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EDITORIAL

No mínimo suspeita esta 
pressa do Executivo em querer 
desarquivar o Plano Diretor, 
agora, no meio do escândalo do 
vazamento das declarações de 
oferecimento de propina para 
vereadores incluírem certas 
emendas.

 O que estaria em jogo para 
o Prefeito Pasin se arriscar nes-
ta decisão quase suicida, que não 
podia esperar uma semana pela 
decisão do Ministério Público de 
instaurar ou não uma investiga-
ção do caso?

O Plano Diretor- caso seja 
atendido o pedido de desarqui-
vamento pelo Presidente da Câ-

Qual é a pressa?
mara - continua de onde parou: 
no plenário para votação. O que 
se comenta pelos corredores da 
Câmara de Vereadores, e confir-
mado pelo Presidente Scussel, é 
o consenso entre os vereadores 
para retirar todas as emendas e 
votar o Plano Diretor de acor-
do com a versão aprovada pelo 
Complan.

Neste tumulto todo, onde 
todos professam a sua versão 
como verdade, estaria a instau-
ração de uma CPI. O Presidente 
da Câmara nega veementemente 
alegadas declarações publica-
das em periódico local em que 
confirmaria a abertura de CPI.  

Scussel explica que, pelo regi-
mento interno, cabe ao Presi-
dente da Câmara apenas acatar 
pedido de qualquer vereador, se 
este tiver - no total - seis assi-
naturas de seus pares, o que não 
existe ainda.  

A próxima semana vai ser 
de muitas tensões: aguardar a 
decisão do Ministério Público 
da apertura ou não de inquérito, 
a decisão de Scussel em desar-
quivar ou não o Plano Diretor e,  
por fim, se seis vereadores assi-
narão o pedido de CPI do Plano 
Diretor.

Boa leitura!
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A polêmica sobre o áudio va-
zado, em que o vereador Gustavo 
Sperotto diz que, pelo menos , 
seis vereadores aceitaram pro-
pina de uma empresa do ramo 
da construção civil está longe de 
ter um término. Um dia após o 
vazamento de mais de uma hora 
de áudio, o vereador foi até o Mi-
nistério Público prestar esclare-
cimentos. A Gazeta entrou em 
contato com o promotor Alécio 
Nogueira, que se limitou a dizer 
que “não é possível abrir o depoi-
mento porque o inquérito corre 
em sigilo para o bem da investi-
gação. Não podemos adiantar o 
teor da conversa e só posso dizer 
que o vereador esteve aqui”. 

Já, na quarta-feira,16, ou 
seja, menos de 48 horas depois 
do vazamento do áudio, a pre-
feitura protocolou na Câmara 
de Vereadores, o documento 
que solicita o desarquivamento e 
consequente trâmite legislativo 
do Plano Diretor do município.

Com o pedido, foi entregue 
ainda um Relatório Técnico so-
bre as emendas apresentadas 
pelos vereadores, feito pelos in-
tegrantes da Comissão de Re-
visão do Plano Diretor, eleitos 
entre os componentes do Conse-
lho Municipal de Planejamento 
(Complan).

Segundo a presidente do 
Conselho, Melissa Gauer, o 
Complan fez análise técnica de 
cada emenda apresentada pe-
los vereadores. “A quantidade 
de emendas modificativas apre-
sentadas são prerrogativas dos 
vereadores. As que foram até 
então propostas foram todas 
tecnicamente analisadas, com 
manifestação favorável ou desfa-
vorável e devidas justificativas”, 
explica.

Melissa afirma que pela pro-
posta original do Executivo não 
será permitida a construção de 
prédios mais altos no bairro São 
Bento. “Somente a possibilidade 
de 11.90 metros (3 pavimen-
tos) no corredor gastronômico, 
quando a atividade for turísti-
ca”, pontua.

Outro ponto abordado pelo 
projeto é o avanço do perímetro 
urbano no Vale dos Vinhedos. 
“A proposta original é aumen-
tar a área do Vale dos Vinhedos, 
analisado pelo Distrital do Vale 
dos Vinhedos. Isso foi respeitado 
pelo Complan”, comenta.

Por fim, de acordo com a 
presidente do conselho, na área 
consolidada da bacia do Arroio 
Barracão será permitida a insta-
lação de indústrias, “desde que 
mitigada através do estudo de 
impacto de vizinhança e quali-
dade espacial, sua real neutrali-

Presidente da Câmara desmente pedido de CPI para apurar       esquema de corrupção para aprovação do plano diretor
Em entrevista a Gazeta, o presidente da Câmara, Moises Scussel declarou que vai analisar o pedidodo do Prefeito para desarquivamento                         do Plano Diretor e que ninguém pediu abertura de CPI ainda

zação de impacto”, finaliza.
Uma vez desarquivado, o 

projeto terá de passar novamen-
te por apreciação dos vereado-
res, que precisam aprovar a ma-
téria para que o novo plano entre 
em vigor.

O Projeto de Lei havia sido 
arquivado em dezembro de 
2017, após solicitação do Poder 
Executivo, para atender a diver-
sos pedidos de moradores e de 
entidades representativas da so-
ciedade que postulavam por uma 
nova análise técnica, diante das 
mais de 50 emendas modificati-
vas propostas pelos vereadores.

A abertura da CPI
O Presidente da Câmara de 

Veradores nega que tenha pedi-
do abertura de CPI para inves-
tigar a possibilidade de recebi-
mento de propina por parte de 
vereadores para  incluir algumas 
emendas.

Scussel, declarou à Gaze-
ta que o Presidente da Cãmara 
não pode,  seguindo o regimento 
interno, propor CPI. “Cabe ao 
Presidente acatar o pedido de 
qualquer vereador que entregue 
junto  mais cinco assinaturas de 
seus pares.” 

Desarquivamento
 Quanto ao pedido enca-

minhado pelo Poder Executido 
para o desarquivamento do Pla-
no Diretor, Scussel declarou que 
não teve tempo hábil de analisar 
o pedido, “já que são mais de 50 
emendas e todas com parecer 
do Complan.”  O Presidente da 
Câmara garantiu que apartir 
desta sexta-feira “vou analisar, e 
acredito que na segunda ou ter-
ça-feira da próxima semana já 

vou ter uma decisão. É claro que 
pelo regimento interno esta de-
cisão é da Presidência, mas vou 
ouvir a Mesa Diretora, os líderes 
de bancada.”

“Se decidir pelo desarquiva-
mento, continua Scussel, o Pla-
no Diretor estará apto para ser 
votado e o trâmite vai continuar 
de onde tinha parado: no plená-
rio. Se na segunda ou na terça 
-feira eu   achar que deve voltar 
à votação,  já na  quinta-feira 
(24) incluo na pauta e na segun-
da-feira (28) ele vai à votação 
aprovando ou desaprovando as 
emendas,” declarou.

Emendas polêmicas

Quanto às emendas polêmi-
cas e outras nem tanto, o Presid-
nete da Câmara deixou escapar 
que “ o que eu tenho ouvido na 
Casa, e não garanto que vá acon-
tecer  é que os vereadores, em 
consenso, vão solicitar o arqui-
vamento de todas as 51 emendas 
parlamentares votar o Plano Di-
retor, conforme o estudo.”

Scussel lembrou que não 
foram somente seis vereadores 
que apresentaram emendas ao 
Plano Diretor, “acho que todos 
os vereadores apresentaram 
emendas inclusive eu. A minha 
emenda é uma proposição que  a 
quadra do hospital seja conside-
rada uma zona hospitalar, para 
que qualquer construção que for 
erguida - e não necessariamente 
seja do hospital, mas que seja de 
empreendimentos ligados à área 
hospitalar, como laboratórios e 
clínicas. É o que eu acho impor-
tante incluir, mas cada vereador 
vai fazer seu juízo de valor sobre 
a emenda que apresentou”. 

Algumas 
emendas apresentadas
por parlamentares: 
Emenda 115 – autor verea-

dor Neri Mazzochin
Fica alterado o perímetro 

Urbano do anexo 1.0 - ME Pe-
rímetroUrbano, das Colônias da 
Linha Zemith (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12,parte da 13 e 
parte da 14), sendo delimitador 
o Rio Pedrinho.

Emenda 118 – autores vere-
adores Volnei Cristófoli e Neri 
Mazzochin

Para os efeitos desta lei, as 
indústrias com até 300 m2, co-
mércio e serviços, não serão sub-
metidos a avaliação de impacto 
de vizinhança, excetuando-se as 
empresas, indústrias, comércio 
e serviços que são regidos por 
legislação Estadual ou Federal 
especifica.”

Emenda 121 – autor verea-
dor Rafael Pasqualotto

Fica alterado o Anexo 2.1 
- ME - Zoneamento Urbano do 
Projeto de Lei Complementar 
n° 06 /2017, que compreen-
de a área destacada pelo mapa, 
alterado para ZOE 2, (zona de 
ocupação extensiva2) conforme 
mapa anexo. Esta emenda libera 
a construção de imóveis e a ins-
talação de indústrias nas áreas 
do distrito de Tuiuty, principal-
mente na Linha Pradel.

Emenda 130 – todos os ve-
readores

A presente emenda preten-
de alterar o anexo 2.1 do Plano 
Diretor Municipal, modifican-
do o zoneamento do Bairro São 
João, passando de ZOEI (Zona 
de Ocupação Extensiva I) para 
ZR (Zona Residencial). A pedi-
do dos moradores das ruas Her-
mínio Gabbardo, Natal Perfile, 
Albino Agostinho Ozelame,João 
Fedrigo, Santos Dumont, Rei-
naldo Acorsi, Cleimar Primo 
Gazzoni, RecydePossamai e Jlie-
ta Sassi Dreher (na parte com-
preendida entre as ruas Alviazul 
e Agostinho Ozelame) estamos 
alterando o zoneamento das re-
feridas vias com o objetivo de in-
cluir essas ruas no zoneamento 
residencial, onde fica poibida a 
instalação de indústrias de qual-
quer porte, maior reclamação 
dos munícipes daquela localida-
de.

Emenda 144 – autor verea-
dor Moacir Camerini

A presente emenda preten-
de alterar os anexos 1.0 e 2.1 
do Plano Diretor Municipal, 
ampliando o perímetro urbano 
e modificando o zoneamento do 
Bairro Conceição e Linha Ze-
mith. Primeiramente estamos 
ampliando o perímetro urbano 

Scussel quer ouvir a Mesa Diretora 
e os líderes de bancada antes de  
decidir pelo desarquivamento ou 
não do Plano Diretor
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NOTA DE ESCLARECIMENTO

A 2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves, tendo em vista o ajuiza-
mento de ação judicial pelo Município de Bento Gonçalves em face da 
Fundação Araucária, vem a público comunicar e esclarecer o seguinte:

1. A ação ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face da 
Fundação Araucária envolve o depósito dos valores que o município en-
tende devidos em função do encerramento do contrato de prestação de 
serviços entre as partes;

2. Os motivos do ajuizamento da ação já foram amplamente divulga-
dos na imprensa local; 

3. Uma vez trazida a questão ao Poder Judiciário, deverão ser se-
guidos o rito e os procedimentos estabelecidos nas normas que regem os 
processos judiciais;

4. Visando agilizar a solução da controvérsia, tendo em vista o inte-
resse de mais de uma centena de trabalhadores, cujos direitos rescisórios, 
segundo informado nos autos, não foram pagos até o momento, este Juízo 
designou audiência para tentativa de conciliação;

5. A audiência será realizada no dia 25/05/2018, às 08h30min;
6. A conciliação terá por objeto a destinação dos valores depositados 

pelo município, sendo que eventuais controvérsias entre os contratantes 
deverão ser dirimidas em ação própria; 

6. A audiência é pública e aberta a todos os interessados, porém, por 
contingência de espaço, terão preferência, além das partes e procurado-
res, o sindicato da categoria, comissão de representantes dos trabalha-
dores ou procuradores eventualmente constituídos pelos trabalhadores;

7. Eventual pagamento aos trabalhadores será decidido em audiên-
cia, não havendo possibilidade de liberação de valores antes daquela so-
lenidade.

Bento Gonçalves, 17 de maio de 2018.
2ª Vara da Justiça do Trabalho

Em entrevista a Gazeta, o presidente da Câmara, Moises Scussel declarou que vai analisar o pedidodo do Prefeito para desarquivamento                         do Plano Diretor e que ninguém pediu abertura de CPI ainda

no Bairro Conceição, passando o 
local de ZOE 1 (Zona de Ocu-
pação Extensiva 1) para ZPA 
(Zona de Proteção Ambiental) 
mantendo a proteção prevista no 
Plano Diretor em vigência e am-
pliando o zoneamento ambiental 
próximo ao Arroio Pedrinho.

Emenda 165 – autores vere-
adores Marcos Barbosa, Rafael 
Pasqualotto, Valdemir Marini, 
Sidinei da Silva, Volnei Cristó-
foli e Jocelito Tonietto

A presente emenda preten-
de liberar a construção de edi-
fícios de até 8 pavimentos nas 
ruas Planalto e Herny Hugo 
Dreher, considerado ocorredor 
gastronômico de Bento Gon-
çalves. A medida beneficia di-
retamente uma empresa que 
pretende construir um hotel na 
Rua Planalto, mais precisamen-
te no prédio onde hoje funciona 
a Apae. A emenda também irá 
liberar a construção de prédios 
residenciais ao longo das duas 
ruas ou até mesmo outros hotéis 
ao longo do trecho. Um abaixo 
assinado, que teria a assinatu-
ra de moradores do bairro São 
Bento, chama a atenção. Nele há 
assinaturas de CCs da Prefeitu-
ra e até deum dono de constru-
tora, parte interessada na libe-
ração de construções de edifícios 
naquela região. No total, foram 
coletadas 19 assinaturas.

Emenda 166 – autores vere-
adores Moacir Camerini e Agos-
tinho Petroli

A presente emenda preten-
de alterar o anexo 2.1 do Plano 
Diretor Municipal, modifican-
do o zoneamento do Bairro São 
Bento, aumentando a zona resi-
dencial) até a Rua Olavo Bilac e 
na parte norte da Rua Parnaíba, 
além de estender a Zona de Pro-
teção ao Manacial do Barracão 
para a parte sul da Rua Joaquim 
Pedro Salgado Filho. A pedido 
dos moradores do bairro São 
Bento, estamos modificando um 
trecho da Rua Joaquim Pedro 
Salgado Filho, onde consta ZOE 
1 (Zona de Ocupação Extensiva 
1), para ZR (ZonaResidencial), 
evitando que edifícios sejam 
construídos naquela localidade. 
Ampliamos também a Zona Re-
sidencial para a Rua Olavo Bilac. 
O mesmo ocorre na parte norte 
da Rua Parnaíba, em que, no 
projeto, consta como ZC 1 (Zona 
Central1), podendo ser edifica-
da livremente, razão pela qual 
estamos modificando paraZR 
(Zona Residencial). Outro pon-
to alterado é a parte sul da Rua 
Joaquim Pedro Salgado Filho, 
área protegida no Plano Diretor 
vigente e que foi transformada 
em ZOE 1 pela proposta da Pre-

feitura. Nessa área ampliamos a 
abrangência da ZPMB (Zona de 
Proteção ao Manacial do Barra-
cão).

Emenda175 – autor verea-
dor Rafael Pasqualotto

No prazo de 90 (noventa) 
dias, o Plano Diretor deverá ser 
reavaliado pela Câmara Muni-
cipal de Vereadores.  Ao fato de 
tratar-se de uma matéria de ex-
trema relevância e vasto conteú-
do, os vereadores entendem ser 
prudente um interstício de tem-
po para modificar, acrescentar 
ou suprimir algum artigo que 
não foi debatido e/ou analisado 
na sua exaustão.

Emenda179 – autor verea-
dor Gustavo Sperotto

A medida retira o poder de-
liberativo do Conselho Munici-
pal de Planejamento (Complan), 
que passa a ser de responsabili-
dade dos vereadores. Pela emen-
da, toda e qualquer alteração 
deverá passar pela análise do 
Ipurb, que emitirá parecer, o 
qual será objeto de consulta do 
Complan e deliberação da Câ-
mara Municipal de Vereadores.

Emenda180 – autor verea-
dor Eduardo Viríssimo

A emenda promove mu-
danças no chamado corredor 
gastronômico, permitindo a 
construção de edificações em 
algumas área. Como objetivo 
de equilibrar os anseios da co-
munidade e a necessidade de 
proporcionar um desenho har-
mônico do entorno da região 
denominada ZGT (Zona Gas-
tronômica Turística) “Corredor 
Gastronômico”, liderados pelo 
Poder Executivo e comunida-
de, apresentam uma proposta 
criando uma faixa de transição 
entre a ocupação da ZGT. Pre-
ocupados com a preservação da 
paisagem local e o grande envol-
vimento que o bairro possui com 
relação ao turismo, cria-se uma 
espécie de “cone” de aproxima-
ção. Desta forma, insere-se ZOE 
1 (Zona de Ocupação Extensiva 
1) em parte da Rua Salgado Fi-
lho entre as Zonas Residenciais 
de 02 pavimentos e ZOI 1(Zona 
de Ocupação Intensiva 1). Ou-
tra alteração sugerida visando 
a necessidade de investimen-
tos na região da Rua Parnaíba, 
com medidas que promovam o 
alargamento necessário da rua, 
formando um binário com a 
Avenida Planalto e Rua Xingu, 
insere-se ZOE 1 (Zona de Ocu-
pação Extensiva 1) em parte da 
rua. Essas duas alterações vêm 
com o objetivo maior de redu-
zir os impactos da verticalização 
não permitindo uma barreira de 
edificações.  

O que dizem os vereadores que assinaram a  polêmica emenda 165
A emenda 165, que gerou 

movimento de moradores do 
bairro São Bento e que teria li-
gação ao número de vereadores 
que - na gravação do vereador 
do DEM - teriam participado de 
reunião para discutir propina, 
foi assinada pelos vereadores Jo-
celito Tonietto (PDT), que  não 
retornou as ligações do jornal 
Gazeta para se posicionar.

Jocelito Tonietto

O vereador Marcos Barbo-
sa (PRB) declarou à Gazeta que 
não sabe ainda o que vai fazer. 
“Se tiver CPI vai ficar tudo pa-
rado. Acho que assinei 18 emen-
das e uma emenda própria. Se 
tiver procedimento da casa aí 
para tudo.”

Marcos Barbosa
Já o vereador Sidnei da Sil-

va-Sidi (PPS)  declarou que “só 
fiz uma emenda junto com os 
vereadores, assinei a emenda 
(do Plano Diretor) de revolta, 
porque os moradores disseram 
que os vereadores não sabiam de 
nada. Agora estou analisando e 
vou tentar pedir para os outros 
vereadores tentar arquivar a 
emenda.”

Sidnei da Silva-

O veredor Valdemir Marini 
(PTB)  foi sintético na sua res-
posta à reportagem: “não vou 
modificar nenhuma emenda.”

Volnei Christofoli, vereador 
do PP, declarou que  “eu não as-
sinei como autor em nenhuma 
emenda, apenas como co-autor, 
mas vou rever todas. Sobre a 
polêmica emenda 165, proto-
colei ainda em dezembro o pe-
dido da retirada do meu nome 
e se ela for à votação eu votarei 
contra”.

Rafael Pasqualoto (PP)  
respondeu à reportagem da Ga-
zeta que “a premissa da emenda 
é originária de um apelo po-
pular. Emenda 165. grupo de 
moradores do são bento que en-
tendem  que devem ter prédio 
no são bento. Ela veio através 
de um abaixo assinado de mo-
radores que queriam prédio. A 
emenda surgiu de apelo popu-
lar. Na verdade não tem clima 
para votar essa emenda e as 73 
emendas. Se alguém queria que 
os vereadores não debatesse 
o plano diretor, acho que essa 
pessoa conseguiu. Não é o mo-
mento de debater. Não devia ser 
desarquivado porque não vai 
ser possível debater.  Eu par-
ticularmente nem desarquiva-
ria ela, porque não tem clima. 
Acredito que essa emenda e 
as demais não te mcomo pros-
perar, porque foi levado muito 
paar o viés político e interessei-
ro.”

Valdemir Marini

Volnei Christofoli Rafael Pasqualoto
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A diretoria do Sindmóveis 
Bento Gonçalves anunciou a 
data para a próxima edição da 
maior feira de móveis da Amé-
rica Latina para o lojista e im-
portador – Movelsul Brasil: será 
de 16 a 19 de março, seguindo 
o modelo adotado este ano com 

A maior feira de móveis da América Latina  para lojista e importador já tem data confirmada

Movelsul Brasil 2018 teve 246 expositores e reforçou seu caráter internacional

Edson Pelicioli, presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de 
Bento Gonçalves e da Movelsul 2020

as empresas exportadoras com 
compradores em potencial para 
o móvel brasileiro. Foram nú-
meros recordes para o projeto, 
realizado na feira desde o ano 
2000. Ao todo, 70 importadores 
convidados negociaram com 145 
empresas.

Com patrocínio de Sayerla-
ck e Banrisul, a Movelsul Bra-
sil é realizada desde 1977 pelo 

Sindicato das Indústrias do 
Mobiliário de Bento Gonçalves 
(Sindmóveis). A feira promove 
o desenvolvimento do setor mo-
veleiro nacional, estreitando as 
relações comerciais entre a in-
dústria e seus clientes e incenti-
vando as exportações através de 
ações direcionadas ao mercado 
internacional, consumidor do 
móvel brasileiro.

quatro dias de evento, em detri-
mento dos cinco realizados até 
então.

A mais recente edição da 
Movelsul Brasil, que aconteceu 
há dois meses, teve 246 exposi-
tores e reforçou seu caráter in-
ternacional com a presença de 

lojistas e distribuidores de 32 
países além do Brasil, num pú-
blico total de 30.284 visitantes 
profissionais. 

As rodadas de negócios do 
Projeto Comprador para in-
dústrias e designers brasilei-
ros colocaram frente a frente 

MOVELSUL BRASIL 2020 

 A Cooperativa Habitacional Encanto da Serra Ltda, CNPJ 
03.735.708/0001-89, NIRE 43400081887, representada por seu presi-
dente, ADAIR PEDRO LORO, convoca seus cooperados para a Assem-
bleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede social, sita na Rua 
Liberato Pereira, nº 235, São Roque, nesta cidade, no dia 02 de junho de 
2018, às 16 horas, em primeira chamada, às 17 horas, em segunda cha-
mada e às 18 horas em terceira e última chamada, a fim de deliberarem a 
seguinte ORDEM DO DIA:

- Dissolução da Cooperativa e nomeação do liquidante;
- Eleição do Conselho Fiscal.

Bento Gonçalves, 18 de maio de 2018.

Adair Pedro Loro
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) alerta para 
falsos e-mails que estão sendo 
enviados em nome da instituição. 
Em nota, o tribunal ressaltou que 
não envia mensagens eletrônicas 
para citar, intimar ou comunicar 
qualquer procedimento investi-
gatório.

“Caso você receba alguma 
mensagem em nome da institui-
ção com anexo ou indicação de 
link de acesso, pode se tratar de 
fraude eletrônica, pois esses ane-

Tribunal Regional Federal alerta 
para golpe eletrônico que leva o 
nome da instituição

xos e links costumam ser a porta 
de entrada para vírus e malwares 
no computador. Devem, portanto, 
os e-mails falsos ser desconside-
rados e apagados”, ressalta a nota.

O TRF4 explica ainda que 
e-mails sobre atos processuais 
apenas são enviados para quem 
solicitou o tipo de comunicação 
pela Ouvidoria ou realizou cadas-
tro no “Sob Medida”, ou, no caso 
de advogados, se tiver cadastrado 
e-mail no eproc para fins especí-
ficos.
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SEXTA-FEIRA - Jantar a parir das 20h

SÁBADO - Jantar a parir das 20h

DOMINGO - Almoço a partir das 11h30

Cardápio
Valor R$ 30,00 

por pessoa

Cardápio
Valor R$ 30,00 

por pessoa

Cardápio
Valor R$ 30,00 

por pessoa

RESERVAS (54) 3261-9292 | 99965-4888
SÃO MARCOS | FARROUPILHA

Sopa de capeleti, pien, lesso,  polenta, batata 
doce no forno, galinha em molho, codorna e 

coelho al menarosto,  galeto, cupim, churras-
co de gado e ovelha, abacaxi no espeto, massa, 

maionese e salada 

Sopa de capeleti, pien, lesso, queijo frito, 
codona recheada, galeto, churrasco de gado, 

coelho e ovelha, abacaxi no espeto, tortei, 
maionese e saladas

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

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

Uma operação nacional que 
visa combater crimes de explo-
ração sexual infanto-juvenil, 
nomeada Luz na Infância 2, foi 
deflagrada em 23 municípios do 
Rio Grande do Sul, entre eles 
Bento Gonçalves, onde foram 
cumpridos dois dos 43 manda-
dos de busca e apreensão, na 
manhã de quinta-feira (17). A 
ação, considerada a maior in-
tegrada de polícia judiciária já 
realizada no Brasil, prendeu 21 
pessoas no Estado e identificou 
uma criança na posse de mate-
rial com conteúdo de exploração 
sexual infanto-juvenil.

Operação nacional contra pedofilia cumpre dois 
mandados de busca e apreensão em Bento

Computadores, notebooks, HDs externos, pen drives e outros dispositivos 
de armazenamento que continham material referente a crimes de abuso e 
exploração sexual infanto-juvenil, serão analisados pela perícia

De acordo com a Diretora da 
Delegacia para a Criança e Ado-
lescente Vítima (DPCAV/Deca), 
a delegada Adriana Regina da 
Costa, em Bento foram apreen-
didos  materiais de informática, 
mas ninguém foi preso. “Eles se-
rão analisados pela perícia. Em 
Caxias do Sul também apreen-
demos eletrônicos”, explica. 

A operação foi intitulada 
Luz na Infância por serem bár-
baros e nefastos os crimes contra 
a dignidade sexual de crianças e 
adolescentes. “Luz na Infância 
significa propiciar às crianças 
e adolescentes vítimas de abuso 

e violência sexual, o resgate da 
dignidade, bem como, tirar esses 
criminosos da escuridão, para 
que sejam julgados à luz da Jus-
tiça”, define a delegada.

Investigações
Os alvos da Operação Luz 

na Infância 2 foram identifica-
dos através de um levantamento 
de informações da Secretaria 
Nacional de Segurança Públi-
ca (Senasp) e a Embaixada dos 
Estados Unidos da América no 
Brasil. Com base em informa-
ções e evidências coletadas em 
ambientes virtuais, a Polícia Ci-
vil, através da Deca instaurou in-
quéritos policiais e representou 
pelas buscas e apreensões jun-
to ao Poder Judiciário, visando 
apreender computadores e dis-
positivos informáticos, que po-
deriam armazenar conteúdos de 
pedofilia, e a partir da constata-
ção do crime, indiciar e prender 
os criminosos.

As investigações realizadas 
pela Operação Luz na Infância 
2 vinham sendo feitas há seis 
meses e são resultados do apri-
moramento do trabalho de inte-
ligência de segurança pública e 
atuação em modelo de força ta-

refa. O Presidente do CONCPC  
(Conselho Nacional de Chefes de 
Polícia Civil), Delegado Emer-
son Wendt, destaca que essa é a 
maior “operação de investigação 
de pedofilia e combate aos cri-
mes contra dignidade sexual de 
crianças e adolescentes no Bra-
sil, especialmente porque usa a 
tecnologia e integração de in-
formações”.

Prisões
Oito pessoas foram presas 

em Porto Alegre, duas em San-
ta Maria, duas em Cachoeirinha 
e duas em Novo Hamburgo, além 
de prisões efetuadas também 
em Alvorada, Pelotas, Panambi, 
Taquara, Canoas, Sapucaia, São 
Leopoldo e Viamão. Foram apre-
endidos diversos computadores, 
notebooks, HDs externos, pen 
drives e outros dispositivos de 
armazenamento que continham 
material referente a crimes de 
abuso e exploração sexual infan-
to-juvenil, além de armas, muni-
ções e quantidade de drogas.

Pedofilia
A pedofilia é classificada pela 

Organização Mundial de Saú-
de (OMS) como uma doença de 

Delegada Adriana Regina da Costa, 
diretora da Delegacia para a Crian-
ça e Adolescente Vítima

transtorno da preferência sexual. 
Pedófilos normalmente são pes-
soas adultas que tem preferência 
sexual por crianças pré-púberes 
ou no início da puberdade. O 
complexo ambiente da internet 
e a ausência de fronteiras no 
mundo virtual são elementos que 
propiciam terreno fértil à atua-
ção desses criminosos.

18 de maio é considerado o 
dia nacional de combate ao abu-
so e à exploração sexual contra 
crianças e adolescentes. Por 
isso, para esta sexta-feira estão 
marcadas algumas atividades da 
campanha Faça Bonito, em Ben-
to Gonçalves.

Segundo o conselheiro tute-
lar Leonides Lavinicki, o órgão 

recebe cerca de 40 denúncias de 
abuso por ano, sendo 30% con-
tra meninos e 40% contra me-
ninas. “Além do ato, a exposição 
da criança nua, ou imagens dela 
sendo explorada são considera-
das abuso infantil. É um crime 
silencioso, ninguém vê. É pre-
ciso prestar atenção no que a 
criança está dizendo, em todos 
os gestos”, alerta.

As crianças vítimas deste 
crime são encaminhadas para 
acompanhamento psicológico e 
os casos para a Delegacias Es-
pecializadas de Atendimento à 
Mulher (DEAM). 

História
Em 1973, uma menina cha-

mada Araceli foi sequestrada 
e morta por membros de uma 

tradicional família capixava. Os 
agressores jamais tiveram qual-
quer tipo de punição. A Lei Fe-
deral 9970/2000 instituiu o dia 
18 de maio como Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, buscando garan-
tir os direitos de “todas as suas 
Aracelis”.

Atividades
(Para mais informações, o te-

lefone para contato é (54)3055-
4437)

Caminhadas no turno da 
manhã. A partir das 8h30 
EMEF Maria Borges Frota e 
EMEF Ouro Verde. Local 2:  A 
partir das 9h, saída UBS Con-
ceição. Local 3: saída às 9h das 
escola EMEF Professor Noely 

Campanha contra abuso sexual infantil tem atividades em Bento
Clemente de Rossi, EMEF San-
ta Helena e EMEF Prof. Liette 
Tesser Pozza. 

Caminhadas no turno da 
tarde. Saída às 14h da Escola 
de Turno Integral do São Ro-
que. Local 2: Saída às 14h30 da 
EMEF Professor Ulysses Leonel 
De Gasperi. Local 3: Saída às 
14h30 do CEACRI SEST/SE-
NAT. Local 4: Saída às 14h30 da 

EMEF Princesa Isabel.

Para denunciar
A exploração sexual ocorre 

de quatro formas: em redes de 
prostituição, pornografia, redes 
de tráfico e turismo sexual. Para 
denunciar disque 100 ou conta-
te o conselho tutelar através do 
telefone (54) 3055 4437 ou (54) 
99159 5744 (plantão).

Conselheiro tutelar Leonides Lavi-
nicki
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A 16ª Coordenadoria Re-
gional de Educação, em Bento 
Gonçalves, está com inscrições 
abertas para contratação emer-
gencial de serventes (agente 
educacional-manutenção de 
infraestrutura, para limpeza) e 
merendeiros (agente educacio-
nal-alimentação). A documen-
tação necessária é documento de 
identidade, CPF, comprovante 

Secretaria estadual de educação 
abre contratação emergencial 
para serventes e merendeiros

de escolaridade exigida para a 
função (ensino fundamental ou 
médio).  Os candidatos podem 
se inscrever no site (www.edu-
cacao.rs.gov.br) ou comparecer 
pessoalmente na 16ª CR, na 
Avenida Presidente Costa e Sil-
va, 115, das 9h às 11h30 e das 
14h às 17h, até o dia 25 de maio. 
Mais informações através do te-
lefone 3455-0500. 

A Universidade Estadu-
al do Rio Grande do Sul (Uer-
gs) definiu na terça-feira (16) 
a oferta de cursos e vagas para 
2019. Além da abertura de va-
gas em cursos já existentes, os 
conselhos superiores aprovaram 
a criação de novas graduações: 
Agroecologia, em Santa Cruz 
do Sul; Engenharia de Controle 
e Automação, em Porto Alegre; 
e Agronomia, em Sananduva. 
São 1545 vagas. Metade delas é 
reservada para candidatos eco-
nomicamente hipossuficientes, 
negros e índios (de acordo com 
a população no estado) e 10% 
para pessoas com deficiência. 
Em Bento Gonçalves, serão ofer-
tadas 40 vagas para o curso de 

Uergs abrirá novos cursos de 
graduação em 2019

Engenharia de Bioprocessos e 
Biotecnologia, turno integral.

 
Seleção
A Uergs utiliza o Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu) como 
forma de ingresso na maioria de 
seus cursos de graduação, com 
exceção do curso de Ciências 
Biológicas – curso ofertado em 
convênio com a Ufrgs, que reali-
za o vestibular. Para se inscrever 
no Sisu em 2019, é necessário 
que o candidato preste o Enem 
nos dias 4 e 11 de novembro 
deste ano. A relação completa 
de cursos e vagas está disponível 
no site: www.uergs.rs.gov.br/in-
gresso-2019

Estudantes do primeiro ano 
do Ensino Médio da Escola Mes-
tre Santa Bárbara participaram 
do projeto “Bento Gonçalves e 
suas paisagens: uma acumulação 
desigual de tempos”, coordena-
do pela professora da disciplina 
de Geografia, Daniela Frizon. A 
ação teve o objetivo de propor-
cionar aos alunos a compreensão 
das transformações do espaço 
geográfico local e suas paisa-
gens, trabalhando o resgate his-
tórico e as mudanças do municí-
pio através dos anos.

“A proposta rendeu um tra-
balho significativo, pois os edu-
candos buscaram lugares de seus 
interesses que possuíam fotos da 
época, pesquisaram sobre aque-
le momento histórico e fizeram 
comparações, dialogando com a 
atualidade”, explica Daniela.

A primeira atividade feita 
pelos estudantes foi pesquisar 
fotos antigas e novas do muni-
cípio. Houve também um bate 
papo com historiadores, um pas-
seio de Maria Fumaça e visita na 
Epopeia Italiana. Os alunos fica-
ram ainda encarregados de fazer 
um jornal, identificando as ma-
nifestações e representações da 
diversidade do patrimônio cul-
tural e artístico no espaço geo-
gráfico bem como elementos que 
exprimem heranças e relações 
entre o homem e a natureza. Por 

Alunos da Escola Mestre participam de projeto 
sobre espaço geográfico e paisagens de Bento

fim, produziram curta-metra-
gens sobre o assunto.

Para o aluno Silvio de Sou-
za, foi interessante observar 
a mudança da paisagem e dos 
imóveis com o passar dos anos. 
“Eu, por exemplo, nem fazia 
ideia de que a rodoviária era em 
um local tão pequeno e estranho 
para nós que estamos acostuma-
dos com ela onde está”, relata. Já 
a aluna Marina Di Bernardo de-
monstrou satisfação com o pas-
seio de Maria Fumaça e a visita 
da Epopeia. “Com empolgação, 
subimos aos vagões onde pude-
mos cantar músicas italianas, 
dançar, rir e nos divertir muito. 
Este passeio nos faz perceber 
como nossa cultura é importan-

te e também que devemos ter 
conhecimento de nossas raízes”, 
avalia.

De acordo com a estudan-
te Amanda Ozelame, a partir 
da busca proposta pelo projeto, 
os alunos puderam compreen-
der melhor a história da cidade. 
“Moro aqui desde que nasci, e 
não conhecia ao certo a histó-
ria da cidade, os vários nomes 
que teve até se tornar Bento 
Gonçalves”, comenta. O mesmo 
entusiasmo foi registrado por 
Eduarda Fraga. “O processo de 
realização de cada trabalho com 
certeza foi um desafio tanto nas 
pesquisas, quanto na elaboração 
de cada um deles, mas que com 
certeza valeu a pena”, conclui.

Em Bento, serão disponibilizadas 40 vagas para o curso de Engenharia

Interessados em partici-
par do Enem 2018 devem ficar 
atentos: as inscrições encerram 
nesta sexta-feira (18), às 23h59. 
O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), organi-
zador do exame, não costuma 
prorrogar o prazo.  O valor da 
taxa de inscrição é de R$ 82. O 
pagamento poderá ser feito até 
o dia 23 de maio, em agências 
bancárias, lotéricas e agências 
dos Correios.

Enem 2018

Hoje é o último dia para se 
inscrever no Enem

Assim como no ano pas-
sado, no Enem 2018 os candi-
datos farão provas em dois do-
mingos consecutivos: 4 e 11 de 
novembro. O acesso ao cartão 
de inscrição, com dados dos lo-
cais de prova, deve ser liberado 
em outubro. O gabarito oficial 
do Enem será divulgado no dia 
14 de novembro. Já o resulta-
do é esperado para janeiro de 
2019. Com as notas em mãos, 
os estudantes poderão partici-
par de programas para ingresso 
ao ensino superior, como SiSU, 
ProUni e Fies.

A ex-secretária de Edu-
cação de Bento Gonçalves, Ja-
queline Susana Borille Favero, 
morreu na manhã de quinta-fei-
ra (17), aos 52 anos. Ela lutava 
contra um câncer desde 2015. 
Professora, Jaqueline esteve 
à frente da pasta entre 2009 e 
2012, durante a gestão do ex-
-prefeito Roberto Lunelli.

A ex-secretária lecionava 
desde 1989 e também atuou 
como coordenadora e professo-
ra dos Centros de Convivência 

Ex-secretária de Educação, Jaqueline Favero, morre aos 52 anos
- CEACRI, foi professora, su-
pervisora, coordenadora e vi-
ce-diretora em escolas da rede 
municipal de ensino e na rede 
estadual, cedida à 16ª CRE. Era 
casada com Aloísio José Fávero 
e mãe de Anderson Borille Fa-
vero. 

As últimas homenagens es-
tão sendo prestadas na Sala A 
das Capelas São José. A cerimô-
nia de encomendação será cele-
brada às 10h desta sexta-feira 
(18) seguida de cremação.

Jaqueline Favero lecionava desde 
1989 e também atuou como coor-
denadora e professora dos CEACRI

Alunos fizeram comparação fotográfica de espaços do município

Uma das atividades era elaborar um jornal
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Depois de ganhar uma se-
mana de folga, a Liga Serra 
Gaúcha volta com tudo neste 
sábado, dia 19, para definir os 
finalistas da competição.

Os jogos serão disputados 
em São Pedro, e caso tenha re-
sultados iguais a partida vai 
para as penalidades máximas.

O primeiro duelo da tarde 
será entre Fronteira e Parceria, 
o time do Fronteira na partida 
de ida venceu por 3 a 1, e agora 
pode até perder por um gol que 
fica com a vaga, caso perca por 
dois gols de diferença a partida 
vai para os pênaltis, em caso de 

No próximo dia 27 o Ben-
to Snakes faz uma nova seleção 
para atletas. O tryout (seletiva 
de jogadores) vai ser das 10:30 
às 11:30, no estádio da Monta-
nha, Av. Osvaldo Aranha, 540. A 
inscrição é gratuita.

No tryout, nossos coaches 
farão testes físicos e técnicos 
pra avaliar velocidade, força, 
aceleração, coordenação motora 
e aptidão para o esporte. É im-
portante chuteira e roupas leves 
(short e camiseta). Não precisa 

Bento Snakes faz nova seletiva para atletas

Sábado com jogos emocionantes 
pela Liga Serra Gaúcha

levar capacete ou equipamento 
de futebol americano. É bom se 
hidratar, comer cedo e não inge-
rir comidas muito pesadas no dia 
do tryout.

Segundo os organizadores 
é recomendado que os candida-
tos cheguem a partir das 09:30h 
para fazer as inscrições. Os tes-
tes físicos começam às 10:30h. 
Qualquer um pode fazer o tryout, 
mesmo que nunca tenha jogado 
futebol americano. A idade mí-
nima para o tryout é 15 anos.

O teste físico começa às 10h30 e não tem custo

uma vitória de maior diferen-
ça de gols o Parceria fica com a 
vaga.

Já no segundo jogo da tarde 
está tudo empatado, no jogo de 
ida 1 a 1 entre Bayer e Colorado, 
agora quem vencer leva a vaga, 
em caso de novo empate também 
irá para os pênaltis.

A organização juntamente 
com as equipes já comemora o 
sucesso da competição, AABG 
que é a organizadora, em breve 
terá o inicio da Liga Municipal 
de Futsal, e no segundo semes-
tre retornará o Municipal de Fu-
tebol de Campo.

Neste domingo, dia 20, o 
Esportivo joga a primeira par-
tida das quartas de final da Di-
visão de Acesso. Após fazer uma 
campanha com mais de 80% de 
aproveitamento no returno, o 
Alviazul enfrenta o Pelotas, me-
lhor equipe da competição, na 
Montanha dos Vinhedos. A par-
tida começa às 16 horas.

A direção preparou uma 
promoção de ingressos anteci-
pados para lotar o estádio no 
confronto decisivo. Para a par-
tida, quem optar por garantir 
sua entrada de forma antecipada 
(até sábado) pagará somente R$ 
10 para a arquibancada e R$ 30 
a cadeira. No dia do confronto, 
os valores ficam em R$ 25 a ar-
quibancada e R$ 50 para as ca-
deiras. 

O estacionamento custará 
R$ 10. Os postos de vendas an-
tecipadas são nas lojas Multisom 
(Centro), Tudo em Grãos (aveni-
da Planalto), no Posto São Ben-
to (Cidade Alta) e na secretaria 
do Clube Esportivo. A torcida 
visitante só poderá adquirir o 
ingresso no dia do jogo, no valor 
de R$ 25.

O Esportivo, que se classifi-
cou na 4ª colocação de seu grupo 
com a melhor campanha do se-
gundo turno da primeira fase, 
vai enfrentar a equipe de melhor 
campanha no geral, o Pelotas, 

Esportivo enfrenta o Pelotas em 
confronto que vale classificação
Jogo acontece no próximo domingo, dia 20, às 16 horas na Montanha dos Vinhedos

do técnico Paulo Porto. O jogo 
de volta está previsto para ser 
realizado no outro domingo, dia 
27, na Boca do Lobo, em Pelo-
tas. Caso o Esportivo conquiste 
a classificação para as semifinais, 
decidirá uma vaga à elite contra 
o Glória de Vacaria ou contra o 
Inter-SM. 

Quartas de final - Divi-
são de Acesso de 2018

Esportivo X Pelotas
Data e horário: 20/05 (do-

mingo) - 16h
Local: Estádio Montanha 

dos Vinhedos
Ingressos: Arquibancadas – 

R$ 10 (antecipado) e R$ 25 (no 
dia do jogo); Cadeiras – R$ 30 

(antecipado) e R$ 50 (no dia do 
jogo); Arquibancada Visitantes 
– R$ 25 (no dia do jogo)

Estacionamento: R$ 10

O teste contra o Caxias
Na última segunda-feira, 

dia 14, o Esportivo perdeu por 4 
a 3 para o Caxias, em jogo trei-
no. No primeiro tempo de jogo, 
o Esportivo realizou uma boa 
atuação, principalmente em seu 
setor ofensivo, sendo efetivo nas 
conclusões a gol. Aos 23 minu-
tos de jogo, Júlio Madureira, de 
falta, abriu o placar da partida. 
Em seguida, em jogada pela di-
reita, Dieguinho ampliou para 
a equipe de Bento Gonçalves. 
Os donos da casa diminuíram o 
marcador com gol de Caio Ce-
zar, terminando a primeira eta-
pa com placar de 2 a 1 para o 
Esportivo. 

No segundo tempo, logo aos 
5 minutos, Jean Carlos anotou 
o terceiro para o Esportivo, au-
mentando a vantagem no placar. 
Com substituições promovidas 
por ambas as equipes, o Caxias 
cresceu na partida. Aos 7 mi-
nutos, Alex Willian diminuiu a 
vantagem. Aos 28, Mikael fez 
o gol de empate para a equipe 
Grená e, aos 39 minutos, Régis, 
de cabeça, fez o gol da virada, 
terminando o jogo com placar de 
4 a 3 para a equipe da casa. 

Esportivo enfrenta o Pelotas em jogo que vale classificação

Esportivo perde em amistoso contra o Caxias
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Um jovem foi preso por trá-
fico de drogas na Rua Ari da Sil-
va, no bairro Eucaliptos, na noite 
de segunda-feira (14). Durante 
operação visando o combate ao 
tráfico de drogas e homicídios, o 

Traficante preso com cocaína no Eucaliptos
Pelotão de Operações Especiais 
(POE), da Brigada Militar, pren-
deu V.S.S, de 24 anos, que ao per-
ceber a aproximação da viatura, 
se desfez de um pacote que conti-
nha 24 de buchas de cocaína. Ele 

estava em posse também de R$60 
em dinheiro. O jovem, com ante-
cedentes por roubos, posse de en-
torpecentes e receptação, foi con-
duzido até a Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA).

Jovem tem antecedentes por roubos, posse de entorpecentes e recepta-
ção

Pacote em posse de jovem conti-
nha 24 de buchas de cocaína

Um jovem, de 18 anos e sem 
antecedentes, foi preso pela Bri-
gada Militar na tarde de terça-fei-
ra (15), em um matagal próximo 
ao colégio Mestre, depois de rou-

Assaltante preso depois de 
roubar farmácia no Progresso

bar cerca de R$66,00 de uma far-
mácia localizada na Rua Giovani 
Girardi, no bairro Progresso. Se-
gundo a BM, ele praticou o assalto 
utilizando uma faca de cozinha.

Policiais seguiram assaltante e conseguiram capturá-lo

A equipe da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) prendeu na 
noite de quarta-feira (16), com 
apoio da Brigada Militar, um ho-
mem que não obedeceu o sinal de 
parada durante abordagem na 
BR-470, em Garibaldi. Durante 
ronda noturna os agentes da PRF 
visualizaram dois veículos em 
atitude suspeita no trevo, no km 
224 da rodovia. Ao solicitarem 
que o veículo GM/Astra prata pa-
rasse para fiscalização, ele seguiu 
em alta velocidade sentido Bento 
Gonçalves – Garibaldi, fugindo 
da abordagem policial.

Próximo ao trevo de acesso à 
cidade, ultrapassou pela contra 
mão três veículos de passeio e um 
caminhão, acessou a ERS-453 
sentido Lajeado seguindo até o 
Bairro Bela Vista I. Ali, o condu-

Preso homem alcoolizado que 
fugiu de abordagem na BR-470

Homem possui passagens por estelionato e já havia sido foragido do pre-
sídio

tor abandonou o veículo após cer-
ca de 8 km de acompanhamento 
e foi interceptado pelos policiais 
ao tentar acessar uma residência.

Natural de Salto do Jacui, o 
homem de 41 anos possui pas-
sagens por estelionato e já havia 
sido foragido do presídio. Disse 
que não obedeceu a abordagem 
policial por não ter CNH e estar 
alcoolizado. O veículo, com pla-
cas de Garibaldi, foi removido ao 
pátio conveniado. O condutor re-
alizou o teste do etilômetro com 
resultado 0,29mg/l e foi autuado 
por dirigir sob efeito de álcool, 
ultrapassagem em local proibido, 
dirigir veículo sem CNH, entre 
outras totalizando em torno de 
R$7 mil em multas além de ser 
apresentado a polícia judiciária 
pelo crime de direção perigosa.

Um homem ficou ferido de-
pois de sofrer uma tentativa de 
assalto por volta das 6h de quar-
ta-feira (16). De acordo com o 
boletim de ocorrência, ele con-
duzia um veículo Fiat Doblo na 

Motorista é esfaqueado em tentativa de assalto no Maria Goretti
Rua Refatti, quando um indiví-
duo abriu a porta do carona e en-
trou no automóvel. Ele ameaçou 
a vítima com uma faca de cozi-
nha e exigiu que fosse entregue 
o celular e a carteira. Os dois en-

traram em luta corporal e o con-
dutor foi mordido no antebraço 
esquerdo e esfaqueado no ante-
braço direito. Depois, conseguiu 
se desvencilhar do criminoso e 
empurrá-lo para fora do veículo.

Na tarde de quinta-feira (17), 
o Pelotão de Operações Especiais 
(POE), da Brigada Militar, duran-
te operações de combate ao tráfi-
co de drogas pelo Bairro Tancre-
do Neves, abordou M.F.O.G, de 
21 anos, na Rua Adelaide Basso 
Pasquali. Durante revista pesso-
al, foi localizado com o acusado 
porções de cocaína (3,40 gramas) 
e maconha (11,50 gramas), além 
de R$ 1.979,00 em espécie. O jo-
vem, com antecedentes por tráfi-
co de drogas, receptação e porte 
ilegal de arma de fogo, foi preso e 
conduzido à Delegacia de Polícia 
para lavratura do flagrante pelo 
crime de tráfico de drogas. Ele já 
vinha sendo investigado por este 
tipo de crime.

Jovem preso por tráfico no Tancredo Neves

Jovem já estava sendo investigado pelo crime. Ele possui antecedentes por tráfico, receptação e porte ilegal de 
arma de fogo

Dinheiro e drogas foram apreendidas com indivíduo durante a revista pes-
soal
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Uma residência localizada 
no 8 da Graciema foi alvo de 
furto e arrombamento por volta 
da 1h da madrugada de sábado 
(12). De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma porta lateral 
da casa foi arrombada. Foram 
furtados no porão da residên-

Residência é furtada no 8 da Graciema
cia 212 garrafas de vinho tinto, 
250 kg de uva, 100 metros de 
mangueira, 100 metros de cabos 
trifásicos e 30 kg de fundicida 
usado no tratamento de parrei-
ras. Segundo a vítima, esta não é 
a primeira vez que o local é alvo 
de furtos.

Na noite de quarta-feira 
(16), o Pelotão de Operações Es-
peciais (POE) da Brigada Mili-
tar, durante operação visando o 
combate ao tráfico de drogas e 
homicídios no bairro Conceição, 
apreendeu 1.255 Kg de Crack, 
713g de Maconha, 14 munições 

Um homem foi preso por 
volta das 23h40 de quarta-fei-
ra (16) na Rua Ari da Silva, no 
bairro Eucaliptos pelo Pelotão 
de Operações Especiais (POE) 
da Brigada Militar. De acordo 
com o boletim de ocorrência, 
M.J.N, de 31 anos, foi aborda-
do e durante revista pessoal foi 
localizado com o acusado gran-
de porção de entorpecente e 
R$ 331,00 em moeda corrente. 
Ainda foi constatado através do 
novo sistema de identificação 
implementado em Bento Gon-
çalves, o SINESP Cad, que ha-
via um mandado de prisão con-
tra ele expedido pela Comarca 
de Bento Gonçalves. O homem 
possui antecedentes por roubo 
à residência, roubo a estabeleci-
mento comercial, roubo de veí-

Drogas e munições apreendidas 
no bairro Conceição

calibre .40 e 14 folhas de che-
ques que estavam em situação de 
furto, no pátio de uma residência 
na Rua Adelaide Basso Pasquali. 
Duas testemunhas foram enca-
minhadas para a Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) para esclarecimento. 

Munições, drogas e folhas de cheque furtadas estavam em pátio de resi-
dência

Traficante em situação de foragido 
é recapturado no Eucaliptos

- 52 pedras de crack
- 22 porções de cocaína
- 04 porções de maconha
- R$ 331,00 em moeda

MATERIAL 
APREENDIDO

culo, tráfico de drogas, ameaça, 
violência doméstica, furto de ve-
ículo, furto em residência e ou-
tros crimes. Diante dos fatos foi 
dada voz de prisão ao indivíduo 
e encaminhado até a Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA) para lavratura 
do flagrante.

Drogas e dinheiro foram apreendidos com foragido

Homem possui antecedentes por roubo à residência, roubo a estabeleci-
mento comercial, roubo de veículo, tráfico de drogas, ameaça, violência 
doméstica, furto de veículo, furto em residência e outros crimes
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CINEMA
Validade da programação: 18/05/2018 a 21/05/2018 
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

21:00h – Dublado 3D

Paulo, Apóstolo
de Cristo
13:45h – Dublado 2D
18:50h – Dublado 2D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
18/05

Sáb
19/05

Dom
20/05

Seg
21/05

Pancadas de 
chuva
índ. UV:  Moderado

Pancadas de 
chuva
índ. UV:  Moderado

Sol com muitas 
nuvens
índ. UV:  Moderado

Geada ao 
amanhecer
índ. UV: Moderado

↑ 21°C
↓ 13°C

↑ 18°C
↓ 9°C

↑ 13°C
↓ 7°C

↑ 17°C
↓ 4°C

L’américa Shopping

Deadpool 2
13:45h - Dublado 2D
16:00h - Dublado 2D

18:45h - Dublado 2D
21:10h - Legendado 2D

Pedro Coelho
13:45h – Dublado 2D 

Verdade ou 
Desafio
16:00h – Dublado 2D

Vingadores:
Guerra Infinita
18:10h – Dublado 3D
21:10h – Dublado 3D 

Shopping Bento

Deadpool 2
13:45h - Legendado 2D
16:00h - Dublado 2D
18:30h - Legendado 2D
21:00h - Dublado 2D

Vingadores:
Guerra Infinita
16:00h – Dublado 3D


