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Coxão de fora, 
patinho e tatu 
bovino Kg

15,99

Carne 
moída de 2° Kg

10,99

Agulha 
bovína Kg

8,49
Paleta de 
gado
Kg

9,49

Coxa e 
sobrecoxa 
tradicional Kg

3,49

Pernil 
suíno
Kg

6,99

Paleta 
suína
Kg

5,90

Carré
suíno Kg

6,99

Ovos brancos 
bandeja
30 uni.

7,99

Massas
Crtadas
Isabela 500gr

1,99

Biscoitos 
Triunfo
400 gr

3,49

Nescau
400 gr

4,99
Feijão 
prato 
bom 1Kg

2,99

Arroz 
Super 
Ecco 5Kg

9,49

Farinha 
Orquídea
5 Kg

7,99

Óleo de 
Soja
900 ml

2,89

Molho de 
Tomate
Predilecta

1,19
Leite 
Languiru

Preço 
Especial

Maionese
Hellman’s 
500 g

5,49

Pepinos 
da Serra

3,79

Erva Mate 
Rei Verde 
1 Kg

7,99

Café
Melitta
500 gr

10,99
Café 
Bom Jesus 
500 gr

8,49

Detergente
de Louças
Girando Sol 
500 ml

0,99
Água sanitária 
Girando Sol 
2l

3,29

Papel Higiênico 
Duetto Folha Dupla
12 Rolos

10,99

Creme 
Dental 
Sorriso

1,79

Shampoo
Palmolive
350 ml

4,99

Sabonete 
Palmolive
150gr

2,19

Amaciante
TixanYpê
2l

5,49

Sabão em Pó
Omo Kg

7,99
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Jose dos Santos, auxiliar de 
serviços gerais aposentado, filho 
de Oralina dos Santos, nasci-
do em 16/07/1960, falecido em 
23/04/2018, natural de Guarujá 
do Sul, SC, morador da Rua Ari 
da Silva, Bento Gonçalves, Soltei-
ro 

Valentina Tieppo Grans, filha 
de Eliton Kuster Grans e Caroline 
Tieppo, nascida em 15/04/2018, 
falecida em 21/04/2018, natural 
de Bento Gonçalves, RS, morado-
ra da Rua Guilherme Guigno, Ve-
ranópolis, Solteira 

Maria Benatti Menegat, do 
lar aposentada, filha de Atilio 
Benatti e Italina Panizzi Benatti, 
nascida em 22/10/1953, falecida 
em 23/04/2018, natural de Bento 

Gonçalves, RS, moradora da Rua 
Carlos Dreher Filho, Bento Gon-
çalves, Casada 

Carolina Carlesso Dalle Las-
te, agricultora aposentada, filha 
de Henrique Carlesso e Benvenu-
ta Justina Picoli Carlesso, nas-
cida em 13/09/1936, falecida em 
24/04/2018, natural de Muçum, 
RS, moradora da Rua Luiz Pedro 
de Marco, Bento Gonçalves, Casa-
da 

Rafael Agnoletto, serviços 
gerais autônomo, filho de Vital 
Agnoletto e Eni Ana de Deus Ag-
noletto, nascido em 24/12/1995, 
falecido em 23/04/2018, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mora-
dor da Rua Angelo Marcon, Bento 
Gonçalves, Solteiro 

ÓBITOS

Na última semana, a Asso-
ciação das Empresas de Cons-
trução Civil da região dos Vi-
nhedos (Ascon Vinhedos) e a 
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC) promo-
veram o evento “O Futuro da 
Minha Cidade”, que visou mo-
bilizar a sociedade a pensar em 
Bento Gonçalves para os próxi-
mos 20 anos.  O projeto já pas-
sou por municípios do país e em 
cada um deles, foi apresenta-
da a proposta de construir um 
conselho plural e apartidário, 
composto por diversos setores 
da sociedade, para elaborar um 
modelo de planejamento sus-
tentável para o desenvolvimento 
econômico e social. “Fizemos um 
chamamento as entidades e hoje 
estamos aqui ouvindo as pro-
postas desta metodologia, que 
já deu muito certo em outras 
cidades e que pode representar 
um novo olhar para as formas de 
organizar os interesses da popu-
lação e as ações para uma Bento 
Gonçalves melhor nas próximas 

“O Futuro da Minha Cidade” debate 
Bento para os próximos 20 anos

Adriano De Bacco, presidente da 
Ascon, destacou a relevância do 
evento

décadas”, destacou o presidente 
da Ascon, Adriano De Bacco na 
abertura do evento.

No próximo sábado, dia 5, 
acontece a 2ª Educação Esco-
teira, organizado pelo Grupo 
Escoteiro Ciretama e os Es-
coteiros do Brasil. Das 8h até 
às 11h, cerca de 200 alunos da 
escola Noely Clemente da Rossi 
devem participar de uma pales-
tra, atividades, jogos e canções 
escoteiras. Segundo os organi-
zadores, o principal objetivo é 
de oferecer em espaços escola-
res um conjunto de atividades 
escoteiras, relacionadas com o 
tema anual- Escotismo, Educa-
ção para a Vida, cujo conteúdo 
possa apoiar a prática de maté-
rias aplicadas na educação bási-
ca.

Grupo escoteiro Ciretama promove atividade 
educativa em escola no próximo sábado

Outro diferencial é que o 
evento tem grande impacto so-
cial, beneficiando tanto os asso-
ciados e especialmente os estu-
dantes em todo o país. A ideia é 
contar com a experiência sólida 
dos escoteiros, apresentando 
atividades que se relacionem 
com o tema do ano – “Educação 
para a vida” – e conteúdo da Base 
Nacional Comum Curricular, de 
forma divertida e atraente.

Ainda segundo os organi-
zadores, “a ideia é que com as 
atividades do dia os escoteiros 
poderão contribuir, um pouco, 
com o esforço dessa renomada 
Instituição para educar crianças 
e jovens”.

Atletas amadores e profissio-
nais de todo o Brasil já podem ga-
rantir sua participação na quinta 
edição da tradicional corrida 
noturna Sparkling Night Run 
2018, cuja prova será nas ruas de 
Bento Gonçalves. O lote promo-
cional celebra o início das inscri-
ções e os interessados terão entre 
os dias 05 e 09 de maio o custo de 
apenas R$ 90,00 para efetivar a 
participação (simbolicamente, o 
mesmo valor praticado na edição 
inaugural, em 2015).

Ao fazer a inscrição, o atleta 
tem direito a um kit que contem-
pla o número de peito e chip; uma 
camiseta de manga curta e uma 
sacola personalizada. Além disso, 
o participante recebe um combo 
para curtir a Festa do Espuman-
te, encontro de confraternização 
que ocorre após a prova com de-
gustação de bebidas premiadas 
e delícias da gastronomia local, 
contendo um ticket para taça de 
acrílico; um ticket para degus-
tação de espumante; um ticket 
para degustação de massa; duas 
pulseiras de acesso à área VIP.

As inscrições podem ser fei-
tas no site www.sparklingnigh-
trun.com.br. Depois dessa data, 
os ingressos serão comercializa-
dos em três lotes. No primeiro 
deles, há desconto de 10% para 

5ª edição da Sparkling Night Run abre inscrições 
com lote promocional
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equipes com cinco ou mais par-
ticipantes

 
A prova
A Sparkling Night Run está 

confirmada para 10 de novembro, 
unindo atividade física, diversão 
e belos cenários em percursos de 
5 km e 10 km, nas categorias In-
dividual e Dupla. A quinta edição 
da corrida traz, também, uma no-

Corrida noturna pelas ruas de Bento Gonçalves está confirmada para o dia 
10 de novembro

vidade: a modalidade ‘caminha-
da’, com trajeto de 4km. Além 
disso, continuam as modalida-
des corridas 5 km (individual) e 
10 km (individual ou dupla). Os 
pontos de partida e de chegada 
serão na Via Del Vino, área cen-
tral da cidade, e o percurso passa 
por monumentos como as igrejas 
Cristo Rei e São Bento, além do 
Museu Municipal.

A Campanha do Agasalho 
2018 promovida pela Parceiros 

Parceiros Voluntários promove campanha do agasalho

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 19674: RAFAEL MONTAGNA, solteiro, empresário, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e MILENA DALLA VECCHIA, solteira, publicitá-
ria, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19675: GIOVANI MATIASSO, solteiro, técnico em cale-
fação, natural de Ronda Alta-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e ANA PAULA PELLIN, solteira, secretária, natural de 
Dois Lajeados, Guaporé-RS, residente e domiciliada em Bento Gon-
çalves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19679: JOEL SIQUEIRA DE LIMA, solteiro, movelei-
ro, natural de Barra do Turvo-SP, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e MÔNICA RAMOS OURIQUE, divorciada, do lar, 
natural de Tupanciretã-RS, residente e domiciliada em Bento Gon-
çalves. 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, 04 de maio de 2018.

 
CLEIDI CRISTINI DE SOUZA

Registradora Civil Designada

Voluntários de Bento Gonçal-
ves  e pelo Sicoob Vale do Vinho, 

foi lançada na última semana e 
segue até o dia 31 de maio. Na 
Serra gaúcha, além de Bento, 
outras três cidades participam 
da mobilização: Caxias do Sul, 
Farroupilha e Flores da Cunha. 

 “Esperamos fazer a triagem 
do material logo após o encerra-
mento da campanha e entregar 
para a comunidade carente na 
segunda semana de junho, para 
que as pessoas beneficiadas con-
sigam utilizar as peças antes do 
final do inverno e se mantenham 
aquecidas nos dias de frio rigo-
roso”, esclarece a gerente geral 
do Sicoob Bento Gonçalves, Ali-
ne Ansiliero.

Como doar os 
agasalhos
As peças de roupas, aga-

salhos, cobertores e calçados 
devem estar em bom estado de 
conservação para que outras 
pessoas possam utilizar e ame-
nizar o frio de imediato. As cai-
xas estarão identificadas com a 
logomarca da campanha até o 
dia 31 de maio. A doação pode 
ser feita nos pontos de coleta do 
município, que são: a agência do 
Sicoob-BG, na Rua Marechal 
Floriano, próximo ao Sine, no 
centro, e a sede do CIC-BG.
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VENDI MEU CARRO E NÃO TRANSFERI. 
QUEM PAGA O IPVA?

O prazo para enviar a de-
claração do Imposto de Renda 
terminou na última segunda-
-feira, dia 30 e Bento Gonçalves 
se configura entre os municípios 
gaúchos com a melhor média de 
declarações enviadas. 

De acordo com o delegado 
adjunto da Delegacia da Recei-
ta Federal do Brasil em Caxias 
do Sul, Valmor Lazzari, neste 
ano foram entregues 29.565 
declarações, representando um 
aumento de 1,60% (com  ontri-
buintes deixaram de entregar a 
declaração do Imposto de Renda 
neste ano, em Bento Gonçalves.  

O aumento de declara-
ções entregues supera também 
Caxias do Sul, que teve 0,29% a 
mais que o ano passado. 

“Tem ocorrido um aumento 
gradativo, muito em função do 
aumento da economia e tendo 
mais emprego acontece também 
o aumento de renda e com isso 
aumenta a tributação”, explica.

Ainda de acordo com o de-
legado adjunto, o balanço foi 
positivo sobre as declarações do 
país, com Bento Gonçalves fi-
cando acima da expectativa do 
governo. Lazzari salienta ainda 
que “a partir de agora o contri-
buinte pode consultar a declara-
ção de forma imediata no site da 
receita para saber o andamento 
do processamento da declaração 
para saber se não caiu em malha, 
e então regularizar para o próxi-
mo ano”.

Perdi o prazo. 
O que faço?
Quem perdeu o prazo terá 

que baixar o programa da Re-
ceita Federal e mandar a decla-
ração do Imposto de Renda. É 

Bento Gonçalves fica acima da média regional em 
número de entrega de Declarações do Imposto de Renda  
Neste ano foram entregues 29.565 declarações, ao passo que em 2017 foram 29.100, representando um aumento de 1,60%

recomendável que o contribuinte 
acerte as contas o quanto antes 
para pagar uma multa menor.

Assim que emitir a decla-
ração, o contribuinte receberá 
a “notificação de lançamento 
de multa” e a Darf da multa. O 
contribuinte terá 30 dias para 
pagar a multa e regularizar sua 
situação.

Restituições
O pagamento das restitui-

ções começa em 15 de junho e 
vai até 17 de dezembro, em sete 
lotes mensais. Quanto antes o 
contribuinte tiver entregado a 
declaração com os dados cor-
retos à Receita, mais cedo será 
ressarcido.

Têm prioridade no recebi-
mento pessoas com mais de 60 
anos, contribuintes com defici-

ência física ou mental e os que 
têm doença grave.

Tenho que pagar 
multa por atraso?
Sim. A multa é de no míni-

mo R$ 165,74 e no máximo 20% 
do imposto devido.

Como ela é calculada?
Quem não tem imposto a 

pagar terá R$ 165,74 desconta-
dos da sua restituição. Já aqueles 
que terão que pagar IR, a mul-
ta é de 1% ao mês, começando a 
contar a partir de maio. O valor 
máximo é de 20% do imposto de-
vido.

O que acontece 
com quem não faz 
a declaração?
Além do prejuízo financeiro 

com a multa, o contribuinte fica 
com o CPF “sujo”, o que pode 
lhe impedir de empréstimos, ti-
rar passaportes, obter certidão 
negativa para venda ou aluguel 
de imóvel e até prestar concurso 
público até a regularização da 
situação.

Quem enviou a 
declaração com erro 
e quer retificar 
paga multa?
Não. A declaração retifica-

dora não está sujeita à multa por 
atraso na entrega.

A malha fina
A relação do contribuinte 

com a Receita Federal não ter-
mina com o envio da declaração 
do Imposto de Renda 2018. É 
importante acompanhar, perio-
dicamente, como está o proces-

samento da declaração.
Normalmente, as pessoas 

ficam de olho no site da Recei-
ta apenas para saber quando vai 
sair a restituição, caso tenham 
valores a receber. Mas é impor-
tante ver se não caiu na malha 
fina.

Se preencheu um valor er-
rado ou omitiu alguma informa-
ção, como o rendimento de um 
dependente, certamente sua de-
claração terá problemas.

Acesse o Centro Virtual de 
Atendimento da Receita Fede-
ral (e-CAC) para acompanhar o 
processamento das declarações 
do IR. É necessário ter um códi-
go de acesso e senha para entrar 
no sistema.

Quando entrar na página 
principal do e-CAC, clique no 
item “Declarações e Demons-
trativos”, na parte de cima da 
página. Em seguida, selecione 
“Extrato do Processamento da 
DIRPF”, na lista à direita.

Na tela seguinte, você verá 
uma listagem das declarações 
entregues nos últimos anos, in-
clusive aquelas que foram re-
tificadas. Para cada declaração 
entregue, observe na coluna “Si-
tuação” se aparece a mensagem 
“processada” ou se há alguma 
observação, como “em análise” 
ou “com pendências”.

Se houver pendências e elas 
puderem ser retificadas pelo 
contribuinte no próprio site, a 
coluna “Serviços” terá um íco-
ne para que você faça a retifica-
ção online. Com as informações 
que precisam ser corrigidas em 
mãos, basta seguir as orienta-
ções do site e fazer a retificação. 
Confira no site, depois de alguns 
dias, se a pendência foi resolvi-
da.

Caso as pendências não pos-
sam ser corrigidas no próprio 
site, o caminho é apresentar 
uma declaração retificadora.

Providencie a correção o 
quanto antes. Se a Receita con-
vocar o contribuinte para pres-
tar esclarecimentos, ele não po-
derá mais retificar a declaração 
e ainda estará sujeito ao paga-
mento de multa.

Em torno de 460 contribuintes deixaram de entregar a declaração do Imposto de Renda neste ano em Bento 
Gonçalves

Bento está entre os municípios gaúchos com mais declarações enviadas
Para quem não enviou a declaração do imposto de renda pode ter multa 
de no mínimo R$ 165,74 e no máximo 20% do imposto devido.
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Sopa de capeleti, pien, lesso, 
salsichão, galeto, churrasco de gado, 

porco e ovelha, massa, 
maionese, saladas e abacaxi no espeto

Sopa de capeleti, pien, lesso, queijo 
frito, codona recheada, coelho,  galeto, 

churrasco de gado e ovelha, massa, 
maionese, saladas e abacaxi no espeto

Sopa de capeleti, pien, lesso, polenta, galinha 
ao molho,  coelho e codorna al menarosto, ga-
leto churasco de gado, porco e ovelha,  massa, 

maionesse, saladas e abacaxi no espeto

Almoço

Desde a última quarta-feira, 
dia 2, micro e pequenos empre-
sários que estão em dívida com 
a União começaram a aderir ao 
Programa Especial de Regulari-
zação Tributária das Microem-
presas e Empresas de Pequeno 
Porte (Refis). A iniciativa ofe-

Para aderir ao programa, o contribuinte deverá pagar uma entrada corres-
pondente a 5% do valor total da dívida, que poderá ser dividida em cinco 
prestações mensais 

Micro e pequenos empresários já podem aderir ao Refis
rece o parcelamento da dívida 
e descontos de até 90% sobre 
atrasos, de acordo com a moda-
lidade de adesão.

O prazo para inscrições co-
meçou quarta e vai até as 21h do 
dia 9 de julho, exclusivamente 
pela internet, no Portal e-CAC 

PGFN. Para se inscrever bas-
ta clicar na opção “Programa 
Especial de Regularização Tri-
butária – Simples Nacional”, 
disponível em “adesão ao parce-
lamento”.

O programa abrange os dé-
bitos vencidos até a competência 
do mês de novembro de 2017 
e inscritos em Dívida Ativa da 
União até a data de adesão ao 
programa, inclusive aqueles que 
foram objeto de parcelamentos 
anteriores ativos ou rescindidos, 
ou que estão em discussão judi-
cial, mesmo que em fase de exe-
cução fiscal ajuizada.

Para aderir ao programa, o 
contribuinte deverá pagar uma 
entrada correspondente a 5% do 
valor total da dívida, que poderá 
ser dividida em cinco prestações 
mensais. O montante restante 
poderá ser quitado em até 175 
parcelas. Os juros poderão ter 
redução de 50% a 90% e as mul-
tas de 25% a 70%, de acordo com 
o número de parcelas.

Valor da parcela 
não pode ser inferior
a R$ 300
Pelas regras do programa, o 

A agência Sine de Bento 
Gonçalves está com 42 vagas de 
empregos abertas nesta semana. 
São elas: Almoxarife (1); Assis-
tente técnico em aquecedores 
(1); Atendente de lojas (1); Aju-
dante de carga, descarga e en-
trega de mercadorias (1); Auxi-
liar administrativo (1); Auxiliar 
de linha de produção -vaga ex-
clusiva para PCD ou reabilitado 
INSS (1); Auxiliar de engenha-
ria de produto (1); Auxiliar de 
mecânico de autos (2); Auxiliar 
de padeiro (1); Auxiliar de con-
feiteiro (2); Açougueiro (4); Bio-
médico (1); Consultor de vendas 
(1); Coordenadora de festas (1); 
Eletricista de instalações de ve-
ículos automotores (1); Estofa-
dor de móveis (1); Farmacêutico 
(2); Fiscal de loja (1); Fiscal de 

Sine oferta 42 novas vagas de emprego
prevenção de perdas (1); Insta-
lador de equipamentos de áudio 
(1); Mecânico de manutenção de 
máquinas, em geral (2); Mecâ-
nico de manutenção de ônibus 
(1); Mecânico geometrista (1); 
Montador de pneus (1); Opera-
dor de máquina bordatriz (1); 
Operador de máquina de usinar 
madeira, em geral (1); Padeiro 
(1); Porteiro (1); Prensista (ope-
rador de prensa) (1); Recreacio-
nista de festas (1); Soldador (2); 
Técnico comercial (1); Torneiro 
mecânico (1); Técnico em saúde 
bucal (1); Vendedor externo (1).

Os interessados devem 
comparecer na agência, na Rua 
Marechal Floriano, 142, a par-
tir das 8h. Mais informações 
através dos telefones (54) 3451-
5822 / 3452-4824.

A conta de luz dos brasilei-
ros ficará mais cara em maio. De 
acordo com a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL), 
a bandeira tarifária para o mês 
de maio será a amarela, ou seja, 
com acréscimo de R$ 1,00 a cada 
100 (kWh). Com o fim do perí-
odo úmido e a menor incidência 
de chuvas, os reservatórios das 
hidrelétricas do Sudeste, Cen-
tro-Oeste e Nordeste estão com 
volumes mais baixos, o que resul-
ta em gradual aumento do risco 
hidrológico (GSF) e do preço da 
energia elétrica de curto prazo 
(PLD), as duas variáveis que de-
terminam a bandeira a ser acio-
nada. O sistema de bandeiras foi 
criado para sinalizar aos consu-
midores os custos reais da gera-
ção de energia elétrica. 

Aumento de 20%
Por outro lado, os consumi-

dores de Bento Gonçalves e região 
ainda terão dois meses de fôlego 
antes de entrar em vigor o au-
mento de cerca de 20% na ener-
gia, proposto pela ANEEL. Isso 
porque os índices finais da revisão 
serão definidos em 12 de junho e 
entram em vigor a partir do dia 
19 daquele mês. Se aprovados, 
os índices sugeridos resultarão 
em aumento de 19,73% para os 
clientes residenciais; 19,05% para 
as indústrias e, no caso mais se-
vero, 19,77% para os usuários da 
baixa tensão, onde se inclui boa 

Minha luz ficará mais cara neste mês?

parte do comércio. O Conselho 
de Consumidores da Rio Grande 
Energia S.A (RGE), tomando por 
base o faturamento anual da con-
cessionária, estima que o aumen-
to médio de 19,5% representaria 
um impacto de cerca de R$ 800 
milhões, apenas entre junho de 
2018 e maio de 2019.

Debate
No dia 26 de abril foi reali-

zada em Caxias do Sul (RS) uma 
sessão presencial de audiência 
pública para debater a Quar-
ta Revisão Tarifária Periódica 
da RGE. A audiência, ocorrida 
no Auditório da Câmara de In-
dústria, Comércio e Serviços de 
Caxias do Sul (CIC), contou com 
a presença de 76 participantes e 
sete expositores que se manifes-
taram sobre a revisão tarifária da 
empresa.

A promotora Janaína de Carli 
dos Santos informou, na ocasião, 
que o Ministério Público do Rio 
Grande do Sul, por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça Especia-

lizada de Caxias do Sul, instau-
rou expediente para questionar 
a RGE e a ANEEL a respeito da 
proposta de aumento de mais de 
19% na conta de luz de 1,4 milhão 
de consumidores de 255 municí-
pios.

“O aumento proposto é bas-
tante significativo para os con-
sumidores. Ainda mais, no atual 
momento econômico. Então, ofi-
ciamos a RGE para apresentar 
suas planilhas e a Aneel a se ma-
nifestar sobre a análise que levou 
a esta proposta. Quando estas 
informações chegarem, vamos 
submetê-las à avaliação da asses-
soria econômica do MP”, revelou 
Janaína.

Sugestões
Até o dia 12 de maio, é possí-

vel se manifestar a respeito do au-
mento. Entidades representativas 
e consumidores individuais devem 
enviar suas contribuições direta-
mente à Aneel, através do ende-
reço de e-mail: ap016_2018rv@
aneel.gov.br.

valor da parcela não poderá ser 
inferior a R$ 300. Além disso, 
não são necessárias a garantia e/
ou o arrolamento de bens para 
aderir ao programa.

O projeto, que instituía o 
programa, chegou a ser veta-
do pelo presidente Michel Te-
mer, sob o argumento de que 
feria a Lei de Responsabilidade 
Fiscal ao não prever a origem 
dos recursos que cobririam os 
descontos aplicados a multas e 

juros com o parcelamento das 
dívidas. Temer voltou atrás e o 
Congresso derrubou o veto no 
mês passado.

O veto foi criticado por pe-
quenas indústrias e organiza-
ções que representam o setor. 
Segundo o Serviço Brasileiro de 
Apoio a Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), o Refis pode 
beneficiar cerca de 600 mil em-
presas, que devem cerca de R$ 
20 bilhões à União.

A campanha de vacinação 
contra a gripe começou no dia 
23 de abril, e depois de 10 dias, 
já teve 6.656 doses aplicadas 
em Bento Gonçalves, segundo 
o enfermeiro José da Rosa, que 
coordena a Vigilância Epide-
miológica. O número corres-
ponde a  26,94% da cobertura 
para o grupo prioritário. No 
Estado, a porcentagem, até a 
tarde de quinta-feira (03), era 

Mais de seis mil pessoas já se 
vacinaram contra a gripe em Bento

um pouco maior: 30,5% .
A expectativa é que até 

junho sejam vacinadas cer-
ca de 30 mil pessoas, número 
semelhante a 2017. A vaci-
nação é gratuita e está sendo 
aplicada nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) do município. 
Durante a campanha, também 
será oferecida a vacina contra 
o tétano para todas as pessoas 
com 60 anos de idade ou mais.
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O prazo para pré-selecio-
nados a candidatos que inte-
gram a lista de espera do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) e do Programa de Finan-
ciamento Estudantil (P-Fies) 
foi prorrogado para 23 de maio 
pelo Ministério da Educação 
(MEC).

A data anterior era 25 de 
abril, mas a Secretaria de Edu-

Prorrogado prazo de inscrição para 
pré- selecionados do Fies 

Segundo o MEC, o número de vagas para este ano poderá chegar a 310 
mil

cação Superior (Sesu) prorro-
gou para possibilitar que todos 
os estudantes pré-selecionados 
possam completar a inscrição. 
“A contratação do financiamen-
to só pode ocorrer após a com-
plementação das informações”, 
diz o MEC.

“Poderão ser financiados os 
cursos de graduação com con-
ceito maior ou igual a três no 

Neste mês mais de 80 países 
aplicarão as provas do Programa 
Internacional de Avaliação de 
Estudantes (Pisa), maior avalia-
ção internacional em educação. 
No Brasil, 19 mil alunos, de 661 
escolas, passarão pela avaliação 
conduzida pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep). 
O público-alvo são estudantes 
de 15 anos, nascidos no ano de 
2002 e matriculados a partir do 
7º ano do Ensino Fundamental. 
Ao todo, 33 estudantes de cada 
escola selecionada participam da 
avaliação.

O Pisa avalia a preparação 
do estudante para a vida adulta. 
A avaliação abrange as áreas de 
leitura, matemática e ciências. O 
foco do Pisa 2018 é leitura, área 
que terá maior número de ques-
tões. Em 2018, pela primeira vez, 
os pais dos estudantes selecio-
nados deverão responder a um 
questionário em papel.

A partir dos resultados se-
rão produzidos indicadores que 
contribuem para a discussão da 
qualidade da educação nos países 
participantes. Eles também per-
mitem a comparação da atuação 
dos estudantes e do ambiente de 

19 mil estudantes farão a prova do Pisa
aprendizagem entre diferentes 
países. A divulgação dos dados 
ocorre no ano seguinte à aplica-
ção.

Preparativos – No início de 
março, diretores das 661 esco-
las selecionadas em todos os es-
tados e no Distrito Federal re-
ceberão a Cartilha do Diretor e 
serão contatados pela instituição 
aplicadora. Cada escola terá um 
coordenador, indicado pelo di-
retor. Todos receberão o Manu-
al do Coordenador de Escola do 
Pisa 2018 com explicações sobre 
a aplicação.

Pisa – O Programa Interna-
cional de Avaliação de Estudan-
tes, tradução de Programme for 
International Student Assess-
ment, é uma iniciativa de ava-
liação comparada, aplicada de 
forma amostral a estudantes na 
faixa etária dos 15 anos, idade em 
que se pressupõe o término da es-
colaridade básica obrigatória na 
maioria dos países. O Pisa é co-
ordenado pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Há uma co-
ordenação nacional em cada país 
participante. No Brasil, a coorde-
nação do Pisa é responsabilidade 
do Inep.

Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sinaes), 
ofertados pelas instituições de 
ensino superior participantes 
do Fies.”

Segundo o MEC, o núme-
ro de vagas para este ano pode 
chegar a 310 mil. “Dessas, 100 
mil terão juro zero para os estu-
dantes que comprovarem renda 
per capita mensal familiar de 
até três salários mínimos”.

Modalidades do Fies
Fies: Candidatos cuja renda 

familiar per capita seja de até 
3 salários mínimos. Nesse tipo 
de financiamento, o pagamento 
será feito com juros zero. Caso o 
estudante se encaixe nessa faixa 
de renda, só poderá participar 
do P-Fies se não houver vaga 
para o curso desejado na pri-
meira modalidade.

P-Fies: Candidatos cuja 
renda familiar per capita este-
ja entre 3 e 5 salários mínimos. 
Nessa modalidade, o financia-
mento é feito por condições de-
finidas pelo agente financeiro 
operador de crédito (banco).

No final de abril a prefeitura 
de Bento Gonçalves encerrou o 
contrato com a Fundação Arau-
cária que, por seis anos ficou 
responsável pela contratação de 
todos os terceirizados da área da 
saúde do município. Segundo o 
Secretário de Saúde, Diogo Si-
queira,  há mais de um ano este 
processo de desligamento da fun 
dação havia sido iniciado.

Um dos principais motivos do 
encerramento do contrato com a 
fundação terceirizada, segundo 
Siqueira, foi  a dificuldade na 
gerência dos 470 funcionários 
terceirizados. Diogo revela  que a 
secretaria da saúde chegou a ter 
850 funcionários, entre concur-
sados, terceirizados e contrata-

Prefeitura encerra contrato com Fundação Araucária 
e fecha acordo com quatro outras empresas

dos por esta fundação.
O governo municipal firmou 

compromisso com quatro em-
presas, cada uma responsável por 
uma área específica da saúde. Os 
contratos para higienizadores - 
iniciado em abril -, motoristas do 
Samu e médicos são temporários 
e valem por seis meses, devido a 
judicializações dos editais. 

Já os contratos de motoristas 
do Samu e dos cerca de 150 mé-
dicos terceirizados iniciaram no 
primeiro dia de maio.

“Precisávamos fazer a mu-
dança por uma questão de gestã, 
e não política. A população não 
quer saber qual a empresa que vai 
trabalhar, quer atendimento, ser-
viço. O que não pode acontecer é 
a a interrupção do atendimento. 
Foi um trabalho complicado com 
muita gente envolvida no pro-
cesso. Mas agora vai facilitar o 
gerenciamento da secretaria de 
saúde.”

Um ponto reafirmado con-
tantemente pelo Secretário de 
Saúde de Bento Gonçalves pelo 
secretário  foi a dependêbncia de 
uma única empresa prestadora 
“Vamos ter maior facilidade para 
gerenciar e vamos diminuir cus-
tos. Neste ano já não houve gre-
ve de funcionários. Conseguimos 
manter 2017 sem dívidas. Reati-

vamos consultas com especialis-
tas”, salienta.

“Chegamos a pagar R$ 2,7 
milhões somente em mês para a 
Fundação Araucária, e no último 
mês repassamos R$ 1,5 milhões. 
Nossa ideia é reduzir ainda mais 
o valor com as novas empresas e 
o novo formato. A médio e lon-
go prazo vamos ter um benefício 
grande e quem sai ganhando é a 
população”, garante.

A situação do Samu
A prefeitura aguarda uma 

decisão do Tribunal de Justiça, 
em Porto Alegre, para dar pros-
seguimento ao processo licitató-
rio para terceirizar totalmente 
o Samu em Bento. Atualmente, 
o serviço funciona com técnicos 
em enfermagem e enfermeiros 
servidores. A manutenção dos 
equipamentos é paga pela prefei-
tura. Com a terceirização, todos 
os profissionais serão contratados 
por uma empresa, que também 
será responsável pelos serviços de 
manutenção. Os servidores que 
atuam no serviço serão remane-
jados para outras áreas da saúde.

Comunidade 
Terapêutica
Tem um contrato pra geren-

ciar a comunidade terapêutica. 
Um monitor, coordenador admi-
nistrativo da comunidade, uma 
psicóloga que vai fazer um traba-
lho especifico para manutenção 
dos internos que são usuários de 
drogas e álcool na comunidade. 
Fizemos o contrato porque pre-
cisávamos uma especificidade es-
pecifica para os internos. O con-
trato também começou no dia 1º.

Samu
Outro contrato é apenas para 

motoristas do Samu. Não tem 
nenhum motorista habilitado 
no quadro de concursados. Tem 
motorista de ambulância e nor-

Secretário de Saúde, Diogo Siqueira

mal, mas conforme o secretário, 
nenhum para o Samu. É um con-
trato emergencial também. Tem 
uma licitação maior do Samu.

Higienização
37 funcionárias fazem parte 

do contrato. Começaram ainda 
no mês de abril. É pelo período 
de seis meses.

Médicos
Os contratos dos médicos 

também valem por até seis meses. 
Cerca de 150 médicos terceiri-
zados começaram a trabalhar na 
última terça-feira, dia 1º.

Os contratos dos motoristas do Samu e dos cerca de 150 médicos tercei-
rizados iniciaram na última terça-feira, dia 1º
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O Bento Gonçalves Snakes 
foi derrotado pelo Porto Ale-
gre Gorillas pela última rodada 
da fase regular do Campeonato 
Gaúcho de Futebol Americano 
de 2018 e deu adeus à compe-
tição. Em confronto realizado 
no último domingo, dia 29, em 
São Leopoldo, a equipe bento-
-gonçalvense, apesar de sair na 
frente do placar, sofreu a virada, 
perdendo por 13 a 7 e sendo eli-
minado da competição estadual. 

O Bento Snakes abriu o pla-
car da partida apenas no segun-
do quarto, com Touchdown de 
Gustavo MB, com Extra Point 
convertido por Possebon. A 
equipe do Porto Alegre Gorillas, 
com desvantagem no placar, foi 
para cima do adversário em bus-
ca do empate. Antes do interva-
lo, os donos da casa chegaram 
ao empate com Touchdown de 
Guilherme Carvalho, após bom 
passe do Quarterback Antônio 
Freire. No terceiro quarto, a 
equipe da capital virou a partida 
com Touchdown de Victor Zu-
chetti, após belo passe de An-
tônio Freire, 13 a 7. No último 
quarto, a equipe da casa admi-
nistrou o placar, conquistando a 
vitória por 13 a 7 e se garantin-
do nos playoffs no campeonato. 

Com a derrota, o Snakes 
se despediu da competição, po-
rém com números significativos 
que, segundo o presidente João 
Filipe Piccoli, demonstraram 
evolução. “O saldo do gauchão é 
positivo, passamos por uma re-
estruturação e em um grupo tão 
forte como o nosso, nenhum dos 
classificados poderia ser consi-
derado surpresa. Fizemos gran-
des jogos contra Chacais e Go-
rillas, que são dois dos melhores 
times do estado, e ambos foram 
decididos no detalhe. Acabamos 
sendo eliminados com apenas 28 

Em confronto realizado no último domingo, dia 29, em São Leopoldo, a 
equipe bento-gonçalvense, apesar de sair na frente do placar, sofreu a vi-
rada, perdendo por 13 a 7 

De virada, equipe bento-gonçalvense perdeu para o Porto Alegre Gorillas pelo apertado placar de 13 
a 6

Bento Snakes perde e está eliminado do Gauchão

pontos sofridos, o que significa 
que tivemos sim evolução, apesar 
dos resultados não terem sido 
favoráveis”, ressalta o presidente 
do Snakes. 

O foco agora do clube será 
voltado inteiramente para a Liga 
Nacional. Além disso, o clube 
também deverá buscar uma vaga 
para a elite do futebol americano 
gaúcho no segundo semestre do 
ano, já que a competição passará 
por uma reformulação, contan-
do, a partir de 2019, com duas 
divisões. 

Snakes promove 
seletiva de atletas 
O Bento Gonçalves Snakes 

vai realizar mais uma seleti-
va fora do município de Bento 
Gonçalves para dar continuação 
ao seu programa de expansão 
pela Serra Gaúcha. Após Tryout 
promovido em Veranópolis pelo 
clube, é a vez da cidade de Far-
roupilha receber uma seletiva de 

atletas da equipe bento-gonçal-
vense, a qual visa captar novos 
talentos para o futebol america-
no. 

O Tryout em Farroupilha 
será realizado no próximo do-
mingo, dia 6, das 15h às 17h, 
no campo em frente ao Parque 
Cinquentenário. Para participar 
da seletiva, é necessário ter mais 
de 15 anos e não é preciso pos-
suir conhecimento prévio ou ex-
periência no futebol americano. 
A inscrição para fazer parte do 
Tryout é gratuita.

Na seletiva, o Staff do Bento 
Snakes, liderado pelo Head Co-
ach Tiago Dallegrave, realiza-
rá testes físicos e técnicos para 
avaliar diversos quesitos de cada 
atleta como velocidade, força, 
aceleração, coordenação, entre 
outros. O clube está captando 
atletas para integrar tanto a 
equipe principal como a equipe 
intermediária.”O Bento Snakes 
quer se tornar referência de fu-
tebol americano no país, e para 
isso precisamos captar cada vez 
mais adeptos para prática da 
modalidade”, ressalta o presi-
dente do Snakes, João Filipe 
Piccoli. 

As ações do clube fora de 
Bento Gonçalves tem como ob-
jetivo, sobretudo, expandir e 
oportunizar a prática do futebol 
americano para outros municí-
pios da região. 

Seletiva de atletas - 
Farroupilha 
Data e horário: 06/05 (do-

mingo) - 15h às 17h
Local: Parque Cinquentená-

rio, s/n - Cinquentenario, Far-
roupilha - RS

Idade Mínima: 15 anos 
Não é necessário experiên-

cia prévia no esporte

O Tryout em Farroupilha será realizado no próximo domingo, dia 6, das 
15h às 17h, no campo em frente ao Parque Cinquentenário 
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A Capital Nacional do Fut-
sal, Carlos Barbosa, foi tes-
temunha ocular de mais uma 
conquista maiúscula da Asso-
ciação Carlos Barbosa de Futsal 
(ACBF). Na tarde de domingo, 
na decisão da Libertadores de 
América, a laranja passou de 
forma categórica pelo Joinville, 
4x1, e levantou o pentacampeo-
nato, de forma invicta da com-
petição

O Joinville assustou primei-
ro aos 5min, quando Bruno ro-
lou para trás e Leco, pegou alto, 
para fora. A partir daí a ACBF 
dominou a posse de bola e criou 
situações. Bruno Souza chutou, 
a bola pegou em Leco e quase foi 
contra o próprio gol catarinen-
se. Aos 8min, Mithyuê acertou o 
pé da trave e a bola saiu.

O domínio se concretizou 
em gol aos 10min5s. Valdin deu 
um lindo passe para dentro da 
área e Douglinhas entrar como 
uma flecha e marcar: 1x0 ACBF 
para explosão do mar laranja na 
Capital Nacional do Futsal.

A construção do pentacam-
peonato foi concretizada na eta-
pa final. Aos 6min49s, um con-
tra-ataque veloz terminou com 
uma bomba de Felipe Valério, 
Willian nada pode fazer: 2x0. O 
Joinville tentou diminuir e teve 
chances para isso, mas lá estava 
Gian em chutes de Gabriel, um 
deles a queima-roupa dentro da 
área. A laranja respondeu com 
Douglinhas, em bela cabeçada 
salva por Willian.

O Joinville buscou ainda 
mais colocando Thiaguinho 
como goleiro-linha. E tal estra-
tégia deu errado, pois em novo 
contra-ataque, João rolou para 
Lé anotar: 3x0. A fábrica de gols 
não parou e João, em cobrança 
de tiro-livre, fez 4x0.

Os catarinenses no final do 
jogo chegaram as redes com Le-
andro Caires, 4x1, mas o penta-
campeonato é laranja.

Magnus na 
tterceira colocação 
A disputa pelo terceiro lu-

gar da Libertadores de Futsal 
entre Magnus e Cerro Porteño 
foi recheada de gols, 11 ao todo. 
Melhor para os brasileiros, que 

ACBF campeã invicta da Libertadores
venceram por 6x5 e garantiram 
o pódio da competição conti-
nental e deixaram o então, vice-
-campeão, em quarto.

O jogo foi frenético. Com 
três minutos, três gols marca-
dos. Rocha abriu o marcador 
para o Magnus e na sequência, 
Gabriel Ayala deixou tudo igual 
para os paraguaios. O Magnus, 
tinha Rocha e ele foi para as re-
des duas vezes, ampliando para 
3x1 para os paulistas. Pavón, 
contra, aumentou ainda mais 
a vantagem para o Magnus. O 
Cerro Porteño não desistiu e 
descontou com Richard Rejada, 
nos segundos finais do primeiro 
tempo: 4x2.

Os times não diminuíram o 
ritmo no segundo tempo. Ro-
drigo, fez o quinto para os bra-
sileiros. Hugo Martínez, marcou 
para os paraguaios, tudo em in-
tervalo de dois minutos. Sacon, 
fez 6x3 para o Magnus. No úl-
timo minuto, com Salas como 
goleiro-linha, Richard Rejada e 
Hugo Martínez, marcaram, mas 
não teve tempo para mais gols: 
6x5 Magnus.

Empate na Liga Gaúcha 
Dois dias depois de con-

quistar o pentacampeonato da 
Libertadores, a Associação Car-
los Barbosa de Futsal (ACBF) 
estreou na Liga Gaúcha. O time 
laranja recebeu o Guarany, de 
Espumoso, e empatou em 0x0, 
na Capital Nacional do Futsal.

O técnico Marquinhos Xa-
vier poupou os atletas Gian Wol-
verine, Valdin, Lé, Pesk e Bruno 
Souza. Mesmo assim teve mais 
poder ofensivo nos primeiros 
minutos de jogo. Aos 5 minutos, 
Marlon chutou cruzado e por 
pouco Mithyuê não desvia para 
o gol. Depois, Felipe dos Santos 
arriscou um chute de longe e a 
bola passou raspando a trave.

No início do segundo tem-
po, a equipe de Espumoso voltou 
atacando mais e forçou o golei-
ro Henrique a fazer pelo menos 
três defesas difíceis nos primei-
ros cinco minutos. Aos 12, após 
uma bela troca de passes entre 
Felipe, João e Beto, Vini quase 
abriu o placar para o time laran-
ja.

A construção do pentacampeonato foi concretizada na etapa final
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A atleta bento-gonçalven-
se Hélen Spadari conquistou o 
segundo título do Campeonato 
Brasileiro Sub-23 na prova dos 
3000m com obstáculos de atle-
tismo, em competição realizada 
neste final de semana, nos dias 
28 e 29, em Porto Alegre. Atin-
gindo suas melhores marcas na 
competição, a atleta está agora 
entre as 10 melhores do ranking 
Sul-americano Adulto. 

Desempenhando mais uma 
grande atuação, Hélen Spadari 
conquistou o seu bicampeonato 
na prova dos 3000m com obstá-
culos, e também ficou com a 3ª 
colocação nos 10.000m rasos, 
ambas alcançando suas melhores 
marcas na competição nacional.

“Meu desempenho foi bom, 
dentro do esperado, mas foi sur-
preendente e isso demonstra o 

Hélen Spadari alcançou suas melhores marcas em participações 
na competição nacional

Atingindo suas melhores marcas na competição, a atleta está agora entre 
as 10 melhores do ranking Sul-americano Adulto 

Atleta de Bento é Bicampeã Brasileira 
Sub-23 nos 3000m com obstáculos

quanto ainda posso melhorar. 
Temos bastante coisa ainda pela 
frente e esse título de bicampeã e 
essa minha marca, que melhorei 
bastante, veio para demonstrar o 
quanto ainda posso evoluir”, res-
salta a atleta. 

A bento-gonçalvense volta 
o seu foco para os treinamentos 
visando as próximas competi-
ções de nível estadual e nacional 
neste primeiro semestre do ano. 
A atleta almeja seguir com boas 
atuações para se manter entre o 
top 10 do ranking Sul-america-
no Adulto de atletismo. 

Hélen Spadari - Resultados 
no Campeonato Brasileiro Sub-
23:

1º lugar - Prova de 3000m 
com obstáculos;

3º lugar - Prova de 10.000m 
rasos.

O Esportivo ficou no empate 
em 1 a 1 com o Glória de Vacaria, 
em partida realizada na tarde do 
último domingo, dia 29, no Altos 
da Glória, em Vacaria, válida pela 
12ª rodada da Divisão de Aces-
so. Apesar do bom resultado, a 
equipe comandada pelo técnico 
Cristian de Souza caiu para a 5ª 
colocação, deixando a zona de 
classificação do grupo B do cam-
peonato. 

Na primeira etapa de jogo, 
logo aos 3 minutos, o Esportivo 
abriu o placar com Diego Torres, 
o qual cobrou a falta e, após reba-
ter na barreira, acertou uma bela 
finalização, sem chances para o 
goleiro adversário, 1 a 0. A equi-
pe visitante dominou as ações da 
primeira etapa, conseguindo boas 
oportunidades, entretanto, aos 44 
minutos, Lima, após cruzamento 
pelo lado esquerdo, cabeçeou no 
canto, empatando o marcador, 1 
a 1.

No segundo tempo, o Glória 
voltou melhor, construindo boas 
jogadas que levaram perigo ao gol 
de Luiz Muller. Apesar da pres-
são, a equipe de Vacaria encon-
trava dificuldades para quebrar 
a defesa do Esportivo. Com al-
gumas modificações, a equipe de 
Cristian de Souza voltou a equi-
librar o confronto, conseguindo 
boas oportunidades. Dentre elas, 
Vinícius encontrou Maycon na 
área, o qual, de carrinho, arrema-
tou a gol, porém a bola bateu na 
defesa do Glória, salvando os do-
nos da casa. Mesmo com as chan-
ces de gols, o placar permaneceu 
1 a 1. 

Com o resultado, o Esporti-

Esportivo empata e sai da zona 
de classificação

vo caiu para a 5ª colocação com 
o mesmo número de pontos do 
União Frederiquense, porém com 
saldo de gols inferior a equipe do 
União. Agora, faltando apenas 
duas rodadas, a equipe Alviazul 
necessita de vitórias contra o 
Brasil-FAR e o Ypiranga para 
avançar de fase. O Esportivo pre-
cisa vencer os seus próximos jo-
gos e torçer por um tropeço do 
União para voltar ao G4. O pró-
ximo compromisso do Esportivo 
será contra o Brasil-FAR, neste 
domingo, dia 6, às 16h, nas Cas-
tanheiras, em Farroupilha. 

Para o Esportivo 
se classificar 
Cinco equipes ainda lutam 

por três vagas no grupo B, já que 
o Ypiranga garantiu, nesta quar-
ta-feira, o seu nome nas quartas 
de final da competição. A equipe 
bento-gonçalvense ocupa a 5ª po-
sição com 18 pontos, mesma pon-
tuação que o União Frederiquen-
se, porém a equipe do União leva 
a melhor no saldo de gols. O Tupi 
está na 3ª colocação com 20 pon-
tos, enquanto que o Glória ocupa 
a vice-liderança com 22 pontos, 
com um jogo a mais. O Passo 
Fundo vem logo atrás do Esporti-
vo, com 16 pontos somados. 

Para o Esportivo se classifi-
car, necessita vencer os seus dois 
confrontos contra o Brasil-FAR 
e contra o Ypiranga, e torcer 
por um tropeço do União Frede-
riquense, do Tupi ou do Glória 
nas últimas rodadas. Caso todas 
as equipes vençam seus últimos 
confrontos, o Esportivo terá que 
fazer saldo de gols em suas duas 

partidas para tentar ultrapassar o 
União por meio do critério de de-
sempate. Caso a equipe Alviazul 
tropeçar em um dos confrontos, 
terá que depender de resultados 
paralelos para avançar de fase. 

O técnico Cristian de Souza 
acredita que, com a conquista de 
dois resultados positivos nas últi-
mas rodadas, a equipe conquiste 
uma das vagas à próxima fase e se 
mantenha viva na briga pelo aces-
so. “Acreditamos que somando 
duas vitória a gente chega a clas-
sificação, esse é o nosso intuito. 
Sabemos que será tudo feito jogo 
a jogo como nós viemos fazendo 
desde quando assumimos. Agora 
é pensar única e exclusivamente 
no Brasil-FAR. Ganhando deles 
a gente se mantêm muito vivo e 
muito próximo à classificação”, 
afirma o técnico. 

A partida contra o Brasil-
-FAR pela penúltima rodada será 
realizada neste sábado, às 18h30, 
no Estádio das Castanheiras, em 
Farroupilha. A equipe Rubro-
-Verde entrará em campo em 
busca de sua primeira vitória para 
seguir brigando contra o rebai-
xamento. Uma vitória do Espor-
tivo no clássico poderá significar 
o descendo da equipe de Farrou-
pilha da Divisão de Acesso. 

Confira os próximos confron-
tos dos adversários diretos do Es-
portivo nas últimas duas rodadas:

Esportivo: Brasil-FAR (F) e o 
Ypiranga (C);

União Frederiquense: Passo 
Fundo (F) e o Brasil-FAR (C);

Tupi: Igrejinha (F) e o Passo 
Fundo (C);

Glória: Igrejinha (C)

Para se classificar a equipe de Bento precisa vencer os últimos dois jogos da competição

A Liga Municipal de Futsal 
de 2018 realizou reuniões com as 
equipes participantes da edição 
deste ano para definir últimos de-
talhes da competição antes de seu 
pontapé inicial. Na última quar-
ta-feira, a organização reuniu as 
equipe participantes da categoria 
Veteranos e da Divisão de Acesso, 
enquanto que na quinta-feira foi 
feito uma reunião com as equipes 
da Divisão Principal e da categoria 
Feminina. 

Nas reuniões, foram discuti-
dos novamente questões específicas 
quanto ao regulamento e a fórmu-
la de disputa da competição. Além 

Liga Municipal de Futsal realiza reuniões 
com as equipes participantes 
Categorias que serão disputadas já possuem quase todas as va-
gas preenchidas

disso, foram fornecidos as fichas de 
inscrições para as equipes que já 
confirmaram presença no campe-
onato. Segundo a organização da 
Liga Municipal de Futsal, faltam 
apenas uma vaga para a Divisão 
Principal, uma vaga para a Divisão 
de Acesso e uma vaga para o Fe-
minino. Veteranos e Categorias de 
Base já estão com suas vagas total-
mente preenchidas. 

Reuniões - Liga Municipal de 
Futsal 2018:

02/05 - 19h - Veteranos; 20h - 
Divisão de Acesso

03/05 - 19h - Feminino; 20h - 
Divisão Principal
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Polícia

O delegado da 2ª Delegacia 
de Polícia, Álvaro Becker, deu 
uma coletiva à imprensa na ma-
nhã de quinta-feira (03), na qual 
confirmou que o autor do homi-
cídio da jovem Dienifer Martins 
Marques está preso e está sendo 
investigado por ligação em ou-
tras três mortes ocorridas em 
2018. Com apenas 18 anos, Die-
nifer foi assassinada na saída da 
boate D’Jay Music Bar, na Rua 
Olinto de Freitas, no bairro Pla-
nalto, no dia 8 de abril.

Segundo testemunhas, um 
homem se aproximou e começou 
a atirar. Outras duas pessoas fi-
caram feridas. Becker afirma que 
foram mais de 10 disparos. “O 
autor e seus comparsas atiraram 
contra a entrada da boate. Essa 
ação foi gravada em vídeo e nos 
ajudou a encontrar um dos sus-
peitos. Depois de ser ouvido, ele 

Autor de homicídio de jovem na Planalto está preso e 
pode ter ligação com outras três mortes

nos deu as informações necessá-
rias para que identificássemos o 
autor dos disparos”, relata o de-
legado. “Os homicídios recentes 
em Bento Gonçalves têm ligação 
com o tráfico de drogas.  Este 
da menina é que não tem nada 
a ver. Provavelmente foi uma 
desavença dentro da boate que 
resultou na ira deles e o autor 
se sentindo bem à vontade pe-
gou sua arma e descarregou em 
frente à boate. Foram 10 tiros e 
poderia ter sido uma tragédia”, 
pontua.

Becker diz que o homem, 
que é conhecido pelo apelido 
“Rob” foi ouvido e manifestou 
interesse em permanecer ca-
lado. “A justiça decretou a sua 
prisão temporária. Ele já está no 

presídio cumprindo prisão pre-
ventiva. Os amigos que estavam 
juntos estão sendo, na sequên-
cia, indiciados por cumplicidade 
ao fato. É necessário ter muito 
cuidado com a liberdade des-
se sujeito”, acrescenta. “Temos 
outros três casos nos quais ele é 
suspeito. Estamos investigando 
para saber se ele é o autor ou no 
mínimo participou deles. Pare-
ce, como nesse caso aqui, que 
ele estava tendo uma sensação 
de impunidade e que matar para 
ele seria um prazer. Sua ação era 
quase que de justiceiro na cida-
de.  Ele é bastante esperto para 
não deixar muitas pistas para a 
polícia”, define Becker. “Rob” 
tinha antecedentes criminais, 
mas nenhum ligado à homicídio.

Duplo homicídio no 
Municipal
“Rob” ainda teria ligação 

com o caso do duplo homicídio 
na Rua Gema Piva, no bairro 
Municipal, em 25 de janeiro. 
Mas, segundo o delegado, ele 
estava no local antes do crime 
e conseguiu escapar ileso do 
atentado. Dois homens, Márcio 
Schneider, de 26 anos e Fabia-
no Morais da Silva, de 30 anos, 
morreram baleados, enquanto 
uma mulher, Marta da Silva, de 
40 anos, foi ferida e resgatada 
com vida.

Esse caso é outro dentre os 
nove em investigação da 2ª DP.  

“Os indiciados suspeitos já fo-
ram presos e o inquérito con-
cluído e remetido à Justiça”, 
comenta. O homicídio teria sido 
uma vingança pela morte do 
motoboy Wellington Schaefer, 
no dia 23 de janeiro, no bair-
ro Imigrante.O autor do duplo 
homicídio é M.A.O, de 21 anos, 
que foi auxiliado por mais duas 
pessoas: R.L, de 26 anos e C.S, 
de 34 anos. Eles foram presos 
na manhã do dia 8 de fevereiro. 
O grupo também estaria envol-
vido com tráfico de drogas. No 
primeiro quadrimestre de 2018, 
Bento Gonçalves já contabiliza 
21 homicídios.

Dienifer Martins Marques, de 18 
anos, morta no dia 8 de abril

Trio foi preso por duplo homicídio no Municipal

Delegado Álvaro Becker, da 2ª Delegacia de Polícia
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Na noite de segunda-feira, 
um homem foi preso na Operação 
Mosca Branca, que investigava 
tráfico de drogas na modalidade 
tele-entrega. Ele estava fazendo 
entrega de cocaína a um clien-
te, na Rua Guilherme Fasolo, no 
bairro Maria Goretti. Segundo 
a Polícia Civil, foram apreendi-
dos no apartamento do acusado, 

Preso traficante de tele-entrega

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) divulgou o balanço da 
operação do feriado do Dia do 
Trabalhador na BR-470, abran-
gendo o período entre os dias 27 
de abril e 1° de maio. O total de 
autuações por diversas infrações 
foi de 119, .Foram atendidos 
dois acidentes, sendo um sem ví-
tima e um com uma vítima com 
lesões graves.  O total de pessoas 
fiscalizadas foi de 403 e veículos, 
385. Dentre os fiscalizados, 166 
condutores foram submetidos a 
testes de etilômetro (bafômetro), 

Um casal foi preso na ma-
drugada desta quinta-feira (03) 
em flagrante, depois de tentar 
furtar um açougue na Avenida 
Osvaldo Aranha, no bairro Ci-
dade Alta. De acordo com o re-
gistro de ocorrência, a dupla foi 
abordada no local por policiais 
da Brigada Militar. As mochilas 

Um jovem, de 23 anos, foi 
preso em flagrante na Rua Sete 
de Setembro, em Pinto Bandei-
ra, por volta das 11h30 de quar-
ta-feira (02). De acordo com o 
boletim de ocorrência, ele fur-
tou um tacógrafo de um veículo. 
A proprietária do automóvel in-

Na madrugada de domin-
go (29) por volta das 03h15, 
uma guarnição da Brigada Mi-
litar fazia patrulha no bairro 
Juventude, quando avistou um 

Um homem foi preso por 
volta das 19h55 de quarta-fei-
ra (02), na Rua Ari da Silva, no 
bairro Eucaliptos. De acordo 
com o boletim de ocorrência, 
policiais da Brigada Militar fa-
ziam patrulhamento de rotina 
nas proximidades quando abor-
daram A.S.S, de 28 anos e foi 
constatado que havia um man-
dado de prisão expedido pela 
comarca de Bento Gonçalves 
contra ele. Ele foi recolhido ao 
Presídio Estadual. O foragido 
possuía antecedentes criminais 
por homicídio doloso, tráfico de 
drogas e furto.

A.C.S, de 47 anos, cerca de 4kg 
de cocaína, R$20 mil, balança 
de precisão, celulares, revólver 
calibre .38 e munições, além do 
veículo HB20. A prisão foi efetu-
ada por agentes da primeira de-
legacia de Bento Gonçalves, com 
apoio das delegacias de Garibaldi 
e Farroupilha, que cumpriram os 
mandados de busca e apreensão.

Cocaína, balança de precisão e 
munições foram apreendidas no 
apartamento do acusado

Operação Mosca Branca cumpriu 
mandado de prisão na segunda-
-feira

Foram encontrados R$20 mil na residência, ocupação de traficante, se-
gundo boletim de ocorrência, é desempreg

Foragido preso no Eucaliptos

A.S.S, de 27 anos, tem anteceden-
tes por homicídio doloso, tráfico de 
drogas e furto

Casal preso por tentativa de furto 
em açougue na Osvaldo Aranha

do homem, de 40 anos, e da mu-
lher, de 33 anos, estavam com 
objetos como touca de lã, alica-
tes, chave de fenda, entre outros. 
Além disso, os acusados estavam 
com uma alicate de corte e um 
cadeado,retirado do açougue. O 
casal foi recolhido ao Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves.

Feriadão acumula 119 autuações na BR-470
sendo duas pessoas conduzidas à 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento por embriaguez 
ao volante. Nas fiscalizações do 
excesso de velocidade por radar 
foram capturadas um total de 
233 imagens de veículos flagra-
dos trafegando em velocidade 
acima dos limites permitidos, 
e ainda quatro autuações por 
ultrapassagens em locais proi-
bidos. Por fim, foram retirados 
mais de 15.000kg de excesso de 
peso trafegando irregularmente 
no trecho da BR-470.

Jovem preso por furto em veículo em Pinto Bandeira
formou aos policiais sobre o fur-
to. O indivíduo foi localizado a 
cerca de 100 metros do local do 
crime e estava com o objeto fur-
tado dentro de uma mochila. Ele 
foi encaminhado para a DPPA e 
recolhido ao Presídio Estadual 
de Bento Gonçalves.

Prisão por tráfico no Juventude
indivíduo que correu ao per-
ceber a presença dos policiais. 
Identificado como M.W.B , de 
21 anos, o jovem foi abordado 
em uma residência na Rua Luis 
Giardini. Com ele foi encon-
trado 58 pedras de crack, R$ 

234 em dinheiro, R$ 11,50 em 
moedas, dois celulares, um de 
marca Samsung e outro marca 
Alcatel. O indivíduo recebeu voz 
de prisão e foi conduzido para a 
DPPA, juntamente com o mate-
rial apreendido.

Pedras de crack, dinheiro e celulares foram apreendidos

Jovem de 21 anos foi abordado em 
uma residência na Rua Luis Giardi-
ni

Na manhã de quinta-feira (03), 
Polícia Civil, Brigada Militar, 
Polícia Rodoviária Federal e Su-
sepe de Bento Gonçalves pres-
taram uma homenagem com si-
renaço ao policial civil morto na 

Sineraço homenageia policial morto no Vale do Caí durante operação
quarta-feira (02) numa ação no 
Vale do Caí. Leandro de Oliveira 
Lopes, de 30 anos, foi atingido 
durante cumprimento de man-
dado na localidade de Matiel, 
em Pareci Novo. A Polícia Civil 

divulgou que a ordem judicial 
visava a cumprir a prisão de um 
integrante de facção criminosa, 
com origem em Porto Alegre 

que atua no tráfico de drogas e 
com histórico de inúmeros ho-
micídios. Lopes era casado e 
deixa uma filha de sete meses.

Sineraço durou cerca de cinco minutos

Ação presta homenagem a Leandro 
de Oliveira Lopes, de 30 anos, mor-
to em Pareci NovoPolicial civil deixa uma filha de sete meses
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CINEMA
Validade da programação: 04/05/2018 a 07/05/2018 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

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

Vingadores:
Guerra Infinita
14:30h – Dublado 3D
18:00h – Legendado 3D
21:00h – Dublado 3D

Paulo, Apóstolo
de Cristo
14:00h – Dublado 2D
16:30h – Legendado 2D 
18:30h – Dublado 2D
21:00h – Legendado 2D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
04/05

Sáb
05/05

Dom
06/05

Seg
07/05

Pancadas de 
chuva à tarde
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Pancadas de 
chuva à tarde
índ. UV: Moderado

↑ 28°C
↓ 16°C

↑ 28°C
↓ 14°C

↑ 28°C
↓ 14°C

↑ 27°C
↓ 14°C

L’américa Shopping

Pedro Coelho
13:45h – Dublado 2D 

Vingadores:
Guerra Infinita
14:30h – Dublado 3D 
15:30h – Legendado 2D 
18:00h – Dublado 3D
21:00h – Legendado 2D

Círculo de
Fogo: A Revolta
18:30h – Dublado 2D

Rampage
Destruição 
Total
21:00h – Dublado 2D 
Shopping Bento


