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Uma mulher conquistou o 
direito de manter sua gata de 
estimação em casa por decisão 
do Superior Tribunal de Justiça- 
STJ.

A mulher havia entrado com 
ação em 2016, em Brasília, na 
tentativa de obter o direito de 
criar sua gata em seu apartamen-
to, o seu pedido havia sido negado 
em primeira e segunda instância.

Foi divulgada na terça-feira 
(15), a decisão do STJ que re-
formou o acórdão proferido pelo 
Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal (TJDF) que havia enten-
dimento que as regras do regi-
mento interno do condomínio de-
veriam ser respeitadas por todos 
os condôminos e que a proibição 
de animais de estimação é sobre-
posta à vontade individual.

A Terceira Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça decidiu 
por acolher o recurso da mora-
dora e proprietária da gata, pos-
sibilitando o direito de mantê-la 
em sua casa, pois a mesma não 
representa risco à salubridade do 

Condomínios não podem  mais impedir os moradores de 
manter os animais de estimação em residências e áreas comuns 

ambiente e à tranquilidade dos 
moradores.

Áreas comuns 
do condomínio
Na decisão foi apontado o 

artigo 19 da Lei 4.591/1964 que 
dispões sobre os condomínios, 
o artigo prevê que o condômino 
tem o direito de usar e fruir, com 
exclusividade, de sua unidade au-
tônoma, respeitando às normas 
de boa vizinhança e poderá usar 
as partes e coisas comuns desde 
que não cause dano ou incômodo 
aos demais moradores. A citação 
do referido artigo pelo magistra-
do, evidência a liberdade dos con-
dôminos em poderem usufruir de 
áreas comuns do condomínio, 
desde que utilizem do bom senso.

Depoimentos
Em Bento Gonçalves muitas 

pessoas enfrentam dificuldade 
para locar um imóvel ou até mes-
mo comprar, pois existem muitos 
condomínios que não permitem a 

criação de animais de estimação, 
ou quando permitem, impõem 
inúmeras regras que limitam o 
direito de ir e vir dos moradores.

Victoria Rhein, de 20 anos, 
estudante de Recursos Humanos, 
que tem um cachorrinho chama-
do Farofa de cinco anos, conta 
que enfrentou grandes dificul-

dades para encontrar um imóvel 
para locar que aceitasse o seu 
bichinho, muitos condomínios e 
casas não aceitavam.

Após uma longa procura, ela 
alugou uma casa, que ficava em-
baixo da residência da proprietá-
ria do imóvel, a princípio, infor-
mou que alugaria sem problemas 
mesmo ela tendo um animal de 
estimação, entretanto, na prática 
o cenário foi bem diferente, ela 
precisou se mudar menos de um 
mês depois da mudança.

 Victoria disse: “a proprie-
tária do imóvel que eu aluguei, 
ordenou que eu deixasse o Farofa 
no lado de fora da casa, ameaçou 
até a chamar a polícia se eu não o 
tirasse   de dentro de casa, disse 
que ela queria a casa de volta se 
eu não fizesse o que ela estava di-
zendo. Mas como eu iria fazer isso 
com ele? O trato como um filho, 
ele dorme no quarto comigo, não 
poderia nunca o colocar para fora 
de casa. Mesmo fazendo apenas 
duas semanas da minha mudança 
comecei a procurar outro local, 

pois as reclamações eram cons-
tantes.” 

Claudia Pires, advogada tem 
duas cachorrinhas chamadas Pity 
de 15 anos e Brigitte e afirma que 
em seu condomínio ela não pode 
andar com as cachorrinhas no 
chão, que todas as vezes que pre-
cisa leva-las para passear tem que 
sair de seu apartamento com elas 
no colo e ir até o portão de saída 
do prédio ás carregando, ela disse 
que chega a ter dor nos braços, 
pois tem que carrega-las durante 
todo o trajeto, desde o 14° andar.

Claudia afirma que acaba não 
usufruindo das áreas comuns de 
seu prédio, pois não pode estar 
com as suas cachorrinhas que são 
como filhas para ela “Aos finais 
de semana não posso tomar um 
chimarrão no meu prédio e estar 
junto com elas, tenho que ir para 
algum parque ou praça da cidade, 
porque no meu prédio elas não 
podem nem tocar no chão, mesmo 
tendo um ótimo espaço que elas 
poderiam brincar e aproveitar 
junto comigo”.

Victoria conta os perrengues com a 
proprietária do imóvel para manter 
o seu cachorrinho Farofa
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Imagine preparar mais de 
800 quilos de polenta; depois, a 
quantidade de molho suficien-
te para acompanhar a refeição; 
e, então, distribuir as porções 
e servi-las para um público de 
milhares de pessoas. Esse ritu-
al grandioso ocorre duas vezes 
em Monte Belo do Sul, durante 
o 10º Polentaço. Realizado na 
cidade do interior gaúcho nos 
dias 18 e 19 de maio, o evento 
terá dois tombos de polentas 
gigantes – seguidos de distri-
buição gratuita aos apreciado-
res. A receita que deixa todo 
mundo com água na boca tem 
uma fórmula clássica, que você 
conhece a seguir!

O preparo feito a partir 
da farinha de milho
São mais de seis horas de 

cozimento para deixar os 800 
quilos prontinhos para o públi-
co. Cada polenta gigante leva 
125 kg de farinha de milho, 6 
kg de sal e 3 L de óleo de soja – 
além de 600 L de água. O pre-
paro é similar ao corriqueiro – 
em menor quantidade – porém 
exige maior número de pessoas 
envolvidas: são 12 'polentei-
ros' no total, sendo que quatro 
ficam de forma permanente 
mexendo o tacho durante o 
período. Tudo é cozido den-
tro de uma enorme 'cagliera' 
com 1,60 metros de diâmetro 
e quase um metro de altura. 
O tombo é feito por um guin-
daste – que ergue a estrutura e 

Monte Belo distribuirá  gratuitamente polenta 
gigante durante evento do final de semana
800 quilos de polenta clássica serão distribuídos os visitantes do Polentaço. Não deixe de participar

O quê: 10º Polentaço

Quando: dias 18 e 
19 de maio

Onde: Praça Padre 
José Ferlin, em 
Monte Belo do Sul

Quanto: entrada franca

 

18/05 – Sábado
12h: Apresentação Coral Municipal Musicando Melodias e 
Coral Infantojuvenil Alegria de Cantar
12h45: Apresentação do Grupo Acordes
13h45: Apresentação do Grupo de Danças Fabembalare
15h: Apresentação da Fanfarra Bersaglieri
16h: Abertura oficial
17h15: Tombo da Polenta Gigante
18h: Apresentação do Grupo de Danças Infantis Piccoli Ba-
lerini
19h: Show de humor com Felipe Pires
20h: Show de Adriana de Los Santos

19/05 – Domingo
10h às 12h: Programa La Nostra Gente (rádio Liberal FM)
12h: Apresentação de Amici Del Cantare
12h30: Apresentação da Banda Municipal de Monte Belo 
do Sul
13h: Show de danças com Grupo Ballo D'Italia
14h: Tombo da Polenta Gigante
14h30: Show com Grupo Vicentino
14h40: Show com Ragazzi Dei Monti
16h40: Premiações do Torneio de Bochas e Concurso Mon-
te Belo, Nosso Lugar
17h: Show com banda Nova

PROGRAMAÇÃO

despeja a polenta dentro de um 
enorme recipiente. Depois de 
finalizado esse processo, uma 
equipe de 15 a 20 pessoas dis-
tribui o cozido – que rende, em 
média, 3.500 porções.

O molho para 
acompanhamento
A união da polenta com o 

tradicional molho à bolonhesa 
resulta em uma experiência 
gastronômica que agrada os 
mais diferentes paladares. Por 

isso, além desse elemento sím-
bolo da cultura regional, a or-
ganização do Polentaço prepa-
ra uma grande quantidade do 
acompanhamento. Com mais 
de 50 kg de carne moída, o mo-
lho tem cerca de 20 kg de ce-
bola, duas cabeças de alho, um 
quilo de sal, 10 kg de tomates 
batidos – e bem maduros –, sal-
sa a gosto e aproximadamente 
10 L de óleo de soja – que dá a 
largada para o cozimento. São 
quatro horas de cocção até que 
fique no ponto ideal. A quanti-
dade serve para acompanhar as 
duas polentas gigantes.

Como conferir
A virada da polenta ocor-

rerá em duas ocasiões: no dia 
18, às 17h15min, e no dia 19, 
às 14h30min. A distribuição 
das porções ocorre logo após 
os tombos e pode ser acessada 
de forma gratuita pelo público. 
Além da atração, os visitantes 
podem conferir uma exposi-
ção de esculturas feitas de po-
lenta, que ocorre em paralelo 
ao evento, e diversos atrativos 
gastronômicos – em barracas 
espalhadas pela Praça Padre 
José Ferlin – além de apresen-
tações artístico-culturais ao 
longo da programação.

SERVIÇO

O evento terá dois tombos de polentas gigantes – seguidos de distribuição gratuita aos apreciadores

Cada polenta gigante leva 125 kg de farinha de milho, 6 kg de sal e 3 L de óleo de soja – além de 600 L de água

A distribuição das porções ocorre logo após os tombos e pode ser acessa-
da de forma gratuita pelo público
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O Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços – CIC, que 
promove todos os anos a Ex-
poBento, trará em 2019 a im-
portante missão de retomar a 
Festa Nacional do Vinho que 
voltará após oito anos desde a 
sua última edição.  

Convite ao Presidente 
Na última semana a comiti-

va de Bento Gonçalves formada 
por organizadores do evento, 
Diego Bertolini, diretor do Co-
mitê da Fenavinho e as Sobera-
nas da festa estiveram em Bra-
sília para convidar o presidente 
da República, Jair Messias Bol-
sonaro, para que ele visite o mu-
nicípio e prestigie a abertura da 
Fenavinho e ExpoBento no dia 
13 de junho. O Presidente ainda 
não confirmou se poderá com-
parecer, mas o Vice presidente 
Hamilton Mourão confirmou 
sua presença nos eventos. 

Corte da Fenavinho
A Corte da Fenavinho é 

formada pela Imperatriz do Vi-

Vice-Presidente Mourão confirma presença na 
ExpoBento e Fenavinho na sexta, 14 de junho

nho Bárbara Bortolini (repre-
sentante da Rota Caminhos de 
Pedra) e Damas de Honra Ana 
Paula Pastorello (representante 
do Bento Convention Bureau) 
e Sandi Marina Corso (repre-
sentante da Associação Vale do 
Rio das Antas)., que trabalharão 
durante dois anos na divulgação 
da Festa, trazem consigo muito 
orgulho em fazer parte deste 
momento histórico de resgate 
da Fenavinho.

A Imperatriz e Damas de 
Honra representam a comuni-
dade como um todo e carregam 
muita admiração e confiança da 
população. Ao longo do ano de 
2019 e 2020 a Imperatriz e Da-
mas de Honra participarão de 
eventos de divulgação da Festa 
que proporciona uma vivência 
da cultura italiana e da história 
dos antepassados imigrantes.

 De acordo com Diego Ber-
tolini, diretor do Comitê Fenavi-
nho a Corte é fundamental para 
a consolidação da retomada da 
festa, pois carrega uma enorme 
representatividade e simbolo-

gia. As soberanas representam 
muito além do caráter de festi-
vidade do evento, mas sim são 
agentes que  ajudarão a impul-
sionar o potencial turístico da 
cidade e do setor vitivinícola.

Próximas Edições
Neste momento o CIC pre-

tende nesta fase de retorno for-
tificar a Fenavinho, por isso nos 
anos 2019 e 2020 ocorrerá jun-
tamente com a ExpoBento, que 
é uma Feira muito consolidada 
na região há quase 30 anos.

A partir de 2022 a festa 
acontecerá em data diversa a 
ExpoBento, sendo  retomada o 
caráter de festa única e será re-
alizada a cada dois anos.

Vila Típica
A Fenavinho terá a Vila Tí-

pica, que será um espaço que 
proporcionará aos visitantes da 
festa a vivência em espaços que 
revivam a cultura italiana, com  
arquitetura colonial típica, ar-
tesanato, hábitos, costumes, vi-
nho, gastronomia teatro, dança, 
música e muita alegria, carac-
terística principal de todos que 
farão parte desta importante 
festa.

Gastronomia 
na Fenavinho
O visitante da feira poderá 

saborear a diversa gastronomia 
italiana em um ambiente temá-
tico, serão servidos pratos tradi-
cionais como o galeto, polenta, 
massa, além de pães e pizzas que 
serão assados em forno á lenha.

Vínicolas
O vinho é a estrela da festa 

e estará envolvido em todas as 
programações, dezenas de vi-
nícolas estarão comercializando 
diferentes variedades de vinhos.

Programações 
na Via Del Vino
O comitê da Fenavinho tam-

bém está trabalhando no plane-
jamento de ações  antes mesmo 
do início da festa, que ocorre-
rão na Via Del Vino.  Uma das 

principais atrações será o vinho 
encanado, atração que tornou 
a festa conhecida Brasil afora 

desde sua primeira edição, em 
1967, será dia 1º de junho, na 
Via del Vino, às 11h.

 

Dia 1º de junho
11h Abertura com Rodrigo Soltton (hino de Bento Gonçalves)
14h Apresentação Duo del Vino
15h Apresentação Rodrigo Soltton e Coral Vale dos Vinhedos 
– Projeto EnCantos
17h Apresentação Elvis Celebration in Concert

Dia 2 de junho
11h Teatro Abre a Boca e Fecha os Olhos
13h Corridas de Barricas
15h Desfile de Carros Alegóricos
17h Atração da Secretaria da Cultura

Dia 8 de junho
11h Teatro Abre a Boca e Fecha os Olhos
14h Apresentação Ragazzo dei Monti
15h Apresentação Coral Secretaria da Cultura
17h Apresentação Trebbiano

Dia 9 de junho
11h Apresentação Coral Anima D’Italia
14h Apresentação Cavatappi
15h Apresentação Daniel Lima e Janete
17h Apresentação Os Colonos Zo Garrafon

PROGRAMAÇÃO

A corte da Fenavinho visitou a redação da Gazeta para divulgar a festa
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Foi sancionada pelo Presi-
dente, alterações positivas a Lei 

As mudanças trarão maior eficácia, rapidez e diminuição de danos ás víti-
mas de violência familiar ou doméstica

MARIA DA PENHA

Proteção imediata às vítimas de violência 
doméstica através de medida de urgência

Maria da Penha, que  refere-se 
especificamente a medida prote-

tiva de urgência a mulheres ou 
dependentes, vítimas de violên-
cia doméstica.

Houve a publicação do tex-
to na terça-feira (14), no Diário 
Oficial da União. A normati-
va prevê em seu conteúdo que: 

“verificada a existência de risco 
atual ou iminente à vida ou à 
integridade física da mulher em 
situação de violência doméstica 
e familiar, ou de seus dependen-
tes, o agressor será imediata-
mente afastado do lar, domicílio 

ou local de convivência”.
A medida poderá ser tomada 

pelos seguintes oficiais: juiz, de-
legado de polícia quando não for 
o Município sede de comarca ou 
até mesmo pelo policial quando 
for registrada a denúncia e não 
haja delegado disponível.

As alterações possibilitam 
maior eficácia, rapidez e conse-
quente diminuição de danos ás 
vítimas de violência familiar ou 
doméstica, pois reduziu o pra-
zo que anteriormente era de 48 
horas para que a polícia comu-
nicasse a Justiça sobre os atos 
praticados, só após havia a de-
cisão pela aplicação das medias 
protetivas, depois, a efetivação 
das medidas demoravam até três 
dias.

A normativa também pon-
tua que nos casos de risco a in-
tegridade física da vítima ou a 
efetividade da medida protetiva, 
a liberdade provisória não será 
concedida ao agressor.
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Uma série de mudanças 
instituídas no recolhimento do 
ICMS para empresas gaúchas 
através do regime de Substi-
tuição Tributária vem gerando 
dúvidas e preocupações para 
empresas de diferentes segmen-
tos. Buscando elucidar o sistema 
de arrecadação do tributo e di-
rimir dúvidas dos contribuintes, 
a Associação Gaúcha de Su-
permercados (Agas) promoverá 
nesta sexta-feira (17), em Ben-
to Gonçalves, um encontro com 
membros do corpo técnico da 
Secretaria Estadual da Fazenda 
do RS (Sefaz/RS), com entrada 
gratuita, oportunizando a troca 
de informações e o entendimen-
to sobre as modificações na for-
ma de recolhimento do imposto. 
O Agas em Foco – Entendendo 
a Substituição Tributária será 
ministrado pelo subsecretário 
da Receita Estadual, Ricardo 
Neves Pereira, e ocorrerá a par-

EVENTO GRATUITO

Agas promove encontro, em Bento Gonçalves, para 
esclarecer dúvidas sobre a Substituição Tributária
Gratuito, encontro é aberto a profissionais de todos os segmentos

Seminário Agas em Foco – Entendendo 
a Substituição Tributária
Dia 17 de maio
16h
Super Apolo Vico (Praça Vico Barbieri, 510)
Bento Gonçalves

Sorteio final da campanha Carro novo 
na garagem Super Apolo
Dia 17 de maio
18h
Super Apolo Vico (Praça Vico Barbieri, 510) 
Bento Gonçalves

tir das 16 horas no restauran-
te do Super Apolo Vico (Praça 
Vico Barbieri, 510), em Bento 
Gonçalves.

A intenção, segundo o pre-
sidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo, é abrir as portas para 
empresários, contabilistas e 
profissionais de diferentes seg-
mentos, oportunizando um ca-
nal direto com os membros da 
Sefaz/RS. “É uma oportuni-
dade ímpar para sanarmos as 
dúvidas com a Receita, já que 
defendemos a Substituição Tri-
butária como um modelo justo 
e que beneficia a formalidade e 
a igualdade de concorrência”, 
explica Longo. O Agas em Foco 
– Entendendo a Substituição 
Tributária tem vagas limitadas 
e está com inscrições gratuitas 
pelo e-mail eventos@agas.com.
br. Informações adicionais pelo 
telefone (51) 2118-5200.

Super Apolo sorteia auto-

móvel – Também na sexta-fei-
ra (17), às 18 horas, ocorrerá 
o sorteio da campanha “Carro 
novo na garagem”, promovida 
pelo Super Apolo. A promoção, 
alusiva ao Dia das Mães e rea-
lizada a partir da Nota Fiscal 
Gaúcha, vai sortear um automó-
vel Renault Kwid zero quilôme-
tro entre os clientes da empresa 
que incluíram seu CPF na nota 
em compras realizadas entre os 
dias 29 de março e 12 de maio, 
nas sete lojas do Super Apolo 
de Bento Gonçalves e Garibaldi. 
Segundo informação da Sefaz/
RS, participarão do sorteio mais 
de 7 mil clientes que efetuaram 
compras no período nos super-
mercados da rede bento-gon-
çalvense.

O sorteio final ocorrerá na 
presença dos representantes da 
Secretaria Estadual da Fazenda 
do RS, no Apolo da Vico Bar-
bieri. “Nosso objetivo foi valori-

zar o nosso cliente e fortalecer a 
Nota Fiscal Gaúcha, um projeto 
fundamental para o despertar 
de uma consciência fiscal nos 
consumidores e que contribui 
para o desenvolvimento do Es-
tado”, sublinha o diretor da Cia 
Apolo de Supermercados, An-
tônio Cesa Longo. A campanha 

do Super Apolo teve apoio das 
farinhas, massas e biscoitos Or-
quídea. Além de concorrerem 
ao automóvel Renault Kwid, os 
clientes que incluíram o CPF na 
nota também no período da pro-
moção também concorrem nor-
malmente aos demais prêmios 
da Nota Fiscal Gaúcha.

PROGRAMAÇÃO
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Quem já precisou cancelar 
um serviço TV por assinatura 
sabe que não é tarefa fácil, a di-
ficuldade dos consumidores em 
encerrar o contrato com as con-
cessionárias deste serviço deve-
rá ter os dias contados, já que 
foi divulgada na segunda-feira 
(13), no Diário Oficial da União 
uma legislação que obrigará as 
empresas de TV a disponibiliza-
rem ferramentas que possibilite 
aos usuários  o cancelamento do 
serviço pela internet.

Foi alterada a Lei de Co-
municação Audiovisual de 
Acesso Condicionado (Lei 
12.485/2011), que receberá um 
apêndice referente à nova nor-
ma que entrará em vigor em 30 
dias, contados do dia da publica-
ção, as concessionárias dos ser-

A nova norma entrará em vigor em 30 dias

TV por assinatura pode ser cancelada pela internet
viços têm esse período para se adequar a nova regra.

“O design de mobiliário 
conta histórias”. Está no ar a 
campanha de comunicação do 
Prêmio Salão Design 2020, o 
prêmio brasileiro de design de 
mobiliário. Nessa 23ª edição, 
as peças publicitárias home-
nageiam o design de móveis no 
Brasil através da história dos de-
signers e de suas criações. No-
mes como Zanine Caldas, Sergio 
Rodrigues e Paulo Mendes da 
Rocha terão suas peças ilustran-
do a campanha, ao lado de ven-
cedores das edições anteriores 
do prêmio.

Com patrocínio de Berneck 
e Interprint do Brasil, o Prê-
mio Salão Design 2020 terá 
inscrições de 04 de junho a 05 
de setembro para profissionais 
e estudantes brasileiros e es-
trangeiros. O diretor do Prêmio 
Salão Design, Eduardo Nuncio, 
explica que o mote publicitário 
dessa edição oferece duas leitu-
ras possíveis: a questão criativa 
do desenvolvimento da peça e a 
relação das pessoas com essas 
criações, sejam os designers ou 
os usuários. "Móveis guardam 
questões criativas, históricas e 
afetivas. São essas histórias que 

Diretor do Prêmio Salão Design, Eduardo Nuncio

Prêmio Salão Design 
abre inscrições em junho
Regulamento está no ar e traz mudanças importantes na premiação, que terá inscrições para projetos 
de mobiliário de 04 de junho a 05 de setembro

queremos contar”, destaca Nun-
cio.

Ao longo do período de 
inscrições, até o julgamento e 
divulgação dos premiados, o 
Prêmio Salão Design vai con-
tar a história de peças emble-
máticas no design brasileiro, 
seja por meio de cartazes ou no 
blog da premiação. A primeira 
dessas peças icônicas é a cadei-
ra Paulistano, design de Pau-
lo Mendes da Rocha. A cadeira 
foi encomendada em 1957 para 
a nova sede do Clube Atlético 
Paulistano. O desenho original 
da cadeira Paulistano consis-
te numa barra contínua de aço 
mola flexível e uma rede levíssi-
ma de Tucum – a última palavra 
da metalurgia no Brasil à época 
associada à inteligência sagaz do 
nativo original americano. Mais 
tarde, não sendo possível enco-
mendar as redes com os índios, 
as cadeiras foram revestidas com 
diversos outros tecidos.

O Prêmio Salão Design é 
promovido desde 1988 pelo Sin-
dicato das Indústrias do Mobili-
ário de Bento Gonçalves (Sind-
móveis) e nasceu no maior polo 
moveleiro do país como para 
atender às demandas de inovação 
do setor à época. Em sua trajetó-
ria de 30 anos, já são quase 15 
mil projetos inscritos. Essa edi-
ção terá cerimônia de premiação 
e mostra dos vencedores na fei-
ra Movelsul Brasil, em março de 
2020, em Bento Gonçalves (RS). 
Depois, os premiados da edição 
ainda participam de exposição 
na High Design Home & Offcee  
Expo de 2020.

Importantes mudanças no 
regulamento marcam essa edi-
ção do Prêmio Salão Design, 
como alterações de categorias. 
Ademais, nesse ano, serão acei-
tos apenas projetos de mobili-
ário. Para fazer o download do 
regulamento, acesse www.salao-
design.com.br.

Ter uma casa própria faz par-
te dos planos de muitas pessoas e 
diversos fatores devem ser ponde-
rados antes da tomada de decisão, 
e a maior delas pode ser: qual é a 
melhor opção, comprar ou alugar?

Confira alguns pontos que 
podem te ajudar a tomar esta de-
cisão:

Finanças
O principal ponto da questão 

é quanto você poderá investir nes-
te momento, é necessário realizar 
uma projeção de contas e receitas 
para definição do orçamento desti-
nado a esse importante passo.  

Defina suas 
necessidades
A decisão deve suprir pontos 

básicos, ser de acordo com a sua 
necessidade e caber no seu bolso, 
para definição desses pontos é im-
portante traças quais os seus obje-
tivos a curto e longo prazo.

As necessidades podem varias 
dependendo do seu perfil, se você 
está saindo da casa dos seus pais 
para morar sozinho, se você vai ca-
sar e pretende ter filhos, se você já 
tem uma família e precisa de mais 
espaço.

Caso esse seja o momento de 
saída da casa dos pais para mo-
rar sozinho pela primeira vez, ou 
se mudando para uma cidade que 
desconhece, alugar provavelmen-
te é a melhor alternativa, pois 
somente com o tempo você terá 
oportunidade de analisar melhor 
as opções de tamanho de imóvel, 
localização e demais fatores para 
definir sua moradia fixa.

Comprar um imóvel sem pen-
sar muito nas consequências pode 
ser arriscado e acabar gerando ar-
rependimento, por isso é necessá-
rio ponderar e refletir muito sobre 
expectativas e planos futuros.

Vantagens de 
alugar um imóvel
Orçamento reduzido- alugar é 

a opção mais viável para quem está 
com o orçamento reduzido. Você 
não precisa adiar seu sonho de 
morar sozinho ou de formar uma 
família por que no momento não 
pode comprar um imóvel, encaixe 
o valor do aluguel em seu planeja-

O sonho da casa própria: a decisão 
pode ser mais difícil que parece

mento financeiro e seja feliz.
Após o momento mais difícil 

de “começar a vida”, se o seu so-
nho é ter um imóvel próprio, faça 
um planejamento para fazer um 
possível financiamento, lembrando 
sempre que é necessária estabili-
dade financeira e organização para 
arcar com as parcelas mensais do 
financiamento.

Menos preocupação com ma-
nutenção e reparos - o inquilino 
não deve se preocupar com refor-
mas e possíveis manutenções ne-
cessárias. O proprietário do imó-
vel é o responsável por solucionar 
quaisquer problemas que venham 
a acontecer.

Desvantagens de alugar- o 
dinheiro do aluguel não volta - o 
dinheiro pago mensalmente não 
será revertido em nenhum bem ou 
investimento para a família.

Instabilidade – não dá para 
prever quando proprietário pedirá 
a casa de, você aluga confiando que 
ele cumpra o contrato até o fim, 
mas muitas coisas podem aconte-
cer e fazer esse cenário mudar.

Vantagens de comprar
Investimento em longo prazo 

- comprar um imóvel é ter a ga-
rantia de ter algo que lhe pertence 
e poderá ser vendido no futuro por 
um valor maior, por a valorização 
dos imóveis é um movimento na-
tural.

Liberdade de personalização 
– há a possibilidade de personali-
zação do espaço, você pode plane-
já-la do jeito que quiser e sonhar.

Desvantagens 
de comprar
Investimento muito alto- para 

quem está com um orçamento cur-
to, é inviável pensar na compra de 
um imóvel á vista e até mesmo o 
financiamento que envolve muitas 
taxas e juros além do parcelamento 
mensal que comprometerá parte da 
sua renda durante muitos meses.

Risco de desvalorização - ape-
sar de o movimento natural ser a 
valorização, dependendo do mer-
cado imobiliário e momento da 
economia do país, os imóveis po-
dem sim sofrer uma desvaloriza-
ção e você perder parte do dinhei-
ro investido.
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Educação

O Dia Nacional em Defesa da 
Educação ocorreu durante toda a 
quarta-feira (15), e foi marcado 
pela realização de manifestações 
ao redor do País, como protesto 
ao bloqueio de 30% do orçamen-
to de custeio das universidades e 

Bloqueio de 30% do orçamento de Universidades 
e Institutos Federais mobiliza estudantes no IFRS

O investimento em educação trás retorno à sociedade 
- uma pesquisa realizada pelo IPEA demonstra que cada 
real investido em educação pública, o Produto Interno Bru-
to do País aumenta em R% 1,85, além de retornos  que 
têm seus reflexos em cultura e mudança de vida, que a 
educação proporciona para milhares de famílias, retornos 
que são inestimáveis.

Desempenho das Instituições Federais – os Institutos 
Federais lideram nota do Enem em 14 Estados. Se no Bra-
sil existisse apenas o ensino médio proporcionado pelos 
Institutos Federais, estaria em 2° lugar no ranking mun-
dial de leitura e 11° em ciências, enquanto utilizando os 
dados reais da educação do País as posições são 59° e 
63° respectivamente.

Institutos Federais desenvolvem pequenas cidades 
- os Institutos Federais oportunizam o desenvolvimento 
de muitas cidades do interior do País, trazendo ciência, 
tecnologia e inovação através de pesquisas relevante ao 
cenário local.

 O IFRS de Bento Gonçalves trouxe a população os se-
guintes cursos técnicos, superiores e de pós-graduação: 
Integrado em Agropecuária; Integrado em Meio Ambiente; 
Integrado em Informática para Internet; Integrado em Viti-
cultura e Enologia; Subsequente em Administração; Sub-
sequente em Hospedagem; Bacharelado em Agronomia; 
Licenciatura em Física; Licenciatura em Letras – Língua 
Portuguesa; Licenciatura em Matemática; Licenciatura em 
Pedagogia; Tecnologia em Alimentos; Tecnologia em Aná-
lise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Horti-
cultura; Tecnologia em Logística; Tecnologia em Viticultura 
e Enologia; Especialização em Ensino de Matemática para 
a Educação Básica; Especialização em Viticultura.

Escolas Federais custam menos e tem desempenho 
superior às escolas militares- O investimento do exér-
cito por cada aluno das escolas cívico militares é de R$ 
19.000,00 ao ano, enquanto que das escolas federais é 
de menos de R$ 16.000,00 por aluno. No ranking das 10 
melhores instituições públicas do País de acordo com o 
Enem 2017, sete são federais enquanto que apenas uma 
é militar.

Universidades públicas realizam 95% das pesquisas 
científicas do País - De acordo com a Academia Brasileira 
de Ciências o Brasil corresponde a 13° posição na produ-
ção científica global e maior parte delas é realizada por 
Universidades Públicas.  Muitas dessas pesquisas contri-
buem além da riqueza nacional.

 Afirma-se que graças a essas pesquisas foram obtidos 
os seguintes resultados: O petróleo do pré - sal representa 
50% do petróleo produzido no país, a agricultura brasileira 
foi sofisticada e com isso teve aumento em sua produti-
vidade; epidemias são combatidas por grupos de pesqui-
sa de grande qualidade; novos fármacos são produzidos; 
novas alternativas energéticas; são produzidos conteúdos 
tecnológicos; além de cosméticos; compressores e equi-
pamentos elétricos.

DURANTE O ATO, O IFRS E O SINDICATO 
NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS 
DA EDUCAÇÃO, EXPUSERAM MOTIVOS 
PARA IR CONTRA O CORTE DE VERBAS, 
DENTRE ELES AFIRMAM QUE:

Institutos Federais anunciados 
pelo Ministério da Educação.

O corte anunciado para o 
IFRS é de R$ 18.549.952,00 que 
é equivalente a 30% do orçamen-
to de custeio e investimento que 
no total é de R$ 61.833.180,00 

de acordo com a Lei Orçamentá-
ria Anual de 2019.

Foram convocados greves e 
atos por diversos movimentos 
educacionais, entre eles a Con-
federação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação e a União 
Nacional dos Estudantes.

Em Bento Gonçalves na tar-
de de quarta-feira (15), os atos 
foram realizados no Campus do 
Instituto Federal do Rio Grande 
do Sul, onde estavam presentes 
os representantes do CPERS - 
Sindicato,  Sindicato Nacional 
dos Servidores Federais da Edu-
cação - SINASEFE, professores, 
alunos, funcionários do IFRS e 
de outras escolas que aderiram á 
paralisação.

Confira a lista das institui-
ções que aderiram ao movimento 
em Bento Gonçalves de acor-
do com Juçara de Fátima Bor-
ges, Diretora do 12° Núcleo do 
CPERS/Sindicato.

Aderiram à paralisação
Instituto Federal do Rio Grande 

do Sul – Campus Bento;
E. Bento Gonçalves da Silva;
E. José Farina;
Colégio Estadual Dona Isabel;
Colégio Estadual Landell de 
Moura.

Aderiram parcialmente 
à paralisação

Instituto Estadual de Educação 
Cecília Meireles;
E.E. de Ensino Fundamental  
General Amaro Bittencourt.
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Esporte

A final do Campeonato Gaú-
cho de Rugby XV de 2019 será 
em Bento Gonçalves, o evento 
é ofertado pela Confederação 
Brasileira de Rugby (CBRu) que 
também promoverá no sábado 
(18) um treino aberto que servirá 
como seletiva para a Seleção Bra-
sileira Feminina de Rugby XV.

O Estádio Montanha rece-
berá a seletiva que acontecerá 

As atletas que disputarão ás vagas devem ter no mínimo 18 anos

Seleção de atletas de Rugby XV 
Feminino será realizada em Bento

de 9h ás 15h. Durante a manhã 
ocorrerá um treino aberto onde 
serão formadas duas equipes que 
enfrentarão confrontos durante 
a tarde.

A seleção será feita obje-
tivando selecionar atletas que 
disputarão vaga para a Copa do 
Mundo de Rugby XV Feminino 
de 2021, as atletas devem ter no 
mínimo 18 anos.

O Campeonato Gaúcho de 
Rugby XV vai conhecer neste 
final de semana o campeão da 
edição de 2019 da competição 
estadual. Farrapos e Serra Gaú-
cha duelam neste sábado, dia 18, 
às 15h, no Estádio da Montanha, 
em Bento Gonçalves valendo o 
título da Taça Ouro do campe-
onato. Já no domingo, dia 19, 
às 15h, Universitário (URSM) 
e Brummers se enfrentam no 
Centro de Eventos da UFSM, 
em Santa Maria, valendo o título 
da Taça Prata.

Taça Ouro
A final do Campeonato Gaú-

cho vai contar com duas equipes 
serranas na disputa pela con-
quista. O Farrapos terminou a 
fase classificatória da Taça Ouro 
com 100% de aproveitamento, e 
com o melhor ataque e a melhor 
defesa da competição. Já o Serra 
Gaúcha finalizou a primeira fase 
com 50% de aproveitamento, 
com três vitórias e três derro-
tas, possuindo o segundo melhor 
ataque do campeonato.

Com a melhor campanha na 
primeira fase, o Farrapos vai de-
cidir o título em seus domínios 
em busca do Decacampeonato 
Gaúcho. Já o Serra Gaúcha, que 
chega pela primeira vez à final 
desde que passou a se chamar 
Serra Gaúcha Rugby Clube, visa 
derrubar a hegemonia da equi-
pe Alviverde em busca do título 
inédito em sua história.

Na primeira fase da Taça 
Ouro, as equipes se enfrentaram 
em duas ocasiões. Em Caxias do 

O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) visa se recuperar na Série 
Ouro de 2019 diante do Parobé, 
líder do grupo B, em confronto 
que ocorre neste sábado, dia 18, 
às 20h, no Ginásio Municipal de 
Esportes. A equipe comandada 
por Vaner Flores almeja con-
quistar a sua primeira vitória 
visando subir na tabela de clas-
sificação da chave.  

Na rodada passada, jogan-
do em casa, o BGF, com a equi-
pe desfalcada, ficou no empate 
em 3 a 3 com o Real Street de 
Não-Me-Toque, somando o seu 
primeiro ponto na competição 
estadual. O Parobé, por sua vez, 
está invicto na competição, com 
vitórias sobre o Erechinense e 
o Gramado Futsal, assumindo a 
ponta da tabela do grupo B da 
Série Ouro.  

Em 2018, pela Liga Gaúcha 
de Futsal, BGF e Parobé se en-

BGF busca primeira 
vitória na Série Ouro

frentaram em duas ocasiões. No 
primeiro turno, jogando fora de 
casa, a equipe bento-gonçalven-
se arrancou um empate em 0 a 0 
em Parobé. Já em seus domínios, 
o BGF foi superado pelo placar 
de 6 a 2. A equipe espera contar 
com o apoio do torcedor em seus 
domínios para conquistar os 
primeiros três pontos no campe-
onato galgando a parte de cima 
da tabela de classificação.

 Para a partida, Vaner Flo-
res novamente terá desfalques 
importantes para o confronto. 
O goleiro Dani e os atletas Ma-
mute e Paulo Renato seguem na 
fisioterapia se recuperando de 
lesão. 

4ª rodada - Grupo B
Rabelo x Gramado Futsal
Figueira x Fontoura Xavier
Real Street x SER Alvorada
BGF x Parobé Futsal

Finais das taças ouro e prata do 
Campeonato Gaúcho de Rugby XV 
ocorrem neste final de semana
Campeonato Gaúcho de Rugby  disputas finais  das Taças outo e prata

Sul, o Farrapos levou a melhor 
no confronto serrano, vencendo 
pelo placar de 67 a 5. Já em Ben-
to Gonçalves, a equipe Alviverde 
superou os caxienses pelo placar 
de 50 a 0.

Taça Prata
Pela Taça Prata, o URSM e 

o Brummers vão decidir o título. 
O URSM terminou a fase classi-
ficatória na liderança com qua-
tro vitórias, um empate e apenas 
uma derrota na competição. O 
Brummers finalizou a primei-
ra fase logo atrás da equipe de 
Santa Maria, com quatro vitó-
rias conquistadas e duas derro-
tas sofridas.

Pela fase classificatória da 
Taça Prata, URSM e Brummers 
protagonizaram grandes em-
bates dentro de campo. No pri-
meiro turno, jogando em casa, o 

Brummers superou a equipe de 
Santa Maria pelo placar de 22 a 
17. Já no returno, o URSM der-
rotou o Brummers pelo placar 
de 39 a 10, em partida que valia 
a liderança da primeira fase e, 
consequentemente, o mando de 
campo da final.

Final – Taça Ouro
Farrapos x Serra Gaúcha Rugby
Data: 18/05 (sábado)
Horário: 15h
Local: Estádio da Montanha, 
Av. Osvaldo Aranha, s/n, Bento 
Gonçalves-RS

Final – Taça Prata
URSM x Brummers
Data: 19/05 (domingo)
Horário: 15h
Local: Av. Roraima, 1000 Cen-
tro de Eventos da UFSM, Santa 
Maria-RS

O Farrapos terminou a fase classificatória da Taça Ouro com 100% de 
aproveitamento, e com o melhor ataque e a melhor defesa da competição

A equipe comandada por Vaner Flores almeja conquistar a sua primeira 
vitória visando subir na tabela de classificação da chave
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Na terça-feira dia (14), no 
bairro Bertolini, um jovem de 
19 anos foi preso acusado de 
tráfico de drogas e posse ilegal 
de arma de fogo. Ele foi flagra-
do no momento que faria uma 
entrega de entorpecentes a um 
usuário.

O homem estava sendo 
monitorado pela Polícia após 
investigações da Operação 
Yakuza, da 1° Delegacia de 
Polícia. A prisão ocorreu apro-
ximadamente ás 12h e foram 
apreendidos com o jovem: ar-
mas de fogo, munições, balan-
ças de precisão, comprimidos 
de ecstasy, porções de maconha 
e uma quantia em dinheiro. Material apreendido com o traficante

Um homem de 32 anos, 
na terça-feira (14) no bairro 
Zatt, estava no ponto de ônibus 
aguardando o transporte quan-
do foi surpreendido por quatro 
homens, um deles armado, os 

Na segunda-feira (13), houve 
um roubo no bairro Maria Goret-
ti, a vítima foi um homem de 50 
anos, que foi abordado por um 
homem armado enquanto saia do 
trabalho, a vítima informou que 
o assaltante era um ex-colega e 
estava acompanhado de um com-
parsa.

A vítima entregou o dinheiro 
que tinha em sua carteira ao as-

Foi registrado na avenida 
Osvaldo Aranha, no bairro Ma-
ria Goretti um roubo cerca de 
12h, de segunda-feira (13), a ví-
tima foi uma mulher de 62 anos 
que estava em uma sala localiza-
da ao lado do antigo estádio do 
Esportivo.

O homem a abordou e per-

Na madrugada de domingo 
(12), uma loja na rua Júlio de 
Castilhos, foi arrombada e re-
gistrou-se o furto de moletons, 
calças e camisas sociais. A ocor-
rência foi registrada na Delega-
cia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA) e está sendo 
investigado pela Polícia Civil.

Entre a segunda-feira (13) 
e terça-feira (14), foi furtado 
um Fiat Uno vermelho de pla-
ca IGB 4865, na rua Humebrto 
Alencar Castelo Branco, bair-
ro Licorsul.  O proprietário do 
veículo o deixou estacionado na 
frente da sua casa ás 17h15min 
e quando saiu no dia seguinte 

Na terça-feira (14) à noite, 
um homem foi preso no bairro 
Progresso, aproximadamente ás 
20h30m por descumprir medida 
protetiva de afastamento.

A Brigada Militar se deslo-
cou até o bairro Progresso após 
recebimento de denúncia que 
um homem estava desrespei-
tando decisão judicial, que tra-
ta-se de uma medida protetiva 

Carro é furtado no Licorsul

de afastamento. Os Policiais se 
deslocaram até a residência lo-
calizada na rua Fiorello Bertuol. 

A Brigada Militar abordou 
o homem que estava deitado em 
um dos quartos da casa e o le-
vou para a Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento. O fla-
grante foi registrado na DPPA e 
o acusado encaminhado ao Pre-
sídio.

Homem descumpre medida 
protetiva de afastamento e é preso

Furto e 
arrombamento 
em loja no Centro

guntou onde estava o seguran-
ça do local, no momento que a 
mulher informou que ele havia 
saído, o assaltante aplicou um 
‘mata leão’ e roubou o celular da 
vítima.

Houve o registro do rouba 
na Delegacia de Polícia de Pron-
to Atendimento (DPPA).

Vítima de 62 anos sofre 
'mata leão' durante roubo

saltante. Foi informado no bole-
tim de ocorrência que o homem 
trabalhou na empresa junto com 
a vítima e que já teria lhe assal-
tado em outro momento. Houve 
testemunho do crime por outro 
colega.

A ocorrência foi registrada 
na Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) e está sen-
do investigado pela Polícia Civil.

Ex-colega assalta homem 
na saída do trabalho

assaltantes levaram da vítima 
uma jaqueta, relógio e corrente 
de ouro.

 Houve o registro do rouba 
na Delegacia de Polícia de Pron-
to Atendimento (DPPA).

Vítima sofre assalto feito 
por quatro homens no Zatt

Traficante de 19 anos preso no Bertolini

Na quarta-feira (16) a tar-
de, uma senhora de 75 anos 
estava  caminhando entre um 
estabelecimento comercial  e 
outro,  na Avenida Osvaldo 
Aranha quando percebeu que 
sua carteira havia sido furta-
da.

Idosa é furtada e tem R$ 3.000 
transferidos de sua conta

Dentro da carteira furta-
da havia dinheiro em espécie e 
cartões, um deles foi utilizado 
para transferir R$ 3.000 de 
sua conta bancária.  

A ocorrência foi registra-
da na Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento.

Um homem de 34 anos, resi-
dente do bairro Vila Nova com-
prou um carro golf por um site 
de compra/venda.  O homem de-
positou um sinal de R$ 1.000,00 
para garantir o negócio e depois 
de quatro dias depositou mais 
R$ 9.000,00 para que o vende-
dor entregasse o veículo.

Homem compra carro pela 
internet e não recebe o bem

Após o pagamento do bem, 
o suposto vendedor sumiu, não 
respondeu mais as mensagens e 
nenhuma forma de contato ten-
tada pela vítima. Só restou ao 
homem o registro da ocorrência 
de estelionato na Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento 
de Bento Gonçalves.

de manhã percebeu que o carro 
não estava mais lá.

O caso está sendo inves-
tigado pela Polícia Civil e as 
buscas realizadas pela Brigada 
Militar. As autoridades solici-
tam que quaisquer informa-
ções sejam repassadas pelo n° 
190.

Na manhã de quin-
ta-feira (16), foi regis-
trado um grave aciden-
te no quilômetro 9 da 
ERS-431, em Linha 
Alcântra, no distrito 
de Faria Lemos.

O condutor Gilson 
Estigarribia Gauna, de 
40 anos, conduzia um 
caminhão de São Paulo 
carregado de garra-
fões de vinho, perdeu 
o controle do veículo 
e invadiu a pista con-
trária, resultando no 
tombamento do cami-
nhão. O homem mor-
reu no local do aciden-
te. Se deslocaram para 
atender a ocorrência a 
Polícia Rodoviária Es-
tadual (PRE) – Pelotão 
Rodoviário de Farrou-
pilha e Corpo de Bom-
beiros . Acidente fatal com caminhoneiro de 40 anos

Acidente fatal com caminhoneiro em Faria Lemos
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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 e quarta-feira todos pagam 
meia entrada
* Esceto feriados e sessões de pré-estreia
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01  08  10  16  17
20  22  35  38  48
56  59  62  64  67
80  81  84  94  98

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2151

Federal -  extração 05388

Lotomania -  extração 1969

02  14  18  29  36 38

02716
65001
27675
87895
57036

Shopping Bento

Uglydolls
13:30h - Dublado 2D 
(apenas 18/05)

Os UglyDolls Moxy, 
Wage, Babo, Ice-Bat e Wed-
gehead rumam ao Instituto 
da Perfeição com o desejo de 
serem amados mesmo sendo 
diferentes. Subvertendo a 
ideia do feio como um ad-
jetivo negativo, a animação 
mostra que não é preciso ser 
perfeito para ser incrível.

Vingadores: 
Ultimato
14:00h - Dublado 3D 
(exceto 18/05)
15:00h - Dublado 3D
(apenas 18/05)
19:00h - Dublado 2D
20:30h - Dublado 2D 

Após Thanos eliminar 
metade das criaturas vivas, 
os Vingadores precisam li-
dar com a dor da perda de 
amigos e seus entes queri-
dos. Com Tony Stark (Ro-
bert Downey Jr.) vagando 
perdido no espaço sem água 
nem comida, Steve Rogers 
(Chris Evans) e Natasha Ro-
manov (Scarlett Johansson) 
precisam liderar a resistên-
cia contra o titã louco.

Cemitério Maldito
14:00h - Dublado 2D
16:20h - Legendado 2D
18:30h - Dublado 2D

A família Creed se muda 
para uma nova casa no inte-

rior, localizada nos arredo-
res de um antigo cemitério 
amaldiçoado usado para en-
terrar animais de estimação 
- mas que já foi usado para 
sepultamento de indíge-
nas. Algumas coisas estra-
nhas começam a acontecer, 
transformando a vida coti-
diana dos moradores em um 
pesadelo.

L’américa Shopping

Pokémon: 
Detetive Pikachu
13:40h - Dublado 2D
16:00h - Dublado 3D
18:30h - Dublado 3D

O desaparecimento do 
detetive Harry Goodman 
faz com que seu filho Tim 
(Justice Smith) parta à sua 
procura. Ao seu lado ele 
conta com Pikachu, o anti-
go parceiro Pokémon de seu 
pai, que perdeu a memória 
recentemente. Juntos, eles 
percorrem as ruas da me-
trópole de Ryme City, onde 
humanos e Pokémon vivem 
em harmonia... por enquan-
to.

Uglydolls
13:40h - Dublado 2D
16:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D

Vingadores: 
Ultimato
20:40h - Dublado 3D
21:00h - Legendado 2D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
17/05

Sáb
18/05

Dom
19/05

Seg
20/05

Sol com
muitas nuvens

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

↑ 22°C
↓ 10°C

↑ 21°C
↓ 11°C

↑ 22°C
↓ 13°C

↑ 26°C
↓ 14°C


