mesmo ga-
nhando a Liberadores é com-
plicado competir com quem 
ganha uma UEFA. Então 
para mim é uma posição im-
portante. Independente disso, 
estou feliz pela indicação é a 
segunda em três anos. Va-
mos seguir trabalhando para 
manter a equipe sempre entre 
as melhores do mundo”, disse 
Marquinhos.

 Reapresentação foi coroada com promessas de título 

 ACBF conquistou o tetracampeonato da Libertadores em 2017

Jogadores e comissão técnica conheceram o ambiente de treino da ACBF

Compromissos
marcados
A ACBF já tem os pri-

meiros compromissos confir-
mados para a pré-tempora-
da 2018. O time laranja tem 
agendado quatro amistosos, 
além da participação na Copa 
Três Coroas. O primeiro 
amistoso da temporada será 
no dia 03 de fevereiro, em São 
Sepé. A partida será contra o 
La Máquina, que representa a 
cidade gaúcha na Série Bron-
ze. Depois, o time da Capital 
Nacional do Futsal terá o pri-
meiro torneio do ano. A Copa 
Três Coroas ocorrerá no mu-
nicípio da Serra Gaúcha nos 
dias 16 e 17 de fevereiro e, 
além da ACBF, terá a partici-
pação do Jaraguá, Três Coro-

as Futsal e UJR.
Ainda no mês de fevereiro, 

a ACBF terá um grande teste. 
Para o dia 21, está confirma-
do o amistoso contra o atual 
campeão da LNF, o Joinville, 
em Santa Catarina. No dia 1º 
de março, data do aniversário 
de 42 anos do Clube, a ACBF 
faz a sua primeira apresenta-
ção em casa contra o Joaçaba. 
As equipes voltarão a se en-
frentar em mais um amistoso 
no dia 8, desta vez, em Santa 
Catarina, na casa do adversá-
rio.

A LNF está prevista para 
começar no dia 15 de março. 
Já a estreia na Liga Gaúcha 
deverá ocorrer em maio. Além 
destas competições, o time la-
ranja participará da Copa Li-
bertadores da América.

O time de Futebol Ame-
ricano Bento Snakes fez uma 
seletiva para novos atletas 
no último domingo (21).

De acordo com a asses-
soria do time, 10 atletas, 
com experiência prévia na 

Bento Snakes seleciona
novos atletas 

modalidade, ficaram inte-
ressados na seletiva. 

Todos serão avaliados 
pela comissão técnica nos 
próximos dias, quando have-
rá a divulgação dos resulta-
dos.  
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San Diego tambémdisputará o Campeonato Brasileiro 

Esporte

Na última sexta-feira, 
dia19, começou a tão aguar-
dada Copa dos Campeões, no 
Ginásio Municipal de Espor-
tes. Três jogos movimenta-
ram a noite de competições e 
muitos gols foram marcados. 
A categoria masculina entrou 
em quadra pela primeira ro-
dada da fase classificatória do 
campeonato.

No primeiro confronto, o 
Sporting estreou com vitória 
na competição, derrotando a 
equipe do Santantonin pelo 
placar de 5 a 2. Na primeira 
etapa, o Sporting controlou 
as ações do confronto, abrindo 
uma expressiva vantagem de 4 
a 0 no primeiro tempo. Na eta-
pa final, a equipe do Santanto-
nin melhorou na partida, equi-
librando as ações e diminuindo 
o marcador. Mesmo chegando 
próximo ao placar, o Sporting 
administrou o jogo, fazendo o 
quinto e decretando a vitória 
por 5 a 2. 

No segundo confronto, 
o Arsenal goleou a equipe do 

Copa dos Campeões começa 
com goleadas e disputa acirrada
Sporting, Arsenal e Cia do Micro/Ligeirinho estreiam com vitória

Guarany de Garibaldi pelo 
placar de 4 a 0. A equipe ben-
to-gonçalvense se sobressaiu 
dentro de quadra e, apesar do 
confronto bastante disputado, 
venceu por uma expressiva 
vantagem de 4 a 0, com dois 
gols marcados no primeiro 
tempo e dois na etapa final. 

Finalizando a 1ª rodada da 
Copa dos Campeões, Excluí-
dos de Pinto Bandeira e Cia do 
Micro/Ligeirinho protagoni-
zaram o melhor confronto da 
noite. O Ecluídos abriu o pla-
car da partida na primeira eta-
pa. No segundo tempo, o Cia 
do Micro empatou o confronto, 
porém, logo depois, o Excluí-
dos novamente passou à frente 
do placar. O Cia do Micro se 
jogou no ataque, empatando a 
partida e virando faltando me-
nos de um minuto terminando 
o jogo com placar de 3 a 2.

A próxima rodada será re-
alizada na sexta-feira, dia 26, 
novamente no Ginásio Muni-
cipal de Esportes, em Bento 
Gonçalves. 

Três jogos abriram as disputas no Ginásio Municipal de Esportes

A quarta rodada do Cita-
dino de Futsal de Carlos Bar-
bosa, realizada na noite da 
última quinta-feira, dia 18, 
contou com nova estreia na 
competição. Três jogos mo-
vimentaram a noite de futsal 
no campeonato municipal.

Abrindo os três jogos da 
noite, o Elite Show venceu o 
Vidraçaria Bueno na catego-
ria sub-17, chegando a sua 
segunda vitória na competi-
ção. No Máster, o Peixes da 
Serra estreou na competição 
e venceu o Empreiteira EDC 
pelo placar de 3 a 0.

Na categoria livre, no 
clássico entre Só Pelada e 
Botafogo, reeditando a final 

Citadino de futsal movimenta 
equipes com estreia

de 2017, o Só Pelada venceu 
pelo placar de 3 a 2. Mais 
uma vez, um goleiro foi des-
taque no jogo. Bilica atacou e 
marcou um dos gols da vitó-
ria. Só Pelada chega a sua se-
gunda vitória, já o Botafogo 
sofre sua primeira derrota no 
torneio.

Na próxima sexta-fei-
ra,19, os jogos não param. 
O Citadino segue com os se-
guintes jogos:

Tauras x Só Zueira (Fe-
minino)

Grêmio Santo Antônio x 
Lojas Farroupilha/Natplast 
(Máster)

Chinês/Paladino x Só 
que Mão FC (Livre)

2018 promete ser um 
ano especial para o rugby 
gaúcho. Pela primeira vez 
na história, o Rio Grande 
do Sul terá três times na 
primeira divisão do Campe-
onato Brasileiro. Farrapos, 
vice-campeão do Super 8, 
San Diego e Charrua, que 
garantiram a ascensão da 
segunda divisão.

O calendário de compe-
tições no RS já está definido 
– tanto as disputas no mas-
culino adulto, no juvenil e 
no feminino.

Mais do que gerenciar 
as competições, no entan-
to, o objetivo da Federação 
Gaúcha de Rugby (FGR) 
– entidade que administra 
a modalidade no estado – é 
tornar as atividades “mais 
leves” para os clubes. Além 
disso, o trabalho da FGR 
visa a fortalecer as catego-
rias de base e a atividade 
escolar. Isso sem contar na 
busca pelo crescimento do 
rugby feminino. 

Campeonato
Gaúcho 
Uma das competições 

mais aguardadas do Rugby 
começa no dia 17 de mar-
ço. É o Gauchão, que conta 
com as principais equipes 
do Estado. Farrapos, Char-
rua, San Diego, SC Rugby, 
Brummers, o novato Pla-
nalto de Passo Fundo e o 
Universitário de Santa Ma-
ria disputam o campeonato. 

Todos os times da pri-
meira divisão adulta esta-
rão também representados 

Rugby gaúcho trabalha para 
aumentar a base em 2018

no Gaúcho M 19, que acon-
tecerá em paralelo à elite, 
assim como o Intermédia 
adulto, para times B.

Já a segunda divisão do 
Estado irá de 18 de março 
a 18 de junho e conatará 
com seis clubes: Centauro, 

Guasca, Guaíba, Antiqua, 
Pampas e com o novato 
Tauras, de Marau. 

A largada do Gaúcho 
Feminino está programada 
para o dia 23 de junho, com 
um circuito M 18 sendo es-
perado junto do adulto. 

Charrua na disputa do Campeonato 
Brasileiro

Farrrapos está entre as
principais equipes do Brasil

Equipe de Bento Gonçalves entre as sete melhores do Estado 
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Dois homens foram pre-
sos na quinta-feira (18), 
portando arma e motocicle-
ta adulterada.

De acordo com a Bri-
gada Militar, por volta das 
18h, uma guarnição do POE 
– Pelotão de operações espe-
ciais do 3º BPAT, em ope-
ração de combate a furtos e 
roubos no bairro Progresso, 
visualizou uma motocicleta 
Yamaha/Factor, tripulada 
por dois indivíduos, em ati-
tude suspeita pela Rua Per-
nambuco.

Quando a viatura se 
aproximou para fazer a 
abordagem, o condutor pas-
sou fugiu em alta velocidade 
da guarnição, pela contra-
mão da via, cruzando o sinal 
fechado da sinaleira da Rua 
Fiorelo Bertuol.

Na Rua Amadeo Zam-
bom, no bairro Borgo, os 

Dupla presa com arma e
motocicleta adulterada

policiais flagraram o passa-
geiro da motocicleta arre-
messando um objeto no pátio 
de uma residência, continu-
ando com a fuga. Logo após 
isso, a guarnição alcançou a 
dupla e fez a abordagem.

Os indivíduos foram 

identificados como L. R. C. 
H., de 21 anos e G. S., de 20 
anos.

O primeiro tem antece-
dentes por posse irregular 
de arma de fogo, já o segun-
do possui antecedentes por 
roubos a estabelecimentos 
comerciais, inclusive em um 
dos roubos ferindo a viti-
ma com disparo de arma de 
fogo, além de possuir pas-
sagens por porte ilegal de 
arma e posse de entorpecen-
tes.

Os policiais constata-
ram ainda, ao vistoriar a 
motocicleta, que as letras e 
numerais da placa estavam 
adulterados com fita iso-
lante, prática comum entre 
criminosos quando utilizam 
veículos ou motos para pra-
ticar crimes diversos e não 
serem identificados.

Por fim, a guarnição 
deslocou-se até a residência 
onde um dos indivíduos ar-
remessou um objeto e cons-
tatou ser um revolver calibre 
22 municiado. Os indivíduos 
foram conduzidos à Dele-
gacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA).

Placa foi adulterada com fita isolante
Criminosos jogaram revólver
calibre 22 em residência

Dupla possui antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo,  
roubos a estabelecimentos comerciais, entre outros

Um homem foi preso na 
tarde de sexta-feira (19), 
por volta das 16h20, depois 
de assaltar uma loja, na Rua 
Gomes Carneiro.

De acordo com a Briga-
da Militar, uma guarnição 
do núcleo de policiamento 
comunitário, em operação 
contra furtos e roubos no 
bairro Cidade Alta, tomou 
conhecimento de um roubo 
em uma loja de confecções, 
praticado por dois indivídu-
os.

Com base nas caracte-
rísticas dos autores, passou 
a procurar nas proximida-
des, localizando um deles em 
seguida.

O acusado, identificado 
como C. S. S., de 27 anos, 
que possui antecedentes por 
furto e receptação, acabou 
reconhecido pela vitima do 

Criminoso preso depois de 
assaltar loja

Homem tem antecedentes por 
furto e receptação

roubo, sendo preso e condu-
zido a DPPA para registro. 
O segundo acusado não foi 
localizado.

A Polícia Civil apreen-
deu vários aparelhos celula-
res em uma cela do Presídio 
Estadual de Bento Gonçal-
ves, na tarde de quinta-feira 
(18).

A ação, em conjunto 
da da 1ª e 2ª DPs de Ben-

Celulares apreendidos no 
Presídio Estadual

to Gonçalves, aconteceu em 
cumprimento de diligência 
da Comarca de Farroupilha.

Foram apreendidos oito 
aparelhos que foram enca-
minhados à Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA). 

Aparelhos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto
Atendimento
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A equipe da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
prendeu na tarde de do-
mingo (21), um foragido do 
regime semiaberto de Nova 
Prata, na BR-470, em Ben-
to Gonçalves.

O homem foi avistado, 
com atitude suspeita, sain-
do de um restaurante. Ao 
ser abordado, o indivíduo 
não quis se identificar, e ao 
ser informado de que seria 
levado à delegacia de policia 
civil para identificação ele 
ficou agressivo e teve que 
ser contido pelos policiais.

No caminho para a dele-

Foragido preso na BR-470
gacia o homem, de 33 anos, 
relatou que estava cumprin-
do pena no regime semia-
berto em Nova Prata com o 
uso de tornozeleira eletrô-
nica, mas rompeu a torno-
zeleira e não se apresentou 
no presídio.

Ele tem passagens por 
Latrocínio (roubo seguido 
de morte); furto qualificado 
e embriaguez ao volante.

Diante dos fatos o ho-
mem foi apresentado à po-
lícia Civil em Bento Gon-
çalves e encaminhado ao 
presídio para cumprimento 
de pena.

Homem tem passagens por latrocínio, furto qualificado e embriaguez 
ao volante

Um homem ficou ferido 
durante uma briga em um 
bar, na Rua Ari da Silva, no 
bairro Eucaliptos, na noite de 
sábado (20), às 21h.

A vítima foi identificada 

Menor esfaqueia homem em 
bar no bairro Eucaliptos

como Luiz de Souza Frei-
tas, de 45 anos, foi agredida 
com diversos golpes de faca 
por um menor. Uma das pa-
trulhas do POE que estava 
no bairro chegou logo após 

o ocorrido e efetuou a prisão 
do menor, que possui 17 anos. 
A motivação da briga ainda 
é desconhecida. A vítima foi 
socorrida e está internada no 
Hospital Tacchini.

Um assalto foi registra-
do na madrugada de domin-
go (21), próximo à Estação 
Ferroviária, no bairro Cida-
de Alta.

Um grupo de amigos es-
tava reunido na via, quando 
foi abordado por dois assal-

Grupo sofre assalto na
Cidade Alta neste domingo

tantes, um deles armados.
Após anunciarem o cri-

me, eles recolheram os obje-
tos do grupo. A dupla de cri-
minosos fugiu em um veículo 
Ford/Fusion, com placas de 
Garibaldi, que pertence à 
uma das vítimas. 

Um boletim de ocorrên-
cia de uma tentativa de ar-
rombamento em um banco 
foi registrado neste fim de 
semana.

De acordo com o regis-
tro, a ação aconteceu na tar-
de de sábado (20), na agên-

Tentativa de arrombamento 
em caixa eletrônico no centro

cia do Banco Santander, na 
Rua Marechal Deodoro, no 
centro.

Na tentativa de arrom-
bar o caixa eletrônico, cri-
minosos danificaram uma 
parede e um guichê.  A Po-
lícia Civil investigará o caso.

Um foragido do Presídio 
Estadual de Bento Gonçal-
ves foi recapturado na noite 
de sábado (20), em Garibal-
di. O indivíduo, de 26 anos, 
estava foragido deste o dia 

10 de janeiro e foi abordado 
em frente a sua residência. 
O homem, que rompeu a 
tornozeleira eletrônica, foi 
encaminhado à DPPA e re-
colhido à casa penitenciária.

Foragido do presídio
recapturado em Garibaldi

Uma residência foi alvo 
de um assaltante na madru-
gada de sábado (20). A Sala 
de Operações da Brigada 
Militar foi informada de um 
furto arrombamento no local, 
na Rua José Rizzo, no bairro 
Imigrante. A guarnição foi 
verificar e constatou que o 
portão e uma janela da casa 
estavam arrombados.

Vários objetos, sendo al-
guns aparelhos eletrônicos, 
estavam em cima de uma mesa.  
Ao perceber a movimentação, 
os policias entraram na resi-
dência e encontraram C.A.M, 
de 36 anos. O proprietário 
da casa não estava em Ben-
to Gonçalves no momento da 
ação. O indivíduo foi condu-
zido para a DPPA e autuado 
em flagrante. 

Prisão por furto e arrombamento no Imigrante

Objetos que seriam furtados
estavam em cima de uma mesa



fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
23/01

Qua
24/01

Qui
25/01

Sex
26/01

Sáb
27/01

Trovoadas
índ. UV:  Moderado

Chuva
índ. UV:  Muito Alto

Pancadas
índ. UV:  Alto

Pancadas
índ. UV: Moderado

Trovoadas
índ. UV:  Alto

↑ 29°C
↓ 18°C

↑ 27°C
↓ 18°C

↑ 26°C
↓ 17°C

↑ 25°C
↓ 15°C

↑ 28°C
↓ 19°C

LOTERIAS

fonte: caixa.gov

1° 58652
70529
72083
78227 
32487

01  05  07  15 16  
20  25  36  37  53
57  58  76 77  78
80  82  85  88  93

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2005

Federal -  extração 05251

Lotomania -  extração 1833

01  09  14  20  25  54

FALE CONOSCO
ligue: 54 3055 4444

Rua 13 de Maio, 229 - 3° andar
www.gazeta-rs.com.br

assinaturas@gazeta-rs.com.br

comercial@gazeta-rs.com.br
atendimento@gazeta-rs.com.br

educacao@gazeta-rs.com.br
redacao3@gazeta-rs.com.br
esporte@gazeta-rs.com.br
interior@gazeta-rs.com.br
beats@gazeta-rs.com.br

classificados@gazeta-rs.com.br

DINHEIRO

fontes: g1.com/economia | Thomson Reuters

Data dos valores 15/01/2018

Dólar  
comercial    

Dólar 
turismo        

Euro             

Poupança                        

Salário Mínimo 

Compra      Venda

3,2006 3,2013 

3,1800 3,3800

3,9202 3,9227

 0,39%

          R$ 954,00
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CINEMA
Validade da programação: de 18 a 24 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 | Ani-
mação | Livre | Dublado - Todos 
os dias: 13:50h, 16h

Ferdinando é um touro com um 
temperamento calmo e tranqui-
lo, que prefere sentar-se embai-
xo de uma árvore e relaxar ao 
invés de correr por aí bufando 
e batendo cabeça com os ou-
tros. A medida que vai crescen-
do, ele se torna forte e grande, 
mas com o mesmo pensamento. 
Quando cinco homens vão até 
sua fazenda para escolher o me-

lhor animal para touradas em 
Madri, Ferdinando é seleciona-
do acidentalmente. 

O Estrangeiro
2D | Duração 1h49min | Ani-
mação | Livre | Legendado - 
Todos os dias: 18:30h

Quan (Jackie Chan) é dono de 
um típico restaurantes chinês 
em Londres, capital da Ingla-
terra. Após um misterioso ata-
que de um grupo de terroristas 
irlandeses ao seu estabeleci-
mento, ele tem sua vida e famí-
lia devastadas. Sem muito apoio 
da polícia local, ele vai buscar 

vingança com suas próprias 
mãos.. 

Extraordinário
2D | Duração 1h49min | Drama 
| Livre | Todos os dias - Dubado: 
21h

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 fre-
quentará uma escola regular, 
como qualquer outra criança. 
Lá, precisa lidar com a sensação 
constante de ser sempre obser-
vado e avaliado por todos à sua 
volta.

Sala 02

Jumanji:
Bem-vindo à
Selva
(3D - Duração 1h59min/ Ação) 
Todos os dias - 13?50h, 13:50h, 
16h, 18:30h - Dublado │ 21:15h  
- Legendado 2D

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 inespe-
rado faz com que sejam trans-
portados para dentro do uni-
verso fictício, transformando-se 
nos personagens da aventura.

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

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

16h

Ângela Cristina (Ingrid Gui-
marães), mãe da adolescen-
te Maria de Lourdes (Larissa 
Manoela), está  tendo de guiar 
sua filha durante uma das fa-
ses mais complicadas da vida. 
Ela vive uma montanha-rus-
sa 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 excessi-
vos e com o jeito conservador da 
mãe. 

Extraordinário
2D | Duração 1h49min | Drama 
| Livre | Todos os dias - Dubado: 
21h
Sala 02

Sobrenatural: a
última chave
(3D - Duração 1h59min/ Ação) 
Todos os dias - 14h, 16:200h, 
18:45h - Dublado │ 21:15h  - Le-

gendado 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.

Cena do filme Fala sério, mãe!

Cartaz de divulgação do filme Sobrenatural

Cena do filme O Estrangeiro

Cena do fime O Touro Ferdinando


