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As compras feitas por car-
tão de crédito têm gerado um 
número alto de reclamações no 
Procon de Bento Gonçalves. Nos 
primeiros nove meses deste ano 
o órgão recebeu pelo menos 75 
reclamações de consumidores 
relatando terem sido lesados 
após comprarem nos mais va-
riados setores. Nos 12 meses de 
2017 o Procon recebeu 124 re-
clamações, sendo que 122 foram 
atendidas.

De acordo com a coordena-
dora do Procon, Karen Batta-
glia, inicialmente é aberto uma 
notificação para empresa ou ór-
gão solicitando esclarecimentos 
sobre o caso.

“Se a resposta for negati-
va, o consumidor pode contatar 
o Procon novamente onde será 
emitido uma segunda notifica-
ção, com a descrição dos fatos. 
Em caso de uma segunda nega-
tiva o Procon emite uma certi-
dão de cunho judicial, em que o 
consumidor é instruído a entrar 

Cobranças indevidas em cartões de crédito  tendem 
a crescer nos próximos meses, alerta Procon
Procon recebeu pelo menos 75 reclamações envolvendo carNo último ano o órgão recebeu 124 reclamações no decorrer dos 12 meses, mas de acordo com a coordena-
dora, existe a possibilidade das reclamações deste ano superarem 2017

pela justiça”, explica.

Principais reclamações
Segundo Karen, “as princi-

pais reclamações são telefonia, 
internet e televisão, mas os ca-
sos de cartão de crédito tem au-
mentado. Na maioria das vezes o 
consumidor relata que apareceu 
nos extratos mensais um des-
conto, que não era de seu conhe-
cimento”, diz.

Ainda de acordo com a coor-
denadora do órgão “com as com-
pras de fim de ano a tendência 
é que as reclamações aumentem. 
É preciso te cuidado na hora do 
uso do cartão, não pagar o mí-
nimo para não correr juros, pois 
não são regulados pelo Procon”.

Como funciona o 
consignado via cartão
Dentre as opções usuais de 

crédito, o consignado é aquela 
que, atualmente, mostra-se mais 
vantajosa, por conta dos juros 
mais baixos do que os cobrados 

pelo mercado em outras modali-
dades de empréstimo. Vale lem-
brar, porém, que empréstimo e 
cartão podem ter seu uso com-
binado.

Hoje, o limite de consigna-
ção da renda do aposentado é de 
35% (percentual do salário que 
pode ser comprometido com o 
pagamento da prestação). Esse 
limite é estabelecido por lei, mas 
a divisão é feita da seguinte for-
ma: é permitido considerar 30% 
da renda para desconto auto-
mático do empréstimo na ren-
da mensal. Os 5% restantes são 
exclusivos para consignação via 

cartão.
As taxas de juros variam de 

banco para banco, mas o BC fi-
xou um limite para os segurados 
da Previdência Social: 2,08% ao 
mês. De acordo com a Associa-
ção Nacional de Executivos de 
Finanças, Administração e Con-
tabilidade (Anefac), a taxa mé-
dia no cartão é de 3,5% ao mês.

Cuidados com 
o crédito consignado
O crédito consignado, tam-

bém chamado de empréstimo 
consignado, é um empréstimo 

com pagamento indireto, cujos 
parcelas são deduzidas direta-
mente da folha de pagamento 
da pessoa física, beneficiada pelo 
crédito concedido.

Consiginatário é o órgão en-
carregado de recolher os valores 
do beneficiado pela concessão, e 
em se tratando de crédito con-
signado, é a empresa pagadora 
do salário da pessoa, sendo que 
esta, fica responsável pelo paga-
mento dos juros do crédito.

O contrato em que se aponta 
um consignatário é denominado 
consignação.O crédito consig-
nado foi criado em 2004 e trou-
xe alívio para os servidores, que 
antes dependiam de emprésti-
mos pessoais, oferecidos a juros 
exorbitantes, de até 75% ao ano, 
em bancos e, de até 208% ao ano, 
em financeiras.Em setembro de 
2004, por meio da Lei nº 10.953, 
o crédito consignado passou a 
ser oferecido a aposentados e 
pensionistas do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS).

Um dos maiores problemas em Bento Gonçalves são questões envolvendo 
créditos consignados via cartão
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Mais da metade dos con-
tratos do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) em 
fase de amortização em junho 
está com pagamento atrasado. 
Segundo o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), de um total de 
727.522 contratos, 416.137 
(57,1%) estão irregulares. As 
dívidas já totalizam cerca de 
R$ 20 bilhões.

Na avaliação do diretor de 

Número de beneficiários do Fies em situação irregular bate recorde
57% dos contratos em fase de amortização está com pagamento atrasado

gestão do Fies, Pedro Pedro-
sa, o déficit pode triplicar nos 
próximos anos, caso o nível de 
inadimplência não seja con-
trolado. Um dos argumentos 
do governo federal para jus-
tificar a reestruturação do 
programa foi, justamente, a 
quantidade de estudantes que 
não conseguiam manter suas 
parcelas em dia. De acordo 
com o Ministério da Educa-
ção (MEC), já no ano passado 

eram constatados aumentos 
consecutivos no percentual de 
inadimplência.

No início de 2018 o Fies 
foi reformulado e passou a 
contar com três linhas de fi-
nanciamento. Na primeira, 
para estudande com renda 
familiar mensal até três salá-
rios mínimos, o aluno paga as 
prestações sem juros. Já as ou-
tras modalidades de financia-
mento, reunidas sob a classi-
ficação P-Fies, são destinadas 
a estudantes com renda per 
capita mensal familiar de até 
cinco salários mínimos. Nesses 
casos, uma taxa de juros inci-
de sobre a prestação, com um 
valor determinado pela insti-
tuição bancária na qual foi fe-
chado o contrato. Em todas as 
modalidades do programa, o 
universitário começa a quitar 
seu débito somente após sua 
formatura em seu curso.

Inicialmente, o governo 
decidiu destinar 100 mil das 
310 mil vagas à modalidade 
de prestações com juros zero. 

Para as modalidades P-Fies, 
foram abertas 150 mil vagas 
para estudantes das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-O-
este e 60 mil vagas distribuí-
das em todo o Brasil.

Desemprego
Pedrosa diz que foi por es-

tar ciente do possível impacto 
da crise econômica que o go-
verno federal buscou incorpo-
rar ao Novo Fies a prévia do 
valor das prestações a serem 
pagas. Com isso, haveria, em 
tese, uma tendência de o aluno 
reservar a quantia necessária 
para quitá-las dentro do pra-
zo de vencimento. “Antes, ele 
não sabia o total da dívida, 
ia descobrindo quando ia fa-
zendo os aditamentos. O que 
trouxemos para o novo modelo 
foi uma maior transparência. 
[Atualmente] Quando for fa-
zer o cálculo, vai saber qual a 
taxa percentual de correção 
que a mantenedora pode co-
brar.”  

O diretor informou, ainda, 

que o governo deve definir, até 
o mês que vem, medidas capa-
zes de reduzir o alto índice de 
inadimplência entre os benefi-
ciários do programa.

Dados do Censo da Edu-
cação Superior, apresentado 
pelo Ministério da Educação 
na semana passada, demons-
tram que, desde 2015, tanto o 
Fies como o ProUni têm sido 
trocados por outras formas de 
financiamentos e bolsas estu-
dantis, como aqueles ofereci-
dos pelas próprias instituições 
de ensino e governos munici-
pais e estaduais.

Conforme o levantamen-
to, em 2015, o Fies foi a porta 
de acesso para quase metade 
(49,5%) dos alunos matricu-
lados na rede privada median-
te bolsa ou financiamento. 
Em 2017, a porção caiu para 
37,1%, ficando em uma faixa 
intermediária na preferên-
cia de universitários com esse 
perfil, entre ProUni (21,1%) 
e demais formas de aportes 
(41,8%).

O MEC solicitou ao presi-
dente Michel Temer e à Casa 
Civil na última quarta-feira 
(27) para que o início do ho-
rário de verão fosse adiado, 
justamente por ser a mesma 
data em que a primeira prova 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio acontece. No início 
do horário de verão, dez es-
tados e o Distrito Federal de-
vem adiantar o relógio em uma 
hora, o que pode prejudicar os 
candidatos do exame. As datas 
das provas foram divulgadas 
pelo Ministério da Educação 
em janeiro.

Normalmente o horário 
de verão tem início a partir 
da meia-noite do terceiro do-
mingo de outubro, porém um 
decreto assinado em dezembro 
do ano passado pelo presiden-
te, que alterou a data, definin-
do o início para o primeiro do-
mingo de novembro.

A alteração da data foi um 
pedido do Tribunal Superior 
Eleitoral que solicitou a mu-
dança para não coincidir com 
o segundo turno das eleições 
deste ano, que está marcado 
para o dia 28 de outubro. O 
Tribunal ainda argumentou 
que a alteração visa dar agili-
dade na apuração e na divulga-
ção dos resultados das Eleições 

MEC solicita mudança do início do 
horário de verão por causa do Enem
Termo assinado pelo presidente Michel Temer no fim do ano passado, previa a mudança da data de 
início do horário de verão, que coincide com a primeira data da prova do Enem

2018, afinal, o início das apu-
rações com horários diferentes 
em alguns estados que não im-
plantam o horário de verão.

O Palácio do Planalto ainda 
não respondeu a respeito, e o 
Inep não discute a possibilida-

de de alterar as datas previstas 
para as provas. Se o pedido não 
for acatado, o horário de verão 
começará na data prevista até 
o momento, 4 de novembro e 
termina em 16 de fevereiro de 
2019.

A alteração da data foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral que solici-
tou a mudança para não coincidir com o segundo turno das eleições deste 
ano, que está marcado para o dia 28 de outubro

O final de semana será de sol e 
tempo firme na Serra Gaúcha. De 
acordo com informações do Cli-
matempo, as temperaturas fica-
ram próximas dos 30°C em Bento 
Gonçalves. Neste sábado a mínima 
será de 15°C e a máxima de 29°C. 
No domingo pode ter pancadas, 
porém a previsão é de no máximo 
10 mm de chuva. A temperatura 
fica entre 16°C e 28°C.

Prognóstico da primave-
ra

A primavera começou no Bra-
sil às 22h53 de sábado, dia 22, e 
está prevista para terminar em 
21 de dezembro. A estação pode 
ser marcada pela ocorrência do 
fenômeno climático El Niño, ca-
racterizado pelo aquecimento 
das águas da superfície do oceano 
pacífico. Se confirmado, provavel-
mente, terá de curta duração e in-
tensidade baixa ou moderada.

“A maioria dos modelos di-
nâmicos e estatísticos, gerados 
pelos principais centros interna-
cionais de Meteorologia, indicam 
uma probabilidade superior a 60% 
que se desenvolva um novo episó-
dio de El Niño, durante o final da 
primavera/2018 e início do verão 
de 2019”, disse em prognóstico o 
Inmet (Instituto Nacional de Me-
teorologia).

O Instituto disse ainda espe-
rar por atualizações futuras sobre 
o progresso do El Niño. “Existem 

Final de semana de sol e 
temperatura alta na Serra

outros fatores, como a temperatu-
ra na superfície do oceano Atlân-
tico Tropical e na área oceânica 
próxima à costa do Uruguai e da 
Região Sul, que poderão influen-
ciar o regime de chuvas no Brasil, 
dependendo da combinação des-
tes fatores durante esta estação”.

Em 2015, por exemplo, um 
grande evento de El Niño preju-
dicou as produções de cacau, chá e 
café em toda a Ásia e África, além 
de favorecer incêndios florestais 
em Singapura e inaugurou o in-
verno mais quente já registrado 
nos Estados Unidos, sufocando a 
demanda de gás natural no país.

Climatologicamente, segun-
do o Inmet, a primavera é carac-
terizada por ser um período de 
transição entre as estações seca e 
chuvosa no setor central do Brasil. 
“Há o início da convergência de 
umidade, que define a qualidade 
do período chuvoso sobre as regi-
ões Centro-Oeste e Sudeste, bem 
como a parte centro-sul da Região 
Norte”, explicou.

Durante a estação, são espe-
rados acumulados de menos de 
100 milímetros no norte da Re-
gião Nordeste. Mais chuvas são 
esperadas no Sudeste, Centro-O-
este, Acre e Rondônia com a Zona 
de Convergência do Atlântico Sul 
(ZCAS). No Sul, são previstas 
chuvas fortes, rajadas de vento, 
descargas atmosféricas e eventual 
granizo com Complexos Convec-
tivos de Mesoescala (CCM).
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Estudantes de escolas públi-
cas de todo o país estão partici-
pando da Olimpíada Brasileira 
de Matemática da Escola Públi-
ca (OBMEP). As provas são con-
sideradas de grande grau de di-
ficuldade, mas uma estudante de 
Bento Gonçalves tem mostrado 
persistência ao realizar o exame. 
Érica Vilarino da Silva, de 16 
anos, é estudante do 2º ano de 
uma escola estadual e neste ano 
fez a prova pela sexta vez. 

A Gazeta conversou com 
Érica e com outros estudantes 
que participaram da edição 2018 
do OBMEP. Foi perguntado aos 
jovens sobre a importância da 
prova e o incentivo oferecido 
pela escola que estudam. O exa-
me da segunda fase aconteceu 
no último domingo,15, com a 
participação de mais de 900 mil 
estudantes do 6º ano do ensino 
fundamental ao 3º ano do ensino 
médio de todo o país. 

Estudante de Bento participa pela sexta vez da 
Olimpíada Brasileira de Matemática

Bernardo Dal Castel
16 anos
Estudante do 2º ano 
do ensino médio

Cristiane Taufer
17 anos
Estudante do 2º ano 
do ensino médio

Bárbara Giordani Cristofoli
16 anos
Estudante do 2º ano 
do ensino médio

Ingrid Toniolo Tomasini
16 anos
Estudante do 1º ano 
do ensino médio

Letícia Faccin
15 anos
Estudante do 1º ano 
do ensino médio

Quantas vezes participaste 
da prova e como foram as expe-
riências?

Quatro vezes e foram boas 
por conta do raciocínio que deve 
ser utilizado.

A escola que estuda incenti-
va a participação dos alunos na 
OBMEP?

Na minha opinião não por 
que poderiam passar atividades 
para ajudar os alunos a ter mais 
lógica para compreender melhor 
as questões.

Quais as dicas que você dei-
xa para quem está fazendo a 
prova pela primeira vez?

Que pesquise e entre mais 
no assunto porque a prova abre 
portas para muitas coisas boas 
que podem colaborar para sua 
vida escolar.

Maria Eduarda Buffon
14 anos
Estudante do 9º 
do ensino fundamental

Quantas vezes participaste 
da prova e como foram as expe-
riências?

No ano de 2018 foi a sexta 
vez que estive participando da 
prova da OBMEP. Em resumo, 
é uma prova lógica, o que exige 
o estudo do conteúdo de análise 
combinatória para desenvolver 
muitas questões. As provas des-
tinadas ao ensino fundamental 
são de grau mais fácil do que as 
provas direcionadas aos alunos 
de ensino médio.

A escola que estuda incenti-
va a participação dos alunos na 
OBMEP?

Fiz a prova da OBMEP em 
duas escolas diferentes, ambas 
não incentivam tanto. Afinal, 
muitos conteúdos presentes na 
prova não são aplicados no ensi-
no fundamental, nem no 1º ano 
do ensino médio.

Quais as dicas que você dei-

Érica Vilarino da Silva
16 anos
Estudante do 2º ano 
do ensino médio

Quantas vezes participaste 
da prova e como foram as expe-
riências?

Acredito que foram duas ve-
zes, a prova oferece um bom de-
safio pra testar o conhecimento 
na área.

A escola que estuda incenti-
va a participação dos alunos na 
OBMEP?

Sim, a escola oferece incen-
tivo na realização, por parte dos 
professores responsáveis pelo 
ensino da matemática.

Quais as dicas que você dei-
xa para quem está fazendo a 
prova pela primeira vez?

Fazer a prova com calma, ler 
as questões com atenção e revi-
sar.

riência foi boa, porém não con-
segui passar da segunda fase da 
prova. Porque ela é bem mais 
específica, pedindo a resolução 
de todas as questões. E claro, o 
nível de dificuldade é mais alto.

A escola que estuda incenti-
va a participação dos alunos na 
OBMEP?

Não incentiva o tanto quan-
to deveria.

Quais as dicas  que você 
deixa para quem está fazendo a 
prova pela primeira vez?

Tentar resolver exercícios 
das provas antigas, e procurar 
desenvolver bastante o raciocí-
nio lógico.

Quantas vezes participaste 
da prova e como foram as expe-
riências?

Participei uma vez, foi uma 
boa experiência para adquirir 
novos conhecimentos.

A escola que estuda incenti-
va a participação dos alunos na 
OBMEP?

Sim                                               

Quais as dicas  que você 
deixa para quem está fazendo a 
prova pela primeira vez?

Ter concentração e noção 
básica sobre lógica ajuda bas-
tante.

Vencedores
O anúncio dos vencedores 

está previsto para ocorrer no dia 
21 de novembro, na página da 
competição. Para os estudantes 
de escolas públicas serão 500 
medalhas de ouro, 1,5 mil de 
prata, 4,5 mil de bronze.

Já os estudantes de escolas 
particulares receberão 75 meda-
lhas de ouro, 225 de prata, 675 
de bronze. A Obmep também 
irá homenagear estudantes com 
menções honrosas. Serão até 
46,2 mil menções honrosas para 
estudantes de escolas públicas e 
5,4 mil menções para estudantes 
de escolas privadas.

Recorde de 
participação
Para a segunda fase da 

Olimpíada Brasileira de Mate-
mática foram aprovados 952.839 
alunos, a maioria deles, 906.688 
estudantes, de escolas públicas. 
A primeira fase da Obmep teve 
a participação de 18,2 milhões 
estudantes de 54.496 escolas.

Segundo a organização, esta 
edição da Olimpíada teve de 
um número recorde de estabe-
lecimentos de ensino inscritos, 
o que representou um envolvi-
mento de 99,4% dos municípios 
brasileiros na competição.

O evento é promovido pelo 
MEC e pelo Ministério da Ci-
ência e Tecnologia (MCT) e re-
alizado pelo Instituto de Mate-
mática Pura e Aplicada (Impa), 
com apoio da Sociedade Brasi-
leira de Matemática (SBM).

Quantas vezes participaste 
da prova e como foram as expe-
riências?

Participei cinco vezes da 
prova, não foram experiências 
tão boas, pois matemática não 
é uma matéria da qual eu goste 
muito.

A escola que estuda incenti-
va a participação dos alunos na 
OBMEP?

Não

Quais as dicas  que você 
deixa para quem está fazendo a 
prova pela primeira vez?

Atenção nas alternativas

xa para quem está fazendo a 
prova pela primeira vez?

A interpretação de texto é 
um fator importantíssimo para 
a resolução das questões pois a 
grande maioria podem ser resol-
vidas a partir de lógica.

Quantas vezes participaste 
da prova e como foram as expe-
riências?

Participei três vezes e foram 
boas experiências, apesar de ter 
questões que não tem muita ló-
gica para se aplicar a determi-
nados alunos de determinada 
idade.

A escola que estuda incenti-
va a participação dos alunos na 
OBMEP?

Sim, através de notas por 
participação na prova é quanti-
dade de acertos.

Quais as dicas  que você 
deixa para quem está fazendo a 
prova pela primeira vez?

Manter a calma, ler tudo 
quantas vezes achar necessário e 
tentar montar uma lógica, pois a 
maioria das questões são de ló-
gica.

Quantas vezes participaste 
da prova e como foram as expe-
riências?

Participei uma vez, a expe-
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Trabalhadores do setor pri-
vado contam com uma nova op-
ção de crédito disponibilizado 
pela caixa desde a última quar-
ta-feira (26). É o empréstimo 
consignado com uso do Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço, como garantia. Segundo 
o Ministério do Trabalho, no 
momento apenas a Caixa Eco-
nômica Federal oferece esse tipo 
de linha de crédito, que pode ser 
solicitada em qualquer agência 
do banco público. Outras insti-
tuições financeiras poderão dis-
ponibilizar a nova linha de cré-
dito, desde que sigam as regras 
estabelecidas.

O crédito está disponível 
para 36,9 milhões de trabalha-
dores com carteira assinada. Os 
juros não poderão ultrapassar 
3,5% ao mês, percentual até 50% 
menor do que o de outras ope-
rações de crédito disponíveis no 
mercado e o prazo de pagamento 
será de até 48 meses, o que tota-
liza quatro anos.

Usar o FGTS como uma ga-
rantia para o crédito consignado 
proporciona juros mais baixos 
pois os recursos da conta do 
trabalhador no fundo cobrirão 
eventuais “calotes” ou falta de 
pagamento, reduzindo o risco 
para os bancos e permitindo que 
o banco oferte empréstimos com 
taxas menores.

Os valores emprestados 
dependerão do quanto os tra-
balhadores têm depositado na 
conta vinculada do FGTS. Pelas 
regras, eles podem dar como ga-
rantia até 10% do saldo da conta 
e a totalidade da multa em caso 
de demissão sem justa causa, va-
lores que podem ser retidos pelo 
banco no momento em que o tra-

Caixa disponibiliza nova opção de 
crédito com FGTS como garantia
A medida é válida apenas para trabalhadores do setor privado

balhador perder o vínculo com a 
empresa em que estava quando 
fez o empréstimo consignado.

Desde 2016, a Lei 13.313 
previa o uso de parte do saldo do 
FGTS como garantia nas ope-
rações de crédito consignado. 
No entanto essa modalidade não 
funcionou pois a falta de regula-
mentação trazia insegurança aos 
bancos. Instituições financeiras 
só eram informadas do saldo do 
fundo no caso de um eventual 
desligamento da empresa, sendo 
assim, a possibilidade de que o 
funcionário durante a vigência 
do crédito consignado sacasse 
parte do FGTS para comprar 
um imóvel, reduziria a quantia 
que poderia servir de garantia 
aos bancos. O valor que fica re-
servado como garantia do em-
préstimo, permanecerá na conta 
do trabalhador, onde vai render 
normalmente até a quitação do 
empréstimo. A garantia somen-
te será utilizada pelo banco caso 
o empregado seja demitido, sem 
justa causa, e o banco não tenha 
mais como efetuar os descontos 
das parcelas do crédito consig-
nado do salário.

Os consumidores que caíram 
no rotativo do cartão de crédito 
pagaram juros mais caros em 
agosto. A taxa média do rotati-
vo do cartão de crédito subiu 2,6 
pontos percentuais em relação a 
julho, chegando a 274% ao ano.

Esses dados foram divul-
gados na quarta-feira, 26, pelo 
Banco Central (BC), em Brasí-
lia. A taxa média é formada com 
base nos dados de consumidores 
adimplentes e inadimplentes.

No caso do consumidor 
adimplente, que paga pelo me-
nos o valor mínimo da fatura do 
cartão em dia, a taxa chegou a 
250,3% ao ano em agosto, com 
redução 1,8 ponto percentual 
em relação a julho.

Já a taxa cobrada dos con-
sumidores que não pagaram ou 
atrasaram o pagamento mínimo 
da fatura (rotativo não regular) 
subiu 6,1 pontos percentuais, 
indo para 291,3% ao ano.

O rotativo é o crédito to-
mado pelo consumidor quando 
paga menos que o valor integral 
da fatura do cartão. O crédito 
rotativo dura 30 dias. Após esse 
prazo, as instituições financeiras 
parcelam a dívida.

Em abril, o Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) definiu 
que clientes inadimplentes no 
rotativo do cartão de crédito 
passem a pagar a mesma taxa de 
juros dos consumidores regula-
res. Essa regra entrou em vigor 
em junho deste ano.

Mesmo assim, a taxa fi-
nal cobrada de adimplentes e 
inadimplentes não será igual 
porque os bancos podem acres-
centar à cobrança os juros pelo 
atraso e multa.

A taxa de juros do cheque 

Juros do rotativo do cartão de 
crédito sobem para 274% ao ano

A taxa média do rotativo do cartão de crédito subiu 2,6 pontos percentuais 
em relação a julho, chegando a 274% ao ano

especial ficou estável em agosto 
comparada a julho em 303,2% ao 
ano. Assim continua a ser a me-
nor taxa desde março de 2016, 
quando estava em 300,8% ao 
ano.

As regras do cheque espe-
cial mudaram em julho. Segun-
do a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), os clientes 
que utilizam mais de 15% do li-
mite do cheque durante 30 dias 
consecutivos passaram a receber 
a oferta de um parcelamento, 
com taxa de juros menores que a 
do cheque especial definida pela 
instituição financeira.

Modalidades caras
As taxas do cheque especial 

e do rotativo do cartão são as 
mais caras entre as modalida-
des oferecidas pelos bancos. A 
do crédito pessoal, por exemplo, 
é mais baixa: 121,4% ao ano em 
agosto, mesmo com o aumento 
de 2,9 pontos percentuais em 
relação a julho. A taxa do cré-
dito consignado (com desconto 
em folha de pagamento) recuou 
0,4 ponto percentual, indo para 
24,5% ao ano em agosto.

A taxa média de juros para 
as famílias caiu 0,2 ponto per-
centual para 51,8% ao ano. A 
taxa média das empresas tam-
bém recuou 0,2 ponto percentu-
al, atingindo 20,4% ao ano.

Inadimplência

A inadimplência do crédito, 
considerados atrasos acima de 
90 dias, para pessoas físicas, fi-
cou estável em 5%. No caso das 
pessoas jurídicas, houve recuo 
de 0,1 ponto percentual para 
3,3%. Esses dados são do cré-
dito livre em que os bancos têm 
autonomia para emprestar o di-
nheiro captado no mercado.

No caso do crédito direcio-
nado (empréstimos com regras 
definidas pelo governo, desti-
nados, basicamente, aos setores 
habitacional, rural e de infraes-
trutura) os juros para as pessoas 
físicas permaneceram em 7,8% 
ao ano.

A taxa cobrada das empre-
sas subiu 0,2 ponto percentual 
para 9,4% ao ano. A inadim-
plência das pessoas físicas segue 
em 1,9% e das empresas subiu 
0,2 ponto percentual para 1,6%.

Saldo dos 
empréstimos
Em agosto, o estoque de to-

dos os empréstimos concedidos 
pelos bancos ficou em R$ 3,155 
trilhões, com aumento de 1% 
no mês e de 2,1% no ano. Em 
12 meses, a expansão chegou a 
3,4%.

Esse estoque do crédito cor-
responde a 46,7% de tudo o que 
o país produz – Produto Interno 
Bruto (PIB) - com aumento de 
0,2 ponto percentual em relação 
a julho.

O valor que fica reservado como 
garantia do empréstimo, permane-
cerá na conta do trabalhador, onde 
vai render normalmente até a qui-
tação do empréstimo
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Dois dos sabores que melhor 
representam a Serra gaúcha pro-
tagonizam a nova experiência que 
a Cooperativa Vinícola Garibaldi 
apresenta ao público durante a 
Wine South America – Feira In-
ternacional do Vinho (que segue 
até dia 29, em Bento Gonçalves) 
e oferece aos visitantes em seu 
Complexo Enoturístico: o ‘Taça 
e Trufa’, que combina vinhos, es-
pumantes e chocolates em perfei-
ta harmonia – surpreendendo o 
paladar de quem se aventurar por 
essa deliciosa novidade.

As degustações harmoniza-
das trazem bebidas derivadas da 
uva e trufas artesanais. A experi-
ência enogastronômica inclui três 
espumantes e dois vinhos, cada 
qual combinado a uma variedade 
do doce, feito à base de chocolate 
e com recheios saborizados. Essa 
nova atração torna o roteiro dos 
turistas ainda mais completo e 
inesquecível. “Esse projeto que 
une dois elementos comuns no 
imaginário de quem visita a Serra 
gaúcha: vinho e chocolate. É uma 
proposta diferente, convidativa 

Cooperativa Vinícola Garibaldi combina vinhos e 
chocolates em nova degustação
Harmonização temática ‘Taça e Trufa’ convida para uma experiência enogastronômica

para que as pessoas provem esse 
universo de sabores”, comenta o 
sommelier Diego Zanatta.

Como é a degustação 
harmonizada
A nova experiência da Coo-

perativa Vinícola Garibaldi é um 
convite ousado. “O vinho é uma 
bebida intensa e complexa, com 
os fatores de paladar e aromas 
bem marcantes. Já o chocolate 
tem uma mega intensidade. A 
parceria entre os dois pode até 
não ser muito técnica, mas é uma 
combinação empírica, passional”, 
pondera o gerente de marketing 
e turismo Maiquel Vignatti. No 
caso dos espumantes, o desafio 
aumenta por conta da sutileza da 
bebida, contraposta às proprie-
dades de gorduras e açúcar do 
doce derivado do cacau – um só 
pedacinho pode ‘sufocar’ os atri-
butos gustativos do líquido bor-
bulhante.

O programa é composto por 
três espumantes, dois vinhos e 
cinco sabores de trufas, apresen-

tando algumas das possibilida-
des de degustação resultantes da 
combinação entre eles. Conheça 
as sequências sugeridas:

1ª sugestão: 
Chardonnay e 
Trufa de maracujá
A combinação ressalta o cí-

trico e acidez do vinho, que tem 
muitas notas desta fruta em seu 
aroma. A doçura deixa uma sen-
sação muito agradável.

2ª sugestão: Prosecco 
e Trufa de laranja
Uma brincadeira que remete 

ao Spritz, drink famoso da região 
do Vêneto, que combina Prosec-
co, Laranja e Aperol. A sensação 
refrescante vem da combinação 
surpreendente com toques agri-
doces.

3ª sugestão: 
Espumante Rosé 
Pinot Noir e Trufa 
de cereja

Essa combinação traz uma 
releitura do lugar comum das 
frutas vermelhas, ou seja: o sen-
sorial do morango contraposto 
ao espumante. Como um drink, 
remete Kir Royal, com suas notas 
que lembram ao cassis.

4ª sugestão: Cabernet 
Sauvignon e trufa de 
chocolate meio amargo
Essa proposta ressalta as 

propriedades do cacau, matéria-
-prima do chocolate, suas carac-
terísticas de aromas – destacados 
pela combinação com os taninos 
do vinho. 

5ª sugestão: 
Espumante Moscatel 
e Trufa champagne
Essa trufa tem uma com-

binação poderosa: chocolates 
branco e preto, com toque de es-
pumante da própria cooperativa. 
Sua combinação aposta no equi-
líbrio de sabores para ressaltar 
o uso criativo do Moscatel como 

sobremesa.
A experiência, com cerca 

de 45 minutos de duração, mes-
cla momentos teóricos e práti-
cos para que os participantes 
aprendam a explorar os sentidos 
e potencializar as sensações des-
pertadas pela combinação de vi-
nhos e chocolates. As sessões são 
realizadas para grupos com no 
mínimo duas e no máximo nove 
pessoas por vez. O agendamen-
to pode ser feito pelo fone (54) 
3464.8104 ou pelo e-mail turis-
mo@vinicolagaribaldi.coop.br

 

SERVIÇO
O quê: Taça & Trufa – degustação 
harmonizada de vinhos e chocola-
tes 
Onde: Cooperativa Vinícola Garibal-
di (av. Independência, 845 – Gari-
baldi/RS)
Horário: de segunda-feira a sábado, 
das 9h às 17h; nos domingos e fe-
riados, das 10h às 15h
Duração: 45 minutos
Quanto: R$ 35,00
Informações e agendamento: Fone 
e WhatsApp (54) 3464.8104 | tu-
rismo@vinicolagaribaldi.coop.br
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A participação do pai em to-
dos os momentos que envolvem 
a gestação, vai muito além dos 
cuidados com a mãe e o bebê. O 
Pré-Natal masculino desperta os 
cuidados relativos não somente a 
saúde do parceiro, mas também 
o preparo para receber o bebê, o 
desenvolvimento do exercício da 
paternidade, o apoio para a sua 
parceira em todos os momentos, 
incluindo o puerpério.

Com esses cuidados, o pai 
se sentirá parte integrante do 
trinômio materno/paterno e in-
fantil, possibilitando que todos 
tenham saúde durante o proces-
so do gestar e do nascimento do 
bebê.

“Fomos reconhecidos, es-
tando em destaque entre os 
cinco municípios do Estado a 
realizar consultas de Pré-Natal 
do Parceiro. O objetivo do Pro-
grama é qualificar e identificar 
as ações de pré-natal masculino, 
ampliar a adesão de equipes dos 
municípios e adquirir experti-
se na estratégia, possibilitando 
desenvolver protocolos de prá-
ticas do pré-natal do pai/par-
ceiro para municípios do Esta-
do”, explica a coordenadora do 
Programa, enfermeira Cristiane 
Wottrich.

Bento Gonçalves iniciou em 
2016 os atendimentos relacio-
nados ao Parceiro da gestante 
nas Unidades Básicas de Saúde, 
através de consultas médicas e 
de enfermagem para realização 
de exames, testes rápidos para 
HIV, Hepatites B e C e Sífilis. As 
vacinas são atualizadas e agen-
dadas consultas com dentista, 
nutricionista e psicóloga, se ne-

A ação em prol da conscien-
tização do diagnóstico precoce 
do câncer infantil acontece nes-
te domingo e é aberta ao pú-
blico. O ponto de encontro é o 
Centro Espírita Nossa Casa, na 
Rua Mário Italvino Polleto. A 
caminhada percorre pelas ruas 
do bairro São Bento e retorna 

Programa saúde do homem 
oferece pré-natal ao parceiro

cessário.
O parceiro é convidado a 

visitar ao Centro obstétrico do 
hospital e a participar de gru-
pos educativos. Na oportuni-
dade também é abordado sobre 
a Lei do Acompanhante (Lei 
11.108/05), que garante que to-
das as gestantes têm o direito de 
escolher uma pessoa para ficar 
com ela no hospital durante o 
seu trabalho de parto e pós-par-
to (cesariana e normal).

Para o casal Adilson e Taís, 
a espera do primeiro filho é con-
siderada a melhor coisa na vida. 
A mãe ressalta que é muito im-
portante ter o apoio e acompa-
nhamento do marido. Ele se diz 
feliz em poder participar deste 
momento, saber o que acontece 
com ela e com o bebê.

De acordo com os dados da 
Secretaria de Saúde, o resultado 
deste trabalho mostrou que no 
ano de 2017, Bento Gonçalves 
cadastrou 989 gestantes pelo 
Sistema Único de Saúde e deste 
total, foram atendidos 271 par-
ceiros (27,4%). Das 46 gestantes 
que tiveram diagnóstico de sífi-
lis, 19 parceiros foram tratados 
(41%).

Já em 2018, de janeiro a 
maio, do total das 646 gestantes 
cadastradas pelo SUS, 269 par-
ceiros foram atendidos (42%). 
Das 36 gestantes que tiveram 
diagnóstico de sífilis neste perí-
odo, 20 parceiros foram tratados 
(55,5%). Além disso, de acordo 
com a análise dos dados entre os 
anos de 2016 e 2017, reduziu em 
30% os casos de sífilis congênita. 
Em 2018, até o mês de agosto 
foram detectados sete casos.

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, o resultado deste tra-
balho mostrou que no ano de 2017, Bento Gonçalves cadastrou 989 ges-
tantes pelo Sistema Único de Saúde e deste total, foram atendidos 271 
parceiros (27,4%)

“Caminhada pela Vida” acontece 
neste domingo em Bento

ao local de partida para diversas 
atividades que visam a conscien-
tização, troca de informações e 
a importância de falar sobre o 
câncer infantil. Este encontro 
faz parte da campanha “Setem-
bro Dourado” que visa promover 
ações de prevenção da doença 
em crianças e adolescentes.

Rumo a sua 29ª edição, a 
ExpoBento expande as oportu-
nidades para os interessados em 
participar da maior feira multis-
setorial do Brasil, cuja próxima 
edição ocorre de 13 a 23 de junho 
de 2019, em Bento Gonçalves. A 
comercialização dos espaços está 
sendo estendida para interes-
sados de todas as localidades do 
Estado e país. Ao confirmar sua 
presença antecipadamente, o em-
presário se beneficia de facilida-
des como prioridade na escolha 
da localização do estande e par-
celamento estendido para o pa-
gamento do investimento. “Com 
esse tempo, os futuros exposito-
res conseguem planejar de forma 
adequada sua participação na fei-
ra, trabalhando não só na progra-
mação financeira, mas no estudo 
de mix de produtos, preparação 
de novidades e estratégias de di-
vulgação. Assim, podem extrair o 
máximo de aproveitamento dessa 
ação estratégica que é estar pre-
sente no maior encontro multis-
setorial do país, que atrai mais de 
200 mil visitantes em onze dias 
de intensa agenda de atrações”, 
explica José Carlos Zortea, res-
ponsável pela Comercialização.

ExpoBento 2019 expande oportunidades 
de comercialização de espaços
Feira estende negociações para expositores de todas as localidades

Incentivando de forma espe-
cial o desenvolvimento da econo-
mia de Bento Gonçalves, cidade 
que acolhe a feira há quase três 
décadas, a ExpoBento mantém 
condições diferenciadas para as 
empresas locais e/ou associadas 
ao Centro da Indústria, Comér-
cio e Serviços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG), entidade promotora 
da feira. Há descontos especiais 
no valor do metro quadrado dos 
espaços.

Em 2019, a ExpoBento deve 
reunir mais de 400 expositores 

de segmentos como indústria, 
imóveis, comércio, serviços, gas-
tronomia, automóveis e outros 
– oferecendo variedade de com-
pras e entretenimento para to-
dos os públicos. Referência para 
empresários que buscam bons 
negócios, a feira é uma vitrine 
para promover vendas, fortale-
cer a divulgação de marca e fo-
mentar novas parcerias.  Outras 
informações e contatos comer-
ciais podem ser obtidos pelos 
telefones (54) 2105.1966 ou (54) 
9.9139.2951.

ExpoBento 2019 ocorre de 13 a 23 de junho e está comercializando es-
paços de exposição

Neste domingo, dia 30, 
acontece a prova objetiva do 
Concurso da Prefeitura de Ben-
to Gonçalves para o Nível Fun-
damental, com a participação 
de 946 candidatos participan-
do da primeira etapa. A prova 
será aplicada na Faculdade Ce-
necista que terá apresentação 
sobre o concurso as 8h30min 
e a partir das 9h30min iniciam 
as provas. A prova prática está 
programada para os dias 10 e 11 
de novembro. Ao todo serão 60 
questões, 20 de conhecimentos 
específicos, 20 de Língua Por-
tuguesa, 10 de legislação e 10 
questões de raciocínio lógico.

Os cargos ofertados para 
o concurso são: auxiliar admi-
nistrativo, auxiliar de serviços 
gerais, eletricista, higienizador, 
mecânico, motorista de am-
bulância, operador de máqui-
na e servente, com salários de 
R$880,42 a R$1.657,93. 

Os candidatos foram infor-
mados via e-mail quanto ao local 
e número da sala de provas, que 
também estão disponíveis para 
consulta pelo site da Fundação 
La Salle http://191.252.56.173/
portal/modulos/abertura.php

Concurso público para 
nível fundamental 
acontece domingo

O encontro faz parte da campanha Setembro Dourado que busca cons-
cientizar e trocar informações com a comunidade sobre a importância de 
falar do câncer infantil
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O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) foi derrotado pela Asso-
ciação Carlos Barbosa de Fut-
sal (ACBF) pelo placar de 5 a 
0, em jogo realizado na noite de 
terça-feira, dia 25, em Carlos 
Barbosa, pela penúltima rodada 
da competição. Com o resultado 
negativo, o BGF foi rebaixado 
matematicamente à Série Pra-
ta da competição estadual. Esse 
é o primeiro rebaixamento do 
clube, o qual está desde 2010 
disputando a elite do futsal gaú-
cho.  

Os donos da casa iniciaram 
a partida controlando o jogo. 
Logo aos 6 minutos, Pesk re-
cebeu a bola dentro da área e 
finalizou com precisão, 1 a 0. 
Júlio Zanotto, em chute de fora 
da área, aumentou a vantagem. 
Com o domínio da partida na 
etapa inicial, a ACBF construiu 
uma ampla vantagem no placar, 
com gols de Beto e João Salla, 
terminando o primeiro tempo 
com placar de 4 a 0.

 No segundo tempo, a ACBF 
seguiu com o controle do con-
fronto, mas o BGF foi equili-
brando as ações em busca da 

O Serra Gaúcha Rugby 
Clube segue fazendo história na 
Taça Tupi de 2018. Com ampla 
superioridade dentro de campo, 
a equipe de Caxias do Sul supe-
rou o Rio Branco-SP na semi-
final pelo amplo placar de 43 a 
7, em jogo realizado no último 
sábado, dia 22, no Estádio An-
tônio Barroso Filho, em Caxias, 
garantindo sua vaga à final da 

No último domingo, dia 23, 
atletas de Bento Gonçalves con-
quistaram ótimos resultados no 
Grand Slam Gaúcho e no Porto 
Alegre Open de Taekwondo, no 
Gigantinho, em Porto Alegre. 
Com cinco atletas disputando 
as competições, a equipe levou 
para casa quatro medalhas de 
ouro e três de prata, colocan-
do três atletas na suplência da 
Seleção Gaúcha para a Copa do 
Brasil de Taekwondo, no Rio de 
Janeiro. 

No Grand Slam, competição 
de faixas pretas que seleciona 
os melhores atletas para a dis-
puta da Copa do Brasil, princi-
pal competição da modalidade 
no país, Bento Gonçalves esteve 
representado por três atletas. 
Leandro Pereira, na categoria 
Master 1 até 80 kg foi vice-cam-
peão e garantiu sua vaga na Se-
leção Gaúcha, já que na catego-
ria havia duas vagas em jogo.

Winicius Bruckmann, que 
havia atuado na categoria Cade-

Atletas de Bento conquistam 
medalhas em campeonato de 
Taekwondo, em Porto Alegre

te no ano passado na competição 
nacional, ficando em 5º lugar, 
disputou o Grand Slam na cate-
goria Juvenil até 59kg, obtendo 
bons resultados e conquistando 
o 2º lugar, garantindo a suplên-
cia na Seleção Gaúcha. O seu 
irmão, Victor Bruckmann, atual 
campeão nacional de faixa colo-
rida, também ficou com o 2º lu-
gar e como suplente, disputando 
a categoria Cadete até 37 kg. 

No Porto Alegre Open, 
competição de nível internacio-
nal, a equipe contou com duas 
atletas participantes, as quais 
conquistaram expressivos resul-
tados na competição. Laura da 
Campo, na categoria Cadete até 
45 kg, conquistou duas meda-
lhas de ouro, uma delas na mo-
dalidade Pomsae, na qual se re-
aliza técnicas de ataque e defesa 
contra um oponente imaginário. 
Já a atleta Brenda Gugel, dispu-
tando a competição na categoria 
Cadete até 55kg, também foi 
campeã das duas modalidades.

BGF é superado pela ACBF e é rebaixado

reação. Apesar das boas opor-
tunidades dos bento-gonçalven-
ses, foram os donos da casa que 
marcaram mais uma vez, desta 
vez com Fernando, sacramen-
tando a vitória da ACBF pelo 
placar de 4 a 1. 

 Com o resultado negativo, a 
equipe permaneceu na 11ª colo-

cação com oito pontos, não pos-
suindo mais chances de alcançar 
a SASE, primeira equipe fora 
da zona de descenso. Os ben-
to-gonçalvenses encerram sua 
participação na Liga Gaúcha no 
dia 6 de outubro, contra o Gua-
rany de Espumoso, em casa, às 
20h, no Ginásio Sest Senat. 

Esse é o primeiro rebaixamento do clube, o qual está desde 2010 dispu-
tando a elite do futsal gaúcho

Serra Gaúcha Rugby se classifica para a final da Taça Tupi
A equipe gaúcha controlou as ações da partida, dominando o confronto principalmente na etapa inicial de partida

segunda divisão do rugby bra-
sileiro. 

A equipe gaúcha controlou 
as ações da partida, dominando 
o confronto principalmente na 
etapa inicial de partida. O placar 
foi aberto com try de Juca, arti-
lheiro isolado da Taça Tupi, com 
conversão efetiva. Pouco depois, 
em mais uma boa jogada ofen-
siva, Neymar anotou o segundo 

try para o Serra Gaúcha. Nos 
minutos finais do primeiro tem-
po, Jo ampliou a vantagem para 
os donos da casa, com conversão 
de Juca, 21 a 0. 

Na etapa derradeira, o po-
derio ofensivo do Serra Gaú-
cha continuou a predominar na 
partida. Logo no início, Juca 
marcou mais um try a favor dos 
donos da casa. Permanecendo 
de forma constante no ataque, 
a equipe de Caxias ampliou com 
penal de Juca e tries de Crippa e 
Hiam. Nos minutos finais, Tho-
mas fez o try de honra para o Rio 
Branco-SP, terminando a parti-
da com placar de 43 a 7 para o 
Serra Gaúcha.

Na decisão, os gaúchos vão 
enfrentar a equipe do Tornados-
-SP, o qual derrotou na semifinal 
o Joaca por 30 a 19. O campeão 
da Taça Tupi garante vaga di-
reta à elite do rugby brasileiro, 
enquanto que o vice-campeão e 

os semifinalistas disputam uma 
repescagem contra os últimos 
colocados da primeira fase do 
Super 16.

Com a melhor campanha da 
competição, o Serra Gaúcha terá 
a vantagem de decidir em seus 
domínios o título da Taça Tupi 
de 2018. Entretanto, o local ain-
da não está definido, uma vez 
o campo do Serra Gaúcha, em 
Ana Rech, não tem condições 

de receber a final, prevista para 
o próximo sábado, dia 29. Não 
está descartada a possibilidade 
da decisão ser realizada em Ben-
to Gonçalves, porém a direção 
está trabalhando para que a final 
seja realizada em solo caxiense. 

Semifinais
Serra Gaúcha 43 x 7 Rio 

Branco-SP
Tornados-SP 30 x 19 Joaca

A equipe gaúcha controlou as ações da partida, dominando o confronto 
principalmente na etapa inicial de partida

Com ampla superioridade dentro de campo, a equipe de Caxias do Sul 
superou o Rio Branco-SP na semifinal pelo amplo placar de 43 a 7
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Na manhã de terça-feira 
(25) às 11h00min, durante a 
Operação Dissolutio, uma guar-
nição do Pelotão de Operações 
Especiais abordou um veículo 
VW/Gol na Rua Ludovico An-
dre Giovanini no bairro Apare-
cida. Encontraram embaixo do 
banco do motorista um revólver 
calibre 32 municiado com 3 car-
tuchos, e durante revista pessoal 
no passageiro, localizaram no 

Na noite da última quarta-
-feira (26), uma guarnição da 
ROCAM efetuou a prisão de dois 
homens que estavam comercia-
lizando entorpecentes na Rua 
Luís Giardini, no bairro Juven-
tude às 21h00min. Após avista-
rem a presença da Brigada Mi-
litar, um deles tentou dispensar 
os objetos mas durante aborda-
gem foi localizado com J.C.A.C. 
de 25 anos, um pote com 30 pe-
dras de crack e R$42 reais. Com 

Um homem de 52 anos pres-
tou boletim de ocorrência após ir 
até o escritório da empresa que 
fornece energia na cidade para 
regularizar seus débitos com a 
empresa. Ao ser atendido, o mes-
mo ficou sabendo que havia uma 
instalação em seu nome e CPF 

Na manhã da última quarta-
-feira (26) o dono de um sítio lo-
calizado na Linha Colussi, Faria 
Lemos, uma mulher compareceu 
a delegacia para registrar ocor-
rência de furto a residência. Se-
gundo informações, quando ela 
chegou na casa viu que os cade-
ados haviam sido arrombados e 
do interior da casa objetos foram 
furtados. Ela informou também 
que tem dois cachorros na resi-

Na manhã da última quar-
ta-feira (26) às 08h30min, um 
homem que trabalha como ins-
talador da rede de saneamento 
da cidade estacionou o carro da 
empresa, na Rua Balduíno Ale-
grete no bairro Municipal. Ele 
foi chamado para efetuar repa-
ros em uma residência que ficava 

No início da noite da última 
terça-feira (25) um homem ca-
minhava pela Rua Goiania, no 
bairro Botafogo  às 19h00min 
quando foi surpreendido por 
dois homens que desceram de 
um veículo GM/Classic branco 
de 4 portas, e um deles estava 
com a mão embaixo da blusa 
como se estivesse armado. Eles 
anunciaram o assalto, empur-
raram a vítima e roubaram seu 
celular Samsung J1 preto.

Na manhã da última quar-
ta-feira (26) um homem pres-
tou boletim de ocorrência após 
chegar a um estabelecimento e 
se deparar com a porta da gara-
gem arrombada, bem como um 
galpão e um cômodo que esta-
vam trancados com cadeados, 
que foram serrados pelo autor 
do furto. O fato ocorreu na Li-
nha 15 da Graciema, no Vale dos 

Prisão por porte ilegal de arma 
de fogo no Aparecida

bolso da calça dele outro cartu-
cho de revolver cal 32. 

Diante dos fatos os dois 
foram presos e conduzidos a 
DPPA para fins de registro. 

E. F. J. de 32 anos tem ante-

cedentes furto qualificado, ame-
aça e posse de entorpecentes, 
E.F. de 23 anos tem anteceden-
tes por posse de entorpecentes e 
furto qualificado. Ambos paga-
ram fiança e foram liberados.

No total foram apreendidas 32 pe-
dras de crack e R$57 reais

Prisão por tráfico de drogas no Juventude

Furto a estabelecimento no Vale dos Vinhedos
Vinhedos, entre as 20h00min de 
terça-feira (25) e 06h40min do 
dia seguinte. Do interior do local 
foram levados: 35 kg de insumos 
agrícolas, 2 roçadeiras manuais, 
1 motoserra, 1 despontadeira, 
30 litros de gasolina e ferramen-
tas manuais em geral. O local já 
havia sido alvo de furtos no dia 
1º de setembro, quando subtraí-
ram 2 ovelhas e 1 cordeiro.

Um homem estacionou a 
moto da namorada em frente 
a um supermercado no Centro 
na tarde da última quarta-fei-
ra (26) às 16h05min. Quando 
retornou não encontrou mais a 
moto. A namorada dele prestou 
boletim de ocorrência mas até o 
momento a moto não foi locali-
zada. Não há suspeitos.

Moto furtada 
no Centro

Roubo a pedestre 
no Botafogo

o outro homem, L.C.T. de 40 
anos, foi encontrado 02 pedras e 
R$15 reais.

J.A.C.A. tem antecedentes 
por roubo à residência com le-
sões, furto qualificado, roubo a 
pedestre, estelionato, furto de 
veículo e furto em residência.

L.C.T. tem antecedentes por 
furto qualificado, furto em resi-
dência, posse de entorpecentes 
e receptação. Diante dos fatos, 
os acusados foram conduzidos 
a DPPA para registro, sendo la-

vrado flagrante de tráfico de en-
torpecentes para o homem de 25 
anos e de posse para o homem de 
40 anos.

Na noite da última terça-fei-
ra (25) às 21h40min um homem 
estacionou seu veículo VW/PA-
RATI bege na frente de uma es-
cola do bairro São Francisco, ao 
retornar ao local não encontrou 
o carro. Ele fez buscas nas pro-
ximidades do bairro e localizou o 
mesmo abandonado, e os objetos 

Carro furtado encontrado no São Francisco
pessoais que estavam dentro do 
veículo haviam sido subtraídos. 
A vítima conseguiu as imagens 
das câmeras de um clube próxi-
mo, onde é possível visualizar o 
homem efetuando o furto, po-
rém ele não reconheceu a pes-
soa. O carro já está em posse do 
dono.

Furto em veículo no Municipal
a uns 80 metros do local. Quan-
do retornou ao veículo identifi-
cou que haviam sido subtraídos 
objetos do interior da carroceria. 
Foram levados dois hidrômetros. 
Segundo o homem, ele viu um 
rapaz de aproximadamente 17 
anos com os objetos na mão, mas 
o mesmo sumiu pelo bairro.

Furto a residência em Faria Lemos
dência, e que eles foram machu-
cados pelos autores do crime. 

Do interior da casa foi furta-
do: 1 botijão de gás, 1 TV CCE 
LCD 40 polegadas, 1 TV Pana-
sonic 32 polegadas, 1 roçadeira 
a gasolina, 1 motoserra, 1 maki-
ta, 1 lava-jato, diversos produtos 
alimentícios, 1 lâmpada LED, 
várias panelas, peças de roupas, 
1 tesoura de poda e diversas fer-
ramentas.

Mais um caso de estelionato em Bento
em outro endereço. Segundo a 
vítima, ele não autorizou esta 
instalação em seu nome, muito 
menos tem ciência de quem es-
teja utilizando seus dados. Ele 
prontamente foi até o endereço 
para saber de quem se tratava, 
mas não teve êxito na busca.

Na manhã da última quinta-
-feira (27) às 11h00min, policiaIs 
do Pelotão de Operações Espe-
ciais efetuaram abordagem a um 
homem na Praça Centenário, no 
Centro. Durante averiguação no 
sistema, constataram que havia 
um mandado de prisão em aberto 
expedido pela Vara de Execuções 
Criminais da Comarca de San-
tiago contra F.R.S. de 37 anos.

Foragido recapturado pela Brigada Militar
F.R.S. tem antecedentes por 

ameaça, dano, tráfico de entor-
pecente, posse de entorpecente, 
lesão corporal, violência domés-
tica, porte ilegal de arma, roubo 
a pedestre, sequestro e cárcere 
privado com tortura. Ele rece-
beu voz de prisão e foi conduzido 
a DPPA para registro, e poste-
riormente, recolhido ao presídio 
local.

Na manhã desta quin-
ta-feira (27), às 11h00min uma 
guarnição do Pelotão de Oper-
ações Especiais prendeu dois 
menores pelo delito de posse de 
drogas, na Rua Luiz Pedro de 
Marco no Bairro Conceição.

A ação ocorreu quando os 
policiais realizavam patrulha-
mento e abordagens pelo local, 
que já é conhecido por ser pon-
to de comercialização de entor-

Menores apreendidos com 
drogas no Conceição

pecentes. Eles abordaram dois 
menores que estavam em atitude 
suspeita, e nas buscas foram lo-
calizadas 12 pedras de Crack. 
Diante das circunstâncias, 
A.M.B.S.L. de 16 anos e E.L.C. 
de 17 anos foram conduzidos a 
DPPA para registro.

No dia 16 deste mês, no 
mesmo endereço, um maior e 
dois menores foram pegos com-
ercializando entorpecentes.

E. F. J. de 32 anos e E.F. de 23 anos, ambos com antecedentes criminais, 
pagaram fiança e foram liberados

O revólver estava embaixo do ban-
co do motorista, municiado com 3 
cartuchos

F.R.S. tem antecedentes por ameaça, dano, tráfico de entorpecente, pos-
se de entorpecente, lesão corporal, violência doméstica, porte ilegal de 
arma, roubo a pedestre, sequestro e cárcere privado com tortura
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Na noite da última ter-
ça-feira (25) próximo às 
20h00min, um caminhão des-
pencou de uma ponte entre São 
Vendelino e Carlos Barbosa.

Ambulâncias de São Ven-
delino e o Corpo de Bombeiros 
de Carlos Barbosa resgataram 
o condutor, um uruguaio de 
60 anos. Ele foi encaminha-

Na manha da última se-
gunda-feira (24) próximo às 
12h00min, durante a Operação 
Dissolutio, uma guarnição do 
Pelotão de Operações Especiais 
prendeu um homem por tráfico 

Na noite desta quarta-feira 
(26) às 20h20min, uma guarni-
ção do Pelotão ao de Operações 
Especiais prendeu dois homens 
na Rua Eloi Seccondo, bairro 
Conceição, com um veículo fur-
tado.

O fato aconteceu após um 
casal estacionar o carro próximo 
a uma pizzaria onde iriam jan-
tar. Eles foram abordados por 
dois homens, um simulou que 
tinha algo na cintura e o outro 
puxou a caroneira para fora do 
carro, mandaram o casal deitar 
no chão e entregar as chaves do 
carro. fugindo com o veículo em 
seguida. 

No início da madrugada da 
última quarta-feira (26), um 
homem de aproximadamente 
27 anos procurou o Corpo de 
Bombeiros da cidade após ser 
ferido por um disparo de arma 
de fogo na perna esquerda. Ele 
foi deixado no local por um car-
ro de vigilância e o chegou à 
guarnição pedindo socorro. Ele 
foi encaminhado À Unidade de 
Pronto Atendimento no bairro 
Botafogo, onde foi atendido. Não 
há mais informações.

Homem preso por tráfico de 
drogas no Eucaliptos

Tentativa de 
homicídio em Bento

de drogas no Bairro Eucalip-
tos. A ação aconteceu após uma 
guarnição que passava pela Rua 
Ari da Silva avistar um homem 
em via pública, que ao perceber 
a presença dos policiais, rapida-
mente se desfez de uma emba-
lagem que portava no bolso da 
calça. 

M.W.B. de 21 anos foi abor-
dado e durante averiguação os 
policiais constataram que o pa-
cote abandonado por ele estava 
com 100 pedras de crack. Ain-
da foram localizados R$485 em 
dinheiro, 04 celulares e 03 re-
lógios de pulso, que foram apre-
endidos. Ele tem antecedentes 
por tráfico de drogas, furto qua-
lificado, lesão corporal, amea-
ça e vias de fato. O homem foi 
apresentado ao Plantão da Po-
lícia Civil onde foi autuado em 
flagrante.

Com essa prisão, o número 
de prisões por tráfico de drogas 
na Rua Ari da Silva somente em 
2018 chegou a 15. Dos 15 fla-
grados e presos comercializando 
drogas neste endereço, 10 foram 
liberados do sistema prisional.

Caminhão despenca da ponte entre 
São Vendelino e Carlos Barbosa

do ao Hospital São Roque com 
ferimentos leves e liberado na 
manhã seguinte. O caminhão e 
a carga permanecem no local, 
e ainda não há informações so-
bre a data em que será feita a 
retirada do veículo do local do 
acidente. O caminhão estava 
carregado de produtos alimen-
tícios.

Dupla presa com veículo 
furtado no Conceição

A Prisão ocorreu durante 
patrulhamento no bairro, quan-
do os policiais avistaram a dupla 
transitando com o veículo que 
havia sido roubado no início da 
noite no bairro Planalto. 

L.S.S. de 35 anos tem ante-
cedentes por ameaça, dano, le-
são corporal, tráfico de drogas, 
desacato, receptação e posse de 
entorpecente. 

F.L.C. de 26 anos tem ante-
cedentes por roubo à motorista 
de táxi, ameaça e porte ilegal de 
arma de fogo.

Ambos foram presos em fla-
grante e encaminhados a DPPA 
para registro policial.

Com ele foram apreendidos R$485 
em dinheiro, 04 celulares e 03 reló-
gios de pulso

Ao perceber a presença dos poli-
ciais M.W.B. de 21 anos rapida-
mente se desfez de uma embala-
gem que portava no bolso da calça
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CINEMA
Validade da programação: 28/09/2018 a 03/10/2018 
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°

03  04  05  08  09
19  23  24  31  33
48  52  53  54  65
76  84  87  94  97

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2082

Federal -  extração 05322

Lotomania -  extração 1904

06  25  33  42  48  49

62021
28829 
81208
84287  
62599

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
28/09

Sáb
29/09

Dom
30/09

Seg
01/10

Chuva a 
qualquer hora

Chuva à tarde 
e ànoite

Chuva à tarde 
e ànoite

Chuva à tarde 
e ànoite

↑ 24°C
↓ 16°C

↑ 28°C
↓ 16°C

↑ 28°C
↓ 16°C

↑ 27°C
↓ 17°C

Shopping Bento

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

Slender Man
Pesadelo Sem
Rosto
15:00h - Dublado 2D

As amigas Wren, Hallie, 
Chloe e Katie levam uma 
vida entediante no colégio. 
Quando ouvem falar num 
monstro chamado Slen-
der Man, decidem invocá-
-lo através de um vídeo na 
Internet. A brincadeira se 
transforma num perigo real 
quando todas começam a ter 
pesadelos e visões do homem 
se rosto, com vários braços, 
capaz de fazer as suas ví-
timas alucinarem. Um dia, 
Katie desaparece. Como a 
polícia não dispõe de ne-
nhuma prova para a inves-
tigação, cabe às três amigas 
fazerem a sua própria busca, 
enfrentando a criatura.

O predador
21:00h - Dublado 2D

Uma perseguição entre na-
ves alienígenas traz à Ter-
ra um novo predador, que 
acaba sendo capturado por 
humanos. Antes disso, ele 
tem seu capacete e bracelete 
roubados por Quinn McKe-
nna (Boyd Holbrook), um 
atirador de elite que estava 
em missão no local onde a 
nave caiu. A bióloga Casey 
Brackett (Olivia Munn) é 
então chamada para exami-
nar o ser recém-descoberto, 
mas ele logo consegue esca-
par do laboratório em que é 
mantido cativeiro. Ao tentar 
recapturá-lo Casey encontra 
McKenna, que está em um 
ônibus repleto de ex-milita-
res com problemas. Juntos, 
eles buscam um meio de so-
breviver e, ao mesmo tempo, 
proteger o pequeno Rory 
(Jacob Tremblay), filho de 
McKenna, que está com os 
artefatos alienígenas pegos 
pelo pai.

L’américa Shopping

Slender Man
Pesadelo Sem
Rosto
14:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D

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

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

Alfa
21:00h - Dublado 3D

Após cair de um penhasco 
e se perder do seu grupo, o 
jovem Keda (Kodi Smit-M-
cPhee) precisa sobreviver 
em meio a paisagens selva-
gens e encontrar o caminho 
de casa. Atacado por uma 
matilha, ele consegue ferir 
um dos lobos, mas decide 
não matar o animal. O jovem 
cuida dele e os dois começam 
uma relação de amizade.


