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Passagens de ônibus na Serra 
têm aumento de mais de 20%
Reajuste passa a valer oficialmente a partir do próximo dia 1º. Valores de viagens de Bento 
para Caxias passam de R$ 9,70 para R$ 11,65. De acordo com a publicação no Diário Oficial 
do Estado, o reajuste chega a 20,12%. O Conselho Superior da Agergs foi responsável pela 
decisão do aumento tarifário das passagens. Página 03

Depois de oscilar na faixa das cinquenta ofertas mensais por vários meses, em setembro foram abertos 116 postos de 
trabalho em Bento Gonçalves . O saldo no ano é  pequeno, mas promissor: 1077 novos empregosww. Página 05
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As passagens de ônibus para 
linhas das cidades da Serra sofre-
ram um novo reajuste nos últimos 
dias. Um dos municípios afetados 
é Bento Gonçalves, que foi dire-
tamente afetado em função da li-
nha feita pela Ozelame. De acordo 
com a publicação no Diário Ofi-
cial do Estado, o reajuste chega a 
20,12%. O Conselho Superior da 
Agergs foi responsável pela deci-
são do aumento tarifário das pas-
sagens. Ainda conforme o órgão, 
os novos valores passam a valer no 
dia 1º de novembro.

Além de atingir diretamente 
Bento Gonçalves, outros 12 muni-
cípios serão afetados pelo aumen-
to. Caxias do Sul, Farroupilha, 
Garibaldi, Carlos Barbosa, Pinto 
Bandeira, Monte Belo do Sul, Ipê, 
São Marcos, Flores da Cunha, 
Santa Teresa, Antônio Prado e 
Nova Pádua.

As novas tabelas de preços 
devem ser encaminha à Agência 
Estadual de Serviços Públicos 
Delegados do Rio Grande do Sul 
(Agergs) no prazo de trinta dias.

Outros reajustes
O reajuste que passa a valer 

a partir de novembro não é o pri-

Passagens de ônibus para linhas da Serra têm aumento de mais de 20%
Reajuste passa a valer oficialmente a partir do próximo dia 1º

meiro do ano. Em junho as pas-
sagens de ônibus intermunicipal 
sofreram um aumento superior 
a 20%, confirmado na época pelo 
Departamento Autônomo de Es-
tradas de Rodagem (Daer). O 
valor total foi de 18,9% para as 
linhas que utilizam as estações 
rodoviárias e 22,2% para as moda-
lidades comuns com embarque ao 
longo do percurso.

Na época o economista Mosar 
Ness comentou que “o aumento 
tem um impacto direto no custo 
de vida da população, principal-
mente para os trabalhadores que 
necessitam diariamente o trans-
porte intermunicipal”.  

“Esse impacto de 20% sobre 
o transporte intermunicipal deve 
corresponder a uma contribuição 
do Índice de Preços ao Consumi-
dor (IPC) de quase 25%. Propor-
cionalmente sobre o salário o im-
pacto é maior. Se não há maneira 
de compensar a situação, se as 
empresas não podem compensar, 
as famílias terão que cortar gastos 
em outras áreas para compensar 
aumento”, explica.

Ainda de acordo com o econo-
mista “o combustível geralmente 
pesa no custo final em torno de 

40%. Não haveria um argumento 
concreto para um aumento tão 
expressivo. É bem verdade que 
no último aconteceu um aumento 
expressivo no combustível. Para a 
população é extremamente peno-
so porque o usuário é penalizado e 
acaba tendo uma perda líquida de 
salário”, afirma.

O aumento de 2017
Em outubro do último ano 

as passagens já haviam sofrido 
um reajuste de 7,76%. Na época o 
Daer chegou a propor um reajuste 
de 4,69%, mas o órgão fiscalizador 
do estado entendeu que era neces-
sária uma correção maior no valor. 
A justificativa da Agergs levou em 
consideração a elevação do preço 
dos combustíveis no último ano 
e o reajuste de salários, plano de 
saúde e vale-alimentação dos fun-
cionários. O aumento de 2017 in-
fluenciou também nos despachos 
e encomendas vis ônibus. Além 
disso, a mesma publicação deter-
minou que a taxa de embarque de 
11% deve ser paga apenas pelos 
passageiros que embarcarem nas 
estações rodoviárias.

O aumento ocorreu em meio 
à confirmação do Departamento 

Autônomo de Estradas de Ro-
dagem (Daer), de que iria acatar 
a decisão do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) para cessar a 
cobrança indevida a passageiros 
que não são usuários de estação 
rodoviária. O Daer detalha que 
serão implementadas duas tabelas 
até novembro: uma cobrando as 
passagens com embarque em es-
tações e a outra com desconto de 
11% para os usuários que utilizem 
paradas ao longo do trajeto. Havia 
sido afirmado ainda que viagens 
feitas de forma direta, semi-di-
reta e executiva permaneceriam 
taxadas, enquanto os usuários das 

linhas da categoria comum deixa-
rão de pagar a alíquota se embar-
carem fora de uma rodoviária.

Em outubro do ano passado 
foi afirmado pelo Daer ainda que 
a revisão dos valores é prevista em 
lei e calculada de acordo com os 
custos do serviço, como combus-
tíveis, manutenção e mão de obra. 
A tabela proposta pelo Daer al-
cançou um acréscimo de 4,69 por 
cento no preço das passagens. O 
índice foi submetido à análise da 
Agência Estadual de Regulação 
dos Serviços Públicos Delegados 
do RS (Agergs), que homologou o 
reajuste em 7,76 por cento.

Expresso Caxiense
Caxias – Antônio Prado R$ 11,35 para R$ 13,63
Caxias – Flores – R$ 4,30 para R$ 5,17
Caxias – Nova Pádua – R$ 7,70 para R$ 9,25

Expresso São Marcos
De Caxias – São Marcos – R$ 8,50 para R$ 10,21

Ozelame Transporte e Turismo
Farroupilha – Bento Gonçalves – R$ 4,95 para R$ 5,95
Forqueta – Farroupilha – R$ 4,30 para R$ 5,17
Caxias – Farroupilha: R$ 4,45 para R$ 5,35
Caxias – Bento R$ 9,70 para R$ 11,65
Caxias – Garibaldi – R$ 9,30 para R$ 11,17
Caxias – Barbosa – R$ 10,90 para R$ 13,09

Valores reajustados
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Começou na última terça-
-feira,23, o prazo para aderir ao 
Programa Escola Acessível, do 
Ministério da Educação (MEC). 
Ele oferece recursos financeiros 
a escolas públicas para ações de 
adequações para pessoas com 
deficiência. As adesões podem 
ser feitas até 9 de novembro.

As escolas contempladas 
podem fazer adequações arqui-
tetônicas e de sanitários, alarga-
mento de portas e vias de acesso, 
construção de rampas, instala-
ção de corrimão, colocação de si-
nalização tátil e visual, aquisição 
de mobiliário acessível, cadeira 
de rodas e outros recursos de 
tecnologia assistiva.

O Programa Escola Aces-
sível é desenvolvido pelo MEC 
e articulado com o Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), autarquia 
federal vinculada ao ministério. 
O repasse dos recursos finan-

Instituições da educação pública já podem 
se inscrever no programa Escola Acessível

ceiros ocorrerá nos moldes ope-
racionais e regulamentares do 
Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE).

Adesão
O processo de adesão ao 

Programa Escola Acessível é 
feito em duas etapas. Primeiro, 
pelas secretarias municipais, es-
taduais e distrital de educação, 
por meio do módulo Plano de 
Ações Articuladas do Sistema 
Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle (PAR-Si-
mec), com a indicação das es-
colas que estarão habilitadas a 
aderir ao programa.

Para identificar se a rede de 
ensino está contemplada pelo 
programa, o dirigente estadual, 
municipal e distrital de educa-
ção deve acessar o PAR-Simec 
e consultar o Programa Escola 
Acessível.

Em seguida, a adesão deve 

ser feita pelas unidades execu-
toras representativas das escolas 
indicadas pelas secretarias, por 
meio da elaboração do Plano de 
Atendimento do Programa Es-
cola Acessível no PDDE Intera-
tivo LINK: http://pddeinterati-
vo.mec.gov.br/].

O repasse dos recursos fi-
nanceiros será efetivado após a 
elaboração do Plano de Atendi-
mento do Programa no PDDE 
Interativo, realizado pelas esco-
las indicadas pelas secretarias de 
educação.

Para mais informações sobre 
a nova resolução, deve-se entrar 
em contato com a Coordenação 
Geral da Política de Acessibi-
lidade na Escola (CGPAE), da 
Diretoria de Políticas de Educa-
ção Especial (DPEE), da Secadi, 
pelos telefones (61) 2022-7677, 
2022-7661, 2022-7670 e 2022-
9074, ou ainda pelo e-mail aces-
sibilidade@mec.gov.br.

Desde 2015, o resultado do 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) passou a ser um dos 
requisitos para concorrer ao Fies. 
Logo, não é possível conseguir 
o Fies sem o Enem. No entanto, 
vale qualquer edição do exame a 
partir de 2010, desde que a nota 
seja superior a 450 pontos e su-
perior a zero na redação. Além 
desses requisitos, existe o critério 
socioeconômico para cada uma 
das categorias do programa. Para 
modalidade Fies o estudante não 
pode ter renda per capta mensal 
familiar maior que três salários 
mínimos. Já para modalidade do 
P-Fies essa renda não pode ultra-
passar cinco salários mínimos.

O Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) e a sua mais re-
cente modalidade operada pelos 
bancos, o Programa de Financia-
mento Estudantil (P-Fies) fazem 
parte dos programas do gover-
no de acesso ao ensino superior. 
Com eles, brasileiros que desejam 
ingressar na universidade, mas 
não têm condições de arcar com 
o valor das mensalidades durante 
o curso, pode contratar o bene-
fício e só pagar os valores depois 
de formado. O Fies abre inscrição 
no início de cada semestre e, para 
participar é preciso atender a al-
guns critérios, inclusive socioeco-
nômicos.

Tenho Prouni parcial, 
posso usar o Fies?
Estudantes que foram con-

templados com uma bolsa de es-
tudo parcial (50%) do Programa 
Universidade para Todos (Prouni) 
e não tem como pagar o restante 
do valor das mensalidades, pode 
aderir ao Fies para complemen-
tar. Nesse caso, sem a necessidade 
de apresentar um fiador.

Alunos sem Enem não 
podem solicitar o Fies

Não fiz o Enem, como 
começar a faculdade?
Quem não fez o Enem, mas 

ainda deseja começar a graduação 
pode contar com o Educa Mais 
Brasil, maior programa de inclu-
são educacional do País. Com o 
Educa Mais, é possível conseguir 
bolsas de estudo de até 70% para 
estudar nas melhores faculdades, 
centros universitários e universi-
dades do Brasil. Para conseguir 
acesse www.educamaisbrasil.com.
br e faça a sua inscrição gratuita. 

Qual é a renda 
mínima do Fies?
Além de ter que contar com 

a nota do Enem para participar, 
nesse caso vale qualquer edição a 
partir de 2010, que tenha obtido 
nota mínima de 450 pontos e su-
perior a zero na redação, também 
é preciso atender aos critérios 
socioeconômicos. Para concorrer 
pela modalidade Fies, os interes-
sados devem ter até três salários 
mínimos de renda per capta men-
sal familiar. Já na modalidade do 
P-Fies os estudantes devem ter 
renda per capita mensal de até 
cinco salários mínimos. 

O candidato que se declarar 
como único membro do grupo 
familiar deverá comprovar rendi-
mento próprio suficiente, deven-
do a renda familiar mensal bruta, 
por pessoa, ser igual ou superior a 
um salário mínimo atual. O can-
didato que apresentar renda fa-
miliar bruta mensal, per capita, 
inferior a um salário mínimo ou 
que a renda mensal bruta exceda 
os 5 salários mínimos por pessoa 
do grupo familiar não poderá re-
alizar a inscrição para o processo 
seletivo do Fies e/ou do P-Fies. 
Com isso, a renda mínima Fies 
deve ser superior a um salário mí-
nimo.

Desde 2015, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pas-
sou a ser um dos requisitos para concorrer ao Fies

O número de estudantes que 
aderem o ensino à distância vem 
crescendo consideravelmente. As 
matrículas aumentaram 17,6% de 
2016 para 2017 e o número de 
alunos chegou a quase 1,8 milhão 
no ano passado – o que equivale a 
21,2% do total de matrículas para 
o ensino superior. Diante disso, os 
cursos preparatórios também pas-
saram por mudanças e começaram 
a ser oferecidos no modelo a dis-
tância. E não seria diferente com 
o ENEM.

As formas de estudo são as 
mais variadas: escola, cursinho, 
livros, entre outras. Mas com uma 
geração conectada 24 horas por 
dia na internet, muitos estudan-
tes preparam-se usando o com-
putador, tablets e smartphones. A 
grande dúvida é: como otimizar os 
estudos na internet? A Gazeta pre-
parou algumas dicas. 

Conheça o 
conteúdo do Enem 
No Edital do Enem, é possível 

ter acesso ao conteúdo programá-
tico de todas as áreas do exame. 
Vale lembrar que o Enem é com-
posto por uma Redação e 4 Provas 
Objetivas que versam sobre Ciên-
cias Humanas e suas Tecnologias; 
Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias; Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias; e Matemática e 
suas Tecnologias.

Acessando o edital do ano em 
que vai prestar o exame, o estu-
dante pode pontuar o conteúdo em 
que há maior dificuldade. Assim, é 
possível filtrar essas informações e 
procurar sites que ofereçam mate-
rial ligado à matriz proposta pelo 

Estudantes optam por estudar pelo Enem de forma online
exame, como o Brasil Escola. Nave-
gando nas disciplinas do Brasil Es-
cola, o participante encontra todo 
o conteúdo que cai no Enem e pode 
estudar sem sair de casa.

Resolva exercícios
Além da leitura dos temas pre-

vistos para a prova, é importante 
que os estudantes tentem resolver 
questões. O Brasil Escola disponi-
biliza um Canal de Exercícios com 
questões de diversos vestibulares 
do país, do próprio Enem, além 
das questões exclusivamente ela-
boradas pela equipe de conteúdo 
do site.

Para otimizar os resultados, 
conheça as edições anteriores do 
exame, tentando responder às per-
guntas propostas. Para isso, aces-
se as Provas e Gabaritos do Enem 
de outros anos e compare as suas 
respostas com o gabarito oficial do 
exame.

Simulados
Os estudantes que preten-

dem fazer o Enem podem realizar 
uma prévia da avaliação utilizando 
questões do próprio Enem. No Si-
mulado Enem, é possível selecionar 
o número de perguntas por área e 
ver a porcentagem de acertos ao 
final. O simulado também é uma 
ótima forma de calcular o tem-
po gasto em cada prova do Enem 
e, assim, determinar qual merece 
mais dedicação nos estudos.

Redação
A parte mais temida da prova 

para alguns candidatos também 
exige muito treino. Assim como 
nos simulados, é possível que os 

alunos exercitem a redação em 
plataformas on-line. Em alguns 
casos, os sites oferecem uma devo-
lutiva do texto, apontando os prin-
cipais erros.

O Banco de Redações do Brasil 
Escola recebe e corrige 120 reda-
ções por mês sobre um determi-
nado tema. No site Vestibular, é 
possível consultar as redações dos 
temas anteriores, ver os textos com 
boas notas e a correção deles. Em 
2015, o Banco de Redações acer-
tou o tema da redação do Enem.

Assista a videoaulas
Estudar sozinho pode tornar-

-se monótono e cansativo. Nesse 
caso, o estudante pode buscar aju-
da com especialistas e até mesmo 
com alunos que postam vídeos na 
internet. Alguns canais possuem 
acesso pago, mas em uma pesquisa 
rápida é possível encontrar plata-
formas de vídeos on-line que ofe-
recem o conteúdo de graça.

O Brasil Escola, por exemplo, 
tem um canal no YouTube com 
várias videoaulas de conteúdos di-
versos para ensino médio, além de 
uma seção com videoaulas para o 
Enem.

Redes Sociais
Parece contraditório falar em 

estudar por meio das redes sociais, 
mas é possível. Existem grupos que 
discutem os mais variados temas, 
com dicas que são trocadas entre 
os membros. Outra opção é reali-
zar uma triagem de páginas com 
conteúdo informativo para seguir. 
Assim, os usuários têm acesso às 
informações do Enem e ficam atu-
alizados sobre os principais temas.
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No mês de Setembro foram 
abertos 116 postos de trabalho 
em Bento Gonçalves, um acrés-
cimo de 0,29% sobre o total de 
empregos formais. Os números 
surpreendem, já que em agosto 
foram criados apenas 18 postos 
e em julho 20 postos de traba-
lho, representando um aumento 
de mais de 80%, quando compa-
rado ao mês anterior. Nesse pe-
ríodo, os setores que mais abri-
ram postos de trabalho foram o 
da Indústria de Transformação, 
com 99 vagas abertas, seguido 
pelos Serviços, com 34 vínculos 
criados. Os únicos setores que 
fecharam postos de trabalho fo-
ram o do Comércio e o da Extra-
tiva Mineral, com 17 e 3 vínculos 
encerrados, respectivamente. 
O saldo acumulado no ano é de 
1.077 vagas abertas. Nos últi-
mos 12 meses foram abertos 734 
postos de trabalho no município, 
um acréscimo de 1,90%. Nesse 
mesmo período, os setores que 
mais criaram postos de trabalho 
foram o da Indústria de Trans-
formação, com 224 novas vagas, 
seguido pelo Comércio, com 200 
novos vínculos. Os únicos setores 
que fecharam postos de trabalho 
foram o da Agropecuária e o da 
Extrativa Mineral, com 28 e 21 
vínculos encerrados, respectiva-
mente. O setor que obteve maior 
crescimento relativo no período 
foi o da Construção Civil, com 
um acréscimo de 10,45%. 

Neste mesmo período foram 
abertos 137.336 postos de tra-
balho no Brasil, um acréscimo 
de 0,36% sobre o total de em-
pregos formais. No Rio Gran-
de do Sul foram abertos 1.359 
postos de trabalho, um acrés-
cimo de 0,05% sobre o total de 
empregos formais. Os setores 
que mais abriram postos de tra-
balho foram o de Serviços, com 
2.603 vagas criadas, seguido 
pelo Comércio, com 1.644 novos 
vínculos. Nesse período, os seto-
res que mais fecharam postos de 
trabalho foram o da Indústria de 
Transformação, com 3.027 vín-
culos encerrados, seguido pela 
Construção Civil, com 376 vagas 
fechadas. O saldo acumulado no 
ano é de 21.926 postos de traba-
lho abertos. Nos últimos 12 me-
ses, foram abertos 14.977 postos 
de trabalho no Estado, um acrés-
cimo de 0,59%. O setor que mais 
abriu postos de trabalho foi o de 
Serviços, com 16.379 novos vín-
culos, seguido pelo do Comércio, 
com 2.517 vagas criadas. Nesse 
mesmo período, os setores que 
mais fecharam postos de traba-
lho foram o da Agropecuária, 

Setor da Indústria da Transformação é o que mais 
empregou em setembro, em Bento
Foram 99 vagas abertas, seguido pelos Serviços, com 34 vínculos criados. O saldo no ano é de 1077 vagas abertas   

com 2.202 vagas encerradas, 
seguido pela Construção Civil, 
com 1.111 vínculos a menos. O 
setor que obteve maior cresci-
mento relativo no período foi o 
de Serviços, com um acréscimo 
de 1,66%.

A única cidade da região 
com mais criação de emprego é 
Caxias do Sul, com 304 postos 
de trabalho abertos, um acrés-
cimo de 0,20% sobre o total de 
empregos formais. Na cidade vi-
zinha os setores que mais abri-
ram postos de trabalho foram o 
da Indústria de Transformação, 
com 226 novos vínculos, segui-
do pelo Comércio, com 96 vagas 
criadas. Os setores que mais fe-
charam postos de trabalho foram 
o da Construção Civil, com 65 
vagas encerradas, seguido pela 
Agropecuária, com 4 vínculos 
a menos. No ano, foram abertos 
6.349 postos de trabalho na ci-
dade, um acréscimo de 4,28%. 
Farroupilha teve 44 postos aber-
tos, representando um decrés-
cimo de 0,18% sobre o total de 
vínculos. Os setores que mais fe-
charam postos de trabalho foram 
o do Comércio, com 65 desliga-
mentos, seguido pelos Serviços, 
com 7 vínculos encerrados.

Em Veranópolis foram aber-
tos 46 postos de trabalho. Nes-
se período, os setores que mais 
abriram postos de trabalho fo-
ram o de Serviços, com 24 vín-
culos criados, seguido pelo Co-
mércio, com 20 novas vagas. O 
único setor que fechou postos 
de trabalho foi o da Construção 
Civil, com 2 vagas encerradas. 

O saldo acumulado no ano entre 
admissões e desligamentos é de 
247 vínculos a mais.

Em Nova Prata os núme-
ros não são positivos, já que em 
setembro foram encerrados 16 
postos de trabalho. O setor de 
Indústria de Transformação 
foi o que mais fechou postos de 
trabalho, com 12 vínculos en-
cerrados, seguido pela Constru-
ção Civil, com 5 vagas fechadas. 
Os únicos setores que abriram 
postos de trabalho no município 
foram o da Extrativa Mineral e 
o de Serviços, com 3 e 1 vagas 
abertas, respectivamente.   

O que diz a 
coordenadora 
do observatório 
do trabalho
A Coordenadora do Obser-

vatório do Trabalho da Universi-

dade de Caxias do Sul, Lodonha 
Soares, entende que a variação 
de contratos de trabalho é na-
tural e que de uma forma geral 
Bento Gonçalves está reagindo 
positivamente ao cenário, mes-
mo tendo um número mais baixo 
de contratos de trabalho firma-
dos.

“Nós estávamos com pers-
pectiva de que o ano de 2018 
houvesse uma geração mais en-
corpada, mais forte dos empre-
gos, no entanto foi um ano de 
eleições e copa do mundo, e o 
crescimento foi menos vigoroso 
do que imaginávamos”, explica.

Lodonha explica que a que-
da de contratos de trabalho de 
março é em função dos contra-
tos encerrados entre dezembro e 
março. A surpresa considerada 
negativa, segundo ela, fica por 
conta do setor do comércio, que 
não tem reagido conforme o es-

perado. Outro fator citado pela 
coordenadora do observatório e 
que o período eleitoral “freia” o 
investimento de gestores.

“O que surpreendeu nega-
tivamente foi que o comércio 
ainda não retomou os postos de 
trabalho. A partir dos dados de 
outubro e novembro é que as 
pessoas comecem a ir às com-
pras. Os investimentos e agen-
tes econômicos ficam esperando 
o que vai acontecer, quem vai se 
eleger, para saber como vai an-
dar a economia, e a partir daí 
aumentar os investimentos. Pas-
sando esse período pode ser que 
o comércio possa ter uma melhor 
atuação. Nos três últimos meses 
têm uma maior busca no setor 
do comércio. Achamos que 2019 
será mais vigoroso que 2018. A 
previsibilidade de médio prazo é 
que em 2019 estejamos melhor”, 
projeta. 
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Mais de 750 pessoas presti-
giaram o Jantar Baile promovi-
do pelo Sindicato dos Servidores 
Públlicos Municipais de Bento 
Gonçalves – Sindiserp, na noite 
de 19 de outubro, no CTG Laço 
Velho. A festa foi em homena-
gem ao Dia do Professor (15) 
e Dia do Servidor (28). O tema 
da noite - anos 60, 70, 80 e 90 
- presente na decoração e na ca-
racterização dos participantes, 
garantiu selfies e muita anima-
ção, sendo que as 3 melhores 
caracterizações receberam prê-
mio em dinheiro. Após o jantar, 
a festa ficou por conta da Banda 

SINDISERP

Servidores lotaram CTG para comemorar com jantar baile
Celebration.

“Organizamos com mui-
to carinho para demonstrar o 
quanto somos gratos a todos 
que dedicaram a maior parte da 
sua vida ao serviço público. Dês 
de que assumimos, em janeiro, 
mantemos o compromisso de va-
lorizar o servidor. É uma forma 
de expressarmos nosso reconhe-
cimento a todos servidores e pro-
fessores que se dedicam e contri-
buem para que as engrenagens 
da máquina pública girem e para 
o engrandecimento de nossa ci-
dade”, destaca Neilene Lunelli, 
Presidente do Sindiserp.
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Nenhum eleitor pode ser 
preso ou detido até 48 horas 
após o término da votação do 
segundo turno, neste domin-
go,28. A proibição de prisão 
cinco dias antes da eleição é de-
terminada pelo Código Eleitoral 
(Lei 4737/1965), que permite a 
detenção nos casos de flagrante 
delito, sentença criminal conde-
natória por crime inafiançável ou 
por desrespeito a salvo-conduto.

De acordo com o Tribunal 

Eleitor não pode ser preso ou detido até 
48 horas após a votação de domingo

Superior Eleitoral (TSE), no 
domingo da eleição constituem 
crimes arregimentar outros 
eleitores, realizar propaganda 
de boca de urna, usar alto-fa-
lante ou amplificador de som, 
promover comício ou carreata e 
divulgar qualquer tipo de pro-
paganda de partido político ou 
candidato.

A publicação ou o impul-
sionamento de conteúdos na 
internet também são proibidos, 
podendo apenas ser mantidos 
em funcionamento as aplicações 
e conteúdos publicados antes do 
dia da votação, conforme resolu-
ção do TSE (23551/2017).

Os praticantes destes cri-
mes podem ser punidos com de-
tenção de seis meses a um ano, 
ou pena alternativa de prestação 
de serviços à comunidade pelo 
mesmo período. O autor do cri-
me também pode ter que pagar 
multa que varia de R$ 5.320,50 
a R$ 15.961,50.

O Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, que é a soma 
de todos os bens e serviços pro-
duzidos no país, teve um cres-
cimento de 1,6% no trimestre 
encerrado em agosto deste 
ano, na comparação com o tri-
mestre finalizado em maio.

O dado é do Monitor do 
PIB, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

Na comparação com o tri-
mestre que terminou em agos-
to de 2017, o crescimento foi 
de 1,9%, segundo a FGV. Con-
siderando-se apenas agosto, 
houve altas de 0,2% na com-
paração com julho deste ano e 
de 1,9% em relação a agosto do 
ano passado.

 A alta de 1,6% do trimestre 
fechado em agosto em relação 
a maio foi acompanhada pelos 
três grandes setores produti-
vos: serviços (1,1%), indústria 
(2%) e agropecuária (2,5%).

PIB cresce 1,6% no trimestre encerrado em agosto
Expansão por  setor
Entre os segmentos da in-

dústria, foi observada expan-
são na indústria da transfor-
mação (3,1%) e na construção 
(1,2%). O setor de eletricidade 
manteve-se estável e a indús-
tria extrativa mineral recuou 
1,2%. 

Entre os serviços, todos os 
segmentos tiveram alta, com 

destaque para os transportes 
(5,4%) e o comércio (2,9%).

Sob a ótica da deman-
da, foram registradas altas de 
1,2% no consumo das famílias, 
1,1% na formação bruta de ca-
pital fixo (investimentos) e de 
0,6% no consumo do governo.

No setor externo, as expor-
tações cresceram 1,3% e as im-
portações, 3,7%.

O processo de abertura de 
empresa está mais rápido, fa-
cilitando a vida do empresário. 
Operando apenas de forma di-
gital desde julho em Porto Ale-
gre, a Junta Comercial, Indus-
trial e Serviços do Rio Grande 
do Sul (Jucis) afirma ter reduzi-
do o tempo médio para abertu-
ra de empresas para dois dias e 
cinco horas.

Se não houver qualquer 
pendência no processo, porém, 
o prazo chega a ser de poucas 
horas. Para o Interior, o prazo 
ainda é mais longo (seis dias e 
sete horas). O fim do uso do pa-
pel só se torna obrigatório fora 
da Capital em 1 de dezembro. 
Ao todo, dos 30 milhões de do-

Está mais rápido abrir uma empresa no Rio Grande do Sul
cumentos do acervo da Jucis, 28 
milhões foram digitalizados.

Desses, 18 milhões foram 
levados ao ambiente eletrônico 
em parceria com o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) ini-
ciada em 2014. Os dois milhões 
restantes não foram digitaliza-
dos por serem muito antigos, 
segundo Flores, sem o Número 
de Identificação do Registro de 
Empresas (Nire), cadastro das 
empresas nas juntas comerciais.

“Precisariam de tratamento 
especial, não daria para fazer de 
forma rápida como os outros”, 
justifica Flores, convidado de 
ontem do Tá na Mesa, promo-
vido pela Federasul. O maior 

ganho com a digitalização, para 
o presidente, reside na agilida-
de. “No caso das certidões, por 
exemplo, hoje já é possível se-
rem tiradas em casa quase que 
instantaneamente”, argumenta 
Flores, lembrando que a maior 
demora no processo, atualmen-
te, vem da compensação do pa-
gamento, externo à Jucis.

“Quanto mais rápido forem 
os processos, mais o empre-
sário criará emprego, mais o 
governo arrecada, é bom para 
todos”, analisa o presidente. 
Antes, de acordo com Flores, 
o tempo médio para a abertura 
de empresas chegava a passar 
dos 20 dias, por conta da neces-
sidade de os papeis passarem 
por diversos setores internos. 

Na Capital, os processos feitos 
de forma digital já estão con-
solidados, após um período de 
ajuste por parte dos usuários 
para se acostumarem aos novos 
trâmites. No Interior, Flores 
demonstra preocupação com 
alguns casos possíveis, como lo-
calidades onde não haja acesso 
à internet de boa qualidade ou 
mesmo profissionais ainda pou-
co acostumados com o ambien-
te eletrônico.

Esses casos serão resolvidos 
pontualmente, segundo Flores, 
lembrando que estão sendo fei-
tos cursos e palestras nas cida-
des gaúchas para apresentar o 
novo processo. Na quinta-feira 
da semana que vem, 1 novem-
bro, os requerimentos envol-

vendo sociedades anônimas e 
consórcios passam a ser acei-
tos apenas de forma digital no 
Interior, como uma espécie de 
teste para a adesão de todos os 
outros requerimentos no mês 
seguinte.

Flores ainda afirmou que a 
Jucis pretende aproveitar parte 
do seu espaço físico, no Centro 
da Capital, que se tornou ociosa 
pela diminuição do movimento 
de pessoas com o processo digi-
tal. “Nossa ideia é criar uma sala 
do empreendedor gaúcho, em 
parceria com o Sebrae e a Pre-
feitura de Porto Alegre”, conta 
o presidente. Há tratativas com 
o Banrisul, segundo Flores, para 
a captação dos recursos neces-
sários para a reforma.
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Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

O CTG Laços da Amizade, sito na Rua Amadeu Zambon, nº 95, 
Bairro Borgo- Bento Gonçalves – RS, filiado a 11ª RT, representado 
pelo Sr Marcos Eduardo Madiero,  Presidente do Conselho Consultivo 
no uso de suas, atribuições e de acordo com o estatuto da entidade, 
convoca a todos os sócios, para a Assembléia Ordinária á realizar-se 
em seu galpão no dia 15 de novembro de 2018, ás 19h30min em pri-
meira chamada com a maioria dos sócios e em segunda chamada as 
20h, com qualquer número de associado.

Os interessados em concorrer á eleição da nova patronagem de-
vem apresentar sua chapa documentada em oficio até 7(sete) dias 
antes da eleição ao Conselho Consultivo, conforme Art.38 do Estatuto.

Só terão direito a voto associados em dia com a tesouraria.

ORDEM DO DIA
1ª – Prestação de contas, gestão 2018.
2ª – Eleição da nova Patronagem, gestão 13 Art. 26 e 27 do Es-

tatuto.
3ª – Eleição do Conselho Fiscal. Art. 24 e 25 do Estatuto.
4ª – Assuntos Gerais.
Sem mais

Bento Gonçalves, 24 de outubro de 2018.

Marcos Eduardo Madiero
Conselho Consultivo

A importância social da 
manifestação artística e o valor 
da educação foram temas abor-
dados em dois dias, com três 
eventos inteiramente voltados 
para crianças e adolescentes de 
escolas da rede pública. O palco 
da Casa das Artes e o auditório 
do Dall’Onder Hotel receberam, 
ao todo, mais de 800 estudan-
tes, de 11 a 16 anos, para ouvir 
conselhos dos grandes nomes da 
música.

No primeiro dia, 22, os ar-
tistas falaram das dificuldades 
que passaram na infância e dos 
obstáculos que tiverem de supe-
rar no início de suas carreiras. 
Dodô, vocalista da banda Pixote, 
e Rappin’ Hood fizeram ques-
tão de afirmar que o esforço, o 
estudo e o respeito, podem ser 
o caminho para conquistas os 
objetivos. Os animados e aten-
tos expectadores receberam os 
conselhos e tiveram palavras de 
incentivo em meio a apresenta-
ções musicais.

Tico Santa Cruz falou sobre 
a importância de os estudantes 

Estudantes da rede pública participam de evento 
com músicos de todo o país

Os artistas falaram das dificuldades que passaram na infância e dos obs-
táculos que tiverem de superar no início de suas carreiras

desenvolverem seu senso crítico 
a partir do conhecimento que 
adquirem, principalmente por 
meio do estudo. E ao som dos 
versos “Não tenha medo desse 
amor [...] você me faz tão bem” 
propôs um bonito momento no 
qual os expectadores trocaram 
abraços.

No dia seguinte, os desta-
ques foram a apresentação do 
violonista Robson Miguel, o ator 

e cantor Daniel Del Sarto, que 
após acompanhar Rappin’ Hood 
passou mensagem aos alunos so-
bre a importância de não fingir, 
ser verdadeiro consigo mesmo 
e procurar sempre melhorar e, 
também, a performance de Mar-
cos Bavini, filho do cantor Sér-
gio Reis.

Enquanto o filho se apre-
sentava na Casa das Artes, o pai 
falava em espaço reservado no 
hotel Dall’Onder, onde alunos 
ouviram histórias e canções do 
próprio Sérgio Reis, além dos 
compositores Carlos Colla, Mi-
chael Sullivan e Paulo Massadas. 
Os alunos haviam feito trabalho 
escolar de pesquisa sobre nomes 
da música brasileira e tiveram a 
oportunidade de ouvir os artis-
tas cantarem e contarem curio-
sidades.

A série de eventos, que foi 
apresentada pela cantora Gisa 
Nunez e por Gustavo Vitorino, 
teve ainda a participação do 
grupo Bom Gosto, do sertanejo 
Marcelo Bhering, dos cantores 
gaúchos Délcio Tavares e Carli-
nhos Freitas e do Guri de Uru-
guaiana, que alegrou os peque-
nos com seus causos.

Os eventos foram acompa-
nhados por professores e auxi-
liares das escolas.

Organizado pela Comissão 
Especial do Jovem Advogado 
(CEJA), o Programa OAB vai à 
Escola está em seu terceiro ano 
consecutivo, atingido, de março 
a outubro de 2018, aproxima-
damente 420 alunos, de 8º e 9º 
anos do Ensino Fundamental 
da rede municipal de ensino. O 
Programa tem como meta apre-
sentar noções sobre direitos e 
deveres do cidadão, tendo em 
vista que as  atitudes tomadas 
sempre interferem no convívio 
com a família, escola e comuni-

420 alunos participam do programa OAB vai à escola em 2018   
dade.

Assim, são propostos temas, 
para serem abordados nas pales-
tras, escolhidos pelos diretores 
dos educandários, sendo: “ Os 
Direitos e Garantias Funda-
mentais dos Cidadãos e o Direi-
to do Consumidor; O Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
com Ênfase no Ato Infracio-
nal e Medidas Socioeducativas 
Aplicadas ou Violência Domés-
tica ou Escolar (bullyng e as 
formas de denúncia, uso e porte 
de drogas)”. Após a explanação, 

é aberto espaço para perguntas 
que, geralmente, são relaciona-
dos a Bullyng, o Código Penal e 
a Lei Maria da Penha.

Matheus Barbosa, coorde-
nador do programa, destaca que 
o projeto é muito importante 
para a entidade e para a comu-
nidade, pois proporciona aos 
jovens advogados uma oportuni-
dade de contato com o público, 
aprimorando a oratória e conhe-
cimentos. E para a sociedade em 
formação, proporciona noções 
básicas do que é ser um cidadão, 
com todas as suas responsabili-
dades.

“O projeto deu certo em 
Bento Gonçalves pelo fato de 
que existe uma preocupação 
com o ensino de qualidade para 
as crianças e adolescentes, tanto 
da parte da entidade quanto do 
Município através da Secretaria 
Municipal de Educação”, salien-
ta Barbosa. Para o ano de 2019 
todas as escolas terão oportuni-
dade, novamente, de contar com 
o apoio do projeto OAB Vai à Es-
cola, que também é desenvolvido 
a nível estadual por outras Sub-
seções da OAB, cumprindo com 
o papel social do advogado. 

As escolas da rede públi-

ca de ensino que participaram 
foram EMEM Alfredo Aveline, 
EMEF Anselmo Luigi Picco-
li, EMEF Doutor Tancredo de 
Almeida Neves, EMEF Ernesto 
Dorneles, EMEF Lóris Antônio 
Pasquali Reali, EMEF Princesa 
Isabel, EMEF Professor Agosti-
no Brun, EMEF Professor Noely 
Clemente de Rossi, EMEF Pro-
fessor Ulysses Leonel De Gas-
peri, EMEF Professora Liete 
Tesser Pozza, EMEF Professora 
Maria Borges Frota, EMEF Ma-
ria Margarida Zambon Benini e 
EMTI São Roque – Professora 
Nilza Côvolo Kratz.

Josiane de Carli é uma das advogadas que participam do programa

Em seu sexto ano, o Prêmio 
RBS de Educação – “Ler para 
descobrir o mundo” segue com 
o seu objetivo de contribuir de 
maneira efetiva na melhoria da 
qualidade da Educação Básica 
no país valorizando o trabalho 
de professores e estudantes por 
meio de boas práticas de incen-
tivo à leitura. Mais uma vez, 
a Escola Municipal de Ensino 
Médio (EMEM) Alfredo Aveline 
está entre os finalistas do prê-
mio.

Até o dia 9 de novembro, a 
comunidade de Bento Gonçal-
ves pode votar no projeto “Vo-
zes que empoderam: Elza, Elis, 
Cecilia”, que aborda a igualda-

Projeto da Escola Alfredo Aveline concorre 
no 6º Prêmio RBS de Educação

de de gênero. De caráter mul-
tidisciplinar, aproximadamente 
200 alunos do 9º ano ao 3º do 
ensino médio participaram de 
trabalhos que culminaram na 
apresentação que ocorreu n 
Fundação Casa das Artes, em 
agosto deste ano.

Para votar entre no site 
http://www.premiorbsdeeduca-
cao.com.br/, na seção ‘Escolas 
Públicas’.

A EMEM Alfredo Aveline 
nos dois últimos anos conquis-
tou importantes prêmios na-
cionais e internacionais, com 
homenagens ao escritor inglês 
William Shakespeare e ao poeta 
brasileiro Vinicius de Moraes.
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Mais um talento de Ben-
to Gonçalves brilha no cenário 
nacional. No último sábado, dia 
20, Franco Paese, que surgiu no 
Bento Vôlei, conquistou o título 
da Supercopa de Vôlei de 2018 
com a equipe do SESI-SP, em 
final realizada na Arena Minas, 
em Belo Horizonte. Com uma 
grande atuação em quadra, os 
paulistas quebraram a hege-
monia do Sada Cruzeiro, que 
venceu as últimas duas edições 
da competição, levantando o 
primeiro título na temporada 
2018/19. 

Após a derrota no Gold Set 
para o Taubaté na final do Cam-
peonato Paulista de 2018, o SE-
SI-SP entrou em quadra para 
mais uma decisão, a qual reuniu 
os campeões das últimas duas 
edições da Superliga. Com uma 

No último domingo, dia 21, 
o Ximangos confirmou a vaga 
na final da Copa RS de Fute-
bol Americano. Em confronto 
realizado em Carlos Barbosa, a 
equipe comandada por Maurí-
cio Pecchina venceu o Buriers 
Football, de Porto Alegre, na 
prorrogação, pelo placar de 14 
a 13.

No primeiro quarto de jogo, 
as equipes travaram um embate 
bastante equilibrado dentro de 
campo, com ambas as equipes 
chegando de forma intensa ao 
ataque em busca dos primeiros 
pontos. A equipe do Buriers 
saiu na frente do placar com 
Touchdown de William Danke, 
no segundo quarto de jogo. O 
Kicker Anderson Rios conver-
teu o Extra Point, 7 a 0. 

No terceiro quarto, o Xi-
mangos reagiu na partida, em-
patando o confronto com Tou-
chdown do Quarterback (QB) 
Tomas Schmidt e com conver-
são de Extra Point do Kicker 
Luiz Ongaratto. Apesar das 
investidas durante os últimos 
dois quartos de jogo, o placar 
permaneceu até o apito final, 
levando o jogo para o Overtime 
(prorrogação). 

O Buriers teve a oportuni-
dade de sair na frente no over-
time com Field Goal, porém a 
finalização de Anderson Bar-
bosa foi bloqueado pela equi-
pe do Ximangos. A equipe da 
casa respondeu também com 

Os atletas de Bento Gon-
çalves conquistaram expressivos 
resultados na Copa Campo Bom 
de Judô, realizada no último sá-
bado, dia 20, em Campo Bom, 
reunindo cerca de 500 atletas de 
mais de 30 equipes do Estado. 
Sete atletas bento-gonçalvenses 
garantiram vaga para disputar o 
Meeting Interestadual Interclu-
bes de Santa Catarina, que ocor-
re nos dias 17 e 18 de novembro, 
na cidade de Itajaí-SC.

Com boas atuações no tata-

Bento-gonçalvense conquista a 
Supercopa de Vôlei
Jogador que iniciou a carreira no Bento Vôlei foi campeão com o 
SESI-SP

atuação desconcertante, a equi-
pe do oposto de Bento Gonçalves 
derrotou a forte equipe do Sada 
Cruzeiro por 3 sets a 0, com par-
ciais de 25 a 22, 25 a 19 e 25 a 
22, quebrando a hegemonia da 
equipe de Minas Gerais na Su-
percopa de Vôlei. 

Em sua volta para o Brasil, 
após passagem pelo voleibol eu-
ropeu, defendendo o Paris Vol-
ley, Paese conquistou o  primeiro 
título pela equipe do SESI-SP, 
logo em sua segunda temporada 
atuando na equipe paulista. 

O SESI-SP agora direcio-
na o seu foco para a Superliga 
de 2018/19, a qual inicia nesta 
sexta-feira, dia 26. Os paulis-
tas estreiam fora de casa con-
tra a equipe do Vôlei Ribeirão, 
às 21h, em Ribeirão Preto, com 
transmissão da SporTV.

Franco Paese, que surgiu no Bento Vôlei, conquistou o título da Supercopa 
de Vôlei de 2018 com a equipe do SESI-SP

Ximangos se classifica para a final 
da Copa RS de Futebol Americano  
Equipe de Carlos Barbosa venceu o Buriers Football pelo placar de 14 a 13

tentativa de Field Goal, porém 
o Kicker Luiz Ongaratto des-
perdiçou a oportunidade. No 
overtime 3, o Buriers novamen-
te passou à frente no placar com 
Touchdown de Felipe Machado, 
após bom passe do QB Carlos 
Fernandes, 13 a 7. Entretan-
to, o Ximangos se recuperou 
no confronto e Alex Cordoli-
no, marcando o segundo Tou-
chdown do Ximangos, deixou 
o placar igualado. Com efetivo 
chute de Ongaratto, os barbo-

senses garantiram a vitória e a 
classificação à final. 

A final da Copa RS aconte-
ce no dia 25 de novembro, com 
mando de campo do Ximangos, 
líder isolado da competição, 
no Clube Serrano, em Carlos 
Barbosa. A equipe de Maurício 
Pecchina agora aguarda a de-
finição de seu adversário na fi-
nal. Buriers Football e Cruzeiro 
Lions vão disputar a segunda 
vaga para a decisão no dia 3 de 
novembro.  

Em confronto realizado em Carlos Barbosa, a equipe comandada por Mau-
rício Pecchina venceu o Buriers Football, de Porto Alegre, na prorrogação, 
pelo placar de 14 a 13
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Judocas de Bento conquistam vaga para o Interestadual Interclubes de Santa Catarina
me, a Physio Judô teve sete de 
seus atletas classificados para 
a competição de nível nacional. 
Na categoria sub-11, Richard 
Lacerda e Kauã Machado Me-
negotto garantiram vaga no 
Meeting 2018. Na categoria 
sub-13, Érika Harter Knoll, 
Bruno Ruffoni Correa e David 
Arruda Prates se destacaram na 
Copa Campo Bom e também es-
tarão presentes na competição. 
Na categoria sub-15, Samara 
Strapazzon obteve expressivos 

resultados no tatame e, na ca-
tegoria sub-18, Celine Lerin 
também carimbou seu nome 
entre os classificados para o 
Meeting.

A competição interestadu-
al vai abranger atletas do Rio 
Grande do Sul, Santa Catari-
na, Paraná, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Mato Grosso do Sul e 
Espírito Santo. A competição 
terá em disputa as categorias 
sub-11, sub-13, sub-15 e sub-
18, no masculino e no feminino. 

Sete atletas bento-gonçalvenses garantiram vaga para disputar o Meeting 
Interestadual Interclubes de Santa Catarina, que ocorre nos dias 17 e 18 
de novembro, na cidade de Itajaí-SC
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Esporte

Polícia

Na noite de segunda, 22, 
durante a Operação Disso-
lutio; uma guarnição da PA-
TRES – Patrulhas Especiais, 
durante ações na Travessa Aldo 
Bernardino, popular “vila do 
sapo”, visualizou um individuo 
em via pública que ao perce-
ber que seria abordado, correu 
para dentro de uma residência  
sendo acompanhado e aborda-
do na garagem da casa, onde 

Nesta terça-feira, 23, por 
volta das 9h, a Polícia Civil de 
Bento Gonçalves durante cum-
primento de mandado de busca 
e apreensão na Rua Humber-
to de Alencar Castelo Branco, 
foram encontrados diversos 
objetos e um veículo foi retido. 

Na última quarta-feira,24, 
foi reaberto o período de inscri-
ções do concurso público para 
o posto de capitão da Briga-
da Militar. Com salários de R$ 
11.620,55, são oferecidas 200 
vagas para o cargo de capitão 
do Quadro de Oficiais de Esta-
do-Maior (QOEM) – Polícia Os-
tensiva.

Para se inscrever, é preciso 
ter no máximo 29 anos idade, al-
tura mínima de 1,65m para can-
didatos do sexo masculino e 1,60 
metro para candidatas do sexo 
feminino, ser bacharel em Ciên-
cias Jurídicas e Sociais e possuir 
Carteira Nacional de Habilita-
ção, no mínimo, na categoria B. 
As inscrições, com taxa de R$ 
187,77, podem ser feitas no site 
da Fundação La Salle até 22 de 
novembro próximo. 

O concurso é composto por 
provas objetiva, discursiva, oral 
e de títulos, e exames de saúde, 
psicológico e de capacitação fí-
sica. As provas objetivas e dis-
cursivas serão aplicadas na data 
provável de 17 de fevereiro de 
2019.

São atribuições do cargo de 
capitão do quadro de Oficiais do 
Estado-Maior da Brigada Mili-
tar, entre outras previstas em lei:

– Exercício da polícia os-
tensiva, compreendendo plane-
jamento, controle, supervisão e 
execução de ações policiais;

Uma idosa de 66 anos mora-
dora do bairro Maria Goretti, re-
gistrou Boletim de Ocorrência na 
segunda-feira, dia 22, relatando 
que no dia 1º de janeiro de 2017 
seu sobrinho, utilizou seus dados 
(sem sua autorização), para o fi-
nanciamento de um veículo, com 
saldo devedor de R$ 33.888,13 e 

Na madrugada desta quin-
ta-feira,25, durante a Operação 
Dissolutio, uma guarnição da 

Na noite desta quarta-feira, 
24, durante a Operação Disso-
lutio, uma guarnição da PA-
TRES – Patrulhas Especiais, 
durante ações na Rua Angelo 
Bridi, abordou em via pública 
o indivíduo identificado como 
José e durante consulta no siste-
ma informatizado, foi verificado 
que o mesmo estava na condição 
de foragido do sistema prisio-
nal, desde o dia 6 de setembro. 
Diante dos fatos foi conduzido 
a Delegacia de Polícia para re-
gistro, ficando a disposição da 
justiça. 

Brigada Militar reabre inscrições 
de concurso para capitão

As inscrições, com taxa de R$ 187,77, podem ser feitas no site da Funda-
ção La Salle até 22 de novembro próximo
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– Comando de Órgãos de 
Polícia Militar e chefia de seções 
de escalão intermediário, com 
gestão de recursos humanos, 
logísticos, patrimoniais, finan-
ceiros e operacionais de polícia 
ostensiva;

– Executar atos de gestão de 
polícia administrativa; ministrar 
treinamentos ao efetivo sob sua 
responsabilidade;

– Presidir inquéritos poli-
ciais militares;

– Proceder a verificação e 
exame dos atos ilícitos que to-
mar conhecimento, tomando as 
providências jurídicas que o caso 
requer;

– Presidir processos admi-

nistrativos disciplinares;
– Proceder inquéritos téc-

nicos e sindicâncias administra-
tivas;

– Expedir e fiscalizar a emis-
são de documentos públicos de 
sua competência.

Aprovado no concurso pú-
blico e atendendo aos demais 
requisitos exigidos, será incluído 
na Brigada Militar na graduação 
de aluno oficial, passando a fre-
quentar o Curso Superior de Po-
lícia Militar. Ao final desse cur-
so, se aprovado, será nomeado no 
posto de Capitão, ingressando 
no Quadro de Oficiais do Esta-
do-Maior, por ato do governador 
do Estado.

Homem preso por tráfico no Progresso
PATRES – Patrulhas Especiais, 
durante ações na Rua Rua Ro-
secrel Pereira Ramos, abordou 

em via pública o indivíduo iden-
tificado como Clóvis e em re-
vista pessoal foi encontrado em 
seu bolso 36 pedras de crack, 
R$ 233 reais e um celular mar-
ca Samsung. Diante dos fatos o 
acusado foi conduzido a Dele-
gacia de Polícia para registro, 
ficando a disposição da justiça. 

Em revista pessoal foi encontrado em seu bolso 36 pedras de crack, R$ 
233 reais e um celular marca Samsung

Diante dos fatos o acusado foi con-
duzido a Delegacia de Polícia para 
registro

Prisão por tráfico no Maria Goretti
ao ser revistado, os policiais lo-
calizaram em seu bolso drogas 
e dinheiro, além de mais uma 
quantia de entorpecente es-
condida no interior do imóvel, 
totalizando 82 pedras de crack 
e 08 pinos de cocaína. Diante 
dos fatos, o acusado foi preso e 
apresentado no plantão da Polí-
cia Civil, e após o registro con-
duzido ao Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves.

Os policiais localizaram em seu bolso drogas e dinheiro, além de mais uma 
quantia de entorpecente escondida no interior do imóvel, totalizando 82 
pedras de crack e 08 pinos de cocaína

Polícia prende homem por 
porte ilegal de arma

Dentre eles, um revólver cali-
bre 32.

Foi confirmado que o acu-
sado de 34 anos estaria envolvi-
do em ocorrências nas cidades 
de Cotiporã e Bom Princípio. 
Ele foi preso e encaminhado ao 
Presídio Estadual.

Idosa vítima de estelionato
que não estaria pagando em dia.

Ela reforçou que não au-
torizou e que até falsificação de 
assinatura aconteceu durante o 
trâmite. O sobrinho relatou que 
não teve como pagar e vendeu o 
carro, mas que a pessoa que está 
com o veículo estaria inadim-
plente.

Prisão de foragido no Conceição

O homem estava foragido do siste-
ma prisional desde o dia 6 de se-
tembro
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Por volta do meio dia de 
quarta-feira,24, agentes da Polí-
cia Civil prenderam um homem 
de 29 anos acusado de tráfico de 
drogas. De acordo com os poli-
ciais da 1ª Delegacia de Polícia, 
responsável pela prisão, a ação 
fez parte da Operação Coruja e 
o acusado foi preso por volta do 
meio-dia, na Rua Augusto Ca-
prara, no bairro Licorsul. Os 
policiais já vinham investigando 
o suspeito há vários meses. Du-
rante a operação policial, eles 
flagraram o acusado no momen-
to em que ele fazia a tele-entre-
ga de cocaína para um usuário. 
Ele foi identificado como sendo 
Jonas Rafael de Almeida. Com 
ele foram encontradas algumas 
buchas de cocaína.

Na madrugada de quinta-
-feira,25, durante a Operação 
Dissolutio, uma guarnição da 
PATRES – Patrulhas Especiais, 
durante ações na Rua Victorino 
Fedato, visualizou no final de 
um beco a beira de um matagal, 
alguns indivíduos em um barra-
co, ao perceber a aproximação 
da viatura policial, o indivíduo 
posterior identificado como Jo-
acir, pulou a janela do referido 
barraco fugindo para o interior 
do mato. Ato contínuo a equi-

Na tarde de quarta-feira,24, 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) recuperou na BR 470, 
no km 196, um revólver Taurus 
calibre 32, pronto para uso, com 
seis munições intactas e a moto-
cicleta Dafra/Apache 150, placa 
de Passo Fundo, também com 
registro de furto e efetuou a pri-
são de dois homens. 

Os dois ocupantes da moto, 
sendo o condutor de 21 anos, de 
Ijuí e morando em Guaporé, fo-
ragido do sistema prisional, com 

Na última terça-feira,23, 
uma adolescente de 16 anos foi 
assaltada no bairro Borgo. O 
caso foi registrado por uma mu-
lher, que disse que por volta das 
17h, sua filha, quando saia do 
trabalho no Borgo, foi abordada 
por um indivíduo com uma faca 
que exigiu seu aparelho celular. 
Foi levado seu aparelho e depois 
o bandido fugiu. A vítima auto-
rizou o bloqueio do telefone com 
operadora, após o fato.

Um jovem de 19 anos ficou 
gravemente ferido ao cair de um 
barranco de aproximadamente 
15 metros de altura quando rea-
lizava o corte de uma árvore, na 
tarde de terça-feira, dia 23, em 

Homem preso por tráfico no Progresso
pe perseguiu o mesmo e logrou 
êxito na abordagem. No local foi 
encontrado uma planta de ma-
conha, dois tijolos e 29 porções 
de Maconha, uma pedra média 
de crack,um telefone Samsung, 
um relógio Marca Orient, três 
correntes inox, duas facas, um 
rolo de fita e R$ 1002.75 reais 
em dinheiro. Diante dos fatos o 
acusado foi preso e conduzido a 
delegacia de polícia para regis-
tro, ficando a disposição da jus-
tiça. 

A operação aconteceu no bairro 
Progresso

No local foi encontrado uma planta de maconha, dois tijolos e 29 porções 
de Maconha, uma pedra média de crack,um telefone Samsung, um relógio 
Marca Orient, três correntes inox, duas facas, um rolo de fita e R$ 1002.75 
reais em dinheiro

Jovem fica ferido após cair de barranco de aproximadamente 15 metros 

Segundo informações, o jovem e um colega de 28 anos realizavam o corte 
de uma árvore, em uma obra, às margens da BR-470, proximidades do km 
218, quando o jovem acabou caindo junto da árvore que cortava de uma 
altura de 15 metros

uma obra no bairro Vinosul. 
Segundo informações, o 

jovem e um colega de 28 anos 
realizavam o corte de uma ár-
vore, em uma obra, às margens 
da BR-470, proximidades do 

km 218, quando o jovem acabou 
caindo junto da árvore que cor-
tava de uma altura de 15 metros.

O jovem teve ferimentos 
graves na cabeça e na bacia sen-
do encaminhado com urgência 
ao hospital por uma equipe do 
Samu. O colega da vítima ficou 
em estado de choque e também 
teve de ser atendido pelo socor-
ristas do Samu. 

Adolescente 
assaltada no Borgo

Homem preso por tráfico de 
drogas no bairro Licorsul

Almeida e o usuário recebe-
ram voz de prisão em flagrante e 
foram conduzidos até a Delega-
cia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA). Os policiais 
cumpriram mandado de busca 
e apreensão na casa do acusado 
e encontraram um revólver ca-
libre 32, oito munições intactas 
calibre 32, buchas de cocaína e 
material para embalar a droga.

O usuário prestou depoi-
mento e foi liberado pelos po-
liciais. Almeida foi recolhido 
ao presídio após prestar depoi-
mento. Almeida não tinha ante-
cedentes criminais e era muito 
conhecido na cidade pelo apelido 
de Joninhas. Ele atuou como jo-
gador profissional no Esportivo e 
vários times do futebol amador.

Com o acusado foram encontradas algumas buchas de cocaína

inúmeras ocorrências de crime, 
ainda tentou passar-se por outra 
pessoa; e passageiro de Guaíba, 
26 anos, que já cumpriu 10 anos 
de pena, que portava a arma e 
disse ter comprado o veículo 
onde foi furtado.

A dupla foi encaminhada à 
Polícia Judiciária de Bento Gon-
çalves. Após o registro da ocor-
rência policial, os dois presos 
foram recolhidos ao Presídio Es-
tadual de Bento Gonçalves, am-
bos indiciados por receptação.

PRF prende dupla na BR 470
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CINEMA
Validade da programação: 25/10/2018 a 31/10/2018 
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
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1°

11  13  14  15  24
28  36  37  47  56
62  68  69  79  84
85  88  91  94  95

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2090

Federal -  extração 05330

Lotomania -  extração 1912

08  11  18  37  40  51

39663
15478
71303
10966  
18809

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
19/10

Sáb
20/10

Dom
21/10

Seg
22/10

Sol com muitas 
nuvens. Chuva 
a qualquer hora

Sol com muitas 
nuvens. Chuva 
a qualquer hora

Sol com muitas 
nuvens

Sol com muitas 
nuvens. Chuva 
a qualquer hora

↑ 23°C
↓ 14°C

↑ 20°C
↓ 12°C

↑ 22°C
↓ 11°C

↑ 23°C
↓ 12°C

Shopping Bento

Halloween
14:00h - Legendado 2D 
16:20h - Dublado 2D
18:40h - Legendado 2D
21:00h - Dublado 2D

Quatro década depois de ter 
escapado do ataque de Mi-
chael Myers em uma noite 
de Halloween, Laurie Stro-
de (Jamie Lee Curtis) terá 
que confrontar o assassino 
mascarado pela última vez. 
Ela foi perseguida pela me-
mória de ter sua vida por um 
triz, mas dessa vez, quando 
Myers retorna para a cida-
de de Haddonfield, ela está 
preparada.

PéPequeno
14:00h - Dublado 2D 
16:00h - 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.

Venom
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

Tudo por 
um Pop Star
13:45h - Nacional 2D
16:20h - Nacional 2D
18:45h - Nacional 2D
21:10h - Nacional 2D

A banda pop Slavabody Dis-
co Disco Boys, febre entre 
as meninas de todo o Brasil, 
anuncia que irá tocar no Rio 
de Janeiro. Fãs de carteiri-
nha do grupo, as adolescen-
tes e melhores amigas Gabi 
(Maísa Silva), Manu (Klara 
Castanho) e Ritinha (Mel 
Maia) farão de tudo para 
que seus pais deixem que 
elas assistam ao show do 
grupo longe da cidade onde 
moram.

PéPequeno
13:45h - Dublado 3D 
16:20h - Dublado 3D

A Freira
18:45h - Dublado 2D

O Mistério 
do Relógio 
na Parede
21:10h - Legendado 2D

Lewis (Owen Vaccaro), de 
apenas 10 anos, acaba de 
perder os pais e vai morar 
em Michigan com o tio Jo-
nathan Barnavelt (Jack Bla-
ck). O que o jovem não tem 
ideia é que seu tio e a vizinha 
da casa ao lado, Sra. Zim-
merman (Cate Blanchett), 
são, na verdade, feiticeiros.


