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Patrulhas Especiais 
apreende trio no Conceição

Mais de 89 mil bento-gonçalvenses participam do pleito eleitoral de 2018. A cidade conta com 256 
urnas, com 1132 mesários trabalhando no município. Páginas 04 e 05

Tudo o que você precisa saber 
antes de ir às urnas no domingo

Bento em Dança abre sábado com 
presença da bailarina Ana Botafogo

Comércio projeta crescimento em 15% 
nas vendas para o Dia das Crianças 

ELEIÇÕES 2018

Bailarina e atriz carioca prestigia noite de abertura neste sábado, 06, que terá Liana Vasconcelos no 
palco com A Morte do Cisne e Esmeralda. Página 07
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No próximo domingo, dia 7, 
mais de 89 mil eleitores bento-
-gonçalvenses vão às urnas para 
escolher o próximo presidente da 
República, além de governador, 
senador e deputados federais, e 
estaduais. A cidade registra um 
aumento significativo no número 
de eleitores, quando compara-
do a 2016. Este ano são 89.218 
mil eleitores, já, em 2016 eram 
87.227 mil. Caso haja segundo 
turno, o pleito acontece no dia 
28 do mesmo mês. São 256 urnas 
para Bento, com 1132 mesários 
trabalhando no município. Mas 
afinal, no dia da eleição, o que o 
eleitor precisa e o que ele pode 
levar na cabine de votação? 

Quais documentos são per-
mitidos? É possível levar o celu-
lar para a urna? O que configura 
crime de boca de urna? A Gazeta 
conversou com o chefe de cartó-
rio Ricardo Abreu e com a ad-
vogada Vanessa Dal Ponte, que 
esclareceu as principais dúvidas 
sobre o pleito eleitoral.

O eleitor deve comparecer 
portando documento com iden-
tificação com foto. Justificativa 
para quem estiver fora de seu 
município, qualquer urna ele-
trônica recebe a justificativa no 
dia da eleição. É só preencher o 
requerimento na zona eleitoral 
e fazer a justificativa. Impor-
tante que isso só se aplica  para 
quem estiver fora de seu muni-
cípio eleitoral. Sempre orienta-
mos que os eleitores verifiquem 
a legislação disponível no site da 
justiça eleitoral, aí é falado o que 
é permitido e o que não é”, expli-
ca Abreu.

A advogada também deu 
dicas importentes para o elei-

Eleições 2018: tudo o que precisa saber antes de ir às      urnas no próximo domingo para escolher os candidatos
Mais de 89 mil bento-gonçalvenses participam do pleito eleitoral de 2018  

As Eleições acontecem em 
todo o Brasil no domingo, dia 
7, das 8 da manhã às 5 da tarde 
(horário de Brasília). Caso haja 
2º turno, será no dia 28 de outu-
bro, no mesmo horário.

Documento oficial com foto: 
carteira de identidade, passapor-
te, carteira de categoria profis-
sional reconhecida por lei, certi-
ficado de reservista, carteira de 
trabalho, Documento Nacional de 
Identidade (DNI) ou carteira na-
cional de habilitação.

Junto com o seu documento, 
leve o título de eleitor, pois nele 
constam informações sobre a zona 
e a seção eleitoral. Se preferir, 
baixe o aplicativo e-Título (dis-
ponível para Android e iOS), que 
substitui documento oficial com 
foto.

Atenção: não valem certidão 
de nascimento e de casamento 
como prova de identidade na hora 
de votar.

Para não esquecer os números 
de seus candidatos, leve um coli-
nha escrita à mão ou o “santinho”.

No teclado da urna, digite o 
número referente aos seus candi-
datos na ordem dos cargos abai-
xo. Na tela, vão aparecer a foto, 
o número, o nome e a legenda do 
partido de cada candidato. Se as 
informações estiverem corretas, 
aperte a tecla verde Confirma. 
Caso cometa algum erro, digite a 
tecla Corrige e repita o processo 
de onde parou.

No caso de senador, você deve 
realizar a operação duas vezes, 
para eleger dois candidatos dife-
rentes. Caso você digite o mesmo 
número, seu segundo voto será 
anulado.

O site do Tribunal Supe-
rior Eleitoral disponibiliza essa 
informação. Basta entrar em 
http://www.tse.jus.br/eleitor/
servicos/titulo-de-eleitor/titu-
lo-e-local-de-votacao/consulta-
-por-nome ou no seu aplicativo 
e-Título.

O voto em trânsito é uma pos-
sibilidade dada ao eleitor para vo-
tar fora do seu domicílio eleitoral. 
O eleitor que fez o cadastro até 23 
de agosto em um cartório eleitoral e 
está com a situação eleitoral regular, 

O eleitor que está no Brasil 
ou fora do país deve preencher 
o formulário Requerimento de 
Justificativa Eleitoral, disponí-

Quem não comparecer às ur-
nas e não justificar sua ausência 
em até 60 dias após a eleição ou, 
se estava fora do país no dia de vo-
tação, em até 30 dias depois do re-
torno, receberá multa de R$3,51 
por turno. A multa pode ser paga 
em qualquer agência bancária, nos 
Correios ou nas casas lotéricas.

O eleitor que não pagar a 

tor. “É obrigatório o voto para 
maiores de 18 anos, até 70 anos. 
Jovens entre 16 e 18 anos não é 
obrigatório, assim como idosos 
com mais de 70 ou deficientes. 
Analfabetos também estão dis-
pensados de votar. É importante 
se direcionar até a seção com do-
cumento com foto ou e-título. O 
título eleitoral é até dispensado, 
desde que haja documento com 
foto. As pessoas também podem 
levar uma colinha para conferir 
na hora, o que não pode é levar 
celular ou outras pessoas irem 
junto para a cabine”, explica.  

Outra questão abordada 
com a advogada foi sobre o voto 
branco e nulo. De acordo com 
ela não existe diferença entre as 
duas opções.

“É um mito as pessoas acha-
rem que é possível anular uma 
eleição. Só o tribunal superior 
eleitoral pode anular uma elei-
ção, mas a quantidade de votos 
brancos ou nulos não anula. A 
diferença entre voto branco e 
nulo é que o branco já tem lá 
na própria urna a opção para as 
pessoas votarem em branco. O 
voto nulo é digitar um número 
qualquer e confirmar, ambos os 
votos não computam para qual-
quer candidato. Mais de 50% de 
voto nulo não anula a eleição”, 
esclarece.

Ainda de acordo com a ad-
vogada “no dia das eleições é 
possível as pessoas estarem com 
bottons e bonés, mas a lei é clara 
no sentido de que manifestações 
silenciosas são permitidas, o que 
não é permitido é boca de urna, 
que é candidato fornecendo san-
tinho no dia ou aglomerado de 
pessoas”.

Qual é o horário 
da votação?

O que eu posso/
devo levar?

Como votar 
na urna?

Ordem de votação

VOCÊ IRÁ VOTAR 
NESTA SEQUÊNCIA

ATENÇÃO:
Você deve 

votar em dois 
candidatos 

diferentes para 
senador.

DEPUTADO FEDERAL

SENADOR 2° VAGA

DEPUTADO ESTADUAL

GOVERNADOR

SENADOR 1° VAGA

PRESIDENTE

1

2

3

4

5

6

Eleições 2018

Onde posso 
consultar 
meu local 
de votação?

Como é o voto em trânsito?
tem o direito ao voto.

Se o eleitor estiver em trânsito 
no mesmo estado de seu domicílio 
eleitoral, poderá votar em todos os 
cargos. Se estiver fora do seu estado, 
pode votar apenas para presidente.

Como faço para justificar ausência?

Qual é o valor da multa para 
quem não votar e não justificar?

multa fica em débito com a Justi-
ça Eleitoral e não poderá solicitar 
certidão de quitação eleitoral.

Para verificar se você tem al-
gum débito e emitir a guia para 
pagamento, utilize o serviço dis-
ponível no portal do TSE em 
http://www.tse.jus.br/eleitor/ser-
vicos/titulo-de-eleitor/quitacao-
-de-multas. 

vel nos cartórios eleitorais, nos 
postos de atendimento ao elei-
tor, no portais do TSE e dos 
tribunais regionais eleitorais 

através do http://www.tse.jus.
br/eleitor/servicos/justificativa-
-eleitoral.  

Caso queira justificar no dia 
da eleição, basta ir aos locais de 
votação ou de justificativa.
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Desde terça-feira, dia 2, a 
regra que proíbe a prisão de 
eleitores passa a valer em todo 
o País. A proteção vale até às 5 
da tarde da próxima terça-feira, 
dia 9, dois dias após a realização 
do primeiro turno das eleições. 
A determinação está prevista no 
Código Eleitoral (Lei 4.737, de 
1965).

Durante esse período, a le-
gislação só permite a prisão em 
três casos excepcionais: a pri-
meira é em caso de flagrante de-
lito, quando alguém é surpreen-
dido cometendo uma infração ou 
acabou de cometê-la. De acordo 
com o Código de Processo Penal, 
se um eleitor é detido durante 
perseguição policial ou se é en-
contrado com arma ou objeto 
que sugira participação em um 
crime recente, também configu-
ra flagrante delito.

No segundo caso, é permiti-
da a prisão de quem tenha sen-
tença criminal condenatória por 
crime inafiançável, como racis-
mo, tortura, tráfico de drogas, 
crimes hediondos, terrorismo e 

Eleitores não podem ser presos 
até a próxima terça-feira, dia 9  
A lei é prevista no Código Eleitoral, mas há exceções como a prática 
de crime em flagrante

ação de grupos armados contra 
a ordem constitucional.

Outra exceção é para deso-
bediência de salvo-conduto por 
parte de autoridade. O juiz elei-
toral ou o presidente de mesa 
pode expedir uma ordem es-
pecífica para proteger o eleitor 
vítima de violência ou que tenha 
sido ameaçado em seu direito de 
votar. O documento garante li-
berdade ao cidadão nos três dias 
anteriores e nos dois dias após o 
pleito. A autoridade que desobe-
decer o salvo-conduto pode ser 
detida por até cinco dias.

O eleitor que for preso du-
rante essa próxima semana é 
imediatamente levado à presen-
ça de um juiz. Caso o magistra-
do considere a detenção ilegal, 
pode relaxar a prisão e punir o 
responsável. A proteção con-
tra detenções durante o perío-
do eleitoral também vale para 
membros de mesas e fiscais de 
partidos políticos. Os candida-
tos estão sob proteção legal des-
de o dia 22 de setembro, salvo se 
pegos em flagrante. 

Únicas exceções são para casos de crime em flagrante, sentença criminal 
condenatória e desacato

Eleições 2018: tudo o que precisa saber antes de ir às      urnas no próximo domingo para escolher os candidatos

Para saber quais são as re-
gras para eleitores, confira as 
perguntas e respostas mais fre-
quentes:

É considerado 
crime de boca de 
urna pedir votos 
no dia da votação?
Sim. Considerado crime 

eleitoral de boca de urna, sob 
pena de detenção de seis meses 
a um ano e multas, arregimentar 
eleitores e utilizar alto-falantes 
ou amplificadores de som no dia 
da eleição. Além disso, a publi-
cação na internet de novos con-
teúdos impulsionados ou pro-
pagandas de partidos e de seus 
candidatos é proibida no dia da 
eleição. Conteúdos publicados 
anteriormente podem ser man-
tidos no ar.

Até o término do horário 
de votação, também é vedada 
a aglomeração de pessoas com 
roupas padronizadas, bandeiras, 
broches e adesivos que possam 
caracterizar uma manifestação 
coletiva.

É permitido usar o 
celular dentro da cabine 
de votação? O eleitor 
pode tirar fotos ou 
gravar vídeos no 
momento de seu voto?
Não. O voto secreto é um 

dos pontos mais importantes do 
sistema eleitoral brasileiro. Por 
conta disto, o eleitor não pode 
estar com celulares, máquinas 
fotográficas, filmadoras ou qual-
quer outro aparelho que possa 
colocar em risco o sigilo de sua 
escolha. Caso necessário, o me-
sário está autorizado a reter es-
tes objetos para garantir o cum-
primento da regra.

ficuldades de visão de locomo-
ção, por exemplo - e necessite de 
ajuda para votar pode ser acom-
panhado por uma pessoa de con-
fiança. O auxílio pode ser auto-
rizado pelo presidente da mesa 
receptora de votos, mesmo que o 
eleitor não o tenha solicitado de 
forma antecipada para a Justiça 
Eleitoral. Nestes casos, a pessoa 
que prestar auxílio ao eleitor 
não pode estar a serviço da Jus-
tiça Eleitoral e nem de partidos 
ou coligações.

O eleitor pode usar 
broches de partidos 
e candidatos no 
momento de votar?
Depende. As regras das 

eleições permitem que o eleitor 
manifeste, de forma individual 
e silenciosa, suas preferências 
político-partidárias na hora de 
votar. Não é permitido que os 
eleitores usem camisetas de can-
didatos e partidos no momento 
da votação. De acordo com o ar-
tigo 39-A da Lei das Eleições, 
incluído pela lei 12.034 de 2009, 
o eleitor pode usar bandeiras, 
broches, dísticos e adesivos, des-
de que seja uma manifestação 
de forma individual e silenciosa. 
Mesários da mesa também não 
podem fazer campanha para o 
seu candidato.

Posso declarar meu 
voto nas redes sociais?
Fique atento. A postura do 

eleitor nas redes sociais deve ser 
com bastante cautela. Segundo 
a publicação da BBC Brasil, é 
permitido declarar abertamente 
o seu voto em plataformas como 
Facebook e Twitter, no qual o 
internauta tem a escolha se de-
seja ler ou não a postagem.

Por outro lado, o eleitor não 

O que é permitido e o que é proibido
A Lei Seca 
valerá nas Eleições?
Depende. Esta não é uma 

obrigatoriedade imposta pelo 
sistema eleitoral. A decisão so-
bre a vigência da Lei Seca no 
dia da votação é das secretarias 
de Segurança Pública de cada 
Estado.

No Rio Grande do Sul, não 
haverá Lei Seca.

Eleitores embriagados 
ou com o estado de 
consciência alterado 
podem ser impedidos 
de votar?
Depende. A decisão é do 

presidente da mesa receptora de 
votos, que é a autoridade den-
tro da seção eleitoral. Cada caso 
pode ser decidido de forma indi-
vidual, caso necessário pode ser 
comunicado ao juiz eleitoral.

Os eleitores podem 
levar “colas” com os 
números de seus 
candidatos no 
dia da eleição?
Sim. As regras permitem 

que o eleitor leve um lembrete 
em papel, com os números de 
seus candidatos para ser usado 
no momento da votação na urna.

O eleitor pode ir à 
cabine de votação 
acompanhado 
de crianças?
Não. Eleitores com plena 

condição de registrar seu voto 
não podem ser acompanhados 
por crianças, mesmo que sejam 
filhos, na cabine de votação.

De acordo com as regras 
para eleitores, apenas quem tem 
restrição de acessibilidade - di-

deve abordar alguém direta-
mente para fazer campanha via 
SMS ou aplicativo de mensagens 
como Messenger e WhatsApp. 
A prática pode ser interpreta-
da como boca de urna, visto que 

o receptor está sendo coagido. 
Este crime é passível de deten-
ção de seis meses a um ano, pres-
tação de serviços à comunidade e 
pagamento entre R$ 5 mil a R$ 
15 mil, de acordo com o TSE.

Ricardo Abreu, chefe de cartório de Bento Gonçalves
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O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) divulgou 
os resultados finais das escolas 
que participaram do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) 2017 na internet. Pelo 
Sistema Saeb é possível consul-
tar o desempenho de cada um 
dos centros de ensino, além dos 
resultados municipais, estaduais 
e nacionais.

O Saeb avalia estudantes 
do 5º ano, do 9º ano e do ensino 
médio em língua portuguesa e 
matemática.

Segundo o Inep, o Boletim 
da Escola mostra o desempe-
nho no Saeb de forma contex-
tualizada, permitindo que cada 
unidade escolar conheça os seus 
resultados e alguns dados refe-
rentes ao cenário estadual, mu-
nicipal e nacional. O Boletim da 
Escola é público. O acesso pode 
ser realizado com o Código Inep 
da escola ou simplesmente iden-
tificando ano, Unidade da Fede-

ração, município e dependência 
administrativa.

Estão disponíveis os dados 
de escolas que tiveram pelo me-
nos dez estudantes presentes na 
aplicação das avaliações e que al-
cançaram a taxa de participação 
de, pelo menos, 80% dos alunos 
matriculados, conforme dados 
declarados pela escola ao Censo 
Escolar 2017.

Nacionalmente, os resulta-
dos de 2017 mostraram que cer-
ca de 70% dos estudantes dei-
xaram a escola com resultados 
considerados insuficientes em 
matemática. A mesma porcenta-
gem não aprendeu nem mesmo 
o considerado básico em portu-
guês, de acordo com critérios do 
Ministério da Educação (MEC).

O Saeb foi aplicado, em ou-
tubro e novembro do ano passa-
do para mais de 5,4 milhões de 
estudantes de mais de 70 mil es-
colas. Dúvidas podem ser enca-
minhadas pelo e-mail: provabra-
sil.resultados@inep.gov.br.

Nota do Ideb por escola está 
disponível na internet

O governo federal decidiu 
adiar o início do horário de ve-
rão para o dia 18 de novembro. 
A decisão do presidente Michel 
Temer deve ser publicada no 
“Diário Oficial da União” nos 
próximos dias. No início do ho-
rário de verão, os relógios devem 
ser adiantados em uma hora.

O presidente atendeu a um 
pedido do Ministério da Educa-
ção (MEC) para não prejudicar 
os estudantes que farão o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) em novembro. O horá-
rio de verão estava previsto para 
começar no dia 4, justamente a 
data da primeira prova do Enem. 
A segunda prova está marcada 
para o domingo seguinte, dia 11.

Em geral, o horário de ve-
rão começa em outubro. Mas, 
para não coincidir com a data 
das eleições, o presidente Michel 
Temer assinou um decreto no 
fim de 2017 que adiou o período 
para novembro. O primeiro tur-
no está marcado para o dia 7 de 
outubro e o segundo turno para 
o dia 28.

Já a data final para o horá-
rio de verão foi mantida para o 
terceiro domingo de fevereiro 
de 2019. Os relógios deverão 
ser atrasados em uma hora na 
madrugada de sábado, dia 16, a 
partir da meia-noite.

Atualmente, adotam o ho-
rário de verão os estados de São 

Horário de verão é adiado para não 
prejudicar estudantes que farão o Enem  
Presidente Michel Temer atendeu a pedido do Ministério da Educa-
ção, que temia que o horário de verão prejudicasse candidatos do 
Enem. O exame está previsto para o dia 4 de novembro

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Espírito Santo, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul e Distrito Federal.

Calendário do Enem
O Enem acontecerá em dois 

domingos, nos dias 4 e 11 de no-
vembro:

04/11: 45 questões de lin-
guagens, 45 de ciências huma-
nas e redação.

Duração: 5h30
11/11: 45 questões de ciên-

cias da natureza e 45 de mate-
mática.

Duração: 5h
Abertura dos portões: 12h
Fechamento dos portões: 

13h
Início das provas: 13h30
Encerramento das provas: 

19h (primeiro dia) e 18h30 (se-
gundo dia)

O governo federal decidiu adiar o 
início do horário de verão para o dia 
18 de novembro

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep) divulgará nas 
próximas semanas os locais de 
prova do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

A previsão é que isso seja 
feito no próximo dia 22. Os 
candidatos poderão acessá-lo 
pela Página do Participante.

Após verificarem os lo-
cais onde farão a prova, a re-
comendação do Inep é que 
os estudantes conheçam pre-
viamente o caminho que será 
percorrido nos dias do Enem 
antes da data do exame, para 
se familiarizarem com a rota, 
evitando imprevistos no dia.

Na reta final para o exame, 

Locais das provas do Enem serão 
divulgados dia 22
Informações estarão disponíveis no site do instituto

que será aplicado nos dias 4 e 
11 de novembro, o Inep infor-
ma que os estudantes devem 
ficar atentos e acompanhar as 
divulgações do instituto, seja 
pelo site oficial, seja pelo Fa-
cebook ou Instagram.

Estudantes
Neste ano, 5,5 milhões 

de estudantes em todo o país 
farão o Enem, o que signi-
fica imprimir 11 milhões de 
cadernos de questões. Na se-
mana passada o Inep começou 
a enviar as provas para as 27 
unidades da federação, até en-
tão, elas estavam armazenadas 
em um batalhão do Exército 

Brasileiro do estado de São 
Paulo.

A operação envolve  Mi-
nistério da Educação (MEC), 
Ministério da Defesa, Inep e 
a Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos (ECT).

As provas seguem para 
pontos de armazenagem no 
interior do país. Só no dia 
das provas, 4 e 11 de novem-
bro, as provas serão enviadas 
para os 1.725 municípios  de 
aplicação, sempre com escol-
ta policial e rastreamento via 
satélite.

Dicas
Desde a semana passada 

está disponível a Cartilha da 
Redação, em versão em PDF, 
para ouvintes, e em vídeo em 
Língua Brasileiras de Sinais 
(Libras), para surdos e defi-
cientes auditivos.

A Cartilha detalha todas 
as competências avaliadas e 
explica quais critérios serão 
utilizados nas correções dos 
textos. Nela estão também re-
dações que obtiveram pontu-
ação máxima no Enem 2017, 
com comentários.

Segundo o Inep, a ideia é 
apresentar exemplos positivos 
que contemplaram todos os 
critérios máximos de correção 
pelos diferentes corretores.

Na página do Inep é possí-
vel ainda acessar todas as edi-
ções anteriores do Enem e os 
respectivos gabaritos.

Está disponível também 
uma página com respostas às 
dúvidas mais frequentes sobre 
o Enem.
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De 6 a 13 de outubro, mais 
de 500 coreografias serão apre-
sentadas num dos dos princi-
pais festivais de dança do país, 
o Bento em Dança, que chega a 
sua 26ª edição com a notorieda-
de de grandes nomes como Ana 
Botafogo e a bailarina do Corpo 
de Baile do Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro, Liana Vas-
concelos, que sobe ao palco com 
‘A Morte do Cisne e Esmeralda’. 
Neste dia, a programação inicia 
às 18h no Pavilhão E do Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves. 
Ingressos podem ser adquiridos 
no local a R$ 20.

Ana Botafogo é, sem dúvida, 
o principal nome da dança clás-
sica brasileira. Ela, além de Car-
linhos de Jesus, manifestaram-se 
em vídeo a favor da continuidade 
do Bento em Dança, em razão 
do anúncio na edição passada 
do término do festival por falta 

Bailarina Ana Botafogo na abertura do Bento em Dança
Bailarina e atriz carioca prestigia noite de abertura neste sábado, 06, que terá Liana Vasconcelos no palco com A Morte do Cisne e Esmeralda

Clássico de Repertório, Neoclás-
sico e Clássico Livre e Técnicas 
Contemporâneas de Dança

Dia 9 (19h) - Jazz, Neoclás-
sico e Clássico Livre e Técnicas 
Contemporâneas de Dança

Dia 10 (16h) – Mostra Aber-
ta – Via Del Vino, abertura da 
Feira do Livro

(19h) - Danças Populares, 
Estilo Livre, Jazz,

Dia 11 (19h) – Danças Popu-
lares, Estilo Livre, Jazz,

Dia 12 (14h) Batalhas de Hip 
Hop (entrada gratuita)

(19h) – Danças Populares, 

Estilo Livre, Sapateado, Danças 
Urbanas

Dia 13 (19h) – Gala de En-
cerramento com apresentação 
dos premiados de 2018

 
Informações

6 a 13 de outubro de 2018
No Pavilhão E do Parque de 
Eventos
Noite abertura: 18h
Demais noites (concursos): 19h
Ingresso: R$ 20 no local
32 horas de espetáculos em oito 
noites
19 oficinas

Em comemoração aos 128 
anos da cidade, o Museu do Imi-
grante traz uma mostra que 
resgata a produção artística dos 
pintores italianos José Boscagli 
e Walter Angelo Bertoni, que vi-
venciaram o município no início 
do século XX e ganharam noto-
riedade nacional através da pin-
tura de retratos e paisagens.

Segundo o curador da expo-
sição Luiz Pasquali, “o esquecido 
e o oculto estão sendo trazidos 
à atualidade e, nesse caso, cabe 
dizer que a imagem sozinha não 
consegue expressar toda a ri-
queza, contida nas representa-
ções expostas”. “Foi necessário, 
então, pesquisar fontes escritas, 
não-ficcionais, cartas, jornais, 
documentos oficiais e a própria 
historiografia para encontrar as 
pistas, nem sempre claras, para 
melhor compreensão e divulga-

Bento Gonçalves recebe exposição 
fotográfica e pictória que retrata a cidade
A exposição dos pintores italianos faz parte da Semana de Bento

 

Data: de 9 de setembro a 19 
de novembro 
Horário: 8h30 às 11h30; 
13h30 às 17h30 
Local: Museu do Imigrante – 
Rua Herny Hugo Dreher, nº 
127, bairro Planalto 
Informações: (54) 3451.1773 
Entrada gratuita

EXPOSIÇÃO I PITTORI 
DEI NONNI: BOSCAGLI 
& BERTONI

ção das significativas manifesta-
ções artísticas apresentadas nesta 
mostra”, explica.

A exposição, que imprime um 
caráter histórico-documental, 
reconstrói a memória social ten-
do o uso de pinturas e fotografias 
como fontes de compreensão das 
mudanças na sociedade. 

de incentivo. O apoio se confir-
ma com sua presença na noite de 
sábado, 6, quando o palco será 
dividido por diversas escolas no 
primeiro dia do concurso. Ballet 
Clássico de Repertório, Neoclás-
sico e Clássico Livre e Técnicas 
Contemporâneas de Dança são 
os gêneros desta primeira fase 
(6 a 9 de outubro). A Fase B, de 
10 a 12 de outubro, contempla-
rá Danças Urbanas, Sapateado e 
Jazz.

Mais de 150 mil bailarinos 
de mais de 20 países já partici-
param do Bento Em Dança que 
chegou a anunciar  o encerra-
mento por falta de apoio e pa-
trocínio. “É emocionante olhar 
para trás e ver o que o festival 
já proporcionou a milhares de 
bailarinos. Todos os anos, pre-
miamos bailarinos com bolsas 
de estudo. Este é um dos nos-
sos compromissos que seguimos 
a risca desde o início, talvez um 
dos mais importantes. Nessa ca-
minhada, vimos estudantes se 
tornarem grandes bailarinos e 
coreógrafos. Começaram aqui, 
nas oficinas, foram para o palco 
e hoje trazem alunos e viajam o 
mundo sempre embalados pela 
dança”, destaca a presidente 
Erci Grapiglia. 

Este ano serão cerca de 500 
coreografias num total de 32 
horas de espetáculos em oito 
noites. Durante o dia, 69 horas 
de aula. Alex Neoral, André Ro-
ckmaster, Bárbara Rey, Cícero 
Gomes, Cláudia Zaccari, Edson 
Santos, Gustavo Côrtes, Luiz 
Fernando Bongiovanni, Moacir 

Corrêa, Monique Paes e Teresa 
Augusta. Estes são os nomes dos 
professores confirmados para o 
26º Bento em Dança. Eles terão 
dupla jornada, ministrando au-
las durante o dia e avaliando as 
coreografias à noite, durante o 
concurso.

Gêneros de cada noite
Dia 6 (18h) - Ballet Clássi-

co de Repertório, Neoclássico e 
Clássico Livre e Técnicas Con-
temporâneas de Dança

Dias 7 e 8 (19h) - Ballet 
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As fortes chuvas que caíram 
na região foram responsáveis 
pela subida das águas

A ponte que liga Bento Gon-
çalves a Cotiporã está interdita-
da desde quarta-feira, dia 3. A 
estrutura está submersa devido 
ao aumento no nível da água cau-
sado pela forte chuva que atingiu 
a região no início da semana.

A alternativa aos motoristas 
é usar a BR-470 em Veranópolis, 
e a RS-359 até Cotiporã, o que 

Ponte que liga Bento a Cotiporã 
submersa por conta dos temporais

aumenta o tempo de viagem em 
cerca de uma hora. A interdição 
está sinalizada antes da chegada 
à ponte, para evitar transtornos 
aos motoristas.

A prefeitura informa que 
não há previsão de liberação, 
pois apesar de a chuva ter para-
do, o nível das águas pode subir. 
Antes de ser liberada, as cabe-
ceiras da ponte serão reparados 
pela Secretaria de Obras de Co-
tiporã.

Um levantamento feito pela 
Câmara dos Dirigentes Lojistas 
do município indica que o Dia 
das Crianças chega com expec-
tativa de aumento nas vendas na 
casa dos 15%, no comparativo 
com o ano passado.

Acreditando nas boas pers-
pectivas, os estabelecimentos 
intensificam os preparativos 
para convidar o consumidor às 
compras: quem circula pelas 
ruas da cidade encontra diversas 
vitrines com os mais variados 
tipos de promoções. Algumas 
lojas, inclusive, preparam ações 
em alusão a data. Esse é o caso 
de um dos estabelecimentos, 
que irá promover o sorteio de 
uma bicicleta para quem efetuar 
suas compras ali. “Temos muitas 
novidades de moda infantil che-
gando da coleção de verão. Por 
isso, junto com todas as ofertas 
da loja e as promoções para a 
data, esperamos um crescimento 
de até 10% nas vendas”, conta a 
gerente da loja, Elaine Falcão. A 
loja aposta em facilidades para 
bem atender os clientes – como 
compras em até 12x no crediá-
rio, 10x no cartão e 10% de des-
conto em aquisições à vista.

Outro exemplo desse en-
gajamento é uma loja focada na 
moda infantil, masculina e femi-
nina, que tem uma expectativa 
de aumento de até 20% no volu-
me de negócios para a data. “Nós 

Comércio projeta crescimento em 15% 
nas vendas para o Dia das Crianças

percebemos que o movimento 
vem crescendo e que os pais es-
tão procurando investir cada vez 
mais em confecções ao invés do 
que em brinquedos para presen-
tear as crianças”, relata Zuleide 
Gabriel, gerente da loja. 

Para o presidente da CDL-
-BG, Marcos Carbone, o mo-
mento é uma excelente opor-
tunidade para que o comércio 
local retome os bons índices de 
vendas. “É importante que os 
lojistas aproveitem a ocasião 
para apresentar as suas varie-
dades de produtos e suas for-
mas de negociações, sempre 
buscando identificar, entender 

e atender corretamente as ne-
cessidades do cliente”, reforça. 
Outra orientação do presidente 
é que o comércio fique atento às 
liberações de crédito – ou seja, 
proativo e busque informações 
sobre os clientes antes de fazer 
as concessões, protegendo-se 
dos casos de inadimplência. “A 
CDL-BG oferece, com exclu-
sividade em Bento Gonçalves, 
acesso ao bando de dados do 
SPC Brasil, que permite ao lo-
jista fazer um detalhado estu-
do do perfil do cliente e, então, 
tomar as melhores decisões na 
hora de estabelecer condições 
de venda”, recomenda.

Vendas para o Dia das Crianças devem ser 15% maiores, na opinião do 
comércio de Bento Gonçalves

A próxima edição da Noite 
no Museu acontece nesta sex-
ta-feira, dia 5, das 17h às 23h. 
Essa edição será especial, pois 
integra a 12ª Primavera de mu-
seus que, neste ano, tem como 
tema da Primavera “Celebrando 
a Educação em Museu”.

Neste, celebra-se os 200 
de museus no Brasil, sendo a 
primeira instituição fundada o 
Museu Nacional/UFRJ, que por 
meio de uma coincidência trá-
gica, teve grande parte do seu 
acervo e prédio destruído por 
incêndio.  Dessa forma, o Ins-
tituto Brasileiro de Museus, no 
texto oficial sobre o tema deste 
ano, destaca que “a educação em 
museus exerce papel fundamen-

Noite do Museu acontece nesta sexta
tal no fortalecimento, visibilida-
de e valorização das memórias 
e dos museus brasileiros com o 
propósito de aumentar os laços 
afetivos e o sentimento de per-
tencimento da sociedade por 
essas instituições, bem como o 
reconhecimento das identidades 
e o respeito à diversidade”.

O evento é gratuito e aber-
to ao público. A programação 
contará com exposição de foto-
grafias na Praça Ismar Scussel, 
food trucks, feira de produtos 
artesanais, show acústico e mui-
to mais.

Em caso de más condições 
climáticas, o evento será trans-
ferido e uma nova data será in-
formada.

O evento é gratuito e aberto ao público. A programação contará com expo-
sição de fotografias na Praça Ismar Scussel, food trucks, feira de produtos 
artesanais, show acústico e muito mais

Essa edição será especial, pois integra a 12ª Primavera de museus que, 
neste ano, tem como tema da Primavera “Celebrando a Educação em Mu-
seu”

A Feira Ecológica de Bento 
Gonçalves oferece mais de 60 va-
riedades de hortifrutigranjeiros 
para consumidores locais. São 
produtos orgânicos de qualidade 
garantida, livres de agrotóxicos e 
pesticidas.

Alface, radicci, rúcula, 
agrião, salsa, espinafre, couve 
folha, morango, amora, frambo-
esa, pêssego, caqui, banana, figo, 
ovos, tomate, cebola, milho ver-
de, beterraba, goiaba, limão, mo-
rango, cenoura, rabanete, alho, 
repolho, brócolis, berinjela, ba-
tata doce e inglesa são algumas 
das variedades que podem ser 
encontradas.

Também são comercializados 
produtos típicos da gastronomia 
local, confeccionados de forma 
caseira e sem adição de conser-
vantes, como tortas tirolesas, bis-
coitos, pães, cucas, entre outros, 
todos certificados pelo Selo Sabor 
de Bento. Além disso, há também 
a venda de cosméticos orgânicos.

Para o coordenador das ativi-
dades, Marcelo Lerina, “as feiras 
são uma oportunidade de valo-
rização do agricultor e também 

Feira Ecológica oferece opção de mais de 60 
variedades de hortifrutigranjeiros para consumidores

do consumidor final. Assim, o 
cliente conversa com o produtor 
do alimento fresco que ele está 
consumindo, estreitando as re-
lações e fidelizando a clientela. 
Além disso, a feira favorece um 
incremento de renda para o pro-
dutor rural de Bento e região”, 
destacou.

Em parceria com a Secreta-
ria de Educação, o projeto “Olhar 
Atento Ciências para Vida” in-
centiva as crianças matriculadas 
no Jardim B e 2ªs séries da rede 
municipal de ensino a consumir 
alimentos saudáveis oriundos da 
produção primária e conhecer sua 
origem na agricultura familiar do 
município. Assim, assessoradas 
pela Secretaria de Agricultura, 
as crianças visitam as Feiras, às 
agroindústrias e propriedades 
rurais.

A visita às feiras é sempre um 
momento de aprendizado. Acom-
panhados pelos educadores, as 
crianças escolhem as variedades 
que querem levar para suas casas, 
transportando os alimentos ad-
quiridos em sacolas retornáveis. 
Tudo isso, proporciona a reflexão 

e discussão em torno da alimen-
tação, oportunizando ao aluno, a 
possibilidade de realizar escolhas 
conscientes e de construir hábi-
tos de alimentação saudável.

A Secretaria de Agricultura, 
junto com as entidades parceiras 
Emater, APEB, STR, Embrapa e 
IFRS almejam que mais agricul-
tores façam parte dessa atividade 
agroecológica, que contribuirá 
no aumento da renda nas pro-
priedades rurais, favorecendo a 
permanência daquela população 
no meio rural.

Centro
Local: Praça Centenário 

(Rua Félix da Cunha)
Terça: 14h às 18h

Cidade Alta
Local: Rua Fernandes Vieira 

(entre as ruas Olavo Bilac e Vis-
conde de São Gabriel)

Sexta: 14h às 18h

São Roque
Local: Praça da Igreja Matriz
Terça: 9h às 12h
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No último domingo, dia 30, 
aconteceu a última etapa da 1ª Eta-
pa do Circuito Gaúcho de Rugby 
Sevens 2018, com a equipe juve-
nil do Farrapos ficando com o vice 
campeonato. A partida aconteceu 
em Porto Alegre, com mando de 
campo do Charrua.  Com boas atu-
ações, a equipe decidiu a Taça Ouro 
contra o Serra Gaúcha Rugby, per-
dendo na final e ficando com o vice 
na etapa. 

Na primeira fase, com superio-
ridade, a equipe bento-gonçalvense 
liderou o grupo B de forma isolada. 
No primeiro jogo, o Farrapos supe-

O Carlos Barbosa Ximan-
gos se encaminhou para mais 
uma final inédita da Copa RS 
de Futebol Americano de 2018. 
A equipe barbosense superou o 
Erechim Coroados pelo placar 
de 29 a 0, em partida realizada 
no domingo, dia 30, no Clube 
Serrano, em Carlos Barbosa, 
pela 2ª rodada da competição. 
Com o resultado positivo, a 
equipe se manteve na liderança 
e com 100% de aproveitamento, 
não sofrendo nenhum ponto até 
então na competição.

No primeiro quarto de jogo, 
o Ximangos abriu o placar com 
Field Goal do Kicker Gabriel 
Caio. Logo depois, Aldo Stra-
gliotto interceptou um passe e 
correu para a End Zone, mar-
cando o primeiro Touchdown da 
partida, com Extra Point con-
vertido por Caio. No segundo 
quarto, os barbosenses voltaram 
a ampliar a vantagem com Field 
Goal de Gabriel Caio, terminan-
do a etapa inicial com placar de 
13 a 0. 

No terceiro quarto de parti-
da, o Erechim Coroados assustou 
os donos da casa ao chegar a cin-

No dia 10 de novembro 
acontece a próxima edição do 
Sparklin Night Run, a já co-
nhecida corrida de rua de Bento 
Gonçalves. As inscrições estão 
no segundo lote e possibilitam 
uma série de vantagens aos cor-
redores, entre eles o recebimen-
to de um kit personalizado; pas-
se livre para participar da Festa 
do Espumante, realizada na se-
quência da prova, e a oportuni-
dade de praticar atividade física 
de forma prazerosa em meio aos 
principais monumentos da capi-
tal brasileira do vinho.

Há três possibilidades de 
percurso: trajetos com cerca 
de 5 ou 10 km, para a corrida 

Equipe juvenil do Farrapos fica com o vice do 
Circuito Gaúcho de Rugby Sevens     

rou o Universitário de Santa Maria 
pelo apertado placar de 7 a 5. Em 
seguida, a equipe superou o San 
Diego pelo amplo placar de 40 a 5, 
e derrotou o Guaíba sem grandes 
dificuldades por 22 a 0. Na decisão 
pelo título da etapa, o Farrapos foi 
superado pela equipe do Serra Gaú-
cha Rugby, de Caxias do Sul, líder 
do grupo A, pelo placar de 45 a 5. 

As próximas etapas estão pre-
vistas para acontecer no dia 27 de 
outubro, com organização da equi-
pe do Brummers RC, e no dia 24 de 
novembro, novamente com sede em 
Porto Alegre, sob organização do 

Ximangos vence o Erechim e se-
gue invicto na Copa RS
Com a vitória, equipe se aproximou da final da competição esta-
dual

co jardas da End Zone, porém o 
Ximangos recuperou a bola após 
fumble. Pouco depois, Bottega 
anotou o segundo Touchdown 
para a equipe de Carlos Bar-
bosa. O Ximangos se manteve 
efetivo no ataque, aumentando 
o placar com Touchdown de Ga-
briel Caio, retornando do campo 
de defesa para a End Zone após 
fumble forçado por Trevisan. No 
último quarto, a equipe da casa 
finalizou o marcador com safety 
a seu favor, decretando a vitória 
pelo placar de 29 a 0. 

Com a vitória, a equipe se 
aproximou de conquistar uma 
vaga inédita à final da Copa RS. 
Na última rodada da primeira 
fase, a equipe barbosense en-
frenta o Buriers Football, no dia 
21 de outubro, às 14h, no Clube 
Serrano, em Carlos Barbosa. 

Classificação - Copa RS: 
(vitórias-derrotas)
1º Carlos Barbosa Ximan-

gos: 2-0
2º Buriers Football: 1-0
3º Cruzeiro Lions: 0-1
4º Erechim Coroados: 0-2

Com o resultado positivo, a equipe se manteve na liderança e com 100% 
de aproveitamento, não sofrendo nenhum ponto até então na competição

Sparklin Night Run acontece no 
dia 10 de novembro, em Bento 
Faltando pouco mais de um mês para a corrida noturna, ainda é possível garantir presença e se pre-
parar para a prova

individual ou em dupla, e mo-
dalidade caminhada, que terá 
aproximadamente 4 km e inicia 
antes da prova – gratuita e aber-
ta para a comunidade. A consa-
grada Festa do Espumante, por 
sua vez, promete oferecer uma 
apetitosa degustação de massas 
harmonizadas com os melhores 
e mais premiados espumantes 
da região, fomentando o enotu-
rismo da Serra, após a corrida.

As inscrições ainda podem 
ser confirmadas pelo valor de 
R$ 120,00 – dando direito a um 
número de peito e chip; camiseta 
de manga curta; sacola persona-
lizada; tickets para degustação 
de espumantes e massas; uma 
taça de acrílico; e duas pulsei-
ras de acesso à área VIP. No site 
www.sparklingnightrun.com.br 
é possível conferir o regulamen-
to completo, o mapa do percurso 
e acessar os links para garantir 
presença no evento – por meio 
da Ativo.com, Foco Radical e 
You Movin. A prova inicia às 
20h, com a caminhada, na Via 
Del Vino, no centro do municí-
pio.

Ainda há tempo 
para a preparação
Para quem já garantiu pre-

sença na prova ou pretende rea-
lizar sua inscrição, a dica é focar 
na preparação física para a cor-
rida. Independentemente do ní-
vel de condicionamento, ainda é 
possível entrar em forma e estar 
preparado para cumprir o traje-
to com excelência. Para isso, es-
pecialistas recomendam  variar o 
ambiente de treinos, explorando 
também ambientes não lineares, 
com obstáculos e mudanças de 
direção, pois a Sparkling é uma 
prova que exige várias valências 
físicas.

No começo da preparação, é 
normal atletas de primeira via-
gem não conseguirem percorrer 
longas distâncias sem dar uma 
pausa. Por isso, o treino deve 
alternar caminhada e corrida, 
sempre dentro da capacidade da 
pessoa. Com o tempo, é possível 
aumentar a duração da corrida e 
diminuir o da caminhada. Outra 
dica é descansar, alimentar-se 
bem e manter uma planilha de 
treinos organizada. Com isso, o 
competidor promove o aumento 
de estímulos motores e o contro-
le de movimento, melhora a ca-
pacidade muscular, minimiza as 
forças do impacto e, como bônus 
extra, ganha um estilo de vida 
mais saudável.

Charrua RC. A etapa abriu o calen-
dário de competições estaduais de 
Rugby Sevens, modalidade olímpi-
ca do esporte, da Federação Gaúcha 
de Rugby (FGR). 

1ª Etapa - Circuito 
Gaúcho de Sevens 
Juvenil
Farrapos 7x5 Santa Maria 
Farrapos 40x5 San Diego 
Farrapos 22x0 Guaiba 

Final - Taça Ouro
Farrapos 5x45 Serra Gaúcha

Inscrições para a Sparkling Night 
Run garantem presença na prova, 
que ocorre dia 10 de novembro
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Polícia

O Farrapos segue firme no 
Rugby- Super 16 com 100% de 
aproveitamento. Pela segunda 
vez a equipe bento-gonçalvense 
chega à semifinal do Campeona-
to Brasileiro de Rugby da mo-
dalidade Super 16. O confronto 
é uma reedição de 2017, quando 
a equipe enfrentou o jacareí, re-
editanto a decisão do Super 8 do 
último ano. Na ocasião os paulis-
tas levaram a melhor. Com a me-
lhor campanha, o Farrapos terá 
a vantagem de atuar em casa, 
diante de seu torcedor, em busca 
de mais uma final da competição 
nacional.

O Farrapos é a única equipe 
invicta no Super 16. Na primei-
ra fase, a equipe não teve difi-
culdades para avançar às quartas 
de final, liderando o Grupo D de 
forma isolada. No confronto das 

A Associação Carlos Bar-
bosa de Futsal (ACBF) ficou no 
empate em 1x1 com a Assoeva 
na penúltima rodada da Liga 
Gaúcha. Com o resultado, o 
time laranja garantiu a lideran-
ça na primeira fase da compe-
tição.

A ACBF começou o jogo 
ameaçando o gol adversário. 
No primeiro minuto, o goleiro 
Henrique chutou por cobertu-
ra e acertou a trave. O time de 
Carlos Barbosa seguiu atacan-
do e conseguiu abrir o placar 
quando Valdin recuperou a bola 
e passou para Lé fazer 1x0, aos 
8min35s. Porém, faltando dois 

ACBF empatou em casa com a Assoeva
segundos para o fim do primei-
ro tempo, Vini Scola marcou o 
gol de empate.

Na segunda etapa, o jogo fi-
cou mais equilibrado com a As-
soeva criando algumas chances, 
mas paravam nas mãos de Hen-
rique. Por outro lado, a ACBF 
tentava atacar, mas não conse-
guiu ser efetivo e as redes não 
balançaram mais.

Com uma rodada de ante-
cedência, a ACBF garantiu a 
liderança da primeira fase da 
Liga Gaúcha com 50 pontos em 
21 jogos. A última rodada será 
nesta sexta-feira, às 19h, contra 
o América, em Carlos Barbosa.

Com o resultado, o time laranja garantiu a liderança na primeira fase da 
competição

A ACBF tem 50 pontos em 21 jogos

A última rodada será nesta sexta-feira, às 19h, contra o América, em Car-
los Barbosa

O Bento Snakes confirmou 
o retorno da modalidade Flag 
Football Feminino. No início 
deste ano houve uma tentati-
va de voltar com a modalidade, 
porém, na ocasião não foi pos-
sível em função da reestrutu-
ração da equipe. Na próxima 
quarta-feira, dia 10, acontece 
no Estádio da Montanha, um 
treino aberto para a modalida-
de Flag Feminino e para a ca-
tegoria intermediária do clube.

Após o término da Liga 
Nacional de Futebol Ameri-
cano, na qual o Bento Snakes 
se despediu na primeira fase, 
a direção agora direciona o 
seu foco para aumentar o nú-
mero de atletas de seu elenco 
e expandir o futebol america-
no para o público feminino. O 
clube já havia realizado eventos 
para a categoria feminina no 
início do ano, porém não hou-
ve continuidade dos trabalhos. 
Com o crescimento do Flag 
Feminino no Estado, o Bento 
Snakes almeja dar os primei-
ros passos para a formação da 
equipe tendo em vista a próxi-
ma temporada.

Treino Aberto para a 
categoria Intermediária
Em paralelo ao Flag Femi-

nino, o Bento Snakes promove-
rá, nas próximas semanas, trei-
nos abertos nas quartas-feiras, 
com início no dia 10, no Está-
dio da Montanha, com o obje-
tivo de integrar novos talentos 
ao esporte visando a próxima 

Bento Snakes retorna com categoria feminina do Flag
Na próxima quarta-feira, dia 10, acontece o treino aberto no Estádio da Montanha

temporada. Para participar 
dos treinos, não há a necessi-
dade de ter conhecimento pré-
vio do esporte. A idade mínima 
para participar dos treinos é de 
15 anos.

Treino aberto Flag 
Feminino – 10 de 
outubro, Quarta-Feira
Local: Estádio da Monta-

nha
Inscrições gratuitas feitas 

na hora, ou através do link ht-
tps://goo.gl/forms/rvm3IBO-
47tcfQV9G2

Horário: das 19h (abertu-
ra) às 20h30 (fechamento)

Material para treinamento: 
A atleta deve comparecer uni-
formizada com camiseta, short, 
chuteira ou tênis. (idade míni-
ma: 15 anos)

Treino aberto categoria 
Intermediária - a aprtir 
do dia 10 de outubro, 
todas as quartas-feiras
Data: a partir de 10/10, to-

das as quartas-feiras
Hora: 19h às 20h30
Local: Estádio da Monta-

nha
Idade mínima: 15 anos
O que levar: Chuteira e 

roupas leves
Precisa de equipamento de 

futebol americano? NÃO
Precisa de experiência com 

futebol americano? NÃO
Link para inscrição: ht-

tps://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSekPfwC0aL-
7sY2xeeRaiPdXXg8Y_fN-
64vgEfEdB0nJom-BLhQ/
viewform?usp=sf_link

O que é o Flag?
Flag football é uma ver-

são do futebol americano. As 
regras básicas do Flag são si-
milares as do jogo profissio-
nal, mas em vez de derrubar o 
jogador com a bola ao chão, o 
defensor deve retirar uma fita 
(Flag) para parar um down. Na 
maioria das jogadas, os joga-
dores usam um cinto, onde as 
duas flags estão presas por um 
velcro. O Flag foi desenvolvi-
do para minimizar lesões que 
o Football (Tackle) poderia 
trazer, bem como baratear a 
prática do esporte, cujos equi-
pamentos acabam sendo caros. 
Ao longo dos anos, o contato 
entre as linhas, Defensive Ba-
cks e Wide Receivers foi libe-
rado.

Regras
O jogo é disputado com 

8 jogadores simultâneos em 
cada time, o campo tem 50 
jardas de comprimento (10 
jardas cada endzone) por 25 
jardas de largura, o campo não 
possui goal posts, os pontos só 
são marcados por touchdown, 
por esse motivo cada touch-
down vale 6 pontos . O tempo 
de jogo é de 40 minutos divi-
didos em dois tempos de 20 
minutos cada, o play clock é 
de 25 segundos.

Farrapos enfrenta Jacareí na 
semifinal do Super 16
O confronto é uma reedição de 2017, quando a equipe enfrentou o jacareí, reeditanto a decisão do 
Super 8 do último ano

quartas, enfrentando o Charrua, 
o Alviverde manteve sua hegemo-
nia no Estado, superando o rival 
Charrua nos dois confrontos e 
chegando mais uma vez à semi-
final.

O Jacareí, assim como o Far-
rapos, finalizou a primeira fase 
na liderança, porém com cinco 
vitórias e uma derrota. Nas quar-
tas, o Jacareí sofreu uma derrota 
no primeiro jogo contra o Pas-
teur por 30 a 17, mas conseguiu 
reverter o resultado no jogo de 
volta, passando de fase com a 4ª 
melhor campanha entre os semi-
finalistas. 

No histórico do confronto, 
Farrapos e Jacareí se enfrenta-
ram em apenas quatro ocasiões, 
com três vitórias dos paulistas e 
apenas  uma vitória do Farrapos, 
em 2015. No ano passado, a equi-

pe do Jacareí derrotou os bento-
-gonçalvenses na primeira fase, 
por 35 a 30, e na decisão pelo 
título, superando o Farrapos nos 
minutos finais de jogo, pelo pla-
car de 16 a 15, adiando o título 
inédito do Farrapos.

Jacareí: melhor 
ataque da competição 
A equipe paulista possui o 

melhor ataque da competição 
até então, anotando incríveis 500 
pontos, sofrendo apenas 102, 
também contando com uma das 
melhores defesas do campeonato. 
Enquanto o Farrapos conta com o 
artilheiro do campeonato, Facun-
do Flores,com 121 pontos ano-
tados, o Jacareí possui o terceiro 
colocado na artilharia, Drudi, 
sendo o atleta com maior número 
de tries anotados na competição. 
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A Operação Dissolutio da 
Brigada Militar,através da PA-
TRES (Patrulhas Especiais), 
continuou realizando atuações 
pela cidade nesta quarta, dia 3.

Em uma delas, às 18h30, um 
indivíduo foi detido no bairro 
Maria Goretti. A equipe avistou 
dois indivíduos no exato mo-
mento onde um deles alcançava 
um objeto para o outro. Ao ten-
tar a abordagem, o receptor saiu 
correndo e não foi localizado. Já 
o emissor, de 26 anos, tentou fu-
gir em um veículo, mas não con-
seguiu.

Durante revista, foram en-
contradas três porções de maco-
nha, 17 embalagens para acon-
dicionar a droga, um celular e 
R$ 22,50 em dinheiro. O acu-
sado, que já possui antecedentes 
por tráfico de drogas, ameaça, 
resistência e lesão corporal, foi 
conduzido à delegacia para re-
gistro.

À noite, por volta de 20h20, 
o PATRES atuou uma mulher 
de 47 anos que tentou fugir com 
uma pochete para o interior de 

Um homem de 26 anos ten-
tou adquirir um veículo através 
de um site de compras online. 
No anúncio, constava um car-
ro Celta modelo 2002 por R$ 
7.890.

A vítima entrou em contato 
com a suposta revenda para ne-
gociação de valor e deu uma en-
trada de R$ 1.450 para libera-
ção dos documentos e o possível 

Menor é apreendido por tráfico 
de drogas em Garibaldi 
Fato ocorreu durante operação de combate ao tráfico de drogas no 
bairro Fenachamp

No início da madrugada 
desta quinta-feira, dia 4, a Bri-
gada Militar através do Pelotão 
de Operações Especiais (POE) 
de Bento Gonçalves, realizou 
operação de repressão qualifi-
cada no bairro Fenachamp em 
Garibaldi.

Por volta da meia-noite, 
um adolescente de 15 anos foi 
abordado em via pública. Após 

revista, foram encontradas 57 
pedras de crack e 24 buchas de 
cocaína, embaladas e prontas 
para comercialização, além de 
20 reais em dinheiro.

O menor foi apreendido e 
conduzido ao plantão da Polí-
cia Civil em Bento Gonçalves. 
Após o registro de ocorrência, 
foi entregue à sua mãe e libe-
rado. 

Menor portava pedras de crack, buchas de cocaína e dinheiro

Assaltos a pedestre voltam a 
acontecer em Bento
Em ambos os casos, os elementos usavam facas para coagir as 
vítimas

Duas ocorrências de roubo 
a pedestre foram registradas na 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento nas últimas horas 
em Bento Gonçalves.

Um dos casos aconteceu ain-
da no sábado, dia 30, mas só foi 
registrado na DPPA nesta quar-
ta, dia 3. Um rapaz de 21 anos 
retornava da igreja por volta de 
22h30, quando foi abordado por 
dois indivíduos próximo à es-
cadaria da rua Félix da Cunha, 
no Centro. Os rapazes portavam 

punhais tipo militar e exigiram 
a mochila da vítima. No interior 
havia um videogame PlayStation 
3 e a carteira de trabalho.

Já na quarta, dia 3, um ho-
mem de 33 anos foi abordado 
na rua João Casagrande, bairro 
Imigrante. A vítima ia para o 
trabalho quando foi surpreen-
dida pelo elemento que portava 
uma faca, por volta de 6h10. A 
vítima conseguiu fugir com seus 
pertences sem ser alcançada 
pelo criminoso. 

Morador de Bento é vítima de estelionato
Homem pagou por veículo que viu pela internet, mas não obteve 
retorno

envio do veículo por guincho da 
cidade de Getúlio Vargas, cerca 
de 220 km de distância.

Porém o carro não foi envia-
do e, desde o dia 21 de setem-
bro, a vítima não conseguiu mais 
entrar em contato com o suposto 
vendedor. Nessa quarta, dia 3, o 
registro de estelionato foi feito 
na Delegacia de Polícia da cida-
de.

Operação da Brigada realiza atuações 
em Bento Gonçalves nesta quarta 
Casos envolvem tráfico de drogas que ocorreram no Maria Goretti e no Conceição

uma residência no bairro Con-
ceição

Dentro do local houve abor-
dagem a um homem, e foi loca-
lizado um revólver calibre 38, 
municiado com seis cartuchos, 
11 cartuchos de pistola calibre 9 
mm e quatro calibre 38. 

Um terceiro elemento, de 26 
anos, portava documento falso e 

a mulher, quando revistada, 49 
porções de maconha e dois rá-
dios comunicadores.

O trio possui uma lista de 
antecedentes por outros di-
versos crimes, como tráfico de 
drogas, porte ilegal de armas, 
roubos a veículo, pedestre e es-
tabelecimento comercial, amea-
ça e prisão domiciliar. 

Equipe da PATRES apreendeu pacotes de maconhas, pistola, munição e 
documento falso 

M.P.V. de 26 anos, tem anteceden-
tes por porte ilegal de arma, roubo 
a estabelecimento comercial, rou-
bo de veículo, a pedestre e foragido

R.S. de 47 anos, tem antecedentes 
por tráfico de drogas e foragida do 
sistema prisional

A.S.R. de 47 anos, tem anteceden-
tes por tráfico de drogas, ameaça e 
prisão domiciliar
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CINEMA
Validade da programação: 04/10/2018 a 10/10/2018 
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$15,00 meia
Promoção: na terça-feira todos pagam meia entrada e no 
último sábado do mês valores únicos: R$ 20,00 inteira e 
R$ 10,00 meia

LOTERIAS
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1°

01  03  10  17  36
40  43  47  48  50
64  73  82  83  86
90  92  94  96  99

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2084

Federal -  extração 05324

Lotomania -  extração 1906

07  20  26  37  38  39

76405
70511
39178
35087  
70412

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
05/10

Sáb
06/10

Dom
07/10

Seg
08/10

Sol com
nuvens

Sol com
nuvens

Chuva a 
qualquer hora

Chuva a 
qualquer hora

↑ 18°C
↓   7°C

↑ 21°C
↓   6°C

↑ 22°C
↓ 11°C

↑ 23°C
↓ 13°C

Shopping Bento

PéPequeno
14:00h - Dublado 2D 
16:00h - Dublado 3D
18:40h - Dublado 3D

Um yeti, criatura conhecida 
como o Abominável Homem 
das Neves, está indo na con-
tramão do que todos os seus 
semelhantes acreditam: ele 
tem a certeza que os seres 
humanos, para eles até então 
um mito, realmente existem, 
mesmo que todos da sua es-
pécie neguem com veemên-
cia. Mas ele não irá desistir 
tão fácil de provar sua tese.

A Freira
21:00h - Dublado 2D

Presa em um convento na 
Romênia, uma freira come-
te suicídio. Para investigar 
o caso, o Vaticano envia um 
padre atormentado e uma 
noviça prestes a se tornar 
freira. Arriscando suas vi-
das, a fé e até suas almas, os 
dois descobrem um segredo 
profano e se confrontam com 
uma força do mal que toma a 
forma de uma freira demoní-
aca e transforma o convento 
num campo de batalha.

Venom
14:00h - Dublado 2D
16:20h - Legendado 2D

18:40h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

Eddie Brock (Tom Hardy) 
é um jornalista que inves-
tiga o misterioso trabalho 
de um cientista, suspeito 
de utilizar cobaias humanas 
em experimentos mortais. 
Quando ele acaba entrando 
em contato com um sim-
bionte alienígena, Eddie se 
torna Venom, uma máquina 
de matar incontrolável, que 
nem ele pode conter.

L’américa Shopping

O Mistério 
do Relógio 
na Parede
14:00h - Dublado 2D
18:00h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

Lewis (Owen Vaccaro), de ape-
nas 10 anos, acaba de perder os 
pais e vai morar em Michigan 
com o tio Jonathan Barnavelt 
(Jack Black). O que o jovem não 
tem ideia é que seu tio e a vizinha 
da casa ao lado, Sra. Zimmerman 
(Cate Blanchett), são, na verda-
de, feiticeiros.

PéPequeno
14:00h - Dublado 3D 
16:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 3D

A Freira
16:00h - Legendado 2D
21:00h - Dublado 2D


