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Opinião

EDITORIAL

Depois de alardear que reu-
niram as assinaturas necessárias 
para a criação da CPI, o pro-
tocolo que oficializa o pedido é 
protelado repetidamente.  A Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito que investigaria a possível 
ligação dos seis vereadores que 
assinaram a polêmica emenda 
165 do Plano Diretor, com a de-
núncia de beneficiamento finan-
ceiro não está saindo

O vereador do DEM que foi 
flagrado no áudio denunciando 
o oferecimento de propina, foi o 
último a assinar o pedido de CPI. 

Qual o motivo da resistência?
Já, os três vereadores da banca-
da do MDB, que também assi-
nam o documento, “entendem 
que o requerimento deva ser 
protocolado apenas na próxima 
semana”. Documento este que, 
foi divulgado,  seria protocolado 
na Câmara na terça-feira (29) 
e depois na quarta-feira (30) e, 
agora, está sendo empurrado de 
barriga para a próxima semana.

O MDB historicamente 
prioriza estar ao lado do poder.  
Só que nesta gestão do executi-
vo, depois de rachar com o vice e 
seu filho, teve que fazer às vezes 

de oposição. No Legislativo, os 
três vereadores, sem uma mão 
forte que os lidere,  dão mostras 
de não  estão confortáveis com 
esta nova situação. No caso da 
CPI, até assinaram o documen-
to, mas postergam sem conse-
guir  dar uma explicação.

Na segunda-feira tem sessão  
na Câmara dos Vereadores e, 
quem sabe, os eleitores poderão 
saber o que pensam os eleitos 
pelo MDB, quando estes forem 
à tribuna justificar - ou não -  o 
protocolo do pedido de CPI.

Boa leitura!

Referente à crise atual
Nos dirigimos a todos nossos associados e empresários do setor metalmecânico e elétrico de nossa base territorial 
para manifestar sobre a atual crise que as empresas estão atravessando com a paralização dos caminhoneiros.
Empresas já estão parando suas atividades em função da falta de matéria prima, insumos e outras por falta de 
transporte para o escoamento da produção.
A questão do combustível também afeta a locomoção dos trabalhadores às empresas e a alimentação.
Estamos chegando no final do mês de maio, a folha de pagamento, os impostos e nossos compromissos já assumidos 
com fornecedores terão que ser pagos.
O Governo deverá diante desta situação, flexibilizar e prorrogar os tributos. 
SEM AUMENTO DE IMPOSTOS.
A manifestação das entidades patronais alertando ao Governo as 
consequências desta paralizaçãoà economia do País são reais.  
A máquina produtiva está parando porfalta de abastecimento.
Com o Brasil parando todos nós sofreremos as consequências.
O que esperamos neste momento é uma 
tomada de posição dos nossos governantes
no sentido de assumirem uma atitude de 
estadistas e de solução a esta crise que 
o Brasil está enfrentando, sem prejudicar 
ainda mais o setor produtivo do País.

NOTA OFICIAL SIMMME 
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE BENTO GONÇALVES

Bento Gonçalves, 29 de maio de 2018
Juarez José Piva
Presidente
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Depois de mais de uma se-
mana com falta de combustível 
em postos de Bento Gonçalves, a 
população pode começar a abas-
tecer seu veículos na manhã des-
ta quinta-feira, dia 31. Mais de 
dez posto já estão com gasolina 
e etanol para toda comunidade. 
A comunidade, no entanto, deve 
ter cautela, já que há um limite 
de R$ 100 reais para cada car-
ro. Com gasolina disponível para 
comunidade, não é difícil encon-
trar relatos de confusão no mo-
mento de abastecer.

Os dias marcados pela fal-
ta de gasolina foi também um 
teste de paciência para quem, 
diariamente, necessita se des-
locar para o trabalho de carro. 
O Engenheiro em Eletrônica, 
Elielton Grzeça, que apoia a 
greve dos caminhoneiros ficou 
30 minutos na fila esperando 
para abastecer. “Eu fui buscan-
do alternativas, pegando carona 
com amigos para o trabalho, ia 
a pé quando dava. Só fui abaste-
cer hoje porque tinham liberado 
para todo mundo mesmo. Hoje 

Postos de gasolina da cidade já têm combustível
Primeiro dia com combustível foi marcado por filas em postos do município

mesmo havia me programado 
para ir de bicicleta visitar minha 
namorada”, diz.

O advogado Matheus Leites 
Bernardo, assim como Grze-
ça, também evitou sair de carro 
nos dias que a cidade ficou sem 
combustível, optando pela ca-
minhada diária. Bernardo tam-
bém conseguiu abastecer seu 
veículo na manhã desta quinta-
-feira. “Fiquei mais de 1 hora 
esperando na fila. Mas eu sou a 
favor da greve porque os preços 
estão elevados. É importante, no 
entanto, a população continuar 
reivindicando.

A greve
No final da tarde de quar-

ta-feira, dia 23, postos de com-
bustível de Bento estavam com 
lotação de veículos em busca de 
gasolina. Com o combustível 
acabando, na quinta-feira, dia 
24, a maioria dos postos da ci-
dade já não tinham gasolina para 
a população. Na sexta-feira,25, a 
situação ficou ainda mais grave 
e nem mesmo com o pronun-

ciamento do presidente Michel 
Temer os caminhoneiros deixa-
ram o movimento. No final de 
semana o caos tomou conta do 
Brasil e na noite de domingo,27, 
o presidente, num tom mais bru-
to, anunciou que aceitava as rei-
vindicações dos caminhoneiros. 
Na segunda-feira, 28, os postos 
ainda estavam sem combustível, 
mas na terça-feira, 29, postos da 
região metropolitana começa-
ram a ter os primeiros litros de 
gasolina. Em Bento, no entanto, 
foi somente nesta quinta-fei-
ra, que a população começou a 
abastecer seus veículos.

PF investiga 
administrador de 
transportadora
A greve dos caminhoneiros 

está perdendo força e a Polícia 
Federal está  investigando ad-
ministradores de empresas para 
reprimir a prática de locaute em 
rodovias do Rio Grande do Sul. 
Na manhã desta quinta-feira, 
dia 31, mais de 60 policiais fede-
rais cumpriram três mandados 

de busca e apreensão nos mu-
nicípios de Vale Real e Caxias 
do Sul, além de um de prisão 
temporária em um condomínio 
de luxo em Xangri-lá, no litoral 
norte.

O empresário preso tempo-
rariamente é administrador de 
uma transportadora com sede 
em Caxias do Sul e não teve o 
nome divulgado. A PRF e a Bri-
gada Militar dão apoio à Opera-
ção.

O inquérito foi instaurado 
no dia 30 de maio, a partir de 
denúncias recebidas e de análise 
de informações. A investigação 
apontou que o administrador 
de uma grande transportadora 
estaria ameaçando caminhonei-
ros para que não realizassem o 
transporte de cargas, além de 
obrigar motoristas a desem-
barcarem dos seus caminhões e 
os abandonarem em postos de 
combustíveis.

Após mais de uma semana caminhões voltam a distribuir combustível em 
Bento Gonçalves
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O feriado de Corpus Christi 
reuniu milhares de pessoas no 
centro da cidade nesta quinta-
-feira, dia 31. Desde a madru-
gada, a população trabalhava 
confeccionando tapetes religio-
sos. Em cada painel religioso foi 
desenhado figuras representan-
do imagens sacras. Ganhando 
mais notoriedade no município, 
o evento atrai cada ano que pas-
sa mais visitantes de cidades vi-
zinhas. A população, de forma 
geral, tem participado ativa-
mente na confecção dos tapetes. 
Crianças, jovens e adultos mos-
traram engajamento com a data. 

José Carlos tem 62 anos e 
há pelo menos oito anos ajuda 
na confecção dos tapetes no dia 
de Corpus Christi. “Eu partici-
po ativamente desde a escolha 
das cores, serragem, preparação 
e pintura, mas o mais importan-
te é a participação do povo. Isso 
mostra uma fé e um comprome-
timento. Cada ano é renovado o 
tapete e temos uma equipe que 
se reúne para escolher as cores. 
Eu deixo uma mensagem de fé, 
agradecimento. Eu não esperava 
que a comunidade seria tão par-
ticipativa, teve gente que che-
gou às 5h30 e acabam ficando 
até o anoitecer na hora de reco-
lher os tapetes”, afirma.

Corpus Christi significa 
Corpo de Cristo. É uma festa 
religiosa da Igreja Católica que 

Feriado de Corpus Christi reúne     centenas de fiéis no centro
População conferiu a arte dos tapetes coloridos por serragem e assistiram missas especiais para a data

tem por objetivo celebrar o mis-
tério da eucaristia, o sacramento 
do corpo e do sangue de Jesus 
Cristo.

A festa de Corpus Christi 
acontece sempre 60 dias de-
pois do Domingo de Páscoa ou 
na quinta-feira seguinte ao do-

mingo da Santíssima Trindade, 
em alusão à quinta-feira santa 
quando Jesus instituiu o sacra-
mento da eucaristia.

A tradição de enfeitar as 
ruas começou pela cidade de 
Ouro Preto em Minas Gerais. 
A procissão pelas vias públicas, 
é uma recomendação do Código 
de Direito Canônico que deter-
mina ao Bispo Diocesano que 
tome as providências para que 
ocorra toda a celebração, para 
testemunhar a adoração e ve-
neração para com a Santíssima 
Eucaristia.

Origem do 
Corpus Christi
A festa do Corpus Christi 

foi instituída pelo Papa Urba-
no IV no dia 8 de Setembro de 
1264.

A procissão de Corpus 
Christi lembra a caminhada do 
povo de Deus, peregrino, em 
busca da Terra Prometida. O 
Antigo Testamento diz que o 
povo peregrino foi alimentado 
com maná, no deserto. Com a 
instituição da eucaristia o povo é 
alimentado com o próprio corpo 
de Cristo.

Os horários do feriadão
A prefeitura de Bento Gon-

çalves alterou por decreto o 
horário de funcionamento de 
todas as secretarias do muni-
cípio que não atenderam nes-
ta quinta-feira, 31, feriado de 
Corpus Christi e também não 
atendem nesta sexta-feira, 1º, 

regulamentado como ponto fa-
cultativo. No dia 14 de junho 
será compensado o dia não tra-
balhado.

O funcionamento da UPA, 
PA zona norte, Raio-X, Labo-
ratório, Samu, estão mantidos, 
por serem considerados servi-
ços essenciais. A farmácia da 
Upa 24h não funciona no fe-
riado, mas retoma o serviço na 
sexta-feira,1º e no sábado,2, 
das 14h às 18h.

Por falta de abastecimento 
em função da greve dos cami-
nhoneiros a feira ecológica que 
ocorre às sextas-feiras não será 
realizada. Nos bairros São Ro-
que e Centro onde aos sábados 
ocorre a feira convencional, a 
programação está mantida.

Sobre o recolhimento de 
resíduos recicláveis e orgânicos 
apenas deixou de ocorrer na 
quinta-feira, 31. Nesta sexta-
-feira, o serviço será realizado, 
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A tarde de quarta-feira,30, 
foi de manifestação no centro 
da cidade. Mais de 100 pessoas 
participaram do ato organizado 
por alunos do Colégio Bom Reti-
ro. Com gritos de “Fora Temer” 
e portando cartazes com dizeres 
“Chega de tanto imposto sem 
retorno”, o grupo percorreu as 
principais ruas da cidade. A con-
centração iniciou às 16h45min. 
Às 17h iniciou uma caminhada 
que seguiu pela Rua Fortaleza 
e Osvaldo Aranha com destino 
a Marechal Deodoro, em frente 
à prefeitura, onde o grupo ficou 
concentrado.

Com um tom de manifes-
tação mais politizado (quando 
comparado ao protesto do últi-
mo domingo) e sem entoar gritos 

Manifestação política promovida por estudantes reuniu 100 pessoas
Estudantes de escolas estaduais e pais de alunos participaram de ato no final da tarde desta quarta-feira

de “Intervenção Militar Já”, mas 
pedindo a saída do presidente 

e com um viés voltado também 
para o setor da educação, os 
estudantes mostraram engaja-
mento também com a classe dos 
professores, que não foram es-
quecidos no ato.

Segundo um grupo de estu-
dantes o ato foi em apoio aos ca-
minhoneiros e ao povo brasileiro 
porque “sofremos com falta de 
verbas na educação, e além dis-
so, sofremos com falta de verbas 
para as instituições, então esta-
mos lutando para conseguir um 
país melhor para todos nós”.

O grupo munido de bandei-
ras do Brasil conseguiu parar 
o trânsito na Via del Vino e os 
motoristas que passavam pela 
Avenida Júlio de Castilhos re-
tribuíam com buzinaço para os 
manifestantes.

O ato de domingo
A manifestação dos estudan-

tes aconteceu três dias após o ato 
do domingo, dia 27, que reuniu 
pelo menos 3 mil pessoas. O gru-
po pedia intervenção militar. Pri-
meiro, os manifestantes foram 
até a frente do 6º Batalhão de 
Comunicações (6ºBCOM) para 
pedir pela intervenção militar.

Após a manifestação no 6ºB-
COM, milhares de pessoas vol-
taram a ocupar a BR 470, nas 
proximidades do Posto do Hélio, 
ponto de encontro eleito pelos 
manifestantes em Bento Gon-
çalves. A rodovia foi fechada por 
algumas horas e os participan-
tes da manifestação entoaram 
o hino nacional e manifestaram 
seu apoio à mobilização iniciada 
pelos caminhoneiros há uma se-
mana.

Feriado de Corpus Christi reúne     centenas de fiéis no centro
População conferiu a arte dos tapetes coloridos por serragem e assistiram missas especiais para a data

normalmente.
Os Centros de Atendimen-

to ao Turista (CAT) atenderão 
na Pipa Pórtico, das 9 às 17h, e 
nos Caminhos de Pedra, das 9 
h às 15h.

O Festival Emoções no 
Vale, evento que seria realizado 
no feriado de Corpus Christi, 

no Hotel & Spa do Vinho, foi 
transferido para 7 de setembro.

Em relação ao transporte 
coletivo os ônibus das empresas 
Santo Antônio e Bento Trans-
porte na quinta-feira, sábado e 
no domingo circularão em ro-
tas e horários de domingo, das 
6h às 8h30 e das 16h30 às 20h. 

Na sexta-feira, 1° de junho, os 
coletivos operarão das 5h30 às 
8h30, das 11h às 13h30 e das 
16h30 às 19h30. Após as 20h 
também não haverá circulação 
de ônibus.

A redução de rotas será 
executada apenas pela empre-
sa Bento Transporte, perma-
necendo em funcionamento as 
rotas 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
74 e 76, até as 20h.

As rotas poderão ser con-
sultadas www.bentotranspor-
tes.com.br clicando na aba ho-
rários, escolhendo o bairro de 
destino. No final de cada horá-
rio consta o número da rota.



Jornal Gazeta - 01 de junho de 20186

As empresas de transpor-
te coletivo informam aos usu-
ários do transporte público do 
Município os horários de fun-
cionamento dos ônibus. Pela 
Empresa Santo Antônio, no 
sábado (02) e no domingo (03), 
os ônibus circularão em rotas e 
horários de domingo, das 6h às 
8h30 e das 16h30 às 20h. Nes-
ta sexta-feira (01), os coletivos 
operarão das 5h30 às 8h30, das 
11h às 13h30 e das 16h30 às 
19h30.

Os ônibus urbanos pela 
Empresa Bento Transportes 
também permanecem com as 
frotas limitadas. No domingo 
(03), serão realizadas as rotas de 
domingo das 6h às 8h30 e das 

O presidente do Sindica-
to das Indústrias Metalúrgi-
cas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Bento Gonçalves 
(SIMMME), Juarez Piva, ainda 
está contabilizando as perdas 
do setor com a greve dos camin-
honeiros. Em nota emitida na 
quarta-feira (30), o empresário 
se manifestou sobre a crise que 
as indústrias do segmento vem 
enfrentando.

“Empresas já estão parando 

Horários de ônibus urbano sofrem alteração
16h30 às 20h. Nesta sexta-fei-
ra (01), nos horários de pico, os 
coletivos irão circular em rotas 
normais das 5h30 às 8h30, das 
11h às 14h, das 16h às 19h30. 
Após as 20h não haverá cir-
culação de ônibus. Ainda pela 
empresa Bento, no sábado (02), 
as rotas estão reduzidas sendo 
realizadas apenas as de número 
63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74 e 
76, até as 20h.

Para consultar as rotas 
acesse o endereço: www.ben-
totransportes.com.br, clique na 
aba horários, escolha o bairro 
de destino, clique em buscar e 
baixe o itinerário do sábado. No 
final de cada horário consta o 
número da rota.

Frotas continuam limitadas na sexta-feira e no fim de semana

Indústria metalmecânica sofre prejuízo 
com greve dos caminhoneiros

O SIMMME ainda não tem balanço em números do prejuízo causado pela greve

suas atividades em função da 
falta de matéria prima, insumos 
e outras por falta de transporte 
para o escoamento da pro-
dução. A questão do combus-
tível também afeta a locomoção 
dos trabalhadores às empresas 
e a alimentação. Estamos che-
gando no final do mês de maio, 
a folha de pagamento, os im-
postos e nossos compromissos 
já assumidos com fornecedores 
terão que ser pagos”, lamentou 

Piva.
De acordo com o presiden-

te da entidade, com o “Brasil 
parando, todos nós sofremos 
as consequências. O que espe-
ramos neste momento é uma 
tomada de posição dos nossos 
governantes no sentido de as-
sumirem uma atitude de esta-
distas e de solução a esta crise 
que o Brasil está enfrentando, 
sem prejudicar ainda mais o 
setor produtivo do País”, disse.
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Devido a greve dos cami-
nhoneiros, a feira fcológica, que 
ocorre nas sextas-feiras, foi can-
celada neste 1° de junho em vir-

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
divulgou na quarta-feira (30) a 
tabela com preços mínimos refe-
rentes ao quilômetro rodado na 
realização de fretes por eixo car-
regado. A fixação de uma tabela 
de frete foi uma das exigências 
dos caminhoneiros na greve de-
flagrada na semana passada.

As tabelas têm caráter obri-
gatório para o mercado de fretes 
do país e foram elaboradas em 
conformidade com as especifi-

ANTT divulga tabela de frete 
mínimo para caminhões

cidades das cargas e estão divi-
didas em: carga geral, a granel, 
frigorificada, perigosa e neogra-
nel. Os valores da tabela valem 
até 20 de janeiro de 2019. As ta-
belas seguintes deverão ser pu-
blicadas até os dias 20 de janeiro 
e 20 de julho de cada ano e serão 
válidas para o semestre em que 
forem editadas.

As tabelas podem ser con-
feridas no site: http://agencia-
brasil.ebc.com.br/sites/default/
files/atoms/files/tabelas.pdf.

Feira ecológica cancelada 
nesta sexta, na Cidade Alta

tude da greve dos caminhonei-
ros. Já a feira convencional dos 
sábados, irá acontecer somente 
no Centro neste sábado (02). 

A assinatura do vereador 
Gustavo Sperotto (DEM) foi a 
sexta no documento que pede a 
criação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) para investigar 
uma suposta compra de emen-
das do Plano Diretor. Apesar de 
circular nas redes sociais que o 
documento seria protocolado na 
Câmara na terça-feira (29) e de-
pois na quarta-feira (30), o ve-

Pedido de CPI só será protocolado na próxima semana
reador Moacir Camerini, um dos 
parlamentares do grupo, afirmou 
que os três vereadores da banca-
da do MDB, que também assinam 
o documento, “entendem que o 
Requerimento deva ser protoco-
lado apenas na próxima semana”. 
A reportagem da Gazeta tentou 
contato com o líder da bancada do 
MDB, Idasir dos Santos, e tam-
bém um dos assinantes, para sa-

A Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura no Rio 
Grande do Sul (FETAG) emi-
tiu uma nota na terça-feira (29) 
em que retira apoio à greve dos 
caminhoneiros. Segundo a en-
tidade, mais de 100 mil famílias 
gaúchas que produzem leite, suí-
no, frango e hortifrutigranjeiros 
estão perdendo toda a produção.

  “Desde o início da mobili-
zação dos caminhoneiros (a FE-
TAG) manifestou apoio à pauta, 
por entender que essa era a mes-
ma dos agricultores. O êxito ob-
tido na reivindicação do diesel, 
por exemplo, atende a reivindi-
cação da agricultura familiar. No 
entanto, decorridos nove dias de 
paralisações, constatamos que a 
greve tomou um rumo que traz 
a perda de controle das mobili-
zações, passando a ter um foco 
político-ideológico”, diz a nota. 

A Federação acrescenta que 
não pode mais concordar com 
uma manifestação “que traz 

Mais de 100 mil famílias agricultoras 
contabilizam prejuízo com a greve

prejuízos desta magnitude para 
os agricultores” e orienta aos 
Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais a retirarem o apoio das 
mobilizações.

O presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais 
de Bento Gonçalves, Cedenir 
Postal, reafirma a posição da 
FETAG. “Nós demos o apoio 
necessário, mas depois foi obs-
truída a passagem de caminhões 
com produtos agrícolas. Muitas 
famílias perderam a produção”, 
lamenta.

Balanço da greve
O presidente da FETAG, 

Carlos Joel da Silva, ao fazer 
uma avaliação do décimo dia de 
greve dos caminhoneiros (na 
quarta-feira, 30), disse que, em 
primeiro lugar, é necessário re-
conhecer que a manifestação dos 
caminhoneiros foi forte, eficien-
te e com foco.

“A FETAG, desde o come-

ço, sempre orientou os Sindi-
catos dos Trabalhadores Ru-
rais a apoiarem a paralisação, 
por entender que ela era justa 
e que precisava ser feita. Afinal, 
o óleo diesel também atinge os 
nossos agricultores. A ressalva 
era trânsito livre para leite, ra-
ção e animais vivos. No entanto, 
nos últimos dias, vimos que em 
alguns pontos trancaram tudo 
e, a partir daí, lançamos uma 
Nota Oficial na qual se pede às 
lideranças dos agricultores fa-
miliares que retirem o apoio às 
mobilizações”, justificou.

     “O prejuízo é muito 
grande. Quanto tempo nós va-
mos levar para recuperar o pre-
juízo?”, questiona o dirigente. 
“Os  animais estão morrendo 
nas propriedades e criando um 
verdadeiro caos. Então, pedimos 
que os manifestantes tenham 
bom senso para não impedir a 
passagem desses caminhões”, 
observa.

ber o motivo, mas não obteve re-
torno até o fechamento da edição.

Além de Sperotto, Camerini 
e Santos, assinaram ainda Élvio 
de Lima e Agostinho Petroli, do 
MDB, e Paulo Roberto Cavalli, o 
Paco (PTB). Depois de protocola-
do o requerimento, o presidente 
da Câmara de Vereadores, Moisés 
Scussel, terá o prazo de cinco dias 
para criar a CPI.

A feira livre que acontece nos sábados ,no centro, está mantida
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O Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) teve 5.513.662 
inscritos confirmados, de acor-
do com balanço divulgado na 
terça-feira (29) pelo Ministério 
da Educação (MEC). Em 2017, 
foram 6.731.203 inscritos con-
firmados. Neste ano, 6.774.891 
fizeram a inscrição, mas 18,7% 
não pagaram a taxa de inscrição 
e não foram confirmados no exa-
me.

O ministro da Educação, 
Rossieli Soares da Silva, acre-
dita que a queda no número de 
inscritos se deve às medidas ado-
tadas pelo MEC para reduzir o 
número de faltantes. “O proces-
so que desejamos é que cada vez 
mais as pessoas que se inscrevem 
participem efetivamente do exa-
me”. 

Enem 2018 tem 5,5 milhões de inscritos confirmados

Número é inferior ao ano passado, quando 6.731.203 candidatos confir-
maram inscrição

De acordo com a pasta, nos 
últimos 5 anos, a média de abs-
tenções no Enem foi 29%, ge-
rando um prejuízo de R$ 962 
milhões. “Temos que cada vez 
mais combater o desperdicio 
do dinheiro público”, ressaltou. 
No ano passado, apesar de 6,7 
milhões terem tido a inscrição 
confirmada, 4,7 milhões compa-
receram. 

Mesmo que o candidato pa-
gue para fazer o exame, há pre-
juízos caso ele não compareça no 
dia da aplicação. Segundo o mi-
nistro, o valor cobrado pela ins-
crição é insuficiente para arcar 
com todos os custos do exame.

Isenções 
Uma das medidas tomadas 

este ano foi a inscrição prévia de 
candidatos que desejavam solici-
tar a isenção no exame. 

Para a edição de 2018, 
3.521.181 pessoas foram bene-
ficiadas com a gratuidade por se 
enquadrarem em um dos quatro 
perfis que davam direito à isen-
ção. O número foi atualizado 
em relação aos 3,36 milhões di-
vulgados anteriormente porque 
muitos estudantes concluin-
tes do ensino médio de escolas 
públicas, que pelas regras são 
isentos de pagar a taxa de R$ 
82, não fizeram o pedido no pe-
ríodo estabelecido pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep). Eles foram incluídos 
posteriormente. 

O estudante que recebeu a 
isenção no ano passado, não fez 
a prova e também não justificou 
a ausência perdeu o direito a 
gratuidade este ano. 

As provas do Enem serão 
aplicadas em dois domingos, 
nos dias 4 e 11 de novembro. Os 
resultados serão divulgados em 
janeiro.

As notas do Enem podem 
ser usadas para concorrer a va-
gas no ensino superio público 
pelo Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu), a bolsas em insti-
tuições particulares de ensino 
superior pelo Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) 
e a financiamento pelo Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies).

Palco para nomes consa-
grados na música brasileira, 
a ExpoBento também coloca 
na vitrine talentos regionais 

Cantoras mirins sobem ao palco da ExpoBento no dia 13
Valentina Roman, participante do The Voice Kids, e Laura Froner devem contagiar os visitantes da 
feira

A gaúcha Valentina Roman, 12 
anos, foi participante da badalada 
competição The Voice Kids e se 
apresenta na Expobento no dia 13.

e novas promessas que come-
çam a trilhar seus caminhos no 
meio artístico. Na 28ª edição 
da maior feira multissetorial 
do país, duas revelações mirins 
prometem encantar o público: 
Valentina Roman, participante 
da badalada competição The 
Voice Kids, e Laura Froner, já 
se apresentou em programas 
de auditório de abrangência 
nacional. As performances 
ocorrem no dia 13 de junho 
(feriado de Santo Antônio em 
Bento Gonçalves), às 19h30 e 
às 20h, respectivamente, no 
palco principal, da Praça Gas-
tronômica.

Nascida em Arvorezinha, 
a gaúcha Valentina Roman, de 
12 anos, começou a cantar aos 
cinco, quando reproduzia mú-
sicas que ouvia na TV. A jovem, 
que hoje toca violão e guitar-
ra, participou do The Voice 
Kids 2018, famosa competição 
de talentos mirins. Já Laura 
Froner é natural de Arroio do 
Meio, no Vale do Taquari. Ela 
levou sua graciosidade e deli-

cadeza ao palco do Programa 
Raul Gil em setembro de 2016, 
na época aos seis anos de ida-
de, quando cantou a música “I 
Will Always Love You” – suces-
so eternizado na voz da cantora 
Whitney Houston.

Laura Froner também é atração no 
palco principal da Praça Gastronô-
mica no dia 13, na Expobento.

A mostra ‘Case em Bento’, 
atração na programação da Ex-
poBento 2018, vem com o desa-
fio de consolidar a Serra gaú-
cha como destino para eventos 
comemorativos – casamentos, 
bodas e outros tipos de festivi-
dades. Entre os dias 15 e 17 de 
junho, o encontro reunirá mais 
de 80 expositores dos mais va-
riados segmentos no Pavilhão F 
do Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves.

Ali será possível conferir de 
perto diversas montagens que 
simulam ideias e propostas para 
festas. Em uma área de 3 mil m², 
serviços como buffet, espaços 
temáticos, fotógrafos, decora-
dores, cerimonialistas, agências 
de viagens, aluguéis de carros 
e trajes, entre outros, mostram 
alternativas para o planejamen-
to e a execução de eventos.

O carro-chefe desta edição 
são as bodas – especialmente 
porque são muitos detalhes en-
volvidos na produção de um ca-
samento. Por isso, a mostra irá 
promover ações como desfiles de 
noivas e vestidos de festa, bate-
-papos com os melhores profis-
sionais da área, apresentações 
musicais e oficina para redação 
de votos de casamento – tudo 
para criar um preview do enlace 
e facilitar a subida ao altar. 

Para fazer a 

Mostra ‘Case em Bento’ divulga região 
como palco para celebrações

Desafio é consolidar a Serra gaúcha como destino para eventos comemo-
rativos

festa na feira
Além de encontrar os me-

lhores fornecedores, os visitan-
tes também poderão acompa-
nhar desfiles, bate-papos com 
profissionais da área e participar 
de oficinas e palestras. Outra 
atração para o público é o sorteio 
de prêmios – quem visitar o en-
contro só precisa preencher um 
cupom respondendo à pergun-
ta: “Qual é a mostra que lhe dá 
vantagens no seu evento?”, para 
concorrer a um evento comple-
to – seja ele casamento, chá de 
lingerie, formatura, aniversário 
ou corporativo. A mostra ‘Case 
em Bento’ presenteia o vencedor 
com um dos seguintes pacotes, a 
escolher:

Casamento: um par de alian-
ças, ensaio fotográfico, celebra-
ção, cerimonial e carro clássico.

Formatura: anel do curso, 
dia de beleza, criação de dis-
curso, cobertura fotográfica da 
festa.

Aniversário: cobertura foto-
gráfica da festa, bolo, organiza-
ção do dia.

Evento Corporativo: 30 gar-
rafas de espumante Lovara, or-
ganização do dia, cobertura fo-
tográfica da festa.

Chá de lingerie: espaço do 
evento, convite virtual, uma 
peça de lingerie

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a gripe que es-
tava programada para encerrar 
nesta sexta-feira (01), foi pror-
rogada até o dia 15 de junho, 
por determinação do Ministério 
da Saúde. Entre as justificati-
vas para a prorrogação estão o 
Feriado de Corpus Christi e o 
ponto facultativo decretado pela 
maioria dos Municípios.

Bento Gonçalves
No município, até a 

terça-feira (30), já haviam sido 
imunizadas 21.282 pessoas 

Campanha da Vacinação da 
gripe é prorrogada até o dia 15

dos grupos de risco. A vacina 
é oferecida às crianças de seis 
meses a menores de cinco anos, 
idosos acima de 60 anos, tra-
balhadores da saúde, gestantes 
(em qualquer fase da gravi-
dez), puérperas, portadores de 
doenças crônicas não trans-
missíveis, povos indígenas e 
professores das escolas da rede 
pública e privada. Segundo o 
enfermeiro responsável pelo 
setor de imunização, Maikel 
Manfredini, ainda não há confir-
mação se a vacina será oferecida 
para a população em geral. 
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A Promotoria de Justiça de 
Defesa do Consumidor e o Grupo 
de Atuação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado – Gaeco 
– Núcleo Segurança Alimentar 
cumpriram, na terça-feira (29), 
três mandados de busca e apre-
ensão em dois frigoríficos e um 
matadouro em Bento Gonçal-
ves (Aida Alimentos), Flores da 
Cunha (Matadouro Gavazzoni) e 
Anta Gorda (R. Moretto).

De acordo com as apurações, 
os investigados associaram-se 
para cometer crimes contra a 
saúde pública através da adição 
de amido e Carne Mecanica-
mente Separada (CMS), além de 
compra de produtos de péssima 
qualidade para a fabricação dos 
produtos da empresa Aida. A 
prática, segundo o Ministério 
Público, torna os produtos im-
próprios ao consumo humano. 
Também foi constatado o uso 
de carnes vencidas, rótulos com 
prazo de validade alterados, fal-
sa indicação do selo “não con-
tém glúten”, além da utilização 
de amido superior à quantidade 
permitida na legislação.

Operação Incassato
A Operação Incassato sig-

nifica “embutido” em italiano e 
tem o apoio da Secretaria Esta-
dual da Agricultura, Pecuária e 
Irrigação (SEAPI), da Funda-
ção Estadual de Proteção Am-
biental (FEPAM) e do Comando 
Ambiental da Brigada Militar 
(PATRAM). Ao todo, a Receita 
Estadual destacou nove audi-
tores-fiscais para verificação de 
dois estabelecimentos forne-
cedores e um fabricante destes 
produtos. As irregularidades 
tributárias serão identificadas no 

Investigação descobre bactéria letal em embutidos de frigorífico

decorrer dos futuros trabalhos de 
auditoria fiscal. Os levantamen-
tos iniciais apontam para a emis-
são de notas fiscais eletrônicas 
com conteúdo inverídico (inidô-
neas) e sobre operações fictícias.

Início das 
investigações
As empresas começaram 

a ser investigadas em abril de 
2017, quando três toneladas de 
produtos da Aida Alimentos fo-
ram descartadas com o objetivo 
de driblar a fiscalização. Em abril 
do ano passado, foi constatada a 
reutilização de carne vencida e 
imprópria ao consumo humano 
na confecção de embutidos pela 
empresa. O proprietário, Mau-
ro Francisco Gasperin, foi preso 
em flagrante por cometer crimes 
contra as relações de consumo e 
falsificação de selo emitido por 
autoridade.  A empresa foi au-
tuada diversas vezes pela fiscali-
zação estadual entre os últimos 
dois anos, o que não impediu a 
continuidade dos crimes. Segun-
do a Promotoria, o próximo passo 
é que a Secretaria Estadual da 

Receita Estadual destacou nove auditores-fiscais para verificação de dois estabelecimentos fornecedores e um 
fabricante destes produtos

Promotores Alcindo Luz Bastos e André Marchesan (esquerda e centro) 
em frigorífico de Bento

Saúde e a Associação Gaúcha dos 
Supermercados (Agas) retirem 
os produtos das prateleiras dos 
mercados.

Fepam
A Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental (Fepam) la-
vrou dois autos de infração às 
empresas Aida e Moretto por 
lançamento de resíduos sem tra-
tamento de efluentes. A empresa 
Gavazzoni será notificada pela 
Fundação para adequação à le-
gislação ambiental. O frigorífico 
Moretto não poderá receber no-
vos animais para abate até a re-
gularização correta dos resíduos 
da lavagem de caminhões. Além 
disso, foram coletadas amostras 
dos embutidos encontrados nos 
locais para análise pelo Labora-
tório Nacional Agropecuário - 
Lanagro.

Bactéria
Laudos realizados pelo La-

nagro a partir de fiscalizações 
da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação (Seapi) na 
empresa Aida Alimentos cons-
tataram a presença da bactéria 
Listeria monocytogenes na copa 
fatiada, um agente biológico al-
tamente nocivo e letal. De acor-
do com o Lanagro, a bactéria é 
causadora da doença chamada 
listeriose, infecção que tem in-
cidência baixa, mas alto grau de 
severidade e alto índice de mor-
talidade (20% a 30%). A listerio-
se pode causar problemas sérios 
em gestantes, recém-nascidos, 
idosos e pacientes debilitados e 
imunodeprimidos. Os sintomas 
iniciais são semelhantes a uma 

gripe: com febre, mialgias e dor 
de cabeça, seguidos de compli-
cações, como aborto, feto nati-
morto, nascimento prematuro e 
infecções neonatais. A listeriose 
invasiva, por sua vez, pode afetar 
o sistema nervoso central e cau-
sar meningite, meningoencefa-
lite e abscessos no cérebro. Ela 
atinge, principalmente, pacien-
tes com mais de 50 anos e causa 
febre, alterações na percepção 
sensorial e dor de cabeça.

Ameaça a celíacos
As análises dão conta, tam-

bém, que os produtos peppero-
ni, apresuntado, presunto cru e 
presunto tipo Parma continham 
amido em quantidade superior 
à prevista na legislação (no caso 
do pepperoni, presunto cru e 
presunto tipo Parma, a legisla-
ção sequer permite a presença 
de amido e, em relação ao apre-
suntado, o insumo estava em 
quantidade superior à permiti-
da). Além disso, foi encontra-
do amido em presunto cru tipo 
italiano fatiado, produto cujo 
rótulo afirma, nas informações 
nutricionais, que o percentu-
al de carboidratos é 0% e que o 
produto não contém glúten. No 
entanto, como não se tem conhe-
cimento de qual tipo de amido 
foi adicionado ao embutido, pode 
haver glúten nos produtos. Isso 
coloca em sério risco a saúde da 
população, sobretudo as pessoas 
celíacas, que não podem entrar 
em mínimo contato com a subs-
tância. O amido seria utilizado 
para aumentar o peso dos pro-
dutos, o que consiste em fraude 
econômica.

O Lanagro também consta-
tou a presença de nitrito de sódio 
em quantidade superior à per-
mitida em amostras de mortade-
la sem toucinho com ervas finas. 
A utilização do insumo deve ser 
limitada e atender aos padrões 
da legislação, pois há estudos 
que relacionam o alto consumo a 
alguns tipos de câncer.

Carne 
Mecanicamente 
Separada
A fraude econômica tam-

bém foi identificada a partir da 
detecção de indícios do uso de 
Carne Mecanicamente Separada 
(CMS) em produtos onde a prá-
tica é proibida (pepperoni) ou 
em quantidade superior ao per-
mitido pela legislação. No caso 
do apresuntado, houve adição de 
38% de CMS, o que faz com que 
mais de um terço da composi-
ção do produto seja constituída 
de insumo de custo quase cinco 
vezes menor que a carne suína e 
constituída de ossos, carcaça ou 
parte de carcaça de animais de 
açougue (aves, ovinos e suínos). 
Ainda, não se trata de um pro-
duto seguro, uma vez que não se 
sabe qual é a sua procedência. O 
CMS foi encontrado em vários 
produtos da empresa. Além dis-
so, os resultados das análises dos 
parâmetros como a putrescina e 
cadaverina podem indicar a uti-
lização de matéria-prima de má 
qualidade (carne vencida ou em 
decomposição, por exemplo).

Empresa emite nota
A Aida Alimentos emitiu 

uma nota na quarta-feira (30) na 
qual afirma que tem “cooperado 
com a autoridade policial e fisca-
lizatória, fornecendo produtos, 
materiais e documentos para au-
xiliar nas verificações” e pontua 
que “há mais de 90 anos oferece 
alimentos de qualidade aos seus 
consumidores, sempre com-
prometida com o fornecimento 
adequado dos seus produtos (...) 
A empresa desconhece as acu-
sações feitas e por este motivo 
busca esclarecimentos junto aos 
órgãos competentes. Solicitamos 
tranquilidade e confiança por 
parte de todos”, diz a nota.
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Três jogadores do clube 
bento-gonçalvense integraram a 
delegação do Cruzeiro-POA na 
competição

Três atletas das categorias 
de base do Clube Esportivo sa-
graram-se vice-campeões do 
Barcelona Football Festival, na 
Espanha, integrando a equipe 
do Cruzeiro-POA na competi-
ção. No torneio, realizado no úl-

Na final, a equipe enfrentará 
o Planalto de Veranópolis

Em sua segunda vez dis-
putando a Libertadores do 
Nordeste, o Colorado, repre-
sentante bento-gonçalvense na 
competição, já chega à final da 
competição, e decidirá o título 
contra o Planalto de Veranópo-
lis. A decisão está marcada para 
o feriado de Corpus Christi, dia 
31 de maio, e será realizado no 
estádio do Planalto, a partir das 
15h30min.

Ano passado, em sua pri-
meira participação, o Colorado 
parou no multi-campeão Fer-
roviário, mas desta vez a equipe 
chega para a final inédita com 
credenciamento ao título pela 
boa campanha da primeira fase 
da competição. Na semifinal, a 
equipe de Alcindo Somensi pas-
sou pelo Independente de Flores 
da Cunha, enquanto que o Pla-
nalto eliminou o Independente 
de Gramado.

Planalto e Colorado já se 
enfrentaram na competição, na 
fase classificatória, quando a 

A Associação Carlos Barbo-
sa de Futsal (ACBF) viajou para 
São Sebastião do Paraíso-MG 
para tentar a sua sétima vitória 
seguida na LNF. O time laranja 
enfrentará a Intelli na sexta-fei-
ra, às 20h15min, com transmis-
são da Rádio Estação FM.

O time laranja busca a vitó-
ria para se manter na ponta de 
cima da tabela de classificação. 
Hoje, a ACBF está na 2ª colo-
cação com 22 pontos, igualado 
com o líder Joinville. Para se-
guir na briga pela liderança, 
precisa seguir com a sequência 
de vitórias. Porém, o ala Júlio 
Zanotto sabe que não será uma 
tarefa fácil. “Espero bastante 
dificuldade, pois vamos jogar 
fora de casa e o time deles está 
precisando pontuar. Todos os 
times que estão jogando contra 
nós, jogam a vida. Sempre ten-
tam tirar pontos da gente. Será 
uma partida difícil, mas também 
precisamos pontuar para seguir 

Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) anunciou, na manhã de 
quarta-feira, dia 30, a volta do 
seu ídolo e maior goleador da 
história do clube. O experiente 
atleta Silon Júnior, de 32, que 
estava atuando no futsal italia-
no, voltou ao Brasil para defen-
der novamente as cores do BGF, 
reforçando a equipe de Vaner 
Flores para o restante da Liga 
Gaúcha de Futsal. 

O atleta Silon Júnior che-
ga à sua terceira passagem no 
BGF. O experiente jogador 
possui mais de 100 jogos com 
a camisa da equipe bento-gon-
çalvense e tem 134 gols mar-
cados pelo BGF, sendo o maior 
artilheiro da história do clube. 
O atleta também ajudou na 
conquista do primeiro título do 
BGF, em 2015, conquistando a 
Copa Metro-Serra, em sua úl-
tima passagem pela equipe de 
Bento Gonçalves. Além do BGF, 
Silon atuou também no Joinvil-
le e no Atlântico, além do Fut-

Colorado inicia a busca do título em Veranópolis
equipe de Bento já estava classi-
ficada. O jogo foi em Veranópo-
lis e o placar terminou empatado 
em 1 a 1. Ambas as equipes de-
verão estar com todos seus atle-
tas à disposição, ou seja, força 
máxima e qualidade dentro das 
quatro linhas.

Outra atração da partida 
será o arbitro. Anderson Daron-
co será o responsável por con-
duzir a partida de ida da grande 
final. O árbitro gaúcho da CBF 
apitou a final no ano passado, na 
qual o Rosário sagrou-se cam-
peão da Libertadores do Nor-
deste.

No elenco do Colorado, al-
guns atletas já conquistaram a 
competição, é o caso de Pepe, 
Paulo Renato, Salini, Ila e Viti-
nho, que no ano passado estavam 
defendendo as cores do time de 
Pinto Bandeira. Porém, do outro 
lado, o Planalto também conta 
com atletas que já conquistaram 
o certame, criando ainda mais 
a expectativa de um confronto 
bastante equilibrado pela busca 
do título.

ACBF enfrenta equipe mineira pela Liga Nacional de Futsal 
entre os líderes”.

O último encontro entre as 
equipes ocorreu no dia 24 de 
junho de 2017, na primeira fase 
da LNF, em Carlos Barbosa. Na 
ocasião, a ACBF venceu o con-
fronto por 3x1. Mesmo assim, 
o time da Capital Nacional do 
Futsal vive um momento melhor 
sem perder há quase dois meses. 
“Acho que temos que manter a 
intensidade dos treinos e dos jo-
gos com equilíbrio na marcação 
e no ataque. Temos de estar con-
centrados e com a intensidade lá 
em cima para seguir trazendo os 
resultados”, afirmou Júlio.

Técnico completa 
quatro anos de ACBF 
O técnico Marquinhos Xa-

vier completou na última segun-
da-feira, 28 de maio, quatro anos 
no comando da Associação Car-
los Barbosa de Futsal (ACBF). 
Ele chegou ao Clube em 2014 e 
desde então já comandou o time 

laranja em quase 300 jogos.
Marquinhos iniciou o seu 

trabalho em Carlos Barbosa em 
2014, quando treinava a equipe 
do Copagril e chegou para subs-
tituir Paulo Mussalem. A sua es-
treia foi com um empate em 2x2 
contra a Assaf, de Santa Cruz do 
Sul, pelo Gauchão.

Apesar dos primeiros me-
ses difíceis, Marquinhos levou a 
ACBF para 14 finais e conquis-
tou 10 títulos. Entre eles a LNF 
e duas Libertadores. São 274 
jogos no comando da equipe da 
Capital Nacional do Futsal com 
180 vitórias, 46 empates e 48 
derrotas. O sucesso o fez chegar 
até a Seleção Brasileira. Núme-
ros que o aproximam de outros 
treinadores que marcaram his-
tória no Clube como Paulo Mus-
salem e Jarico, que passaram 
da marca dos 500 e 400 jogos, 
respectivamente. “Lembro que 
uma vez o Jarico, muito gentil-
mente como sempre, falou uma 
frase que me marcou muito. 
‘Bem-vindo ao clube dos campe-
ões’”, recorda Marquinhos.

Hoje, a ACBF está na 2ª colocação com 22 pontos, igualado com o líder 
Joinville

O técnico Marquinhos Xavier com-
pletou na última segunda-feira, 28 
de maio, quatro anos no comando 
da ACBF 

Jogadores da base do Esportivo são 
vice-campeões em torneio na Espanha

João Vítor Trombini e  Vitório Augusto Poletto Ostrzyzeck conquistaram o 
vice-campeonato na categoria 2003, enquanto que Lorenzo Vignatti ficou 
com o 2º lugar na categoria 2004

timo final de semana, na cidade 
de Salou, próximo a Barcelona, 
nos dias 26 e 27, os atletas João 
Vítor Trombini e  Vitório Au-
gusto Poletto Ostrzyzeck con-
quistaram o vice-campeonato na 
categoria 2003, enquanto que 
Lorenzo Vignatti ficou com o 2º 
lugar na categoria 2004. 

Pela categoria 2003, na qual 
os atletas do Esportivo João Vi-

tor Trombini e Vitório Augusto 
Poletto Ostrzyzeck atuaram, a 
equipe do Cruzeiro se classifi-
cou em 2º lugar de seu grupo, 
passando pela equipe da Catalu-
nha na semifinal e sendo derro-
tado na decisão pelo título para 
o Stratford Town FC, da Ingla-
terra, pelo placar de 1 a 0. 

Na categoria 2004, na qual 
Lorenzo Vignatti jogou, foram 
sete jogos com 5 vitórias, uma 
derrota e um empate. O Cruzei-
ro terminou na vice-liderança do 
grupo A, passando pelo Tower 
Hamlets District da Inglaterra 
por 1 a 0, nas quartas de final, 
e pelo Southside Star da Escó-
cia, por 3 a 0, chegando à final. 
Na decisão contra o Fjolnir 1, da 
Islândia, as equipes empataram 
em 2 a 2 no tempo normal. Nas 
penalidades máximas, a equipe 
do Cruzeiro foi superada pelo 
placar de 14 a 13, ficando com o 
vice-campeonato. 

Artilheiro da história do BGF volta para 
reforçar a equipe na Liga Gaúcha
Silon Junior chega para a terceira passagem na equipe bento-gon-
çalvense

sal Ossi, da Itália, onde atuou 
até então. 

“Tenho muito carinho pelo 
BGF, pois de todos os clubes 
que passei foi o qual eu mais me 
identifiquei, com o qual eu sem-
pre consegui jogar em alto nível 
e sempre que estive aqui sem-
pre foi marcante. É um senti-
mento de felicidade poder estar 
voltando, poder ajudar o time 
e contribuir de alguma forma 
para que consiga se salvar, que 
é o objetivo do time esse ano. 
Vou com muita motivação para 
ajudar naquilo que eu posso”, 
ressalta Silon Junior. 

Silon começa a treinar jun-
to com o grupo nesta sexta, po-
rém não estará disponível para 
o confronto contra o Atlântico 
de Erechim, que acontece neste 
sábado, dia 3, às 20h, no Giná-
sio Sest Senat, em Bento Gon-
çalves. O atleta só poderá entrar 
em quadra no dia 20 de junho, 
quando a janela de transferên-
cias abre no futsal gaúcho.

Silon Junior volta a atuar pela BGF
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Duas pessoas ficaram feri-
das em um acidente de trânsito 
na tarde de quarta-feira (30), 
na Avenida Humberto de Alen-
car Castelo Branco, no bairro 
Fenavinho. A colisão envolveu 
um veículo Honda Civic e um 
veículo Ford Focus. O primeiro, 
segundo testemunhas, tentou 

Colisão deixa dois feridos no bairro Fenavinho
uma conversão na via, mas aca-
bou colidindo a lateral do Ford 
Focus. Ambos os condutores, 
com ferimentos leves, foram 
atendidos por socorristas do 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) e encami-
nhados para o Hospital Tacchi-
ni.

Um trio foi flagrado pelo 
sistema de videomonitora-
mento de um estabelecimento 
comercial enquanto furtava 
um objeto do local, na manhã 
de terça-feira (29), na Rua 

Estabelecimento é alvo de furto no Humaitá
Humaitá, no bairro Humaitá. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, uma mulher e dois ho-
mens aparecem furtando um 
notebook.  As imagens foram 
disponibilizadas à polícia.

Um jovem, de 16 anos, foi 
atingido por um disparo de arma 
de fogo na Rua Nunciante An-
tinoff, no bairro Municipal, por 
volta das 18h15 de segunda-fei-
ra (28). O menor caminhava na 
via, quando sentiu dor em uma 

Jovem baleado no Municipal
perna, caindo no local. Segundo 
o relato do jovem, ele viu uma 
motocicleta preta se afastando. 
O adolescente foi encaminhado 
à UPA 24 horas e passa bem. 
Não há suspeitos de quem seja 
autor dos disparos.

A Secretaria de Segurança 
Pública do Estado divulgou os 
índices de criminalidade refe-
rentes ao primeiro quadrimes-
tre de 2018. De acordo com os 
dados, em Bento Gonçalves a 
maioria dos indicadores apre-
sentou redução no período em 
relação a 2017. Os roubos tive-
ram queda de 23%, enquanto os 
roubo de veículos, 8%. No perí-
odo, foram registradas 20 víti-
mas de homicídio doloso; 394 
furtos; 83 furtos de veículos; 
134 roubos; 23 roubos de veí-
culo; 62 estelionatos; 20 delitos 
relacionados à armas e muni-
ções; 38 posse de entorpecentes 
e 55 tráfico de entorpecentes. 

Rio Grande do Sul
No Estado, no primeiro 

quadrimestre a apreensão de 
armas de fogo cresceu 18,69% 
. A apreensão de drogas apre-
sentou aumento de 108,26%  de 
maconha, 272,24% de cocaína, 

Índices de criminalidade apresentam 
redução em Bento Gonçalves

183,61% de crack e 282,96% 
de ecstasy. No período foram 
realizadas 239 operações poli-
ciais e 4.628 prisões efetuadas 
pela instituição e 1.340 armas 
foram apreendidas 

Observou-se uma elevação 
de 6,09% nos flagrantes, ele-
vação de 5,99% na remessa dos 
termos circunstanciados e de 
11,12% dos Procedimentos de 
Adolescentes Infratores. Nos 
inquéritos policiais remetidos 
ao Poder Judiciário, houve au-
mento de 13,58% na remes-
sa bruta, com acréscimo de 
17,99% nos IPs remetidos com 
elucidação. Dos 19.742 IPs re-
metidos ao Poder Judiciário em 
2018, 14.102 foram elucida-
dos,  resultando em uma taxa 
de elucidação de 72,2%. 

Houve ainda um cresci-
mento nas prisões decretadas 
(preventivas e temporárias) de 
5,19%. O número de cumpri-
mento de mandados de busca 

Fonte: Polícia Civil
Furtos: 394
Furtos de veículos: 83
Roubos: 134
Roubos de veículo: 23
Estelionatos: 62
Delitos Relacionados à 
Armas e Munições:  20
Entorpecentes - Posse: 38
Entorpecentes - Tráfico: 55

ÍNDICES CRIMINALIDADE 
BENTO GONÇALVES 
(JAN-ABRIL)

e apreensão também apresen-
tou aumento de 6,84% quando 
comparado com o mesmo perí-
odo de 2017.  No período ana-
lisado, a Polícia Civil alcançou 
taxas de elucidação* de 86% 
dos procedimentos de latrocí-
nio e de 79% dos procedimentos 
de homicídio doloso.
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CINEMA
Validade da programação: 01/06/2018 a 04/06/2018 
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
01/06

Sáb
02/06

Dom
03/06

Seg
04/06

Pancadas de 
chuva
índ. UV:  Moderado

Pancadas de 
chuva
índ. UV:  Moderado

Sol com muitas 
nuvens
índ. UV:  Moderado

Chuva à tarde
índ. UV: Moderado

↑ 20°C
↓ 10°C

↑ 17°C
↓ 7°C

↑ 16°C
↓ 5°C

↑ 17°C
↓ 8°C

L’américa Shopping

Pedro Coelho
13:45h - Dublado 2D

Pedro Coelho é um ani-
mal rebelde que apronta to-
das no quintal e até dentro 
da casa do Mr. McGregor 
(Domhnall Gleeson), com 
quem trava uma dura bata-
lha pelo carinho da amante 
de animais Bea (Rose Byr-
ne).

Deadpool 2
16:00h - Dublado 2D
18:30h - 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).

Vingadores:
Guerra Infinita
21:00 - 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.

Han Solo: Uma
História Star 
Wars

13:45h – Dublado 3D 
16:00h – Dublado 3D
18:30h – 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
18:30h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

Vingadores:
Guerra Infinita
14:00 - Legendado 2D
20:00h – Dublado 3D (Exceto 
05/06)

A Abelhinha
Maya: O Filme
14:30h – Dublado 2D
16:30h – Dublado 2D (Exceto 
05/06)

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.


