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Educação

F E R I A D O
Devido ao feriado de 1º de Maio, 
a Gazeta impressa da próxima 
terça-feira não circulará. 
Voltaremos a circulação normal 
na sexta-feira (04).
Continuaremos a deixar voccê 
atualizado através do nosso site 
e redes sociais.

Em Bento Gonçalves, o percentual de veículos que não pagaram os tributos no prazo fechou em 20,79%. Página 05,
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Coxão de fora, 
patinho e 
tatu bovino em bife , kg kg

Pernil 
suíno 6,99

kg
Carré 
suíno 6,99

Nescau
400 gr

4 ,99

15 99

Ofertas válidas  

27/04/2018 a  

03/05/2018

Arroz 
Ecco
5 Kg

9 49,

Oleo de 
Soja Liza
900 ml

2 ,89

Café Bom 
Jesus 
500 gr

8 ,49

Erva Mate 
Rei Verde
 Kg

7 ,99

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

Paleta 
suína , kg5 90

Coxa e 
sobrecoxa , kg

493Agulha de Gado , kg8 49
Paleta de Gado , kg9 49

Massas 
Cortadas 
Isabela
500 gr

3 49,
Molho de 
Tomate 
Predilecta
340 gr

1 ,19

Pepinos 
da Serra

3 79,

Café Melitta
500 gr

10 ,99

Ovos 
Brancos
Bandeja

, kg7 99

Maionese
Hellmann’s
500 gr

549,

Leite 
Integral
Languiru

Preço 
especial

Detergente 
de Louça 
Girando Sol
500 ml

0 ,99

Papel Higiênico 
Duetto 12 rolos
Folha Dupla

10 ,99

Shampoo 
Palmolive
350 ml

4 ,99 Creme 
Dental Sorriso ,kg1 79

Sabonete 
Palmolive , kg2 19

Água Sanitária 
Girando Sol
2 l

10 ,99

Amaciante 
Tixan Ypê
2l

5 ,49

Sabão em Pó
Omo
kg

7 ,99

Feijão 
Prato 
Bom
 Kg

2 99,

Farinha 
de Trigo 
Nordeste 
5 Kg

7 ,99
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Quem precisa solicitar o título 
de eleitor, transferir o documento 
ou se regularizar junto à Justiça 
Eleitoral para participar das elei-
ções de outubro tem até 9 de maio 
para fazê-lo. Esse dia também é 
o último para pessoa com defici-
ência requerer transferência para 
sessão especial, com acessibilida-
de, segundo cronograma do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
bem como para solicitar.

O eleitor deve dirigir-se ao 
cartório eleitoral mais perto de 
casa. Quem vai completar 16 
anos até as eleições precisa levar 
carteira de identidade e compro-
vante de residência. Já quem quer 
transferir o título, por ter mudado 
de cidade ou estado, tem de levar 
carteira de identidade e compro-
vante de residência no nome do 

Fabriciano Gomes de Lima, 
funcionário federal aposentado/
ferroviário,  filho de Alcides Lima 
e Elvira Gomes de Lima, nasci-
do em 22/08/1936, falecido em 
15/04/2018, natural de Alegrete, 
RS, morador da Rua José Rossini, 
Bento Gonçalves, Casado 

Alcillo Carraro, agricul-
tor aposentado, filho de Baptista 
Carraro e Ursula Zorrer Carraro, 
nascido em 05/02/1935, falecido 
em 17/04/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Linha 
Azevedo, Terceiro Distrito, Far-
roupilha, Casado 

Valdevino Alves Batista, cal-
deireiro, filho de Manoel Alves Ba-
tista e Rivaldina Garcia da Rosa, 
nascido em 18/06/1957, falecido 
em 17/04/2018, natural de Coro-
nel Vivida, PR, morador da Rua 
Lajeadense, Bento Gonçalves, Sol-
teiro 

Adalberto Cabral, agricultor 
aposentado, filho de Guilherme 
Rodrigues Chaves e Maria Cabral 
da Silva, nascido em 31/10/1940, 
falecido em 18/04/2018, natural 
de Fontoura Xavier, RS, morador 
da Rua Alceu Sabino, Bento Gon-
çalves, Viúvo 

Flávia Oria Tasca Galvan, 
técnica de enfermagem aposen-
tada, filha de José Luiz Tasca e 
Maria Luiza Migliorini Tasca, 
nascida em 14/09/1953, falecida 
em 18/04/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Ernesto Gasperin, Bento Gonçal-
ves, Casada 

Jairo Chiminazzo, motorista 
aposentado, filho de Silvio Antonio 
Chiminazzo e Maria Dileta Ferro-
natto, nascido em  09/01/1955, fa-
lecido em 19/04/2018, natural de 
Bento Gonçalves, RS, morador da  
Rua Joana Guindani Tonello, Ben-
to Gonçalves, Casado 

Ernelí Maria Torresan Fava-
retto, do lar, filha de Mario Torre-
san e Regina Fortunato Torresan, 
nascida em 28/09/1959, falecida 
em 20/04/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Rua 

Fernando Calegari, Bento Gonçal-
ves, Casada 

Adão Rosa Pereira, pedrei-
ro, filho de Florentino Pereira 
e Juvelina Rosa Pereira, nasci-
do em 13/12/1960, falecido em 
21/04/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Tupanciretã, Bento Gonçalves, 
Solteiro 

Gema Froza, do lar apo-
sentada, filha de Antonio Fro-
za e Irma Freschi Froza, nasci-
da em 01/04/1944, falecida em 
22/04/2018, natural de Guaporé, 
RS, moradora da Rua João Batista 
Belusso, Bento Gonçalves, Solteira 

Jose dos Santos, auxiliar de 
serviços gerais aposentado, fi-
lho de Oralina dos Santos, nasci-
do em 16/07/1960, falecido em 
23/04/2018, natural de Guarujá 
do Sul, SC, moradora da Rua Ari 
da Silva, Bento Gonçalves, Solteiro 

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

Maria Benatti Menegat, do 
lar aposentada, filha de Atilio Be-
natti e Italina Panizzi Benatti, 
nascida em 22/10/1953, falecida 
em 23/04/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Rua 
Carlos Dreher Filho, Bento Gon-
çalves, Casada 

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

Rafael Agnoletto, serviços ge-
rais autônomo, filho de Vital Agno-
letto e Eni Ana de Deus Agnoletto, 
nascido em 24/12/1995, falecido 
em 23/04/2018, Bento Gonçalves, 
RS, moradora da Rua Angelo Mar-
con, Bento Gonçalves, Solteiro 

ÓBITOS

Prazo para solicitar e alterar título de eleitor vai até 9 de maio
eleitor, mas é necessário estar mo-
rando há pelo menos três meses 
no novo endereço.

Além dos documentos acima, 
pessoas do sexo masculino tam-
bém devem apresentar compro-
vante de quitação militar.

Quem teve o título cancelado, 
por não ter votado nem justificado 
ausências nas urnas nas últimas 
eleições, tem de se regularizar 
junto à Justiça Eleitoral e pagar 
a multa referente aos turnos per-
didos.

Pessoa com 
deficiência
O eleitor que possui deficiên-

cia física ou mobilidade reduzida 
também tem até o dia 9 de maio 
para transferir o título para uma 

seção especial com acessibilidade.
Os presos provisórios e os 

adolescentes internados também 
podem votar, já que não tiveram os 
direitos políticos suspensos. Eles 
também têm até o dia 9 de maio 
para fazer o alistamento eleitoral 
ou solicitar a regularização da si-
tuação, para votar em outubro.

Nome social
No dia 9 de maio vence tam-

bém o prazo para que travestis e 
transexuais solicitem a inclusão 
do nome social no título de elei-
tor e no caderno de votação das 
eleições. O nome social é aquele 
pelo qual o transexual ou travesti 
é reconhecido socialmente, dife-
rente do nome civil, que consta na 
certidão de nascimento. Já a iden-
tidade de gênero estabelece com 
que gênero a pessoa se identifica, 
masculino ou feminino.

De acordo com o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), a auto-
declaração do eleitor é suficiente 
para a Justiça Eleitoral fazer as 
atualizações. Os interessados de-
vem ser dirigir ao cartório e apre-
sentar um documento de identifi-
cação com foto.

O registro do nome social e a 
atualização da identidade de gê-
nero são procedimentos indepen-
dentes. Segundo o TSE, cabe ao 
eleitor realizar um ou ambos. O 
nome social constará no título de 
eleitor. Já a identidade de gênero 
é atualizada apenas no cadastro 
eleitoral, não sendo impressa no 
documento.

Voto obrigatório
O voto é obrigatório para 

maiores de 18 anos e até 70 anos. 
Acima dessa idade, e entre 16 e 
18, o voto é facultativo. É possí-

vel justificar o voto e até pagar 
multa para se regularizar. Sem 
o comprovante de votação, ou 
de quitação das obrigações elei-
torais, o eleitor fica impedido de 
exercer alguns direitos. Entre 
eles, inscrever-se em concurso 
público; ser empossado em cargo 
público; obter carteira de iden-
tidade ou passaporte; renovar 
matrícula em estabelecimento de 
ensino oficial; obter empréstimos 
em bancos oficiais; e participar 
de concorrência pública ou ad-
ministrativa.

Quem não votar em três elei-
ções consecutivas – considerando 
cada turno uma eleição – e não 
justificar sua ausência terá sua 
inscrição eleitoral cancelada. 

Este ano, os eleitores vão ele-
ger presidente da república, go-
vernador, senadores, deputados 
federais e deputados estaduais. 



Jornal Gazeta  - 27 de abril de 2018 5Jornal Gazeta - 27 de abril de 2018 Geral

VENDI MEU CARRO E NÃO TRANSFERI. 
QUEM PAGA O IPVA?

A Receita Estadual alerta aos contribuintes que 
venderam o seu veículo para terceiros, porém, sem for-
malizar a mudança de dono no Detran, que a dívida do 
imposto seguirá em nome do antigo proprietário, que 
será acionado pela Receita Estadual, sofrendo multas 
pelo atraso e sujeito inclusive a protesto em cartório.

Conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito 
(CTB), sempre que é realizada a venda de um veículo, 
em seguida, há a emissão de novos DUT (Documento 
Único de Transferência) e CRLV (Certificado de Registro 
e Licenciamento do Veículo) em nome do novo proprie-
tário. Para tanto, o comprador precisa comparecer ao 
Detran para iniciar o procedimento de transferência.

Enquanto o procedimento não estiver concluído, 
para a Receita Estadual o responsável pelo pagamento 
do imposto é o antigo proprietário (vendedor), até que 
seja efetivada a alteração no órgão de trânsito, mesmo 
que ele já tenha recebido o valor acordado na transa-
ção e que não esteja mais com o veículo. Para que o 
antigo proprietário se previna de eventuais cobranças 
indevidas, recomenda-se que o mesmo realize a comu-
nicação de venda no Detran.

O art. 134 do CTB estabelece o seguinte: “O ven-
dedor deve ficar com uma cópia autenticada do docu-
mento de transferência (CRV) e realizar uma Comu-
nicação de Venda em um CRVA tão logo efetivado o 
negócio. Lembramos que o prazo legal para isso é de 
30 dias. Dessa forma, o vendedor não será responsa-
bilizado por multas do novo proprietário”.

Dos 50.141 veículos pagan-
tes de Imposto sobre a Proprie-
dade dos Veículos Automotores 
(IPVA) em Bento Gonçalves, 
10.423 estão circulando nas 
ruas com os tributos vencidos, 
de acordo com dados divulgados 
pela Secretaria da Fazenda na 
terça-feira (24), um dia após o 
encerramento do calendário do 
IPVA 2018. Na segunda-feira 
(23), terminou prazo para pa-
gamento de veículos com placas 
com o final zero.

O valor líquido devido de 
arrecadação de IPVA no mu-
nicípio, ou seja, o previsto para 
ser arrecadado em 2018, é de 
R$ 40.261.263,42. Desse to-
tal, o valor de IPVA de inadim-
plência chega a 15,62% (R$ 
6.289.735,24). Em Bento Gon-
çalves, o percentual de veículos 
que não pagaram os tributos no 
prazo fechou em 20,79%, bem 
abaixo do município líder no 
ranking estadual: Quaraí, na re-
gião de Uruguaiana, que alcan-
çou 44,19% de veículos inadim-
plentes.  A capital, Porto Alegre, 
com uma frota de 493.645 veí-
culos pagantes (a maior do Rio 

Município  Pago    Inadimplente        %                   Valor devido                Valor inadimplência: 

Bento  50.141       10.423                   20,79%        R$40.261.263,42  R$6.289.735,24   (15,62%)

Carlos Barbosa         11.829          1.823                        15,41%      R$9.379.393,85          R$1.072.474,7    (11,43%)

Caxias do Sul 182.388   45.969                    25,2%         R$143.301.359,98      R$27.608.116,94  (19,27%)

Farroupilha           27.354     6.011                       21,97%        R$21.408.735,53       R$3.563.455,76   (16,64%)

Garibaldi 15.135       2.780                    18,37%         R$12.967.752,41         R$1.868.474,62    (14,41%)

Monte Belo 1.083           141                   13,02%         R$753.899,63            R$77.867,47          (10,33%)

Pinto Bandeira 767            103                       13,43%          R$671.225,51               R$65.692,22          (9,79%)

Santa Tereza        458           47                         0,26%           R$317.970,32               R$27.327,03           (8,59%)

Mais de 10 mil veículos circulam em Bento com o IPVA vencido
Inadimplência municipal chega a mais de seis milhões

Grande do Sul), fechou uma ina-
dimplência de 29,57% veículos e 
22,41% em arrecadação.

Região
Entre os municípios vizi-

nhos, Bento teve percentual 
inferior a Caxias do Sul (frota 
de 182.388 veículos pagantes; 
25,20% desses não pagaram) e 
Farroupilha (frota de 27.354 
veículos pagantes; 21,97% não 
pagaram).  Santa Tereza teve o 
menor número de inadimplen-
tes: de uma frota de 458 veículos 
pagantes, até o dia 24, apenas 47 
não haviam pagado o IPVA, ou 
seja 10,26% do número total.

RS
Em todo o Estado, foram 

arrecadados R$ 2 bilhões dos 
R$ 2,5 bilhões projetados para 
2018, contabilizando uma  ina-
dimplência de 21,6%. A  frota 
total do Rio Grande do Sul é 3,5 
milhões de veículos, dos quais 
984 mil estão inadimplentes, o 
que corresponde a 27,7% do to-
tal a ser arrecadado.

as seguintes datas, de acordo 
com o número final da placa: 1, 
2 e 3 (30 de abril); 4, 5 e 6 (31 de 
maio);  7 e 8 (30 de junho); 9 e 0 
(31 de julho).

Para aonde vai o IPVA?
Da arrecadação do IPVA 

50% é do Estado e 50% é do mu-
nicípio onde o veículo foi empla-
cado. Destes valores, deve ser 
deduzido 20% a título de FUN-
DEB - Fundo de  Manutenção 
e Desenvolvimento da Educa-

ção Básica e de Valorização dos  
Profissionais da Educação, que 
retornam ao Estado e aos Muni-
cípios para que sejam aplicados 
na manutenção e no desenvolvi-
mento da educação.

Quem não pagou
O pagamento do impos-

to após o vencimento acarreta 
acréscimo de multa moratória e 
juros (Selic), além da perda dos 
descontos de Bom Motorista e 
Bom Cidadão.

CRVL 2018
Após a quitação de todas as 

obrigações (seguro obrigató-
rio, licenciamento, IPVA, mul-
tas e demais taxas) do veículo, 
o CRLV 2018 será entregue no 
endereço cadastrado, permane-
cendo o CRLV 2017 válido até 

O valor líquido devido de arrecadação de IPVA no município, ou seja, o previsto para ser arrecadado em 2018, é 
de R$ 40.261.263,42.

Em Bento Gonçalves, o percentual de veículos que não pagaram os tributos no prazo fechou em 20,79%,
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A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) apro-
vou, na terça-feira (24), a revi-
são da definição dos adicionais, 
da regra de acionamento e do 
tratamento da cobertura tari-
fária referente às bandeiras ta-
rifárias. A nova regra, discutida 
na audiência pública 061/2017 
entre 26/10 e 27/12/2017, já 
estava sendo aplicada de for-
ma cautelar desde novembro de 
2017.

Conforme a proposta apro-
vada, os valores das bandeiras 

O prazo para a declaração 
do imposto de renda está che-
gando ao final. Até a próxima 
segunda-feira (30), os contri-
buintes- pessoas físicas- pode-
rão acertar as contas com o Leão 
e aproveitar para destinar parte 
dos valores ao projeto Leãozinho 
do Bem. A destinação deve ser 
feita por meio do Programa Ge-
rador da Declaração. A modali-
dade está disponível para pesso-
as físicas, que fazem declaração 
pelo modelo completo, no limite 
de 3% do montante devido. Para 
isso, é importante observar um 
detalhe. No momento que o con-
tribuinte estiver elaborando a 
sua declaração, no Programa 
Gerador da Declaração de IR, 
deve-se escolher o Fundo Mu-
nicipal de Bento Gonçalves, e o 
próprio programa faz o cálcu-
lo sugerindo o valor a destinar. 
Ou seja, o programa já calcula o 
valor possível. Basta confirmar 
o valor, emitir o DARF corres-
pondente, pelo próprio sistema e 
recolher até 30/04/2018. Dessa 
maneira, sua contribuição be-

Aprovadas mudanças nas bandeiras 
tarifárias das contas de luz

Bandeira tarifária para o mês de maio será divulgada nesta sexta-feira

foram mantidos. A bandeira 
amarela permanece R$ 1 a cada 
100 kWh consumidos e frações. 
A bandeira vermelha no pata-
mar 1, R$ 3 a cada 100 kWh e, 
no patamar 2, R$ 5 a cada 100 
kWh. A partir de 2019, a re-
visão da definição dos valores, 
da regra de acionamento e do 
tratamento da cobertura tari-
fária será reavaliada com base 
no calendário hidrológico, em 
abril, final do período úmido. A 
bandeira tarifária para o mês de 
maio será divulgada hoje (27).

Prazo para destinação do IR a projetos sociais 
encerra na próxima semana

neficiará 35 entidades que estão 
credenciadas no Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Comdica).

O projeto Leãozinho do 
Bem, criado pela Associação 
dos Profissionais e Empresas de 
Serviços Contábeis (Apescont-
-BG), estimula a solidariedade 
e a cidadania dos bento-gon-
çalvenses. Segundo cálculos da 
entidade, Bento poderia gerar 
até R$ 3,7 milhões em recursos 
oriundos de destinações do IR 
para projetos sociais. O Leãozi-
nho do Bem conta com o apoio 
do Centro da Indústria, Comér-
cio e Serviços de Bento Gonçal-
ves (CIC-BG), do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Comdica), do 
Sicoob Meridional e da impren-
sa local.

Para quem doar:
*ABRACAÍ
*APAE / BG
*Associação Amigos da Criança
*Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB)

*Associação Atlética Bento 
Gonçalves
*Associação dos Deficientes 
Físicos de Bento Gonçalves
*Associação dos Deficientes 
Visuais de Bento Gonçalves
*Associação dos Surdos de Ben-
to Gonçalves
*Associação Integrada do De-
senvolvimento do Down
*Círculo Operário de Bento 
Gonçalves
*Fundação Todeschini
*Lar da Caridade
*Sociedade Educativa Cultu-
ral e Polo - Esportiva Bento 
Gonçalves
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2018 tem sido um ano po-
sitivo para o Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais de 
Bento Gonçalves (Sindiserp). 
Prova disso são os mais de trin-
ta novos convênios firmados en-
tre a entidade e prestadores de 
serviços (odontologia, educação, 
entre outros) e os 200 novos as-
sociados. De acordo com a pre-
sidente do Sindiserp, Neilene 
Lunelli, que assumiu o cargo em 
janeiro, a atual situação da enti-
dade é reflexo de muito trabalho 
e dedicação. “Nós temos come-
morado muitas conquistas em 
quatro meses. Dentre as reivin-
dicações propostas ao executivo, 
parte delas já foram atendidas. E 
as que não foram, estamos à luta 
para que sejam em breve”, ana-
lisa.

O sindicato propunha a re-
gulamentação do turno único de 
6 horas para as servidoras das 
escolas municipais infantis; a re-
alização de um concurso públi-
co, que diminuísse o número de 
contratos temporários (que está 
em andamento); licitação para 
equipamento de proteção para 
os servidores (tais como aqui-
sição de botas e protetor solar), 
principalmente da Secretaria de 
Obras; e manutenção do prêmio 
conservação para os servidores 
que recebem os benefícios; todas 
demandas alcançadas neste ano.

Ainda, Neilene, que segura 
na camisa um adesivo em alusão 
ao aumento do vale alimentação 
para os servidores, garante que 
nós próximos dias quer obter 
mais conquistas. “Não tiro este 
adesivo do aumento do nosso 
vale de alimentação. O vale de 
Bento Gonçalves hoje é o mas 
baixo da região. Levamos ao 
prefeito a proposta de um vale 
de R$ 20, igual ao da Câmara 
de Vereadores. Queremos tam-
bém o aumento real de 2% nos 
salários. Acredito que ele vá me 
atender nos próximos 15 dias”, 
almeja.

200 novos sócios
O Sindicato conta hoje com 

mais de 2 mil associados. “Em 
2017, eram 1840 associados. No 
ano passado, 87 pessoas se de-
sassociaram e nós recuperamos 
mais que o dobro delas. Inclu-
sive, a maioria dessas 87 voltou 
ao Sindiserp. Novos nomeados 
estão vindo se associar”, rela-
ta Neilene. Ela credita parte do 
sucesso do sindicato ao atendi-
mento. “Sempre damos o retor-
no, que é muito importante para 
os associados. Se a gente não 
consegue uma resposta, damos o 
retorno assim mesmo. Tudo nas 
vias jurídicas, não fazemos nada 
sem que o jurídico analise”, rei-

Sindicato dos Servidores Municipais comemora a 
conquista de 200 novos associados e 30 convênios

Uma das reivindicações do Sindicato é o aumento do vale alimentação 
dos servidores

tera.
“Estamos indo nos setores 

apresentar o sindicato, apresen-
tar os benefícios a quem se asso-
cia”, acrescenta. 

Atendimentos 
odontológicos e 
jurídicos
O Sindiserp firmou convênio 

com duas clínicas odontológicas. 
Com os novos convênios e os an-
tigos, em quatro meses foram 
registrados 549 atendimentos 
odontológicos. Os atendimentos 
jurídicos totalizaram 68. “Se o 
funcionário público tem algum 
problema dentro do serviço pú-
blico não é cobrado nada. Caso 
seja um assunto particular ele 
paga R$ 30 a consulta”, explica 
a presidente

Neilene registra que o tra-
balho da diretoria conta com a 
parceria dos associados. “Muitas 
ideias vêm dos próprios servido-
res. Ontem, em nossa página do 
Facebook, uma jovem questionou 
se havia convênio com clínica de 
vacinação. Não temos, mas valeu 
a sugestão. Já estamos em con-
tato com clínicas para conseguir 
convênio para associados e seus 
dependentes”, comenta.

Educação
Outro ponto importante e 

bem conceituado no Sindicato é 
em relação à educação. As tur-
mas dos cursos de língua (Inglês, 
espanhol e Italiano) são compos-

tas por 500 alunos, número que 
tende a aumentar no segundo 
semestre, quando está previsto o 
início da aula de francês.

“Nós oferecemos aulas gra-
tuitas de reforço escolar para 
dependes de servidores, do pri-
meiro ano do ensino fundamen-
tal ao ensino médio. Temos uma 
parceria com os alunos do Insti-
tuto Federal do Rio Grande do 
Sul (IFRS) que dão aula de Ma-
temática e Física, que tem dado 
muito certo”, salienta Neilene.

Ainda em 2018, o Sindiserp 
oferecerá aula de libras. “Mi-
nha ideia é implementar muitos 
cursos de curta duração, sempre 
com foco no servidor e a fim da 
capacitação”, pontua. Outros 
cursos ofertados pela entidade 
são de Patchwork (30 alunos); 
EVA (9 alunos); tricô e crochê 
(15 alunos) e auto-maquiagem 
(40 alunos).

Feira do dia das mães
Repetindo o sucesso da Feira 

de Páscoa, o Sindiserp vai pro-
mover uma edição da Feira do 
Dia das Mães, entre os dias 03 e 
04 de maio (das 12h às 19h) e no 
dia 05 de maio (das 8h às 12h), 
na sede do sindicato (Cândido 
Costa, 24, sala 1103, Centro). O 
evento, aberto ao público geral, 
terá produtos com preços es-
peciais, alguns deles confeccio-
nados pelas alunas da entidade 
(E.V.A, patchwork). As mães as-
sociadas poderão preencher um 
cupom e concorrer a 13 prêmios.

Na próxima terça-feira, dia 
1º, é comemorado o Dia do Tra-
balhador, e o comércio, assim 
como sistema de saúde, bancos 
e serviço público, não devem 
funcionar no dia. A maioria dos 
supermercados da cidade opta-
ram por não abrir.

Saúde
Na área da saúde, o Pronto 

Atendimento 24h Zona Norte, a 
Unidade de Pronto Atendimen-
to 24h, o laboratório e o setor 
de Raio-X funcionarão normal-
mente. Já as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS´s) e Estratégia 
da Saúde da Família (ESF´s) 
estarão fechadas para atendi-
mento ao público. As farmácias 
do PA Zona Norte (São Roque), 
Zona Sul (Botafogo) e da unida-
de Central estarão fechadas.   

Coleta Lixo
Não haverá coleta de lixo 

orgânico e reciclável no feriado.

Ônibus urbano
O transporte coletivo ur-

bano, tanto da empresa Bento 
Transportes como da empresa 
Transportes Santo Antônio, 
funcionará com horários de do-
mingo.

Conselho Tutelar
Conselho Tutelar: Plantão 

pelo fone: (54) 99159-5744
Defesa Civil: Plantão pelo 

número (54) 99129-0602

Trânsito
Plantão da Fiscalização de 

Trânsito: Atendimento pelo te-
lefone 153.

Supermercados
Ortafruti (Botafogo e São 

Francisco) sábado, domingo e 
segunda atenderá normalmen-
te das 8h às 21h. Na terça-feira 

Confira o que abre e fecha no 
feriado do Dia do Trabalhador

não abrirá.
Supermercado União aten-

derá normalmente   das 8h as 12 
h e das 14 h as 20 horas.

Maxicompras, na segun-
da-feira vai abrir das 8h15 ao 
meio dia e das 14h às 19h30. Na 
terça-feira estará fechado.

Apolo terá horário de fun-
cionamento normal na segun-
da-feira, e na terça-feira, não 
irá abrir.

Outros mercados não res-
ponderam à redação.

Bancos
As agências bancárias 

abrem na segunda-feira (30) e 
fecham na terça-feira (1º). Os 
clientes podem utilizar os ca-
nais de autoatendimento.

Rodoviária
Funciona normalmente, 

com possíveis alterações nos ho-
rários e destinos.

Comércio
Na segunda-feira as lojas 

funcionam normalmente, mas 
na terça-feira, não haverá expe-
diente.

Prefeitura
Fora os serviços essenciais 

de saúde, todas as secretarias 
municipais  e escolas estarão  
fazendo feriadão e não traba-
lhando nesta segunda e terça-
-feiras.

De 4 a 6 de maio, o Sindica-
to dos Servidores Públicos Mu-
nicipais – Sindiserp promove a 
Feira do Dias das Mães, com o 
objetivo de atender aos associa-
dos com produtos e preços dife-
renciados, na sede da entidade. 
A feira também é aberta ao pú-
blico em geral e tem como foco 
a comercialização de produtos 
artesanais, perfumes, cosméti-
cos, lingeries, bijuterias, entre 
outros. Na quinta e sexta-feira 
o horário de atendimento é das 
12h às 19h e no sábado das 8h 
às 12h. 

A diretoria do Sindiserp 
preparou uma surpresa para as 
mães associadas que visitarem 

Sindiserp promove Feira de Dia das Mães
a Feira. “Faremos um sorteio 
contemplando 13 mães, asso-
ciadas ao Sindicato, que visita-
rem a Feira. È só preencher um 
cupom e torcer para ser uma 
das vencedoras dos 13 prêmios” 
explica a Presidente Neilene 
Lunelli. Entre os prêmios, es-
tão diárias com acompanhante 
em hotel, café colonial, rodízio 
de pizza, jantar com acompa-
nhante, lingeries, bijuteria e 
kits Natura, O Boticário e Mary 
Kay.

O Sindiserp está localiza-
do no Edifício Cainelli, na rua 
Cândido Costa, 24, sala 1103. 
Maiores informações pelo fone 
3055.2007.
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Estão abertas até o dia 14 
de maio, as inscrições para o 
processo seletivo de estudantes 
2018/2 do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul (IFRS). 
São ofertadas 1.321 vagas em 
cursos técnicos subsequen-
tes ao Ensino Médio e em cur-
sos de graduação gratuitos em 
nove campi: Bento Gonçalves, 
Alvorada, Canoas, Erechim, 
Porto Alegre, Restinga (Porto 
Alegre), Rio Grande, Rolante e 
Viamão. As aulas terão início no 
segundo semestre deste ano.

Para concorrer às vagas, 
é necessário participar de um 
processo seletivo. Os candidatos 
poderão optar por se inscrever 
nas seguintes modalidades: par-
ticipar da prova do IFRS (que 
ocorrerá no dia 10 de junho de 
2018, um domingo); utilizar a 
nota do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) dos anos de 
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
como critério para classificação; 
ou concorrer nas duas modali-
dades: prova e nota do Enem.

As inscrições poderão ser 
feitas pela internet, no endereço 
ingresso.ifrs.edu.br. A taxa de 
inscrição custa R$ 35,00 para 
os cursos técnicos e R$ 50,00 
para os cursos superiores, e o 
pagamento poderá ser realizado 
até o dia 15 de maio de 2018. É 
importante destacar que mesmo 
os candidatos que fizeram a so-
licitação de gratuidade da taxa 
de inscrição, e inclusive os que 
foram beneficiados, precisam 
fazer a inscrição no processo se-

Na manhã de quarta-feira, 
(25), a EMEF Félix Faccenda 
recebeu a peça teatral: “A me-
nina da Biblioteca” do Teatro 
Luz e Cena. A mesma foi apre-
sentada para todos os alunos de 
pré-escola ao 3º ano. Também 
participaram da apresentação 
alunos de 4º anos da EMEF 
Ulysses Leonel de Gaspery. Ao 
final do teatro, as escolas rece-
beram o Baú de Leituras, que irá 
conter ‘tesouros’ da biblioteca e 
produções resultantes das leitu-
ras, num convite à redescoberta 

Inscrições abertas para cursos técnicos e 
superiores gratuitos do IFRS

letivo.
Cursos[
Bacharelado em Agrono-

mia: (turno manhã e tarde) 30 

vagas.
Licenciatura em Pedagogia: 

(turno noite)  40 vagas.

Alunos da rede municipal assistem à peça teatral 
“A menina da Biblioteca”

entre as obras e seus leitores. A 
ação tem por objetivo a forma-
ção do gosto pela leitura.

A EMEF Professor Ulysses 
Leonel de Gasperi, EMEF Noely 
Clemente de Rossi EMEF San-
ta Helena, EMEF Ouro Verde e 
EMEF Professora Maria Borges 
Frota também receberão a peça. 
Em maio, mais cinco apresenta-
ções ocorrerão na rede munici-
pal de ensino de Bento Gonçal-
ves. A promoção é do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviço 
de Bento Gonçalves.

Ao final do teatro, as escolas receberam o Baú de Leituras

As inscrições para o Exame 
Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adul-
tos (Encceja) 2018 terminam 
nesta sexta-feira (27). Por meio 
dessa prova, pessoas que dese-
jam retomar os estudos podem 
obter certificação de conclusão 
dos ensinos fundamental e mé-
dio.

As provas serão aplicadas 
no dia 5 de agosto. Já o Encce-
ja Exterior será realizado no dia 
16 de setembro, e o exame para 
pessoas privadas de liberdade 
será aplicado nos dias 18 e 19 de 
setembro no Brasil, e de 17 a 21 

Inscrições para prova do Encceja 
terminam hoje

do mesmo mês no exterior.
De acordo com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), mais de um milhão 
de pessoas haviam se inscrito no 
exame até a terça (24).

Para solicitar o certificado 
de conclusão do ensino funda-
mental, é preciso ter, pelo me-
nos, 15 anos completos na data 
de realização do exame. No caso 
do ensino médio, é necessário 
ter 18 anos completos.As pesso-
as que desejarem utilizar o nome 
social, devem fazer a solicitação 
entre 30 de abril e 4 de maio.

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 atribuições legais e considerando o que rege o artigo 7º, § 2º, 
do Estatuto, convoca os Senhores Conselheiros para a Assembleia 
Geral com a seguinte pauta:

Eleição da Diretoria para os anos 2018/2019, no dia 01/06/2018, 
às 13h30min e posse da Diretoria eleita no dia 10/06/2018, às 
13h30min, ambas solenidades a serem realizadas nas dependên-
cias 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, 26 de abril de 2018.

REGINA ZANETTI
Presidente - CCEP

O Colégio Estadual Dona 
Isabel vai celebrar quase cin-
co décadas de existência neste 
sábado (28). Em comemoração 
à data, a quinta-feira (26) para 
os 740 alunos, divididos em três 
turnos, foi marcada por festivi-
dades tais como apresentações 
de poesia, piquenique, entre ou-
tras. 

Ainda, na última semana, 
150 estudantes do Ensino Mé-
dio, entre 15 e 17 anos, visita-
ram o Museu do Imigrante, onde 
tiveram a oportunidade de con-
ferir a exposição do renomado 
fotógrafo Sebastião Salgado. A 
mostra “Êxodos”, é um trabalho 
que aborda a luta dos imigrantes 
em diferentes partes do mundo.

Colégio Dona Isabel comemora 49 anos

Apresentação de poesia no Colégio Estadual Dona Isabel

Diretora do colégio, Silvania 
Luiza Chiarello, declarou-se 
emocionada durante a decla-
mação de poesias dos alunos
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A equipe sub-17 do Clube 
Esportivo ficou no empate em 1 
a 1 com o Caxias no Clássico da 
Polenta, realizado na tarde de 
quarta-feira, dia 25, na Monta-
nha dos Vinhedos, em confronto 
válido pela 4ª rodada do Cam-
peonato Gaúcho Juvenil. Ape-
sar de sair na frente do placar, 
a equipe comandada por Márcio 
Ebert, cedeu o empate, somando 
um ponto em seus domínios.

Na primeira etapa de jogo, 
o confronto foi bastante equi-
librado, com ambas as equipes 
buscando oportunidades por 
meio de jogadas coletivas. O Es-
portivo, que estava desfalcado 
dentro de campo, explorou ata-
ques pelo meio, mas encontrou 
dificuldades para quebrar a de-
fesa adversária. Porém, após boa 
inversão de jogo, em belo levan-
tamento em diagonal, a bola so-
brou com Adrian Alves que, em 
boa jogada individual, invadiu 
a área e finalizou com precisão 
para abrir o placar, 1 a 0. 

Na etapa final de jogo, o Es-

O atleta bento-gonçalven-
se Elisandro Gomes se consa-
grou campeão da Copa UEFA 
de Futsal de 2018, maior com-
petição de clubes do continente 
europeu, com o Inter Movistar 
da Espanha. Em final realizada 
no último domingo, dia 22, em 
Zaragoza, a equipe espanhola 

Esportivo sub-17 apenas empata 
com o Caxias pelo Estadual Juvenil
Equipe Alviazul, desfalcada por lesões, saiu na frente mas cedeu 
o empate no segundo tempo

Apesar de sair na frente do placar, a equipe comandada por Márcio 
Ebert, cedeu o empate, somando um ponto em seus domínios

portivo entrou em campo desli-
gado, sofrendo sustos no início 
do segundo tempo. O Caxias 
aproveitou a desatenção dos do-
nos da casa e chegaram ao gol 
de empate em finalização na en-
trada da grande área de Gabriel 
Barbosa, sem chances para o go-
leiro, 1 a 1. 

Após o gol, o Esportivo se 
jogou para o ataque, conseguin-
do criar duas grandes oportuni-
dades. A primeira com Adrian, 
em finalização de média distân-
cia, parando na boa defesa do 
goleiro. Em seguida, novamen-
te Adrian, de frente para o gol, 
chutou em cima do arqueiro 
adversário. Apesar das chances, 
o placar permaneceu empatado 
até o apito final. 

Agora a equipe terá duas 
semanas para se preparar para 
o próximo confronto e recuperar 
os atletas lesionados. O Esporti-
vo, que folga na próxima rodada, 
volta a jogar apenas no dia 12 de 
maio, contra o Brasil de Pelotas, 
em Pelotas.

Bento-gonçalvense é campeão 
da Copa UEFA de Futsal
Com gol de Elisandro, Inter Movistar derrotou o Sporting e se consagrou campeão europeu

Com a conquista, o atleta de Bento Gonçalves, que iniciou sua trajetória 
no futsal na ACBF, conquistou o seu primeiro título de nível continental 

superou o Sporting, de Portu-
gal,  pelo placar de 5 a 3, com gol 
do atleta de Bento Gonçalves, e 
conquistou o título continental. 

Nas duas primeiras fases 
classificatórias, o Inter Movistar 
terminou na liderança de seus 
respectivos grupos com 100% de 
aproveitamento. Elisandro ano-

tou quatro gols nas primeiras 
fases da competição, marcando 
duas vezes contra o Dina Mos-
cow e também ajudando nas vi-
tórias contra o Braga e o Kairat. 
Na semifinal, o Inter derrotou 
a equipe do Barcelona, chegan-
do a mais uma decisão da Copa 
UEFA.

Na final, com domínio da 
partida, o Inter Movistar supe-
rou o Sporting de Portugal pelo 
placar de 5 a 3, com gols ano-
tados por Gadeia, Ricardinho, 
bento-gonçalvense Elisandro, 
Rafael Rato e Pola, levantando 
o seu quinto título continental. 
No total, Elisandro anotou cinco 
gols pela equipe espanhola du-
rante a Copa UEFA, sendo uma 
das principais peças da equipe 
na conquista do título. 

Com a conquista, o atleta 
de Bento Gonçalves, que iniciou 
sua trajetória no futsal na ACBF, 
conquistou o seu primeiro título 
de nível continental, se juntan-
do com as conquistas da Taça e 
da Supertaça de Portugal, pelo 
Benfica, e da Supercopa Fútbol 
Sala da Espanha, pelo Inter Mo-
vistar. 

A primeira fase do grupo A 
da Copa Libertadores de Fut-
sal, em Carlos Barbosa, Capital 
Nacional do Futsal, encerrou na 
última segunda-feira, 24, com a 
ACBF obtendo 100% de apro-
veitamento. Na sua última parti-
da, os donos da casa derrotaram 
o C.R.E, da Bolívia, por 2x0, 
garantindo a primeira colocação 
do grupo. 

A ACBF manteve a posse a 
bola e criou algumas situações 
interessantes mesmo que esti-
vesse longe do seu bom futsal.  
Aos 2min, Bruno Souza, por 
pouco não marcou. O mesmo 
Bruno Souza, aos sete, soltou 
uma pancada no ângulo e Die-
gão, salvou. Marlon, aos 11min, 
tentou de calcanhar e outra vez, 
Diegão, evitou o gol. O goleiro 
do time boliviano se transfor-
mava ainda mais no vilão aos 

A ACBF manteve a posse a bola e 
criou algumas situações interes-
santes mesmo que estivesse longe 
do seu bom futsal

17min8s, em novo chute de Bru-
no Souza, no qual ele, evitou.

A segunda parte parecia 
um filme das outras duas par-
tidas anteriores da ACBF, na 
qual houve pressão, bom futsal 
e gols. Aos 2min4s, Lé, sempre 
ele, apareceu e soltou uma bom-
ba no ângulo, Diegão até tentou, 
mas nem viu a bola passar: 1x0 
ACBF.

O empate do C.R.E quase 
veio no lance seguinte, com Edu 
Pizon, que livre na entrada da 
área jogou por cima. A ACBF 
sentiu o perigo e resolveu acabar 
com qualquer problema eventu-
al, aos 4min6s, em bela troca de 
passes, Felipe Valério, observou 
Marlon entrar livre na área, pas-
sou e o fixo com categoria dri-
blou o goleiro e saiu para a co-
memorar: 2x0 ACBF.

Mais leve na partida a ACBF 

empilhou oportunidades. Mar-
lon e Douglinhas, mais uma vez, 
pararam em Diegão. Quando 
não era o goleiro, era a trave, 
como no caso de Júlio. A partir 
dos últimos seis minutos foi ape-
nas esperar o cronômetro zerar 
e confirmar mais uma vitória na 
Libertadores de Futsal.

ACBF entre as melhores equipes da Libertadores
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Polícia

O combate ao tráfico de 
drogas segue intenso em Bento 
Gonçalves. O trabalho árduo da 
Polícia Civil e da Brigada Mili-
tar tem surtido efeito e apenas 
neste ano já foram apreendidos 
mais de 6 quilos de Crack na ci-
dade. A maior apreensão acon-
teceu em março, quando agentes 
da PC apreenderam 6 quilos da 
droga, em outra operação deste 
mês foi apreendido 80 pedras 
da droga, mas, de acordo com a 
delegada titular da 1ª DP, Maria 
Isabel Zerman, foi na apreensão 
da última quarta-feira, no bair-
ro Juventude, que os policiais 

Polícia apreende mais de 6 quilos de Crack em menos de dois meses
mais se surpreenderam. Na ação 
foram encontrados 600 quilos de 
pedras prontas para serem ven-
didas.

Os policiais entraram na 
residência através de uma jane-
la, já que não havia ninguém no 
local. As drogas estavam no po-
rão. Além das buchas de crack, 
foram apreendidos documentos 
e um aparelho de televisão. 

De acordo com a delegada, 
a polícia estava investigando um 
homicídio que havia acontecido 
em fevereiro deste ano, e foram 
até a casa (onde as drogas foram 
encontradas) com o objetivo de 

Buchas de crack, embaladas em papel alumínio, estavam em porão de 
residência

Policiais cumpriram mandado de busca e apreensão

encontrar armas para auxiliar 
na investigação.

“Nesta ação participaram 
em torno de oito policiais da 1ª 
e da 2ª DP. O resultado impor-
tante nessa ação é o combate 
ao crime contra o patrimônio. 
Apreendemos alguns documen-
tos  que vão auxiliar na investi-
gação”, garante.

Na visão da delegada, nos 
últimos anos o tráfico de dro-
gas tem aumentado de forma 
considerável, assim como a taxa 
de homicídios. “Tem muitos 
usuários de Bento alimentando 
o mercado da droga, e princi-
palmente em relação ao tráfico 
houve um aumento considerá-
vel”, diz.

Outras apreensões
No início de março dois ho-

mens foram presos no Tancredo 
Neves, em ação que culminou na 
apreensão de pelo menos 21 pe-
dras de Crack e uma quantia de 
R$ 40 reais. No início de feve-
reiro, numa ação no bairro Ouro 
Verde, a polícia apreendeu dro-
gas, munições e material para 
embalar entorpecentes.

De acordo com o Boletim de 
Ocorrência, na época a equipe 
da BM foi acionada para aten-
der uma ocorrência de Maria da 
Penha. Chegando ao local, a ví-
tima informou aos policiais que 
estava sendo agredida pelo seu 
companheiro, que havia saído de 
casa armado com uma pistola.

Ainda em fevereiro a 6ª 

Delegacia da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), com sede 
em Bento Gonçalves, apreendeu 
25kg de pasta base de cocaína 
durante uma operação realiza-
da na BR-470. Na ação, a PRF 
prendeu um homem de 41 anos, 
natural de Butiá, cidade locali-
zada na região carbonífera do 
estado, que conduzia o veículo 
que transportava a droga.

No início de janeiro, uma 
guarnição do Pelotão de Ope-

rações Especiais da Brigada Mi-
litar em operação de combate 
ao tráfico de drogas no bairro 
Eucaliptos, abordou na rua Ari 
da Silva, Lindomar de Souza da 
Silva, 34 anos, onde na revista 
pessoal foi localizado com o acu-
sado 27 buchas de cocaína e R$ 
416,00 reais em dinheiro.

A maior apreensão dos úl-
timos anos, contudo, aconteceu 
em 2016, quando foi apreendido 
18 quilos de Crack.
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Um homem foi assassinado 
a tiros na Rua Antônio Dalla 
Colleta, no bairro Ouro Verde, 

Policiais civis vistoriaram 
na manhã de quarta-feira (25), 
equipamentos de um parque de 
aventuras, localizado no Cami-
nhos de Pedra, em São Pedro. 
Há algumas semanas, uma fre-
quentadora do parque sofreu 
fratura em ambos os pés ao uti-
lizar o brinquedo Superjump. O 
equipamento foi periciado atra-
vés dos peritos do IGP.

Câmeras de monitoramen-
to flagraram um furto a um 
estabelecimento comercial, na 
Rua Estefânia Pasquali Eder, 
no bairro Cidade Alta,na tar-
de de sábado (21). Segundo as 

Jovem assassinado a tiros no Ouro Verde
na noite de segunda-feira (23). 
De acordo com a Brigada Mili-
tar, a vítima, identificada como 
Rafael Agnoletto, de 22 anos, 
estava no banco do motorista de 
um veículo Fusion prata, quan-
do dois indivíduos se aproxima-
ram e efetuaram os disparos. A 

namorada da vítima também es-
tava no automóvel, mas não ficou 
ferida. O local foi isolado pela 
perícia. Ainda, segundo a BM, 
o jovem tinha antecedentes por 
posse de entorpecentes. Este foi 
o 21° homicídio em Bento neste 
ano. 

Rafael Agnoletto, de 22 anos, é a 
21ª vítima de homicídio em Bento 
Gonçalves em 2018 Perícia isolou local do crime

Homicídio aconteceu na Rua Antônio Dalla Colleta, no bairro Ouro Verde

Câmeras flagram furto no Centro

Criminoso coloca televisor dentro de táxi

imagens, um taxista aguarda 
o criminoso, que carrega um 
aparelho televisor de 55 pole-
gadas para dentro do veículo. 
O caso é investigado pela polí-
cia civil.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) anunciou que intensi-
ficou a fiscalização de combate 
ao crime na BR-470 entre os 
dias 11 e 24 deste mês. Além 
dos Policiais Rodoviários Fede-
rais de Bento Gonçalves, parti-
ciparam da operação equipes da 
PRF do Núcleo de Operações 
Especiais do RS, Grupos Táti-
cos da PRF das delegacias de 
Lajeado, Eldorado, Uruguaiana 
e Pelotas.

No período, entre veículos e 

Fiscalização intensificada na BR-470
pessoas foram feitas 3345 fisca-
lizações, que resultaram em 17 
pessoas detidas, 10 por contra-
bando, 1 por posse irregular de 
arma de fogo, 2 por tráfico in-
ternacional de armas de fogo, 
1 por perturbação da tranqui-
lidade, 1 por alcoolemia e duas 
por crimes de trânsito. Foram 
apreendidos 14 fuzis, mais de 
300 mil reais em mercadorias 
e 720 medicamentos. Dois ve-
ículos foram apreendidos e 39 
recolhidos.

Mais de R$300 mil reais em mercadoria foram apreendidos na rodovia

Uma mulher, de 30 anos, 
foi assaltada na tarde de quar-
ta-feira (25), na Rua Estefânia 
Pasquali, no centro. De acordo 
com o boletim de ocorrência, a 
vítima transportava um malote 
no valor de R$3.200, da em-
presa onde trabalha, e estava 
nas proximidades do Colégio 
Medianeira, indo em direção ao 

Mulher é assaltada no centro
banco, quando foi abordada por 
dois indivíduos em uma moto-
cicleta. O homem que estava na 
carona desceu e ordenou que ela 
passasse o malote, Além disso, 
ele arrancou uma corrente 18k 
do pescoço da vítima, e duas 
pulseiras 18k do braço da jo-
vem. Os criminosos fugiram em 
seguida.

Depois de acidente com frequentadora, parque de 
aventuras no Caminhos de Pedra passa por vistoria

Uma residência na Rua Pedro 
Maragno, no bairro Progresso, 
foi alvo de furto e arrombamento 
entre os dias 19 e a última segun-
da-feira (23). De acordo com o 
proprietário, que estava viajando 

Segundo a delegacia de polí-
cia, foi constatado que o aciden-
te aconteceu devido a um cho-
que ocorrido em um corrimão 
instalado na plataforma que dá 
acesso à cadeira de lançamento. 
Devido a uma falha humana, o 
dispositivo não foi devidamente 
recolhido. O Superjump não foi 
interditado porque possui auto-
rização para a operação e a parte 
estrutural do aparelho está em 
boas condições.

Ainda, de acordo com a 
DPPA, serão juntados documen-
tos de operação, alvará e ART do 
aparelho, em 10 dias. O delega-
do responsável, juntamente com 

o corpo de peritos, determinou 
que o aparelho passe por melho-
rias de automação, para eliminar 
a intervenção humana e, assim, 
diminuir a possibilidade de aci-
dentes por descuido.

Foi registrada ocorrência de 
lesões corporais culposas em face 
da vítima, que até o momento 
não quis representar. Também 
é apurado possível crime contra 
relações de consumo, caso haja 
exploração da atividade sem 
autorização ou contrariamente 
à determinação de autoridade 
competente. Foram oficiados o 
Ministério Público, o Município 
e o Corpo de Bombeiros.

Casa furtada no Progresso
no período e averiguou o crime ao 
chegar em casa, a janela dos fun-
dos da casa foi arrombada. Foram 
furtados um aparelho televisor 49 
polegadas, de marga LG, malas, 
bolsas, entre outros objetos.

Uma clínica foi arrombado 
na Rua 13 de maio, no centro, 
na madrugada de quarta-fei-
ra (25). Segundo o boletim de 
ocorrência,  criminosos ar-
rombaram a porta da frente e 
entraram no local. Foram fur-

Clínica furtada na 13 de maio
tados uma quantia em dinheiro 
e dois notebooks. A empresa 
de monitoramento recebeu o 
alerta do alarme, mas quando 
os funcionários chegaram ao 
local, já não tinha ninguém na 
clínica.

Perícia constatou que falha humana causou acidente com frequentadora
Investigação apura crime contra 
relações de consumo
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CINEMA
Validade da programação: 27/04/2018 a 04/05/2018 
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

L’américa Shopping

O Homem das 
Cavernas
13:45h – Dublado 2D

Pedro Coelho
14:30h – Dublado 2D
16:30h – Dublado 2D

Rampage
Destruição 
Total
18:30h – Dublado 2D

Um Lugar 
Silencioso
21:00h – Dublado 2D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
27/04

Sáb
28/04

Dom
29/04

Seg
30/04

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Chuva à tarde e 
à noite
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV: Moderado

↑ 27°C
↓ 17°C

↑ 28°C
↓ 17°C

↑ 28°C
↓ 15°C

↑ 28°C
↓ 18°C

Rampage
Destruição 
Total
16:20h – Dublado 2D

Pedro Coelho
18:30h – Dublado 2D

Círculo de
Fogo: A Revolta
21:00h – Dublado 2D

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

Shopping Bento

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


