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COMBUSTÍVEL

SUPER PROMOÇÃO 
TROCA DE ÓLEO

POSTOS PARTICIPANTES *
** BARÇA AUTO POSTO - BORGO  
** ABASTECEDORA MINNEAPOLIS - PROGRESSO 
** POSTO SERRA GAÚCHA - FENAVINHO 
** ABASTECEDORA MÔNACO - CENTRO 
** CATALUNYA AUTO SERVIÇO - CIDADE ALTA 
**AUTO POSTO BOTAFOGO - BOTAFOGO

Postos de Bento ficam sem combustível 
Durante toda a quinta-feira população formou filas em postos 
da cidade para garantir os últimos litros de combustível

Snakes faz seletiva de atletas

O comprometimento do abastecimento de bens essenciais como água e alimentos perecíveis estão no topo da lista do reflexo da 
paralisação dos caminhoneiros de todo o país. Serviços como transporte público, ambulância, bombeiros e BM também estão em  
compasso de redução. Páginas 08 e 09
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Rua Isidoro Cavedon, 65 | Bairro São Roque  | 54 3702 0921Ofertas válidas de 25/05 até 28/05

Paleta
Suína
Kg

5,99

Ovos 
Brancos
Bandeja
30 uni.

7,99
Arroz 
Roscato
5 Kg 8,99

Pernil 
Suíno
Kg

Coxão 
de Fora 
e Tatu 
Kg

15,99

Peito de 
Frango 
Sem Osso 
Kg

6,99
Peito de 
Frango 
Com Osso
Kg

4,99 Alcatra 
Bovina
Kg

24,99
Ponta de 
Peito de 
Gado
Kg 8,99

6,99 Carré
Suíno
Kg 6,99

Erva Mate
Rei Verde
Suave
1 Kg

7,99 Nescau
1.2 Kg

12,99

Sabão 
em Pó 
Brilhante
1 Kg 4,99

Amaciante 
Amacitel
2l

4,49Polar 
Latão
473 ml

2,59
Café 
Bom 
Jesus
500 gr

8,49

Contra 
Filé
Bovino
Kg

15,99

Papel 
Higiênico 
Paloma 
60 metros 
12 rolos

8,99
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS MECÂNICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS 

DE BENTO GONÇALVES
Com Sede e Foro Neste Município
E Com Abrangência Intermunicipal

BASE TERRITORIAL: Bento Gonçalves, Veranópolis, Nova Prata, Coti-
porã, Fagundes Varela, Guabiju, Protásio Alves, São Jorge , Vila Flores, 
Vista Alegre do Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí , Guaporé, 
Dois Lajeados, São Valentin do Sul, Monte Belo do Sul   e Santa Tereza.

SEDE PRÓPRIA: Rua Dom José Baréa, nº 60 – Bento Gonçalves – 
CEP: 95700-350

CGC/MF nº. 87.557.641/0001-20 – Fone (054) 3452-2003, (054) 3452-
4270

stimmme@stimmme.com.br www.stimmme.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 No uso das atribuições que me confere o art. 19 do Estatuto que rege 
esta entidade e a Legislação Sindical em vigor, CONVOCO todos os 
associados, quites com a tesouraria, que exercem suas atividades nas 
indústrias, metalúrgicas, mecânicas, acessórios para veículos, mate-
rial elétrico, eletrônico, máquinas e implementos agrícolas e nacional 
de máquinas de Bento Gonçalves, Veranópolis, Nova Prata, Cotiporã, 
Fagundes Varela, Guabiju, Protásio Alves, São Jorge, Vila Flores, Vis-
ta Alegre do Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, Guaporé, Dois 
Lajeados, São Valentin do Sul, Monte Belo do Sul e Santa Tereza para 
comparecerem na Sede Social do Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gon-
çalves, na Rua Don José Baréa, 60, nesta cidade, no próximo dia 29 de 
maio de 2018, às 17:30 e às 18:30hs, em primeira e segunda convoca-
ção, respectivamente, a fim de participarem de uma

SESSÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Que contará da seguinte

ORDEM DO DIA

1ª - Leitura, discussão e aprovação ou não do Relatório Administrativo 
do exercício de 2017;
2ª - Leitura do parecer do Conselho Fiscal, referente ao Balanço Finan-
ceiro do exercício de 2017;
3ª- Leitura e aprovação ou não, através do escrutínio secreto do Balan-
ço Financeiro do exercício de 2017;
4ª - Leitura, discussão e aprovação ou não da Previsão Orçamentária 
para o exercício 2018;
5ª - Assuntos Gerais.

Bento Gonçalves,  maio de 2018.

José Elvio Atzler de Lima   Lucindo Rubbo
Presidente    Dir. Financeiro

 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 19697: ALEX SANDRO ALVES, solteiro, assessor parlamentar, natural de Bento Gonçalves-RS, residente 
e domiciliado em Bento Gonçalves e DALIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, solteira, empregada doméstica, na-
tural de Pariquera-Açu-SP, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Universal de Bens.
Edital nº 19700: EVANDRO ANTONIO SIMIONATO, divorciado, agente penitenciário, natural de Crissiumal-RS, re-
sidente e domiciliado em Bento Gonçalves e MARINA PASETTI, solteira, policial militar da reserva, natural de Anta 
Gorda-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19701: DARI LOCATELLI MACHADO, solteiro, metalúrgico, natural de Santo Antônio do Sudoeste-PR, 
residente e domiciliado em Bento Gonçalves e ELISIANE SANTOS FRIGI, solteira, auxiliar fiscal, natural de São 
Borja-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens. 
 

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

 
CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA 
DE BENTO GONÇALVES – RS

 

O Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Bento 
Gonçalves – RS, por sua presidente Regina Zanetti, no uso das atribui-
ções legais e considerando o que rege o artigo 7º, § 2º, do Estatuto,torna 
pública a RETIFICAÇÃO do Edital que convoca os Senhores Conselhei-
ros para a Assembleia Geral, que tem como pauta a eleição e posse da 
diretoria para a complementação do mandato biênio 2017/2019, publica-
do no jornal local Gazeta, edição 3186, de 27 de abril de 2018, página 08, 
para nele fazer constar a alteração da data de realização da Assembleia, 
que será realizada no dia 29 de junho de 2018, às 13h30min, nas de-
pendências do Presidio Estadual de Bento Gonçalves, sito a Rua Assis 
Brasil, 368, em Bento Gonçalves – RS.

Dê-se ciência,
Publique-se e
Cumpra-se.

 Bento Gonçalves - RS, 21 de maio de 2018.

 REGINA ZANETTI
Presidente - CCEP

Termina nesta sexta-feira 
(25) o prazo para renovação do 
contrato do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) do pri-
meiro semestre deste ano. Neste 
semestre, cerca de 1,1 milhão de 
financiamentos devem ser reno-
vados.

Estudantes têm até hoje para renovar contratos do Fies
Os contratos do Fies preci-

sam ser aditados todo semestre. 
O pedido é feito inicialmente 
pelas instituições de ensino e 
depois as informações devem 
ser validadas pelos estudantes 
pela internet, no Sistema Infor-
matizado do Fundo de Finan-

ciamento Estudantil (SisFies). 
No caso das renovações que 

tenham alguma alteração nas 
cláusulas do contrato, o estu-
dante precisa levar a nova docu-
mentação ao agente financeiro 
- Banco do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal - para concluir 
a renovação. Nos aditamentos 
simplificados, a renovação é for-
malizada a partir da validação 
do estudante no sistema.

Inicialmente, os estudantes 
tinham até o dia 30 de abril para 
fazer a renovação, o prazo foi 
prorrogado e estendido até o dia 
25 de maio pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), do Ministério da 
Educação (MEC).

O Fies concede financia-
mento a estudantes em cursos 
superiores não gratuitos, com 
avaliação positiva nos processos 
conduzidos pelo MEC. Os estu-
dantes que ingressaram no pro-
grama a partir de 2018 aderiram 
ao Novo Fies,  que tem diferen-
tes modalidades, possibilitando 
juros zero e uma escala de finan-
ciamentos que varia conforme a 
renda familiar do candidato.
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Segundo o promotor de 
justiça Alécio Nogueira, do Mi-
nistério Público de Bento Gon-
çalves, ele ainda não teve conhe-
cimento do parecer. “Isto é, ele 
ainda não chegou até mim. 

No entanto, saliento que o 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) deve nos remeter a notí-
cia após a votação das contas”, 
explica. Nogueira acrescenta 
que a divulgação do parecer do 

MP e OAB aguardarão julgamento para fazer pronunciamento sobre contas de Pasin
Na edição da Gazeta de terça-feira (22), foi publicada a notícia que o Ministério Público de Contas do Estado (MPC) apontou irregularidades nas contas da gestão do prefeito 
Guilherme Pasin de 2015.

Documento prova que Pasin se identifica como advogado mesmo sem ter 
inscrição na OAB

OAB
O presidente da Subseção 

da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) de Bento Gonçal-
ves, Cleber Dalla Colletta afir-
mou que não se posicionar até 
transitar em julgado. “A Dire-
toria da OAB/BG entende ser 
precipitada a emissão de qual-
quer opinião sobre o assunto, 
enquanto o mesmo pender de 
decisão final”, comenta.

A arte ganha destaque na 
agenda cultural da ExpoBen-
to 2018. O palco da maior fei-
ra multissetorial do país vai 
receber, de 07 a 17 de junho, 
atrações para entreter públicos 
de todos os gostos e idades. A 
agenda apresenta sete perfor-
mances de teatro que prometem 
encantar a plateia abordando, 
de forma lúdica, temáticas como 
amizade, leitura, alimentação, 
saneamento básico e dança.

Os espetáculos ocorrem no 
palco principal, localizado no 
Mundo da Gastronomia – e o 
melhor de tudo é que podem ser 
assistidos sem custo extra para o 
público: ou seja, ao adquirir seu 
ingresso para a ExpoBento, o 
visitante tem direito a curtir to-
das as atrações da programação. 
“Ampliamos a proposta de aces-
sibilidade porque a ExpoBento 
é a feira da família. Queremos 
que o público aprecie as opções 
de lazer e entretenimento ofe-
recidas, por isso concentramos 
essas atrações no palco princi-
pal. Desse modo, todos podem 
aproveitá-las durante a visita 
a feira, combinando lazer e di-
versão às boas oportunidades de 
compras trazidas também pelos 
expositores”, explica o diretor-
-geral da edição 2018, Leocir 
Glowacki.

Espetáculos em cartaz

“O Vendedor de Palavras” 
e “Flor da Vida”, no dia 09 
de junho

A estreia da agenda cultural 
da ExpoBento 2018 será no dia 
09 de junho, com duas apresen-
tações teatrais. A primeira delas 
é a peça “O Vendedor de Pala-
vras”. A obra retrata a história 
de um menino chamado “Mi-
lho” que sonha ir para a capital 
encontra sua amiga “Espiga”. 
Nesse mundo, há uma grande 
falta de palavras e as pessoas fi-
cam repetindo as mesmas pou-

Peças teatrais prometem contagiar o público da ExpoBento 2018
Maior feira multissetorial do país oferece aos visitantes sete apresentações de teatro que compõem a extensa agenda cultural do evento

cas que têm. Se cada palavra vale 
um pensamento, quanto mais 
palavras, mais pensamentos – 
essa é a descoberta do garoto. 
Odete e Adam, avós de Milho, 
não pouparão palavras nem ar-
timanhas para manter o jovem 
sob suas asas, garantindo boas 
risadas e o humor próprio do 
teatro popular. Uma história de 
amor às palavras, aos livros e às 
pessoas.

O outro espetáculo do dia 
será “Flor da Vida”,do Teatro 
Mototóti. A peça falará da pró-
pria jornada do grupo teatral ao 
contar a história de dois palha-
ços que se encontram e buscam 
realizar seu grande sonho: fazer 
teatro. Provando dos sabores 
e dissabores da vida de casal, 
Charle’s Tone e Thalia Thaluda 
caminham juntos fazendo esco-
lhas dia a dia, até que um incên-
dio arrebatador destrói quase 
tudo o que eles têm. Qual será 
o desfecho dos dois? O público 
poderá saber no dia 09 de junho.

“Entrando Pelo Cano”, 
dia 10 de junho

O segundo dia de apresen-
tações teatrais na ExpoBento 
2018 contará a história de Re-
tinho, um rato muito esperto 
que vai tentar provar a uma co-
munidade de ratos e ratazanas 
do submundo do esgoto de uma 
cidade que grandes problemas 
estão por vir. Ele se lança em 
uma aventura secreta em busca 
de seus antepassados, levando 
em sua bagagem uma informa-
ção muito importante, que vai 
mudar a vida das pessoas e dos 
animais que habitam os esgotos. 
Um espetáculo que procura dis-
cutir e refletir com as crianças 
sobre o significado e a impor-
tância do saneamento básico.

 Tholl, Imagem e Sonho, 
dia 13 de junho

Uma das maiores compa-
nhias teatrais do país estará pre-

sente na feira desse ano: o grupo 
Tholl, Imagem e Sonho é um es-
petáculo consagrado e, por onde 
passa, arrebata corações, ganha 
novos fãs e desperta, em espe-
cial nos jovens, o gosto pela arte 
circense. Estreado em novembro 
de 2002, usa roupagem moderna 
e arrojada para a arte circense, 
sendo denominado de “novo cir-
co”. O elenco usa perucas esti-
lizadas e figurinos de luxo com 
toque de modernidade. O espe-
táculo tem iluminação sofistica-
da, dança coreografada e música 
vibrante e marcada. Tholl libera 
os espectadores para que façam 
sua própria leitura de forma 
simples e sincera, transportan-
do-os a um mundo de sonho e 
fantasia. São 75 minutos de ale-
gria e muita magia!

 “Mulheres – Um 
Musical Poético”, 
Essa peça retrata a mulher com 
sua beleza, suas contradições, 
fragilidades e força. Por meio de 
uma seleção de textos e músicas, 
entram em cena as diferentes 
mulheres que encontramos atu-
almente, ou seja, a mãe, a esposa, 
a dona de casa, a mulher doce e 
ingênua, a mulher fatal e tan-
tas outras que cabem nesse ser 
maravilhoso e misterioso que é a 
mulher.

 “Abra a Boca e Feche os 
Olhos”, dia 16 de junho

No penúltimo dia de feira, 
a peça “Abra a Boca e Feche os 
Olhos”, retrata a história de Íris, 
uma mulher que se divide entre 
a casa, os filhos e o seu trabalho 
na TV. Ela está empolgada com 
um novo projeto: ser apresenta-
dora de um programa infantil 
sobre alimentos que a natureza 
nos dá. Mas os filhos, Pedro e 
Maria, sentem falta das conver-
sas, dos almoços em família, dos 
passeios, da cumplicidade com 
a mãe. Íris, que trabalha dessa 
forma para dar todo o conforto 

aos filhos, será surpreendida em 
sua rotina de trabalho, gerando 
reflexões sobre saúde, família, 
qualidade de vida e muito mais.

“Mas Bah Tchê – Como 
é Grande o Meu Rio 
Grande”
Para encerrar a série de sete 

peças teatrais da ExpoBento 
2018, um divertido musical vai 
contar a história do Rio Grande 
do Sul, da descoberta até a Re-
volução Farroupilha, passando 
pela formação do povo gaúcho, 
suas lendas, costumes e tradi-
ções. Um grupo de gaúchos in-
vade a cena para dar início a esta 
fascinante viagem pelo tempo.

Aulas-show gratuitas 
de gastronomia
 A ExpoBento 2018 contará 

nesta próxima edição com o pro-
jeto “ExpoBento Na Mesa”, que 
apresenta ampla programação 
com aulas-show de gastronomia 
abertas ao público. A propos-
ta dos encontros – comandados 
por chefs regionais – é valorizar 
a culinária da Serra gaúcha por 
meio de receitas descomplica-
das, nutritivas e saborosas. Fe-
lipe Biondo, Gabriel Lourenço, 
Mauro Cingolani, Gustavo Bon-
figlio, Rodrigo Bellora, Israel 
Bertamoni e Amado Mendez 
Ambrosio compõem o time de 
profissionais que comandarão as 
aulas. A feira ocorre de 7 a de 17 
de junho, no Parque de Eventos 
de Bento Gonçalves.

As oficinas ocorrerão em es-
paços abertos, com fácil acesso e 
visibilidade aos visitantes. Nelas, 
diversos chefs mostrarão recei-
tas e menus que valorizam in-
gredientes e temperos locais. “A 
gastronomia da Serra gaúcha é 
tão tradicional quanto deliciosa, 
e precisa ser compartilhada com 
o público visitante da ExpoBen-
to – ou seja, pessoas de todas as 
regiões do Estado e do país. Va-
lorizando esse legado cultural, 

expresso por meio da culinária, 
convidamos chefs regionais para 
ensinarem receitas práticas, 
saudáveis e que representam 
a cultura local, nossas origens 
gastronômicas”, explica o dire-
tor de Eventos Rogério Capoani.

 ExpoBento Na Mesa
07/06 - 20h Mini curso de 

degustação
08/06 - 20h Mini curso de 

degustação 
09/06 - 14h Oficina kids  

-15h Aula-show – chef Gustavo 
Bonfiglio  - 16h30min Mini cur-
so de degustação - 17h Oficina 
kids

18h Aula-show – chef Israel 
Bertamoni20h Mini curso de de-
gustação – vinícola Aurora

10/06 - 14h Oficina kids - 
15h Aula-show – chef do Senac 
-16h30 min Mini curso de de-
gustação 

 -17h Oficina kids  - 18h Au-
la-show – chef Rodrigo Bellora  
- 20h Mini curso de degustação 

11/06 - 20h Mini curso de 
degustação

12/06 - 20h Mini curso de 
degustação

13/06 - 14h Oficina kids – 
Senai - 15h Aula-show – chef 
Gabriel Lourenço  - 16h30min 
Mini curso de degustação - 17h 
Oficina kids - 18h Aula-show 
– chef Gabriel Lourenço  - 20h 
Mini curso de degustação 

14/06 - 19h Aula-show – 
degustação de queijos com o 
queijeiro Amado Mendez Am-
brosio - 20h30min Mini curso 
de degustação

15/06 - 19h Aula-show – 
chef Felipe Biondo  - 20h30min 
Mini curso de degustação

16/06 - 14h Oficina kids  - 
15h Aula-show – Mauro Cingo-
lani  - 16h30min Mini curso de 
degustação 

17h Oficina kids -n 18h 
Aula-show – Mauro Cingolani - 
m20h Mini curso de degustação 

Dalla Colletta falou ainda 
sobre Pasin ter se identificado 
como advogado em um contra-
to da sociedade da Cooperativa 
Habitacional Casa Nostra, entre 
CEF e Prefeitura. “Os procedi-
mentos que envolvem o Tribunal 
de Ética e Disciplina da OAB são 
sigilosos e não tenho autorização 
para me manifestar, sob pena de 
eu responder um processo éti-
co”, conclui.

MPC é ato prévio a essa votação. 
“Após o que, a confirmar-se a re-

jeição, instaurarei os inquéritos 
civis pertinentes”, pontua.
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Um novo empreendimento 
que será erguido em Bento Gon-
çalves foi pré-lançado na manhã 
de terça-feira (22), pela MGF 
incorporadora, com a parceria 
das imobiliárias Urbvias e All-
max. Intitulado Nexus, palavra 
que deriva do latim e significa 
conexão, o residencial marca o 
sucesso da MGF no município, 
que se repete depois do lança-
mento do Horus residencial, no 
ano passado.

O empreendimento terá 55 
unidades e inicia a construção 
em agosto, com prazo de entre-
ga para 36 meses. Uma grande 

Empreendimento Nexus residencial é pré-lançado em Bento Gonçalves
vantagem é que será possível 
adquirir as unidades através do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida, com parcelas baixas. 

De acordo com o engenhei-
ro civil e sócio-proprietário da 
MGF, Guilherme Tagliari, a in-
corporadora terá uma sede em 
Bento Gonçalves. “Hoje estamos 
aqui para anunciar o pré-lança-
mento do Nexus e também para 
comunicar que a MGF terá uma 
sede na cidade”, pontuou. 

A arquiteta Carolina Pan-
dolfo foi a responsável por apre-
sentar o Nexus. “O terreno está 
em ótima localização, no bairro 

Progresso, há cinco minutos do 
centro. Com uma faixa de pre-
ço competitiva e com um proje-
to diferenciado. Ele tem formas 
puras e lineares e cores que des-
tacam, mas aproximam, gerando 
bem-estar”, disse.

Para Carlos Augusto Farina, 
diretor da Allmax, a expectativa 
é positiva. “Nós temos um belís-
simo empreendimento que está 
sendo preparado e vai ser lan-
çado no próximo mês. A gente 
está trabalhando em uma fase 
de pré-lançamento. A MGF veio 
para ficar em Bento Gonçalves. 
O Horus já assinou com todo o 
grupo de clientes na Caxia e o 
pessoal está planejando a com-
pra dos móveis”, comemorou.

A diretora da Urbvias, Ra-
quel Vieira, confirma a expec-
tativa. “O Horus foi um suces-
so absoluto, surpreendeu as 
expectativas que nós tínhamos. 
As nossas empresas têm o DNA 
comercial para o Minha Casa e 
Minha vida. Pretendemos repli-
car o sucesso do Horus”, avaliou.

Nexus
O Nexus é um edifício ex-

clusivamente residencial, com 
estética de alto padrão e eleva-
dor. Dispõe de 55 unidades ha-
bitacionais, 48 de 2 dormitórios 
e 7 estúdios. 

A MGF

A MGF, que tem sede em 
Nova Prata, é especialista em 
alvenaria estrutural, também 
chamada de alvenaria/parede 
portante, que exige planejamen-
to e profissionais qualificados. 

Além disso, recebe a certificação 
ISO 9001, que define os requisi-
tos para implantar o sistema de 
qualidade.

Para mais informações, o 
plantão de vendas da Allmax fica 
na Rua Senador Joaquim Pedro 
Salgado Filho, 254, no bairro 
São Bento, e atende pelo telefo-
ne (54) 3052-0001. Já a Urbvias 
está localizada na Sala A 101, 
Rua Marechal Deodoro , no cen-
tro  e atende pelo telefone (54) 
2102-2424.

SUPER PROMOÇÃO 
TROCA DE ÓLEO

Válidos enquanto durarem os estoques

F1 Master 
15W40 
Semi 
Sintético 1790

litro

F1 Master 
20W50 
Mineral 1490

litro

F1 Master 
5W30 
Sintético 2490

litro

POSTOS PARTICIPANTES *
** BARÇA AUTO POSTO - BORGO  
** ABASTECEDORA MINNEAPOLIS - PROGRESSO 
** POSTO SERRA GAÚCHA - FENAVINHO 
** ABASTECEDORA MÔNACO - CENTRO 
** CATALUNYA AUTO SERVIÇO - CIDADE ALTA 
**AUTO POSTO BOTAFOGO - BOTAFOGO

Imobiliarias Allmax e Urbvias têm a exclusividade de vendas do empreen-
dimento Nexus da MGF Inconrporadora

A arquiteta Carline Pandolfo, diretora da MGF destacou a beleza arqui-
teconica do empreendimento que difere qualitativamente da média do 
programa Minha Casa Minha Vida
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Nessa semana, a Escola Mu-
nicipal Infantil Mamãe Coruja 
promove a “Semana do Brincar”, 
que iniciou na segunda-feira (21) 
e termina nesta sexta-feira (25). 
No primeiro dia, houve circui-
to de brinquedos e brincadeiras 
nas salas, além de exposição dos 
instrumentos musicais confec-
cionados pelos pais. Na terça-
-feira, os alunos participaram 
de um piquenique saudável. Na 
quarta, foi a vez de uma divertida 
Festa a Fantasia, enquanto que 
na quinta houve a inauguração 
de um brinquedo novo Trem da 
Alegria. 

Nesta sexta, está marcado na 
programação um show de mági-

Está na hora de começar o 
aquecimento para mais uma edi-
ção da Sparkling Night Run. E 
quem já estiver preparado para a 
corrida noturna em Bento Gon-
çalves, no dia 10 de novembro, 
pode garantir presença para a 
prova. A competição está rece-
bendo as inscrições do primeiro 
lote. Para confirmar o nome na 
corrida, o atleta deve fazer o re-
gistro através da internet, aces-
sando o site oficial da corrida, 
www.sparklingnightrun.com.br, 
ao custo de R$ 100 (mais taxa 
de conveniência). O pagamento 
dá direito a um kit especial com-
posto por camiseta de manga 
curta, número de identificação, 
sacola, tickets para taça de acrí-
lico e para degustação de espu-
mante e de massa, além de duas 
pulseiras com acesso à área vip.

Além de estímulo para que 
as pessoas incluam a prática de 
esportes entre os programas 
da rotina de lazer, a Sparkling 
Night Run tem se consolidado 
como celeiro de grandes atletas. 
Exemplo disso é a competidora 
Hélen Spadari, participante as-
sídua da prova e vencedora de 
todas as edições que disputou, 
correndo os 5km na categoria 
geral feminina. Para a multi-
campeã, a prova é diferente das 
demais porque, além de ser no-As sucessivas instabilida-

des que acometeram o país nos 
últimos anos, tanto de ordem 
econômica quanto política, sus-
citaram o debate sobre outro 
conflito de proporções ainda 
maiores no Brasil: a crise ética. 
É sobre isso – e assuntos como 
felicidade, comprometimento 
e qualidade – que o jornalista, 
palestrante e professor da Esco-
la de Comunicações e Artes da 
USP Clóvis de Barros Filho fa-
lará em Bento Gonçalves, no dia 
19 de julho.

Assistida por mais de 300 
mil pessoas e com trechos visu-
alizados na internet mais de 30 
milhões de vezes, a conferência 
“A Vida que Vale a Pena ser Vi-
vida” ocorre às 19h30min, no 
Pavilhão E do Parque de Even-
tos. Na explanação, Barros con-
vida a plateia a refletir sobre a 
vida: um desafio que se apresen-
ta de inúmeras possibilidades. 
“Ser humano é ser ético, pois 
ética é a atividade de escolher a 
melhor vida a viver”, prega. Um 
dos conferencistas mais procu-
rados para palestras no Brasil, 
Barros é autor de mais de 15 
livros – entre eles o best-seller 
que dá nome à palestra, tem 
mais de 30 anos de experiência 
acadêmica e há uma década é 
palestrante e consultor de gran-

EMI Mamãe Coruja promove Semana 
do Brincar, com atividades especiais

ca e brincadeiras com os instru-
mentos musicais confeccionados 
pelos pais. Já para amanhã (26), 
todos os pais com seus filhos te-
rão transporte pago pelo CPM da 
escola para irem assistir ao Espe-
táculo Toin: Dança para Bebês, 
no auditório do Colégio Bento e 
após visita a Feira do Livro In-
fantil, na Via Del Vino.

A diretora da escola, Salete 
Lazzaretti, está muito satisfeita 
com as atividades. “Aqui na es-
cola acreditamos que o trabalho 
da criança é brincar. Enquan-
to brinca está aprendendo a ser 
bem sucedido no trabalho. Está 
se preparando para o amanhã”, 
relata.

CDL promove palestra motivacional
Palestra ocorrerá dia 19 de julho com o tema “A Vida que Vale 
a Pena ser Vivida” pelo conferencista e escritor Clóvis de Barros 
Filho

des empresas.
Sua vinda a Bento Gonçal-

ves é uma promoção da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL-
-BG), com apoio da CDL Jovem 
e patrocínio de CIC-BG, Sicre-
di, O Boticário e Farmácias São 
José. Os interessados em parti-
cipar já podem reservar seus in-
gressos diretamente na entida-
de, pelo fone 54. 3455.0555. O 
primeiro lote tem valores de R$ 
35,00 para associados a CDL-
-BG e de R$ 55,00 para não só-
cios. O público também é con-
vidado a levar 1 kg de alimento 
não-perecível e contribuir com 
as doações que estão sendo ar-
recadadas para o Lar do Ancião.

Serviço
O que: palestra ‘A Vida que 

Vale a Pena ser Vivida’, com 
Clóvis de Barros Filho

Quando: dia 19 de julho, às 
19h30min

Onde: Parque de Eventos 
de Bento Gonçalves

Quanto: O primeiro lote 
tem valores de R$ 35,00 para 
associados a CDL-BG e de R$ 
55,00 para não sócios. A venda 
é na sede da CDL-BG (Mal. De-
odoro, 139, salas 208/216 – Ga-
leria Zanoni).

Informações: (54) 3455-
0555

Alunos participaram de atividades especiais durante toda a semana

Sparkling Night Run recebe 
primeiro lote de inscrições
Corrida noturna acontecerá nas ruas de Bento Gonçalves no dia 10 
de novembro

Helen Spadari é participante assídua da prova e venceu todas as edições 
que disputou, correndo os 5km na categoria geral feminina

turna, abraça a comunidade. “É 
uma corrida bem envolvente, 
vemos vinícolas, o enoturismo e 
os apoiadores bem presentes”, 
opina. Hélen também destaca o 
caráter incentivador ao esporte 
da Sparkling Night Run, que 
em 2018 chega à sua quinta edi-
ção. “Isso é muito bom porque o 
esporte amador vem crescendo 
bastante e as pessoas estão bus-
cando cada vez mais qualidade 
de vida, então essa proposta do 
CIC é muito positiva”.

Neste ano, além dos tradi-
cionais percursos de 5km (in-
dividual) e 10km (individual ou 
duplas) pelas principais ruas da 
Capital do Vinho, a Sparkling 
Night Run terá a modalidade 
caminhada, de 4km - gratuita, 
para quem não quiser camiseta, 
ou R$ 20 mais taxa de conveni-
ência para quem optar pela far-
da. Atração confirmada também 
para esta edição será a Festa do 
Espumante, com início após a 
chegada dos atletas, num mo-
mento de confraternização com 
a comunidade.

A largada da Sparkling Ni-
ght Run, corrida promovida pelo 
Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços (CIC-BG), será na 
Via del Vino, às 20h30min. Para 
quem for apenas caminhar, a sa-
ída será meia hora antes.

Nesta quinta-feira a gre-
ve dos caminhoneiros completa 
quatro dias, resultando na falta 
de combustível em postos de todo 
o país. A situação de Bento Gon-
çalves não é diferente e desde o 
início da noite de quarta-feira  já 
não havia combustível em alguns 
postos da cidade. A gasolina, que 
hoje tem preço médio de R$ 4,65 
na cidade, tem atraído milhares 
de carros por dia em busca dos 
últimos litros de gasolina. A pro-
cura em massa e a falta de abas-
tecimento resultou em tanques 
vazios.

 Mobilização
A mobilização acontece des-

de segunda-feira, 21, por conta 
da alta nos preços dos combus-
tíveis. Os caminhões que abas-
tecem os postos de combustíveis 
estão parados em protesto. Na 
manhã de quarta (23), motoristas 
bloquearam o acesso à refinaria 
Alberto Pasqualini (Refap), em 
Canoas, na Região Metropolitana 
de Porto Alegre, responsável pelo 
abastecimento de diversas cida-
des gaúchas e de outros estados 
do Sul do país. 

A assessoria do Sindicato do 
Comércio Varejista de Combus-
tíveis e Lubrificantes no Estado 
(Sulpetro) informou também que 
no início apoiava a paralisação 
dos caminhoneiros, mas já não 
apoia mais em função do caos que 
se tornou e também pela segu-
rança nacional. 

Já o presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Deri-
vados de Petróleo (Sindipetro), 
que representa 49 municípios e 
abastece aproximadamente 400 
postos da Serra Gaúcha, Eduar-
do Martins, informou que muitos 
postos estão fechados. De acor-
do com Martins, o Sindipetro se 
posiciona a favor da greve dos 
caminhoneiros. “Apoiamos o mo-
vimento porque queremos que o 
governo reduza o imposto, quere-
mos a redução da carga tributá-
ria”. Ainda segundo o presiden-
te, o prejuízo maior deve atingir 
a revenda.

Transporte 
público Urbano
A empresa de transportes 

Santo Antônio irá reduzir os ho-
rários de ônibus urbano, priori-
zando atendimento nos horários 
de pico (6h às 8h da manhã e 17h 
às 19h30). Nos horários interme-
diários terá uma redução signifi-
cativa.

Já a Empresa Bento reduz 
rotas, atende somente em horário 
de pico e prevê parada total em 
24 horas

Falta de       gasolina compromete atividades essenciais
Durante toda a quinta-feira                      população formou filas em postos da cidade para garantir os últimos litros de combustível
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O presidente da Associa-
ção Gaúcha de Supermercados 
(Agas), Antônio Longo, infor-
ma que desde quarta-feira (23) 
agravaram-se os problemas de 
abastecimento de mercadorias 
para supermercados gaúchos 
em decorrência da paralisação 
dos caminhoneiros em todo o 
Brasil. Longo ressalva que os su-
permercados têm estoque médio 
de segurança para 15 dias nos 
produtos não perecíveis. A si-
tuação mais preocupante recai 
sobre os perecíveis . “A partir 
dos próximos dias, se a situação 
não se normalizar, poderá haver 
desabastecimento em itens de 
hortifrúti, carnes, frios e laticí-
nios refrigerados, por exemplo”, 
explica o presidente da Agas. 
Segundo Longo, os problemas 
vão aumentar gradativamente, à 
medida que os supermercadistas 
não conseguirem repor as mer-
cadorias vendidas nas lojas do 
setor.

Antonio Longo conclui in-
formando que os supermercados 

Impacto da greve dos caminhoneiros nos 
supermercados preocupa supermercadistas
Antonio Longo aponta que o desabastecimento recairá inicialmente 
sobre produtos não perecíveis como carnes, hortifruti e laticínios 
refrigerados, já que não perecíveis há estoques médios para 15 
dias

Segundo Antonio Longo, os proble-
mas vão aumentar gradativamente

gaúchos recebem diariamente 
quatro milhões de consumidores 
em suas lojas no Estado mas re-
conhece a legitimidade do pleito 
dos caminhoneiros e “somos fa-
voráveis ao direito de livre ma-
nifestação, mas esperamos que 
o poder público chegue a um 
acordo com a categoria, no me-
nor prazo possível, para que os 
consumidores e contribuintes 
brasileiros não sejam prejudica-
dos”, finaliza.

Falta de       gasolina compromete atividades essenciais
Durante toda a quinta-feira                      população formou filas em postos da cidade para garantir os últimos litros de combustível

Transporte I
ntermunicipal
A situação  do transporte 

público intermunicipal esta-
va sendo discutida na tarde da 
quinta-feira e não teve conclusão 
até o fechamento desta edição. A 
previsão é de que até esta sexta-
-feira à noite todo o transporte 
será interrompido se não houver 
reabastecimento.

 Transporte 
universitário 
A empresa de transportes 

Santa Luiza, responsável pelo 
transporte universitário para a 
Unisinos, informou que por falta 
de combustível não terá opera-
ções na noite e tarde desta quin-
ta-feira (24). Não há previsão de 
retorno até que se restabeleçam 
os estoques. Outras empresas 
que transportam universitários 
não responderam ao questiona-
mento.

Universidade
A UCS emitiu um comunica-

do na tarde de quinta-feira (24)
que “as atividades acadêmicas 
programadas serão mantidas 
dentro do possível” e que  os alu-
nos que não conseguirem compa-
recer não serão prejudicados. 

 Ambulâncias 
Se antecipando à falta de 

combustível, o Secretário de 
Saúde Diodo Siqueira,providen-
ciou que todas as ambulâncias e 
demais veículos da saúde fossem 

abastecidos ainda na noite de 
quarta-feira, dia 23. 

Segundo Siqueira, todas as 
viagens para atendimentos es-
pecializados, hemodiálises, ci-
rurgias e SAMU serão mantidos 
enquanto não necessitar de novos 
abastecimentos. 

Tratamento de 
água Corsan
A paralisação dos caminho-

neiros está impedindo a dis-
tribuição de insumos -cloro e 
sulfato de alumínio - para o tra-
tamento de água nas estações da 
Corsan. O gestor da companhia 
em Bento Gonçalves, Marcia-
no Dal Pizzol, revela que o tra-
tamento na água da cidade está 
garantido até a sexta-feira da 
próxima semana, dia 1º. 

Escolas estaduais
A Secretaria Estadual de 

Educação (Seduc) informa que 
está orientando todas as Coorde-
nadorias Regionais a manterem 
normalmente o funcionamento 
das escolas na sexta-feira (25) e 
durante o período da greve dos 
transportadores de carga. Pro-
blemas pontuais, devido à falta 
de transporte escolar ou públi-
co, que houver impedimento da 
chegada de alunos ou professores 
nas escolas serão tratados indivi-
dualmente. As aulas que forem 
perdidas serão totalmente recu-
peradas junto às escolas afetadas.

Procon 
Fiscais do Procon, estiveram 

em cinco postos de combustíveis 
na manhã de quinta-feira (24),  
conferindo denúncias de práticas 
abusivas nos valores cobrados. De 
acordo com a coordenadora, Ka-
ren Battaglia, as denúncias nos 
postos visitados não procederam, 
as bombas foram verificadas e os 
valores correspondiam à tabela.

 Uma das denúncias recebida 
pelo Procon era a de que a gaso-
lina estaria custando R$8,88 em 
um posto. “Na verdade isso estava 
na placa mas é o indicativo de que 
não tem gasolina, ou seja, é quan-
do está zerado e não é relaciona-
do ao valor”, pontua.

O Procon orienta que seja  
exigida nota fiscal discriminando 
o valor pago por litro de combus-
tível e a quantidade abastecida. 
Em caso de abuso no preço, em 
razão da falta de combustíveis, 
será necessário registrar a de-
manda no órgão ou ainda de-
nunciar através do telefone (54) 
3052.0028.

Aeroportos
A Associação Brasileira de 

Empresas Aéreas (Abear) infor-
mou na noite desta quarta-feira 
(23) que “haverá impacto para as 
operações aéreas nas próximas 
horas” em razão da falta de com-
bustível causada pela greve de 
caminhoneiros. A entidade aler-
tou para atrasos e cancelamentos, 
embora tenha dito não saber cal-
cular o número preciso.

A recomendação é que os 
passageiros procurem as com-
panhias aéreas já a partir desta 
quarta-feira (23) para confirmar 

seus respectivos voos. A asso-
ciação representa LATAM, Gol, 
Azul e Avianca.

Ao menos duas das compa-
nhias anunciaram que remar-
carão sem custos bilhetes para 
passageiros. A Azul isentará pas-
sageiros com viagem marcada até 
31 de maio. A Latam não cobra-
rá taxa em voos domésticos com 
partidas, chegadas ou conexões 
em Aracaju, Brasília e Recife.

Agricultores
O Sindicato dos Trabalha-

dores Rurais se posicionou a fa-
vor da manifestação. O presiden-
te Cedenir Postal fez um anúncio 
convidando a todos os agricul-
tores a comparecerem na sex-
ta-feira (25), a partir das 8h, na 
BR-470, no posto do avião para 
se juntarem aos caminhoneiros. 
“Venham todos os agricultores 
para brigar pela redução do pre-

ço do combustível e à valorização 
dos nossos produtos”, convida 
Postal. 

Multa
A Justiça Federal determina 

multa de R$ 1.000,00 por hora 
para qualquer pessoa que blo-
quear rodovias federais gaúchas.

A liminar que determina que  
os ocupantes das  rodovias fede-
rais do Estado de Rio Grande do 
Sul “se abstenham de desenca-
dear ou manter movimento que 
não seja pacífico e obstar a livre 
circulação daqueles que desejem 
trafegar em tais vias”, foi publi-
cada nesta quarta-feira. 

 Desde terça-feira, 22, têm 
acontecido manifestações na BR-
470 nas proximidades de Ben-
to Gonçalves. De acordo com a 
PRF, são manifestações pacíficas. 
“A PRF garante a passagem para 
quem não quiser parar”.

Durante a quinta-feira (24) o movimento foi intenso nos postos de gasolina
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Esporte

Na última terça-feira, dia 
22, o esportivo realizou um jo-
go-treino contra a equipe re-
serva do Novo Hamburgo, no 
Estádio do Vale. No confronto 
preparatório, Cristian de Sou-
za utilizou apenas os atletas que 
não foram relacionados ou que 

Esportivo perde para Novo 
Hamburgo em jogo treino
Técnico utilizou na partida jogadores que não atuaram contra o Pelotas

não jogaram contra o Pelotas 
na partida de ida das quartas de 
final da Divisão de Acesso. Na 
ocasião, a equipe da casa levou a 
melhor, vencendo pelo placar de 
1 a 0. 

O jogo-treino teve como ob-

jetivo dar sequência de competi-
tividade aos atletas que não vêm 
sendo aproveitados nos confron-
tos da Divisão de Acesso. Cris-
tian de Souza alternou peças, 
testando todo seu elenco dentro 
de campo visando preparar a 
equipe para o jogo de volta con-
tra o Pelotas. Apesar de realizar 
uma boa atuação, o Esportivo foi 
superado pelo Novo Hamburgo 
no jogo-treino com gol do za-
gueiro Talis para o Anilado. 

O grupo de atletas agora in-
tensificará os trabalhos dentro 
de campo visando o confronto 
decisivo de domingo, que poderá 
colocar o Esportivo na semifinal 
da Divisão de Acesso. O jogo de 
volta será realizado neste do-
mingo, dia 27, às 15h30, no Es-
tádio Boca do Lobo, em Pelotas. 
Com a vantagem de 2 a 0 obtida 
no jogo de ida, em Bento Gon-
çalves, o Esportivo poderá per-
der por até um gol de diferen-
ça que mesmo assim avançará à 
próxima fase da competição. 

O jogo-treino teve como objetivo dar sequência de competitividade aos 
atletas que não vêm sendo aproveitados nos confrontos da Divisão de 
Acesso
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O Bento Gonçalves Snakes 
realiza, neste domingo, dia 27, 
uma seletiva de atletas em Ben-
to Gonçalves, visando integrar 
novos atletas para o elenco do 
clube visando as competições 
do segundo semestre de 2018. 
O Tryout acontece a partir das 
10h30, no Estádio da Montanha, 
com inscrições gratuitas. 

Após a eliminação no 
Campeonato Gaúcho, o Bento 
Snakes direcionou o seu foco 
para o segundo semestre do 
ano. Visando encontrar novos 
talentos no futebol americano e 
integrar atletas ao elenco para 
a disputa da Liga Nacional de 
2018, competição equivalente 
à segunda divisão brasileira 
do futebol americano, o clube 
promoverá mais uma seletiva, 
desta vez em Bento Gonçalves. 
Durante o ano, o clube ben-
to-gonçalvense realizou Tryouts 
em outros municípios da Serra 
Gaúcha, como em Veranópolis e 
em Farroupilha, expandindo sua 
área de atuação na região.

Para participar, não é 

Bento Snakes faz seletiva visando 
a disputa da Liga Nacional
Tryout acontece neste domingo, dia 27, no Estádio da Montanha

O Tryout acontece a partir das 
10h30, no Estádio da Montanha, 
com inscrições gratuitas

necessário ter conhecimento 
prévio no esporte. O Tryout será 
comandado pelo staff da equi-
pe, que realizará testes físicos e 
técnicos para avaliar os atletas 
em diversos quesitos. Os atletas 
deverão levar consigo chutei-
ra e roupas leves para a prática 
esportiva. A idade mínima para  
participar do tryout é de 15 
anos. 
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Na manhã de quarta-fei-
ra (23), o Centro integrado de 
operações da Brigada Militar de 
Bento Gonçalves, recebeu a in-
formação sobre uma tentativa 
de roubo a uma loja localizada 
na Rua 13 de maio, no bairro 
Cidade Alta, praticada por um 
indivíduo e que ele teria fugido 
em direção ao bairro Imigrante.

Com base nas característi-
cas do suspeito, uma guarnição 

Um jovem foi preso por 
tráfico de drogas na noite de 
terça-feira (22), na Linha Fér-
rea, no bairro Maria Goretti. A 
prisão foi feita por policiais da 
da Brigada Militar do Pelotão 
de Operações Especiais (POE), 
durante operação em diversos 
bairros para prevenir delitos, 
assim como a abordagem e 
identificação de indivíduos que 
se encontrassem em atitude 
suspeita.

Homem com 37 passagens por roubos, é preso 
novamente ao tentar roubar loja na Cidade Alta

S.P.L, de 36 anos, com passagens 
por roubos a estabelecimentos, fur-
tos e posse de drogas

Jovem preso por tráfico de dro-
gas no Maria Goretti

Drogas e dinheiro estavam em posse de jovem preso pela Brigada Militar

Identificado como E.V.C, de 
23 anos e com antecedentes por 
ameaça, o jovem foi abordado e 
flagrado em posse de 22 buchas 
de maconha fracionada para 
venda e um tijolo de 100g da 
mesma droga, além de R$174 
em dinheiro.

O flagrado recebeu voz de 
prisão e foi conduzido ao plan-
tão da Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA).

Um corpo de um homem, 
em estado de decomposição, foi 
encontrado em uma proprieda-
de rural na Linha Zemith, no 
interior do município, na tarde 
de quarta-feira (23). O cadáver 

Um homem foi preso na tar-
de de quarta-feira (23), por volta 
das 14h, na Rua Luiz Alegretti, 
no bairro Licorsul. Uma guarni-
ção policial do núcleo de policia-
mento comunitário (POCOM), 
da Brigada Militar, fazia patru-
lhamento preventivo quando 
abordou J.M, de 41 anos. Duran-
te sua identificação foi consta-
tado que em seu desfavor existia 
um mandado de prisão, expedido 
pela 1° Vara de Execuções Cri-
minais da Comarca de São Borja, 
pelo crime de estupro. O preso, 
o qual deve cumprir uma pena 

Corpo em decomposição encontrado na linha Zemith
estava em um peral de cerca de 
100 metros e foi achado por ho-
mens que trabalhavam em uma 
propriedade rural nas proxi-
midades. O fato é tratado pela 
Polícia Civilcomo homicídio 

Foragido da Justiça preso por estupro na Licorsul

O acusado tem antecedentes ainda por violência doméstica, estupro e 
crime sexual contra vulnerável Foragido da Justiça preso por estupro na 
Licorsul

porque em análise preliminar, 
foram encontrados orifícios de 
disparos de arma de fogo nas 
costas do homem. Portanto, é o 
23° homicídio do ano em Bento 
Gonçalves.

Por causa do avançado es-
tado de decomposição, a iden-
tidade da vítima foi confirmada 
apenas na quinta-feira (24). O 
indivíduo foi identificado como 
sendo Otavio Luiz Martins, de 

34 anos. Ele possuía diversos 
antecedentes por roubo, re-
ceptação, ameaça e vias de fato. 
Ainda, estava foragido do siste-
ma prisional desde 24 de abril 
deste ano. 

do Policiamento Comunitário 
passou a fazer buscas pela re-
gião, e localizou o acusado na 
Rua Armindo Garbin, no bairro 
Imigrante. Identificado como 
S.P.L, de 36 anos, ele foi preso 
e conduzido até o plantão da de-
legacia de policia civil, onde foi 
reconhecido por testemunhas. 
O homem tem 37 passagens por 
roubos a estabelecimentos, além 
de furtos e posse de drogas.

de 15 anos, 5 meses e 15 dias em 
regime fechado, foi conduzido à 
Delegacia de Polícia Civil e pos-
terior ao Presídio Estadual de 

Bento Gonçalves. O acusado tem 
antecedentes ainda por violência 
doméstica, estupro e crime sexu-
al contra vulnerável.
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CINEMA
Validade da programação: 25/05/2018 a 29/05/2018 
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

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
25/05

Sáb
26/05

Dom
27/05

Seg
28/05

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
16:20h - Legendado 2D
18:45h - Dublado 2D
21:20h - Dublado 2D

Quando o super sol-
dado Cable (Josh Brolin) 
chega em uma missão para 
assassinar o jovem mutante 
Russel (Julian Dennison), o 
mercenário Deadpool (Ryan 
Reynolds) precisa aprender 
o que é ser herói de verda-
de para salvá-lo. Para isso, 
ele recruta seu velho ami-
go Colossus e forma o novo 
grupo X-Force, sempre com 
o apoio do fiel escudeiro Do-
pinder (Karan Soni).

Han Solo: Uma
História Star 
Wars
13:45h – Dublado 3D 
16:20h – Dublado 3D
18:45h – Dublado 3D
21:20h – Legendado 3D

As aventuras do em-
blemático mercenário Han 
Solo (Alden Ehrenreich) e 
seu fiel escudeiro Chewbac-
ca (Joonas Suotamo) antes 
dos eventos retratados em 
Guerra nas Estrelas, inclu-
sive encontrando com Lan-
do Calrissian (Donald Glo-
ver) e ganhando no jogo a 
lendária Millennium Falcon.

Shopping Bento

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

Vingadores:
Guerra Infinita
18:00h – Dublado 2D
21:00h – Dublado 2D

Thanos (Josh Brolin) en-
fim chega à Terra, disposto 
a reunir as Joias do Infinito. 
Para enfrentá-lo, os Vinga-
dores precisam unir forças 
com os Guardiões da Galá-
xia, ao mesmo tempo em que 
lidam com desavenças entre 
alguns de seus integrantes.

A Abelhinha
Maya: O Filme
14:00h – Dublado 2D
16:00h – Dublado 2D

Maya é uma abelhinha 
muito querida, ela e seu 
melhor amigo, Willy, estão 
a procura de diversão. Um 
dia, acidentalmente, ela 
surpreende de maneira ne-
gativa a Imperatriz de Bu-
zztropolis e, como consequ-
ência, é forçada a participar 
dos Jogos de Mel para con-
seguir salvar sua colmeia. 
Na competição, a abelhinha 
irá conhecer novos amigos, 
além de adversários extre-
mamente habilidosos, en-
frentando situações inédi-
tas e desafiadoras.


