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Apesar de já ter aparecido oferta de venda de notas falsas  nas redes sociais, há meses, somente esta semana os co-
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EDITORIAL

Na primeira quinzena do 
mês de  março, a polícia de São 
Paulo apreendeu mais de  R$ 
3,6 milhões  em notas falsas  em 
“casa da moeda” clandestina, 
como noticiaram os jornais de 
circulação nacional. Esta não 
é a única e nem a última grá-
fica clandestina a cometer este 
crime. Nas redes sociais, a ven-
da de notas falsas é escancara-
da. Aqui em Bento Gonçalves, 
nestes grupos de tudo vende 
no facebook e em grupos de 
whatsapp, onde há muita mer-
cadoria roubada sendo colocada 
à venda,  já pareceu anúncio de 
venda de dinheiro falso, onde o 
meliante garantia que passava 
no teste da caneta. Mas, o artfí-
cio mais usado nestes grupos é 
comprar a mercadoria à venda 
e pagar com as notas falsas. O 

Tempos difíceis
grande número de notas falsas 
em todas as cidades entram pe-
las mesmas mãos dos que trafi-
cam drogas.

Esta semana a Polícia Civil 
confirmou a apreensão de notas 
falsas de R$ 100,00  - reporta-
gem na página 11 desta edição 
- que foram parar no comércio 
da cidade. Não é comum, pois 
o método preferido dos con-
traventores é ficar na boca do 
caixa eletrônico e pedir para 
o desavisado cliente do banco, 
trocar sua nota de R$ 100 por 
notas menores. 

As canetas especiais que 
costumavam mostrar quando 
o dinheiro não era verdadeiro, 
não funcionam mais. Os falsá-
rios evoluíram, estão colocando 
parafina nas notas, o que faz 
com que a tinta das canetas não 

penetre mais no papel. Segun-
do a Polícia Federal, o principal 
ponto que necessita de atenção 
é o  holograma das notas os cri-
minosos não estão conseguindo 
ainda falsificar. 

A dica dos especialistas  
que ainda é uma boa forma de 
segurança, é a checagem,  com 
a  luz negra, para conferir as 
cédulas de R$50,00 e R$100,00  
que apresentam como marca 
d’água apenas a figura da Repú-
blica.Segundo os profissionais 
da área da segurança, ninguém 
está livre de ser lesado todos os 
dias, a não ser que use somente 
cartão ou leve uma lâmpada de 
luz negra com bateria no bolso. 

Tempos difíceis, como diria 
a Senadora “Lula”, em pedido 
de socorro à rede de tv  Al-Ja-
zeera.



  

Coxão de fora, 
patinho e 
tatu bovino , kg kg

Pernil 
suíno 6,99

kg
Carré 
suíno 7,49 Paleta 

de gado ,kg9 49

Nescau
400 gr

4 ,99

16 99

Ofertas válidas  

20/04/2018 a  

23/04/2018

Arroz 
Ecco
5 Kg

9 49,
Açúcar 
Gasperin
5 Kg

7 ,49

Oleo de 
Soja Liza
900 ml

2 ,89

Leite 
Integral 
Languiru
l

2 ,29

Sabão em 
Pó 
Brilhante
Kg

4 ,95

Amaciante 
de Roupas 
Grando Sol
2 l

3 ,49

Café Bom 
Jesus 
500 gr

8 ,49

Erva Mate 
Rei Verde
 Kg

7 ,99

Rua Isidoro Cavedon, 65 | Bairro São Roque  | 54 3702 0921

Cerveja 
Polar 
Latão

2 ,59

Paleta suína , kg5 99
Contra filé , kg16 99

Ovos 
vermelhos 
bandeja

, kg7 99

Feijão 
Prato 
Bom
 Kg

349,

Farinha
Orquídea
5 Kg

8 ,99

Leite 
em pó 
Ninho
400 gr

,9910 
Papel higiênico 
Duetto 
folha dupla 
12 rolos

10 ,99
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Carta Sindical expe-
dida em 20 de abril de 
1977 - Processo MTb 

303.322
Rua Avelino Luiz Zat, 
nº. 95 - 3º andar - Bair-
ro Fenavinho - Bento 

Gonçalves - RS

  EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA
 ORDINÁRIA DE 
PRESTAÇÃO DE

 CONTAS

O Presidente do 
SINDICATO DAS IN-
DÚSTRIAS DO MO-
BILIÁRIO DE BENTO 
GONÇALVES, CNPJ 
nº. 89.341.101/0001-
30, atendendo dis-
posição estatutária, 
vem convocar seus as-
sociados, para a As-
sembleia de Prestação 
de Contas do Exercício 
de 2017, que será re-
alizada no dia 26 de 
abril de 2018, às 17:00 
horas, em primeira 
convocação e, às 17:30 
horas em segunda con-
vocação, na sede desta 
entidade, à  Rua Aveli-
no Luiz Zat, nº. 95, 3º 
andar, Centro Empre-
sarial Bento Gonçalves, 
Bairro Fenavinho, 
Bento Gonçalves, para 
tratar da seguinte or-
dem do dia:

 
1 - Apresentação 

do relatório das Ativi-
dades Sociais do ano de 
2017;

2 - Apresentação 
para deliberação so-
bre as Demonstrações 
Contábeis da entidade, 
do exercício encerrado 
em 31/12/2017, in-
struídas com o parecer 
do Conselho Fiscal.

 
Bento Gonçalves, 14 de 

abril de 2018

Edson Antonio 
Pelicioli

Presidente

Conforme determina o Art. 44º,45º e 46º, Capítulo IX do Estatuto 
Social, convoco todos os sócios proprietários para a Reunião de As-
sembleia Extraordinária a realizar-se em sua Sede Social, localizada 
na Linha Amadeo, s/n, em Farroupilha/RS, no dia 27 de Abril de 
2018, às 18:00h em primeira convocação; às 18h:30m em segun-
da convocação e às 19h em terceira convocação, com a seguinte 
ORDEM DO DIA:
Assembleia Ordinária: 
1-Apreciação e julgamento do:
a) Balanço Geral;
b) Relatório da Diretoria;
Assembleia Extraordinária:
1-Andamento da Liberação de Licenciamento uso Água Termal;

SINDICATO DAS 
INDÚSTRIAS 

DO MOBILIÁRIO 
DE 

BENTO GONÇALVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

2-Eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal.
A eleição dar-se-á por votação ou por aclamação a ser realizada na 
sua Sede Social, localizada na Linha Amadeo, s/n, em Farroupilha/
RS, no dia 27 de Abril de 2018, às 18:00h em primeira convocação; 
às 18h:30m em segunda convocação e às 19h em terceira convoca-
ção, impreterivelmente. 
Poderão votar os membros efetivos aptos a voto, observando-se o 
Estatuto Social do Clube, Capitulo II.

Farroupilha/RS, 18 de Abril de 2018

Presidente do Conselho Deliberativo
Ricardo Rocha da Rosa

Escritório Adm., Rua Cel. Pena de Moraes, 513, Sala 1006  - Centro – Farroupilha/RS, CEP 95.180-970. (54) 3268-1655 / 984047108 - www.parquedasaguas.com.br
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Bento Gonçalves tem sido 
sede de expressivos eventos, 
tais como encontros de ne-
gócios, conferências técnicas, 
reuniões corporativas, festivi-
dades temáticas, entre outros. 
A Fundação Parque de Even-
tos e Desenvolvimento de 
Bento Gonçalves (Fundapar-
que), maior espaço do muni-
cípio (são 58.000 m² de área 
coberta), tem papel crucial na 
consolidação da cidade como 
polo nesse segmento.

A maior parte das 
274.431 pessoas que visita-
ram o local em 2017 foram 
atraídas por feiras, congres-
sos e seminários. Neste ano, 
26 eventos já figuram na 
agenda da Fundaparque e o 
local receberá eventos como 
Festival da Cerveja Gaúcha, 
ExpoBento, Transposul, 
Wine South America e Ava-
liação Nacional de Vinhos.

“A movimentação econô-
mica que as feiras geram para 
Bento Gonçalves vai além das 
transações nos estandes, pois 
turistas e expositores também 
utilizam hotéis, restaurantes, 
turismo, aluguel de automó-
veis e comércio, por exemplo. 

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Bento Gonçal-
ves (CDL-BG) vai promover 
uma palestra com o CEO do 
Franchisng Group, Arthur 
Burlamaque, no próximo dia 
8 de maio. Com o lema “Como 
Transformar seu Negócio em 
uma Franquia de Sucesso”, o 
ministrante apresentará par-
ticularidades sobre esse mo-
delo de negócio, bem como 
oportunidades de franquias 
para a região.

A Dalwer Consórcios 
atua na venda de cartas de 
crédito no sistema de Con-
sórcios , representando hoje 
a HS Consórcios, uma das 
maiores corretoras do seg-
mento do país.

A empresa já atua em 
Bento Gonçalves há 8 anos , 
trabalhando não só na parte 
da venda do consórcio mas 
também em toda assistência e 
acompanhamento dos clien-
tes, auxiliando para que faça 
o melhor negócio.

Na Dalwer Consórcios o 
cliente paga metade da par-
cela até ser contemplado, tem 
planos com os melhores pra-
zos e condições, podendo es-
colher cartas de crédito de 15 
mil a 1 milhão de reais com 
prazo de 36 até 200 meses , 
de acordo com o plano esco-
lhido. Ao ser contemplado 
pode usar como quiser e sem 
pagar juros, com a vantagem 
de negociar a vista a compra 
seu bem.

De acordo com o corre-

O suco de uva Casa de 
Bento é pura uva, sem qual-
quer adição de água, açúca-
res, corantes ou conservan-
tes. Sua nova versão orgânica, 
disponível nas garrafas de 1 
litro, de vidro verde, chega 
como uma opção para atender 
à demanda crescente de con-
sumidores preocupados com 
a sustentabilidade e o meio 
ambiente, que entendem a 
saúde de uma forma mais 
completa, afirma Hermínio 
Ficagna, diretor executivo 
geral da Vinícola Aurora.

A produção orgânica 
permite que os alimentos 
cresçam de maneira equili-

Dalwer Consórcio é referência no 
segmento em Bento Gonçalves
Empresa atua há 8 anos na cidade e oferece cartas de crédi-
to especial para os clientes

Cristiano Dalcortivo é o corretor da Dalwer Consórcio

tor da Dalwer Consórcios, 
Cristiano Dalcortivo, mui-
tos clientes questionam se a 
contemplação pode demorar 
devido ao sorteio. “É nesse 
momento que destacamos o 
nosso diferencial ,mostrando 
como planejar  os lances, ve-
rificando históricos de grupos  
e possibilidades de  antecipar 
a contemplação”, explica.

Ainda segundo Dalcor-
tivo, nesse mesmo contexto 
para o cliente que tem muita 
pressa existe a possibilidade 
de ter créditos contemplados, 
onde clientes investidores fa-
zem consórcios para obter lu-
cro na venda , o que segundo 
ele, faz com que o consórcio 
seja ótima oportunidade para 
o cliente se tornar um investi-
dor também.

A Dalwer está localizada 
na avenida Osvaldo aranha 
801 ( ao lado do mercado gre-
par ) da cidade alta. Dúvidas 
podem ser tratadas pelos te-
lefones 54 34516770  ou 9 
99013691.

CDL promove palestra gratuita 
sobre franquias de sucesso

O local da palestra é na 
sede da CDL (Rua Marechal 
Deodoro, 139, sala 501 – Ga-
leria Zanoni). A palestra é 
aberta para o público exter-
no, com inscrições gratuitas, 
mas para garantir seu lugar, 
é necessário mandar e-mail 
para o endereço cdltreina-
mento@cdlbento.com.br, pois 
as vagas são limitadas. Mais 
informações podem ser obti-
das com a CDL, pelo telefone 
(54) 3455.0555.

Eventos e feiras ajudam a fomentar 
turismo e negócios em Bento Gonçalves
Agenda da Fundaparque tem 26 eventos confirmados para 2018

Nesse sentido, a Fundapar-
que pode ser considerada 
uma das indutoras do turis-
mo de negócios na região, 
uma vez que sedia eventos 
frequentados por pessoas do 
Brasil e do exterior que unem 
compra e venda de produtos e 
serviços ao entretenimento”, 
ressalta o presidente da Fun-
daparque, Silvio Sandrin.

O secretário municipal 
de turismo, Rodrigo Ferri 
Parisotto, confirma a aná-
lise de Sandrin. “O turista 

que vem para negócios, por 
exemplo, normalmente es-
tende sua estadia e usufrui 
da mesma estrutura de um 
turista de lazer. Sendo assim, 
a compilação dos dados é me-
dida pelo impacto do ISSQN 
total das atividades econômi-
cas do ramo”, explica o secre-
tário da pasta, Rodrigo Ferri 
Parisotto. De acordo com da-
dos da pasta, em 2017 Bento 
Gonçalves atingiu a marca de 
1,4 milhão de visitantes nos 
roteiros locais em 2017.

Aurora lança suco de uva orgânico
brada, seguindo o ritmo da 
natureza. Desta forma, os 
frutos acumulam mais ener-
gia vital e tornam-se uma ex-
celente fonte de nutrientes. 
Muito mais que um alimento 
sem agrotóxicos, o suco or-
gânico é o resultado de um 
sistema de produção agrícola 
que busca manejar de forma 
equilibrada o solo e os demais 
recursos naturais: água po-
tável, ar puro, radiações dos 
astros do sistema solar, solo, 
topografia, clima, biodiversi-
dade mineral, vegetal, animal, 
insetos e de microvida, con-
servando-os no longo prazo e 
mantendo a harmonia desses 
elementos entre si e com os 
seres humanos.

A Vinícola Aurora é líder 
no mercado brasileiro em su-
cos de uva integrais, com suas 
marcas Casa de Bento e Au-
rora. O suco Casa de Bento 
Orgânico começa a chegar ao 
mercado e será um dos gran-
des destaques da vinícola em 
seu estande na Apas Show, a 
maior feira do varejo brasilei-
ro, que será realizada em São 
Paulo, de 7 a 10 de maio, no 
Expo Center Norte.

Fundaparque é o maior espaço de Bento Gonçalves
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Sem qualquer adição de água, 
açúcares, corantes ou conser-
vantes, sua nova versão orgâni-
ca, disponível nas garrafas de 1 
litro, de vidro verde

A Vinícola Aurora é líder no mer-
cado brasileiro em sucos de uva 
integrais
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Visitadas diariamente por 
quatro milhões de gaúchos e 
presentes em 100% dos mu-
nicípios do Estado, as lojas 
de supermercados continuam 
sendo um dos mais fiéis ter-
mômetros das oscilações da 
economia. O presidente da 
Associação Gaúcha de Su-
permercados (Agas), Antônio 
Cesa Longo revelou os deta-
lhes do Ranking Agas 2017, 
um estudo que contemplou as 
226 maiores companhias do 
setor para mapear o desem-
penho dos supermercados em 
2017.

A pesquisa indica que o 
setor alcançou um fatura-
mento de R$ 30,2 bilhões em 
2017 no Rio Grande do Sul, 
um crescimento nominal de 
5,4% que, deflacionado pelo 
IPCA/IBGE, representa um 
crescimento real de 2,4% em 
relação a 2016. 

Ranking Agas
O Ranking Agas de Su-

permercados é elaborado des-
de 1991 pela entidade.Neste 
ano, a cerimônia de entrega 
dos prêmios aos agraciados do 
Ranking Agas 2017 congre-

Ranking Agas, que terá premiação na terça-feira (24), apresenta levantamento do setor
Supermercados gaúchos crescem 2,4% nas vendas em 2017

gará mais de 750 convidados 
na noite do dia 24 de abril, a 
partir das 20 horas, no Grê-
mio Náutico União em Porto 
Alegre.

O Ranking Agas 2017 
contou com a participação de 
226 empresas de supermer-
cados estabelecidas no Rio 
Grande do Sul, com fatura-
mentos anuais entre R$ 215 
mil e R$ 5,6 bilhões. Juntas, 
estas 226 companhias fatura-
ram R$ 24,1 bilhões em 2017 
– 79,8% do total do setor no 
Estado.

O levantamento mostra 
ainda um crescimento no nú-
mero de lojas supermercadis-
tas estabelecidas no Estado, 
além do aumento da mão de 
obra contratada. “Saudamos 
que haja espaço para todos os 
formatos de empresas e aten-
dimento pleno a todos os per-
fis de consumidores. 

Em 2017, vimos muitos 
supermercados fechando suas 
portas e sendo imediatamente 
substituídos por outras em-
presas do setor com um perfil 
mais adequado para aqueles 
consumidores. Isto mostra 
uma seleção natural que o 

cliente determina de acordo 
com suas necessidades”, pon-
tua o Longo.

Lucro líquido do setor
Segundo o estudo, a 

média de lucro líquido dos 
supermercados gaúchos em 
2017 foi de 1,8% sobre o fatu-
ramento total – ante 1,6% no 
ano de 2016. “Este número 
vem ao encontro da eficiên-
cia, redução de desperdícios 
e produtividade que o setor 
está buscando. Enxugar a 
operação não significa redu-
zir serviços, mas aprimorar 
os processos”, explica Longo.

Cartão de crédito
perde espaço 
Preocupados em fugir do 

endividamento, os consumi-
dores gaúchos evitaram adiar 
os pagamentos e sobretudo 
parcelar suas compras em 
2017. 

Uma mudança substan-
cial nos hábitos de compras 
dos clientes dos supermerca-
dos foi revelada, já que o car-
tão de crédito perdeu quase 
3% das vendas. “100% dos 

supermercados gaúchos acei-
tam cartões ou outros meios 
eletrônicos de pagamento, 
que dão maior segurança 
para o consumidor e para as 
empresas. Hoje, o dinheiro 
representa apenas um terço 
das vendas”, percebe Longo.

Marca própria
Os produtos de marca 

própria ainda têm seu nicho 
de consumo no setor – 16,8% 
das empresas afirmaram tra-
balhar com estes itens (em 
2016, o montante era de 
14,7%). 

Os consumidores podem 
encontrar 3,2 mil itens de 
marca própria nos supermer-
cados gaúchos. As empresas 
que trabalham com itens de 
marca própria informaram 
que, em média, estes produ-
tos representaram 1% do seu 
faturamento em 2017.

Domingos e 
essencialidades
Somente 17,6% das em-

presas supermercadistas não 
operam suas lojas em do-
mingos, número similar ao 

de 2016 (16,3%). Abertura é 
uma deliberação de cada em-
presa, que precisa fazer suas 
contas e avaliar se vale a pena 
abrir aos domingos ou não. 
“Sempre lamentamos legis-
lações municipais que deter-
minavam o fechamento dos 
supermercados aos domingos, 
mas o setor obteve uma con-
quista importante nacional-
mente, através da Associação 
Brasileira de Supermercados, 
com o reconhecimento da es-
sencialidade da atividade su-
permercadista. 

Oficialmente um servi-
ço essencial, o supermercado 
agora pode abrir aos domin-
gos em todo o Brasil”, destaca 
o dirigente.

Orgânicos crescem
Os produtos cresceram 

em representatividade, e já 
abrangem 1,41% do total de 
itens comercializados pelo 
setor. Em 2016, os orgâni-
cos respondiam por 1,31%. 
“O consumidor está cada vez 
mais preocupado com sua 
saúde. Nas verduras, a parti-
cipação de orgânicos chega a 
8%”, destaca Longo.
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O pequeno Luiz Felipe 

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
polenta, galinha ao molho, coelho, 

codorna al menarosto, galeto, 
churrasco, massa, maiosese e salada

Sopa de capeleti, pien, lesso,
codorna recheada, galeto, 

churrasco de gado e ovelha, queijo 
frito, massa, maionese e salada

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
salsichão, galeto, churrasco de 

gado, porco e ovelha, massa, 
maionese e salada

Sábado ao meio dia
Espeto Corrido

Campanha arrecada fundos para cirurgia de bebê com tumor medular

Luiz Rodrigues, de apenas 1 ano e 4 meses, precisa fazer cirurgia 
para não perder movimento total dos membros inferiores

1 ano e 4 meses, está lutan-
do contra um tumor medular. 
Ele nasceu com o tumor, que 
está comprometendo órgãos 
vitais e a disfunção motora. 
Com o avanço da doença, o 

bebê já perdeu a movimenta-
ção do pé direito e até mes-
mo os rins foram afetados. O 
menino precisa realizar uma 
cirurgia de alta complexida-
de, por isso os pais estão ar-

recadando fundos para evi-
tar que Luiz tenha paralisia 
total de membros inferiores. 
Para ajudar basta entrar em 
contato pelo telefone (54) 9 
9665 5086.

Strada Rodrigues, de apenas 
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Seu bolso

A Caixa Econômica Fe-
deral anunciou a suspensão 
da emissão de Cadastros de 
Pessoas Físicas (CPFs) em 
suas agências bancárias. A 
informação foi divulgada pela 
Receita Federal, segundo a 
qual o convênio com a insti-
tuição financeira chegou ao 
fim. No entanto, a inscrição 
no CPF ainda pode ser fei-
ta, gratuitamente, pelo site 

O Departamento Estadu-
al de Trânsito do Rio Grande 
do Sul (Detran-RS) publicou 
uma nota de alerta aos pro-
prietários de veículos que fi-
zeram o pagamento do licen-
ciamento na semana passada 
(09 a 13 de abril). Segundo 
o departamento, um proble-
ma no sistema da Companhia 
de Processamento de Dados 
do Estado do RS (Procergs) 
impediu que algumas infor-
mações de multas chegassem 
ao sistema bancário, por isso 
é necessário que essas pessoas 
verifiquem no site do Detran-

Caixa Econômica Federal não 
emitirá mais CPF

Inscrição no CPF pode ser feita pelo site da Receita ou em unidades 
de atendimento dos Correios ou Banco do Brasil

http://idg.receita.fazenda.
gov.br. Basta clicar no link 
“Inscrição CPF Internet”. 

O serviço está disponível 
24 horas, sete dias por sema-
na, inclusive em feriados. O 
cidadão também pode soli-
citar os serviços relativos ao 
CPF nas unidades de aten-
dimento dos Correios ou do 
Banco do Brasil, ao custo de 
R$ 7,00.

Detran-RS faz alerta para quem pagou licenciamento de 
veículo entre os dias 9 e 13 de abril

Consulta sobre situação do licenciamento deve ser feita no site do Detran-RS

RS se todos os débitos foram 
quitados. 

Ainda, de acordo com o 
Detran, é possível que algu-
mas pessoas que pagaram o 
IPVA não tenham pago todos 
os valores que compõem o li-
cenciamento anual (DPVAT, 
taxa de expedição e multas 
vencidas, além do imposto es-
tadual). Neste caso, não rece-
berão o novo documento.

Problema
O problema no sistema da 

Procergs já está regularizado, 
tendo afetado somente parte 

das pessoas que pagaram o li-
cenciamento entre 09 e 13 de 
abril. Segundo a companhia, 
a falha, que pode ter afetado 
36.628 veículos, foi provoca-
da por um incidente na rotina 
mensal de remessa de arqui-
vos para o sistema bancário, 
que afetou o envio de parte 
das multas. 

Como consultar
Se você pagou o licencia-

mento entre 09 e 13 de abril 
ou quer conferir a situação do 
seu veículo acesse www.de-
tran.rs.gov.br.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) au-
torizou na terça-feira (17) o 
reajuste médio de 22,47% nas 
contas de luz de consumido-
res atendidos pela RGE-Sul 
Distribuidora de Energia 
S.A, que passou a valer na 
quinta-feira (19). A RGE 
atende a 1,3 milhão de uni-
dades consumidoras. Para os 
consumidores residenciais, 
o índice de aumento será de 
20,96% e, para as unidades 
atendidas pela alta tensão, de 
24,99%.

Segundo a Aneel, o re-
ajuste faz parte da quarta 
revisão tarifária.  “A revisão 
tarifária está prevista nos 
contratos de concessão e tem 
por objetivo obter o equilíbrio 
das tarifas com base na re-
muneração dos investimentos 
das empresas voltados para 
a prestação dos serviços de 
distribuição e a cobertura de 
despesas”, detalha.

Audiência Pública
A ANEEL vai promover 

a partir das 8h30 de quinta-

Conta de luz fica 22% mais cara
Medida, autorizada na terça-feira, passou a valer ontem

-feira (26), a audiência públi-
ca que irá discutir a Quarta 
Revisão Tarifária Periódica 
da Rio Grande Energia S.A. 
O evento será realizado no 
auditório da Câmara de In-
dústria, Comércio e Serviços 
de Caxias do Sul (CIC), lo-
calizado na Rua Ítalo Victor 
Bersani, número 1134, bairro 
Jardim América. A empresa 
atende 1,4 milhão de unida-
des consumidoras localizadas 
em 255 municípios do Rio 
Grande do Sul, entre eles, 
Bento Gonçalves.

Conselho de 
Consumidores fará
Encontro para 
preparar para 
audiência pública 
Representantes de sin-

dicatos, federações, associa-
ções e câmaras de indústria, 
comércio e serviços e produ-
ção rural, e do poder público 
e consumidores residenciais 
de energia elétrica terão um 
encontro preparatório para a 
audiência na tarde de quarta-

-feira (25), das 14h às 15h30, 
na sede da RGE em Caxias 
do Sul (Sala Transformação). 
No local, o engenheiro Jenner 
Ferreira prestará consultoria 
gratuita para os representan-
tes da sociedade interessados 
em se manifestar diante da 
agência reguladora no dia se-
guinte.

 “Caso seja aprovado o 
aumento proposto pela Ane-
el, de mais de 19% na conta de 
luz, a economia de toda região 
estará sujeita a um impacto 
de aproximadamente R$ 800 
milhões, de junho de 2018 a 
maio de 2019. Mas, o que está 
acontecendo hoje é resulta-
do daquilo que foi discutido 
e aprovado em anos anterio-
res. Por isso é imprescindível 
a participação de todos os 
segmentos da sociedade no 
encontro preparatório e na 
Audiência Pública. As regras 
da nossa despesa com energia 
elétrica até 2023 estão em 
jogo”, destaca o presidente 
do Conselho de Consumido-
res da RGE, Claiton Gaieski 
Pires.

Interessadas nos cerca de 
62 milhões de inadimplen-
tes no país, muitas empresas 
prometem limpar o nome de 
consumidores que querem re-
cuperar crédito no mercado e 
retirar seu CPF das listas de 
negativados. Neste ano, o nú-
mero de inadimplentes que 
afirmam já ter contratado em-
presas na tentativa de limpar 
o nome aumentou 16 pontos 
percentuais (25%) em relação 
ao resultado de 2017 (9%):

 O levantamento é do Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). Segundo a 
consulta, 14% dos entrevista-
dos que contrataram o servi-
ço disseram que a situação foi 
resolvida, com aumento de 10 
pontos percentuais em relação 
ao ano passado (4%); 11% não 

Contratação de empresas para limpar 
nome quase triplica em um ano

tiveram o nome limpo, com 5 
pontos percentuais a mais de 
casos sem solução, na compa-
ração com 2017 (6%). Entre 
os que contrataram e não 
tiveram o nome limpo, 39% 
receberam parte do dinheiro 
de volta, 31% receberam todo 
o dinheiro e 30% não foram 
restituídos em nada.

Os principais motivos 
para contratar a empresa 
foram: garantir que o nome 
fosse realmente limpo (24%), 
receber ajuda nas negocia-
ções (19%) e evitar constran-
gimentos com os credores 
(19%). 

O valor pago para limpar 
o nome foi, em média, de R$ 
375,21 – 45% pagaram um 
valor antecipado fixo e 37%, 
um valor antecipado com 
percentual sobre o valor da 
dívida.
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O atleta bento-gonçal-
vense Andersson Rossi, da 
Associação Garibaldense de 
Ciclismo (AGACI), subiu ao 
pódio na categoria sub-35 na 
Copa Internacional de Moun-
tain Bike (MTB), realizada no 
último final de semana, entre 
os dias 14 e 15, em Araxá. 
Na prova de Cross Country 
Olímpico (XCO), o atleta se 
destacou no trajeto e termi-
nou a competição no Top 10 
da categoria. 

Com a participação de 
aproximadamente 80 atletas 
na categoria, somada com o 
difícil trajeto, Rossi conse-
guiu protagonizar uma boa 
atuação na maior prova de 
Cross Country das Américas, 

legenda: Na prova de Cross Country Olímpico (XCO), o atleta se des-
tacou no trajeto e terminou a competição no Top 10 da categoria

Atleta de Bento sobe ao pódio 
na Copa Internacional de MTB
Andersson Rossi conquistou o 10º lugar na categoria sub-35 
em Araxá-MG

chegando na 10ª colocação. 
“A prova foi dura. Consegui 
largar bem, depois sofri um 
pouco, me passou bastante 
atletas, mas consegui recu-
perar e chegar na 10ª colo-
cação. É uma das provas mais 
técnicas que tem, com uma 
elevação acumulada de 900m 
e com atletas de vários países 
da América”, ressaltou o ben-
to-gonçalvense. 

Já possuindo experiência 
na competição internacional, 
tanto nas provas de XCO e 
XCM, o atleta almeja disputar 
todas as quatro etapas da copa 
de MTB em busca da evolu-
ção. A próxima etapa será re-
alizada em junho, no municí-
pio de Ouro Preto-MG. 

Os atletas da Associação 
Downhill do Vinho (ADHV) 
conquistaram resultados 
expressivos na 2ª Etapa do 
Campeonato Gaúcho de 
Downhill, realizada neste fi-
nal de semana, nos dias 14 e 
15, em Sapiranga. Ao todo, 
12 atletas da equipe da Serra 
Gaúcha subiram ao pódio da 
competição, a qual também 
valeu pontos para o Ranking 
Brasileiro da modalidade. 

Na categoria Elite, o atle-

Atletas da Serra sobem ao pódio na Etapa 
do Campeonato Gaúcho de Downhill 
Provas foram realizadas neste final de semana, em Sapiranga   

ta bento-gonçalvense Lucas 
Bertol se destacou na prova 
e conquistou o 2º lugar no 
pódio. Três atletas da ADHV 
conquistaram o título da 
etapa da competição estadu-
al, são eles o ciclista Nathan 
Kamporst, pela categoria 
Sub-30, Leonardo Becker, 
pela categoria Infantil, e Da-
nilo Spader, nos veteranos. 
Além disso, a equipe con-
quistou bons resultados nas 
categorias sub-30, com três 
atletas subindo ao pódio, e na 

Master A2, com dois atletas 
entre os cinco primeiros co-
locados. 

O próximo comprimisso 
da equipe será nos dias 5 e 
6 de maio, quando acontece 
a 3ª etapa do Campeonato 
Gaúcho de Downhill, na ci-
dade de Erechim. 

Na categoria Elite, o atleta bento-gonçalvense Lucas Bertol se desta-
cou na prova e conquistou o 2º lugar no pódio

Lucas Bertol - Elite: 2º 
lugar;
Danilo Spader - Vetera-
nos: 1º lugar;
Nathan Kamporst - Sub-
30: 1º lugar;
Rômulo Compagnoni - 
Sub-30: 4º lugar;
Felipe Carraro - Sub-30: 
5º lugar;
Douglas Dal Ponte - 
Sub-23: 4º lugar;
Filipe Spader - Master 
A2: 2º lugar;
Diogo Zanetti - Master 
A2: 5º lugar;
Leonardo Becker - In-
fantil: 1º lugar;
Cristian Rebelato - Rígi-
da Pro: 5º lugar.
Talia Somensi - Femini-
no: 5º lugar;
Daniel Dal Castel - Mas-
ter B1: 3º lugar;

RESULTADOS DA 
ADHV: 

O atleta de Bento Gon-
çalves, Bruno Ruffoni Cor-
rêa, conquistou a medalha de 
bronze na categoria sub-13 
no Campeonato Brasileiro - 
Região V, realizado no último 
final de semana, entre os dias 
14 e 15, em Itapecerica, São 
Paulo. O atleta se destacou 
na categoria, realizando boas 
lutar e levando para casa o 3º 
lugar na competição nacio-
nal. 

Com as vagas garantidas 
por meio da Seletiva Esta- Bruno Ruffoni Corrêa, conquistou a medalha de bronze na categoria 

sub-13 no Campeonato Brasileiro - Região V

Jovem ganha medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Judô 
Atleta subiu ao pódio na categoria sub-13

dual, Bruno Ruffoni Corrêa 
e Celine Lerin disputaram 
a competição em busca do 
título inédito. Na categoria 
sub-13, realizando uma boa 
atuação, Bruno garantiu a 
medalha de bronze. “Ele fez 
boas lutas, o nível é muito 
alto e o Bruno perdeu por 
detalhe. Ele está em evolução 
e com certeza a gente espera 
resultados melhores durante 
o ano”, ressaltou o sensei An-
dré Oliveira. 

A atleta Celine Lerin 
também se destacou na dis-

puta da competição na cate-
goria sub-18 e, logo de cara, 
enfrentou uma difícil opo-
nente, a qual conquistou o 2º 
lugar na categoria. “A Celine 
desenvolveu um bom judô 
pelo tempo de experiência 
que ela tem e ela enfrentou 
difíceis adversárias. A cam-
peã da categoria sub-18 foi 
recém campeã de um torneio 
na Tunísia”, explicou o sen-
sei da Physio Judô. 

Além dos atletas que 
entraram no tatame, o atle-
ta faixa preta Fábio Ruffoni 

prestou prova de arbitragem 
na categoria nacional B, da 
confederação Brasileira de 

Judô, e foi aprovado com um 
dos melhores graus da arbi-
tragem. 
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Esporte

Polícia

Por volta das 20h30 de 
quarta-feira (18), o Pelo-
tão de Operações Especiais 
(POE) da Brigada Militar de 
Bento Gonçalves, apreendeu 
um menor e prendeu um ho-
mem em um conhecido ponto 
de tráfico, na Rua 7 de Se-
tembro, no bairro Fenavinho.

Com a dupla, foram lo-
calizados dois revólveres (um 
calibre 38 e outro calibre 
32), 9 munições, 58 pedras 
de crack fracionadas e em-
baladas prontas para venda, 
uma pedra grande de crack, 

Homem preso e menor apreendido 
com drogas no bairro Fenavinho

uma bucha de cocaína, uma 
balança de precisão, R$ 318, 
85 em dinheiro e objetos pro-
venientes de furto, os quais 
são trocados por droga por 
usuários.

O maior, identificado 
como M.D.B.S, de 24 anos, 
possui antecedentes por re-
ceptação, furto qualificado 
e tráfico. Ambos foram con-
duzidos à Delegacia de Polí-
cia de Pronto Atendimento 
(DPPA), juntamente com o 
material apreendido, para os 
procedimentos de praxe.

Policiais da Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA) fizeram uma 

Polícia Civil apreende máquinas caça-níqueis 
no Botafogo

Ceduleiras e pen drives foram 
apreendidos pela Polícia Civil

operação de combate à jogos 
de azar na tarde de quarta-
-feira (18). Segundo o bole-
tim de ocorrência, um bar na 
Rua José de Carli, no bairro 
Botafogo, funcionava com 
quatro máquinas caça-ní-
queis, todas expostas no mes-
mo ambiente frequentado por 

clientes e atendentes. Foram 
apreendidas as 4 ceduleiras 
e 4 pen drives com jogos pro-
gramados para as máquinas.  
O proprietário, de 56 anos, 
que estava no local, foi condu-
zido à DPPA.  

Máquinas estavam expostas 
no bar

Operação foi feita na tarde de 
quarta-feira

Maior, identificado como M.D.B.S, de 24 anos, possui antecedentes 
por receptação, furto qualificado e tráfico

Dois casos de roubos a pedes-
tres foram registrados nesta sema-
na, na Avenida Osvaldo Aranha, 
no bairro Cidade Alta. O primeiro 
caso aconteceu na terça-feira (17), 
quando um vendedor ambulante, 
que vendia bolachas para uma co-
munidade cristã, foi descansar no 
portão da rodoviária.

 De acordo com o boletim de 
ocorrência, o homem, de 33 anos, 
sentiu uma paulada na cabeça e 
desmaiou, sendo socorrido por 

Assaltos a pedestres na Osvaldo Aranha
populares e acordando na UPA 24 
horas. Foram roubadas duas saco-
las com mercadorias da vítima e um 
aparelho celular. 

O segundo caso aconteceu por 
volta das 7h de quarta-feira (18), 
quando uma adolescente, de 13 
anos, estava caminhando nas pro-
ximidades de uma padaria, quan-
do foi abordada por um assaltante 
portando uma faca. Ele exigiu que 
a menor entregasse um aparelho 
celular.

Entrou em vigor, na 
quinta-feira (19), a nova Lei 
13.546/2017, que dispõe a am-
pliação de penas mínimas e má-
ximas para o condutor de veículo 
automotor que provocar, sob 
efeito de álcool e outras drogas, 
acidentes de trânsito que re-
sultarem em homicídio culposo 
(quanto não há a intenção de 
matar) ou lesão corporal grave 
ou gravíssima. A nova legislação, 
que foi sancionada em dezem-
bro de 2017, modificou artigos 
e outros dispositivos do Códi-
go Brasileiro de Trânsito (Lei 
9.503/1997).

 

Mudanças
Antes, a pena de prisão 

para o motorista que cometesse 
homicídio culposo no trânsito 

Nova lei para condutor embriagado entra em vigor
estando sob efeito de álcool ou 
outras drogas psicoativas variava 
de 2 a 5 anos. Com a mudança, a 
pena aumenta para entre 5 e 8 
anos de prisão. Além disso, a lei 
também proíbe o motorista de 
obter permissão ou habilitação 
para dirigir veículo novamente. 
Já no caso de lesão corporal gra-
ve ou gravíssima, a pena de pri-
são, que variava de seis meses a 
2 anos, agora foi ampliada para 
prisão de 2 a 5 anos, incluindo 
também a possibilidade de sus-
pensão ou perda do direito de 
dirigir.

As alterações no Código 
Brasileiro de Trânsito (CBT) 
também incluem a tipificação 
como crime de trânsito a par-
ticipação em corridas em vias 
públicas, os chamados rachas ou 

pegas. Para reforçar o cumpri-
mento das penas, foi acrescenta-
da à legislação um parágrafo que 
determina que “o juiz fixará a 
pena-base segundo as diretrizes 
previstas no Artigo 59 do Decre-
to-Lei 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), dando 
especial atenção à culpabilidade 
do agente e às circunstâncias e 
consequências do crime”.

Outra mudança é em rela-
ção à fiança determinada pela 
autoridade policial. Ou seja, o 
delegado não poderá mais ar-
bitrar a fiança e conceder o di-
reito ao acusado de responder o 
processo em liberdade, nos casos 
de lesão e morte . A partir de 
agora, o condutor será recolhido 
ao presídio e apenas o judiciário 
poderá arbitrar fiança.

Quatro armas foram apre-
endidas pela Brigada Militar 
na última semana. Dois revól-
veres na noite de quarta-feira 
(18) e, na tarde de quinta-feira 
(19), uma pistola e um revól-
ver. Com isso, o total de armas 
apreendidas em 2018 no mu-
nicípio chega a 29. O número 
já é superior ao primeiro se-
mestre do ano passado.  Em 
termos de comparação, em 
2017 foram apreendidas 32 
armas e, em outubro passado, 
o índice chegava apenas a 26.

De acordo com o major 
Álvaro Martinelli, do 3°  Bata-
lhão de Policiamento de Áreas 
Turísticas (3°BPAT), o núme-
ro é preocupante. “Estamos 
falando sobre armas na mão de 
bandidos. Não são casos de ‘era 

Apreensão de armas em Bento já supera primeiro semestre de 2017
alguém que estava sem a posse 
ou com problemas de docu-
mentação’”, ressalta.

Segundo dados da BM, 
Bento é responsável por gran-
de parte das apreensões na 
região de policiamento do 3° 
BPAT, que registrou 46 apre-
ensões até o fechamento desta 
edição.

Crimes em Bento
Na análise de Martinelli, 

Bento Gonçalves não possui 
um problema específico de 
crime. “A cidade se caracteri-
za pela dinamicidade. O crime 
que eu tenho hoje pode não ser 
o mesmo de amanhã. Na se-
mana passada, tivemos o der-
rame de notas falsas. Há pou-
cos dias chegamos  a ter três 

homicídios em um dia. Não 
podemos dizer que é um crime 
pontual, que é homicídio, que 
é tráfico de drogas”, explica. 
“Posso conseguir dados desde 
que o município foi criado e 
não teve um ano que o número 
de homicídios baixou. Em al-
guns anos, ele até se manteve 
no mesmo índice. Dá para se 
contar nos dedos as regiões e 
cidades que tiveram, ao longo 
dos anos, redução de crimes de 
homicídio, que é aquele crime 
pontual, que todo mundo vê”, 
acrescenta.

O major salienta que é 
importante que a vítima de 
qualquer crime faça registro 
de ocorrência. “Nós temos 
problemas de crimes que não 
são registrados. Pessoas que 

pensam que não adianta fa-
zer boletim de ocorrência. 
As nossas ações são pautadas 
com indicadores. Você vai agir 
pontualmente no bairro, no 
horário e na região que está 
acontecendo esse tipo de cri-
me. A gente procura combater 
o que está com o índice mais 
alto”, registra Martinelli.

Tecnologia 
O major ainda comentou 

sobre a relevância da tecnolo-
gia no combate à criminalida-
de, citando o Centro Integra-
do de Operações, inaugurado 
no final de 2017. “O que a 
gente sempre deixou bem cla-
ro é que o centro integrado é 
só a primeira porta em termo 
de tecnologia. Se não integrar 

outros meios a ele, vai se tor-
nar obsoleto. Estamos conver-
sando com o empresariado, 
com a prefeitura para se ex-
pandir os locais de observação 
e discutindo quais as melhores 
câmeras”, constata. “O nosso 
problema de roubo a pedes-
tre na Osvaldo Aranha, por 
exemplo, não é possível colo-
car 20 brigadianos na hora da 
ocorrência, mas o ideal é mo-
nitorar através da tecnologia”, 
conclui.

Apreensões
2017 2018
Jan: 1   2
Fev: 2 12
Março: 6  6
*Abril 2  9
*dados até dia 19



Jornal Gazeta - 20 de abril de 2018 Jornal Gazeta  - 20 de abril de 2018 11Polícia

Na manhã de quarta-fei-
ra (18), uma guarnição do 
Policiamento Comunitário, 
em abordagens pelos bair-
ros Pomarosa e Municipal, 
abordou na Estrada da Vin-
dima um homem de 51 anos. 
Identificado como L.S.T, 51 
anos, foi constatado no sis-
tema que havia um mandado 
de prisão em aberto contra 

Procurado por estupro é preso em Bento
ele pelo crime de estupro de 
vulnerável, ocorrido em 2012. 
O acusado, que também pos-
sui antecedentes por recepta-
ção em 2015 e homicídio na 
direção de veículo automotor 
em 2009, chegou a dizer o 
nome de outra pessoa duran-
te a abordagem, para não ser 
flagrado em situação de pro-
curado.

Uma loja de vestuário, 
localizada na Rua General 
Gomes Carneiro, no centro, 
foi alvo de quatro assaltan-
tes por volta das 17h50 de 
quarta-feira (18). A quadri-
lha mencionou estar armada 
e roubou R$100 do caixa, um 

Loja é alvo de assalto no centro
aparelho celular Samsung 
Galaxy 7, um relógio femi-
nino e joias das vítimas que 
estavam no local. Ninguém 
ficou ferido. As imagens das 
câmeras de monitoramento 
serão analisadas pela Polícia 
Civil.

Um caso de rapto e rou-
bo de veículo foi registrado na 
DPPA na madrugada de quin-
ta-feira (19). Segundo o relato 
da vítima, um homem de 51 
anos, ele estava na casa de um 
amigo, na Rua Eurico Viana, 
no bairro Juventude, quando 
saiu e foi até o local onde seu 
veículo, uma Spacefox, estava 

Rapto e roubo de veículo no bairro Juventude
estacionado. Quando entrou no 
veículo, um indivíduo, que esta-
va próximo, sentou-se no ban-
co de trás e encostou algo- que 
descreveu como parecido com 
uma arma de fogo- nas costas 
do homem. 

Ele ordenou que a víti-
ma dirigisse em direção à São 
Valentim e entrasse no trevo 

que dá acesso à Faria Lemos. 
Depois, próximo a uma trans-
portadora, fez o homem sair 
do veículo e assumiu o volante, 
fugindo em seguida. A vítima 
precisou caminhar até uma re-
sidência nas proximidades para 
pedir ajuda. Foram roubados 
os documentos do veículo e 
uma motoca elétrica infantil.

- Nas notas da Primeira Família (1994 a 2010)
Verifique a Marca-d’Água, a Imagem Latente e o 
Registro Coincidente. Olhando a nota contra a luz, o 
desenho das Armas Nacionais impresso em um lado 
deve se ajustar exatamente ao mesmo desenho do 
outro lado. Verifique também o Relevo, o papel legíti-
mo é menos liso que o papel comum.

- Nas cédulas da Segunda Família do Real (a partir de 
2010)
Verifique a Marca-d’Água, o Número Escondido, a 
Faixa Holográfica (nas notas de 50 e 100 reais) e 
o Número que Muda de Cor(nas notas de 10 e 20 
reais). Sinta também o Alto-Relevo.

COMO IDENTIFICAR UMA NOTA FALSA 
(FONTE BANCO CENTRAL)

FAIXA HOLOGRÁFICA: Nas cédulas da segunda família do 
real: na nota de R$50, o número 50 e a palavra “reais” se 
alternam, a figura da onça fica colorida, e na folha apare-
cem diversas cores em movimento. Na nota de R$100, o 
número 100 e a palavra “reais” se alternam, a figura da 
garoupa fica colorida, e no coral aparecem diversas cores 
em movimento.

MARCA: Marca-d’Água das duas famílias do real ajudam na 
verificação de autenticidade

Elas têm várias caracte-
rísticas semelhantes a uma 
nota verdadeira: o mesmo 
tom de azul, a mesma dispo-
sição dos textos e imagens. 
Porém, alguns detalhes nas 
cédulas falsas recebidas pela 
polícia civil de Bento Gonçal-
ves passam despercebidos na 
pressa do dia-a-dia. Um deles 
é a qualidade da impressão, 
que se bem observada não 

Polícia investiga derrame de notas falsas de R$100 no município
tem a alta resolução do papel 
impresso pela Casa da Moe-
da. O outro, que pode de fato 
ajudar a vítima a identificar 
o crime, é o teste da caneta, 
pelo qual as cédulas falsas de 
R$100, 00, não passaram.

De acordo com o titular 
da 2ª Delegacia de Polícia, 
Álvaro Luiz Pacheco Becker, 
o possível derramamento de 
notas falsas no município 

está sendo investigado. Já 
chegaram três notas, todas 
de R$100, às autoridades, 
provenientes de vítimas do 
comércio. “É possível que te-
nham notas falsas também de 
R$50 em circulação”, alerta.

“A delegacia orienta aos 
comerciantes e as pessoas que 
tenham notas de R$100 que 
façam o teste para verificar a 
autenticidade. Caso sejam no-
tas falsas, comuniquem ime-
diatamente à polícia”, pontua 
Becker. “Caso o comerciante 
receba esta nota, não perceba 
na hora e não queira prejuízo, 
porque a cédula é quase que 
autêntica pela sua falsifica-
ção de primeira linha, poderá 
responder também ao crime 
de colocação de moeda falsa”, 
explica o delegado.

Falsificar dinheiro é cri-
me previsto pelo artigo 289 
do Código Penal, com pena 
prevista de 3 a 12 anos de 
prisão. Quem tentar colocar 
uma cédula falsa em circula-
ção depois de tomar conheci-
mento de sua falsidade, mes-
mo que a tenha recebido de 
boa fé, pode ser condenado a 
uma pena de 6 meses a 2 anos 
de detenção. “Nós investiga-
remos o caso, se for de com-
petência da polícia civil, con-
tinuará aqui, tratado como 
estelionato. Caso contrário, 
será encaminhado à polícia 
federal, tendo em vista que 
a maioria desses crimes que 
envolve moeda falsa é de alça-
da da justiça federal”.

Vendas em 
redes sociais
Questionado sobre anún-

cios de vendas de cédulas fal-
sas em redes sociais, tais como 
grupos de Facebook (Desa-
pega BG) e sites de vendas 
(OLX), o delegado afirmou 
ter conhecimento. “Colocar à 
venda notas falsas através da 
internet é crime. Se alguém 
comprou responderá pela fal-
sificação e colocação de moe-
da falsa”, completa.

Procurado, na manhã de 
quinta-feira, até o fechamen-

to de edição, o presidente da 
CDL não retornou à reporta-
gem.

Comércio
De acordo com o gerente 

de um posto de combustível, 
Jair Zani, é preciso ter um 
cuidado especial para evitar 
pegar uma nota falsa. “Pri-
meiro passo é olhar as mar-
cas da água, essa é a parte 
mais importante. A caneta 
não detecta a falsificação de 
algumas notas, mas as de R$ 
20, R$ 50 e R$ 100 reais tem 
uma tirinha dentro e nessa 
nota está gravado o valor da 
nota”, afirma.

O gerente afirma que em 
caso do estabelecimento fi-
car com alguma nota falsa, as 
mesmas ficam separadas das 
outras verdadeiras, evitan-
do passar para um possível 
cliente. “Se pegarmos nota 
falsa não podemos repassar, 
então ficamos no prejuízo 
e deixamos ela de lado, até 
porque quem trabalha em co-
mércio tem que cuidar para 

não repassar para o cliente”, 
orienta.

O gerente de uma loté-
rica, José Zanetti Carli, diz 
que dificilmente um falsário 
repassa alguma nota falsa no 
estabelecimento. Para ele, 
a melhor solução é o treina-
mento dos funcionários. “Não 
tivemos problemas aqui na 
lotérica, talvez os falsários 
saibam que não é fácil passar 
uma nota falsa em bancos ou 
até mesmo em lotéricas, por-
que as atendentes são treina-
das e tem curso. O ideal mes-
mo para quem trabalha com 
dinheiro é conhecer a nota, 
e com a prática se percebe 
facilmente. Aqui nem traba-
lhamos com caneta porque 
conhecemos a nota que é fal-
sificada”, diz.

Apesar de estar seguro 
de que suas atendentes têm 
prática em identificar uma 
nota falsa, o gerente enfati-
za que se acontecer de serem 
surpreendidos por dinheiro 
falsificado, a polícia civil será 
acionada.  

Notas falsas apreendidas pela polícia civil têm detalhes seme-
lhantes com as verdadeiras, que podem passar despercebidos no 
dia-a-dia



14:30h – Dublado 2D
16:30h – Dublado 2D
18:30h – Dublado 2D

Um Lugar 
Silencioso
18:30h – Dublado 2D
21:00h – Legendado 2D

Nada a Perder
20:30h – Nacional 2D

Sobrenatural 
V.E
14:00h – Legendado 2D
16:20h – Dublado 2D

O Homem das 
Cavernas
16:30h – Dublado 2D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
20/04

Sáb
21/04

Dom
22/04

Seg
23/04

↑ 27°C
↓ 13°C

↑ 27°C
↓ 15°C

↑ 25°C
↓ 16°C

↑ 27°C
↓ 17°C
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Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Chuva
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV: Moderado

CINEMA
Validade da programação:20/04/2018 a 27/04/2018 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

L’américa Shopping

Pedro Coelho
13:45h – Dublado 2D

Círculo de
Fogo: A Revol-
ta

Shopping Bento: 3055 2442
L’américa Shopping: 3454 1334
Salas tradicionais (2D): R$ 26,00 inteira e R$ 13,00 meia
Salas 3D : R$30,00 inteira e R$15,00 meia
Promoção: na terça-feira todos pagam meia entrada e no 
último sabado do mês valores únicos: R$ 20,00 inteira e 
R$ 10,00 meia

16:20h - Dublado 2D

Jogador n° 1
13:45h – Dublado 3D
18:30h – Dublado 2D

Rampage 
Destruição To-
tal
16:20h – Legendado 3D
21:10h – Legendado 3D

Um Lugar 
Silencioso
18:30h – Dublado 2D
21:00h – Legendado 2D

Shopping Bento

Pedro Coelho


