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Preocupada com o baixo rendimento no aprendizado na Escola  
Caminhos do Aprender, a presidente da Associação quer  que alu-
nos voltem a estudar em escola especializada em Caxias do Sul

Vinho encanado com  muitas 
atrações na Via Del Vino

Para o último final de semana de vinho encanado no centro da cidade, os festejos pré-Fenavinho incluem atrações musi-
cais , encontros e alegria. Página 05
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Falta de afeto 
paterno é tema 
de livro jurídico
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CEF
Habitação com juros 
mais baixos a partir 
de segunda-feira

Juri condena homem
por homícidio privilegiado
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FENAVINHO

Associação de surdos pede 
a volta do transporte escolar
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DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Oficial, JUCESP n° 
1.070, gestor da Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, faz saber, pelo 
presente Edital, que, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária 
BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 06.995.805/0001-07, com sede na Rua 
Antônio Lapa, n° 178, sala 701, 7° andar, Cambuí, CEP 13.025-240, Cam-
pinas – SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por 
meio do site: www.alfaleiloes.com, no dia 10 de junho de 2019, às 14 
horas, em 1° (primeiro) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
4.409.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e nove mil reais), os bens 
imóveis Matricula-dos sob os números 9.223 e 47.589, perante o Registro 
de Imóveis da Comarca de Bento Gonçalves/RS (Proprieda-de Consoli-
dada conforme Av. nº 17 de 10.04.2019 da matrícula n° 9.223 conforme; e 
Av. 11 de 10.04.2019 da matrícula nº 47.589), na forma do presente edital. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 
25 de junho de 2019, no mesmo horário e local, para realização do 2° 
(segundo) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.975.335,01 
(três milhões, novecentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco 
reais e um centavo). Para que todos eventuais interessados possam ter 
acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser 
consultada no site: www.alfaleiloes.com. Leiloeiro Oficial: Davi Borges de 
Aquino, JUCESP n ° 1.070.

Uma das maiores e mais an-
tigas festas religiosas da região, 
a 141 ª Festa de Santo Antônio 
deverá mobilizar cerca de 20 mil 
devotos no ano de 2019 e tem 
como tema “Mostra-me, Senhor, 
os teus caminhos” (Sl 25,4), em 
um apelo retirado dos Salmos 
que tenta traduzir um pedido 
em redimensionar os sentidos 
da vida em uma época de tantos 
dilemas, dúvidas e até faltas de 
significados para a existência de 
todos, é na fé que é possível co-
nhecer mais de si mesmo e en-
contrar motivação para driblar 
os problemas e desafios cotidia-
nos.

Ainda que o ápice da cele-
bração ocorra em 13 de junho, 
as comunidades de Bento Gon-
çalves estão engajadas na come-
moração há mais tempo, já que o 
padroeiro faz visitas nas comu-
nidades ligadas à paróquia se-
manalmente. Todos os dias até a 
véspera da festividade estão sen-
do celebradas em conjunto com 
várias equipes, ás 18h, a missa 
diária, preparando-se para o dia 
13 de junho, celebrado tradicio-
nalmente desde 1878.

Programação 
do dia 13
No dia votivo, 13 de junho, 

a previsão é reunir um públi-
co de até 20 mil pessoas para a 
programação que inicia às 6h 
com a tradicional Alvorada Fes-
tiva. As missas também ocorrem 
em ritmo intenso, celebradas às 

Bento Gonçalves receberá nas próximas duas semanas        festividades de Santo Antônio, Fenavinho e ExpoBento

7h, 8h30min, 10h, 15h e 18h. A 
missa das 15h é a que concentra 
maior público, já que é celebra-
da de forma campal e seguida 
de procissão de Santo Antônio 
pelas ruas centrais. A Missa de 
Ação de Graças, que ocorre às 
18h, é também o momento que 
os casais festeiros da próxima 
festa são apresentados.

Neste ano, os casais escolhi-
dos para conduzir a programa-
ção são Clacir Rasador e Susa-
na Tercila Giordani; Fábio Luis 
Piazza e Silvana Casagrande 
Piazza; Gilmar Cantelli e Dal-

O vinho encanado foi ins-
tituído na primeira edição da 
Fenavinho, em 1967, e logo 
tornou-se um dos principais 
chamarizes para divulgar a 
festa que nascia, tornando-a 
famosa em todo o país.

É realizada a comerciali-
zação do vinho encanado, dos 
tipos Merlot e pelo Moscato , 
além de suco de uva integral, 
todos fornecidos pela Coope-
rativa Vinícola Aurora.

Os produtos são comer-
cializados em valor único de 
R$ 5 a dose. O valor dá direito 
a uma taça plástica (150ml). 
Quem quiser adquirir a taça 

vina Maria Osmarin Cantelli; 
José Antonio Rossatto e Cla-
rice Toniolo Rossatto; Ricardo 
Tonet e Léa Cristiane Gonzatti 
Tonet; Setembrino do Rosário e 
Natalina dos Santos do Rosário; 
Valmor Poletto e Rosita Spadari 
Poletto. Os Festeiros Jovens são 
Ana Paula Nascimento da Silva; 
Diego Marodin da Silva e Érica 
Bellé; Fernando Giordani Ros-
satto e Leandro Moro e Carla 
Zortéa.

Um dos pontos altos e mais 
tradicionais desse dia festivo é o 
almoço que integra a comunida-
de no Salão Paroquial. Mais de 
500 pessoas são esperadas para 
esse momento. O almoço será 
servido a partir das 12h, com 
cardápio que inclui sopa de ca-
peletti, lesso, piem, churrasco, 
galeto, saladas, maionese, pão 
colonial e sobremesa. Vinho, re-
frigerante e água acompanham 
a refeição. Os ingressos indivi-
duais custam R$ 50,00 e podem 
ser adquiridos na secretaria do 
Santuário Santo Antônio, no 
centro da cidade, ou com os fes-
teiros. A venda dos convites só 
ocorrerá de modo antecipado, 
sem comercialização no dia da 
festa.

Durante o dia, freis estarão 
fazendo a bênção individual da 
saúde e distribuição dos pãezi-
nhos de Santo Antônio.

Mais um final de Semana 
do Vinho Encanado

oficial, em acrílico, pagará R$ 
10 – já com direito a uma dose 
de vinho/suco. O custo para 
repor a bebida segue de R$ 5.

Confira a programação de 
Sábado(8) e Domingo(9) que 
acontecem na Via Del Vino, no 
Centro da cidade.

08.06 - 11h Teatro – Abre 
a Boca e Fecha os Olhos 14h 
Acústico Duo Del Vino 15h 
Coral da Fundação Casa das 
Artes 17h Banda Trebbiano

09.06 - 11h Coral Imi-
grante  14h Banda Cavatappi 
15h Acústico Daniel Lima e 
Janete 17h Grupo Zo Garra-
fon

Ainda que o ápice da celebração ocorra em 13 de junho, as comunidades 
de Bento Gonçalves estão engajadas na comemoração há mais tempo É realizada a comercialização do vinho encanado, dos tipos Merlot e pelo 

Moscato , além de suco de uva integral, todos fornecidos pela Cooperativa 
Vinícola Aurora.

Os produtos são comercializados em valor único de R$ 5 a dose. O valor 
dá direito a uma taça plástica (150ml)
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Bento Gonçalves receberá nas próximas duas semanas        festividades de Santo Antônio, Fenavinho e ExpoBento

No domingo 23 será o encerramen-
to da feira e terá atrações como a 
peça “Entrevero Farroupilha” que 
promete uma viagem no tempo 
para revisitar momentos marcan-
tes na formação do RS (sessões 
às 14h e 17h) e o show do bento 
gonçalvense Fernando Zanuzo que 
se apresentará no palco principal a 
partir das 19h. O show é composto 
por clássicos do rock nacional e in-
ternacional.
A programação completa da Ex-
poBento e Fenavinho poderão ser 
conferidas no site www.expobento.
com.br.

A banda Acústicos e Valvulados sobe ao palco da Praça Gastronômica no 
primeiro dia de feira, às 22h. O grupo de Porto Alegre coleciona hits que 
marcaram a cena musical do Rio Grande do Sul, especialmente nas déca-
das de 1990 e 2000

Na sexta-feira dia 14, o  grupo Vocal Allegro que tem seis anos de história, 
apresentará ao público um repertório composto por vários sucessos da 
música mundial em versões italianas, a partir das 22h

Dia 15 de junho, ocorrerá uma das principais atrações da 29ª ExpoBento, 
o promissor cantor Vitor Kley promete 'iluminar' e alegrar a todos que fo-
rem conferir sua apresentação na Praça Gastronômica, às 22h, com seu 
maior hit, 'O Sol'.

No domingo (16) a partir das 17h, 
a gauchada terá um encontro es-
pecial na Praça Gastronômica, com 
mateada, apresentação de CTGs , 
danças folclóricas e artistas conhe-
cidos em todo o RS, como César 
Oliveira e Rogério Melo,  uma das 
duplas mais prestigiadas da músi-
ca estilo campeira,  que encerram 
a mateada a partir das 21h.

Pensando nos pets a ExpoBento 
2019 contará com uma  programa-
ção especial dentre elas: desfile de 
cães e gatos com e sem fantasia e 
Show de 'Agillity' com a Escola de 
Adestramento Cão C4. Os bichinhos 
poderão ser inscritos nas Clinicas: 
Amigo Travessa; República dos Ani-
mais e Veterinária Quatro Patas. O 
evento ocorrerá dia 17 de junho, às 
19h no Pavilhão F da Fundaparque 
(acesso pelo portão 24).

Às 22h da segunda-feira (17), Ro-
drigo Soltton irá encantar os visi-
tantes que acompanharem sua 
performance , o Pianista e intér-
prete projeta uma explosão de sen-
timentos e sensações através da 
alma, o artista bento-gonçalvense 
consegue cativar o público de for-
mas diferentes, seja pela escolha 
do repertório ou pelo carisma

ExpoBento e Fenavinho proporcionam muitas atrações a Comunidade
Durante o período que vai 

de 13 a 23 de junho, Bento 
Gonçalves receberá a 29ª edi-
ção da ExpoBento que carrega, 
há vários anos, a marca de ser 
a maior feira multissetorial do 
país. Além da feira, o Centro 
da Indústria, Comércio e Ser-
viços – CIC, trará em 2019 a 

importante missão de retomar 
a Festa Nacional do Vinho – 
Fenavinho, que voltará após 
oito anos desde a sua última 
edição.

Confira algumas atrações 
que o público poderá desfrutar 
nos dias de ExpoBento e Fena-
vinho.

A dupla Ederson e Emerson repre-
sentará o cenário sertanejo na Ex-
poBento e é formada por irmãos 
que possuem muito entrosamento, 
sincronia musical e afinidade, que 
são os grandes diferenciais dos 
gaúchos que desde 2015  estão 
nos palcos e emplacam canções 
de sucesso como 'Partiu balada' e 
'Vivo por você'. Eles se apresentam 
no dia 19, na Praça Gastronômica a 
partir das 22h.

 Às 20h de quinta-feira, dia 20, vale 
conferir o estilo único que o grupo 
Rock de Galpão mostrará na Praça 
Gastronômica, com novas interpre-
tações de clássicos da música re-
gionalista.

A feira trará no feriado do dia 20 
importantes atrações, o Grupo 
Tholl apresentará o espetáculo 
“Cirquin”, que promete encantar a 
todos, ás 14h na Praça Gatronômi-
ca e tem como destaque cores, lu-
zes e movimentos.  A data reserva 
ainda, shows com Voice In , banda 
já confirmada no Rock In Rio 2019, 
além de Rock de Galpão grupo que 
trará ao público um show com no-
vas interpretações de clássicos da 
música regionalista, às 17h e 22h, 
respectivamente

No dia 21, sexta-feira ás 22h a du-
pla gaúcha natural de Novo Ham-
burgo Lucas e Felipe que venceram 
um reality show musical, apresen-
tarão além de outras composições 
a grande aposta a música 'Sangue 
Frio', em parceria com Bruno e Mar-
rone

A banda Star Beetles formada em 
setembro de 2009. Personaliza-
da para homenagear os ingleses 
do The Beatles, o grupo argentino 
embala o público com canções icô-
nicas que marcaram a trajetória de 
uma das mais importantes bandas 
da história. Eles sobem ao palco 
da Praça Gastronômica às 22h do 
último sábado de ExpoBento 2019.
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Na terça-feira (02), foram 
abertas as inscrições para o Prê-
mio Salão Design, 2020, que é a 
premiação brasileira de design 
imobiliário. Este ano será a 23ª 
edição, trazendo como tema “O 
Design Conta Histórias”, ho-
menageando o design de móveis 
no Brasil através da história dos 
designers e de suas criações. No-
mes como Zanine Caldas, Sergio 
Rodrigues e Paulo Mendes da 
Rocha aparecem na campanha 
de comunicação, ao lado de ven-
cedores das edições anteriores do 
prêmio.

Uma mudança no regula-
mento foi realizada no que tan-
ge a tipologia de produtos que 
podem concorrer ao prêmio. 
Durante a edição deste ano não 
haverá categorias para acessórios 
e iluminação, podendo ser inscri-
tos apenas projetos de mobiliá-
rio. Serão cinco categorias, ago-
ra chamadas de desafios: Desafio 
dos Espaços em Transformação; 
Desafio da Identidade Brasileira 
2020; Desafio do Uso do Painel; 
Desafio da Tecnologia Embutida 
e Desafio das Experiências Posi-
tivistas.

O evento contará com o pa-
trocínio de Berneck e Interprint 
do Brasil, o Prêmio Salão Design 
2020 receberá inscrições de pro-
fissionais e estudantes brasileiros 
e estrangeiros até o dia 05 de se-
tembro. O modelo de avaliação 
dos projetos inscritos também 
mudou. O diretor do Prêmio 
Salão Design, Eduardo Nuncio, 
explica que serão 10 jurados, di-
vididos em dois grupos. Os pri-
meiros cinco convidados farão a 
avaliação técnico-funcional das 
peças gráficas inscritas. Na se-

A Vinícola Aurora, maior e 
mais premiada do Brasil - única 
a receber o Prêmio Exportação 
RS por quatro anos consecutivos 
-, participa da Interwine China – 
Feira Internacional de Importação 
e Exportação, uma das maiores e 
mais tradicionais do setor de ali-
mentos e bebidas daquele país. Re-
alizada duas vezes ao ano, no verão 
e no outono, esta 22ª. edição da In-
terwine (3 a 5 de junho), na cidade 

Prêmio Salão Design premiará projetos 
mobiliários em Bento Gonçalves

gunda etapa eliminatória, outros 
cinco jurados farão a avaliação 
estético-criativa dos produtos 
finalistas e o anúncio dos vence-
dores.

O diretor do prêmio afir-
ma que a mudança possibilita-
rá uma avaliação de viabilidade 
técnica bastante detalhista logo 
na primeira etapa. Por tal, fo-
ram convidados especialistas em 
processos produtivos, entidades 
representativas do design e aca-
dêmicos. “Já para a segunda eta-
pa, a ideia é trazer para os pro-
dutos finalistas um olhar mais 
conceitual”, Eduardo Nuncio. A 
composição da comissão julga-
dora será divulgada até o final do 
período de inscrições. 

Prêmio Salão Design
O Sindicato das Indústrias 

do Mobiliário de Bento Gonçal-
ves (Sindmóveis) promove o Prê-
mio Salão Design desde 1988, a 
premiação nasceu no maior polo 
moveleiro do país para atender às 
demandas de inovação do setor. 
Em sua trajetória de 30 anos, já 
são quase 15 mil projetos inscri-
tos. Essa edição terá cerimônia de 
premiação e mostra dos vencedo-
res na feira Movelsul Brasil, em 
março de 2020, em Bento Gon-
çalves (RS). Depois, os premiados 
da edição ainda participam de 
exposição na High Design Home 
& Offcc e Expo de 2020.

Os candidatos devem con-
ferir o regulamento do Prêmio, 
que este ano trás importantes 
mudanças, como alterações de 
categorias. O download do regu-
lamento poderá ser feito através 
do site: www.salaodesign.com.
br.

O relatório ‘Conjuntura e 
comércio externo do setor de 
móveis no Brasil’ de maio de 
2019 com dados de março e 
abril, produzido pelo IEMI – 
Inteligência de Mercado e en-
comendado pela Associação das 
Indústrias de Móveis do Estado 
do Rio Grande do Sul (Mover-
gs), mostra que a produção in-
dustrial no Estado cresceu 7,2% 
e no acumulado nos últimos 12 
meses, a variação ficou positiva 
em 7,4%, de acordo com núme-
ros do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Especificamente no mês de 
março, a produção de móveis no 
estado do Rio Grande do Sul foi 
de 6,3 milhões de peças, regis-
trando queda de 4,7% em rela-
ção a fevereiro.

Exportações abril
Em abril, as exportações no 

Rio Grande do Sul recuaram 
13,6%, somando US$ 13,9 mi-
lhões e o saldo da balança co-
mercial ficou positivo em US$ 
13,3 milhões. Entre os países 
de destino das exportações de 
móveis do Estado, o Reino Uni-

Produção industrial do RS cresce 7,2% 
nos três primeiros meses do ano
Em março, foram produzidas 6,3 milhões de peças. Nos últimos 12 meses, a variação ficou positiva 
em 7,4%

do ficou em primeiro lugar, com 
16,9% dos valores exportados, 
seguido pelos Estados Unidos 
com 15,9% e pelo Uruguai, com 
15,0%. Destaque também para o 
crescimento de 266,3% da Repú-
blica Dominicana na passagem 
de março para abril de 2019.

Dentre os estados expor-
tadores de móveis, temos Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e 
Paraná, entre os principais, res-
ponsáveis por 81,4% dos valores 
exportados em abril de 2019. 
São Paulo vem logo a seguir, 

sendo responsável por 12,6% dos 
valores exportados no mês de 
abril.

Consumo 
aparente março
Analisando o consumo apa-

rente de móveis no Rio Grande 
do Sul, o volume em março foi 
de 5,4 milhões de peças, apre-
sentando retração de 6,7% em 
relação a fevereiro, porém, no 
acumulado no ano houve cresci-
mento de 4,2%.

Vinícola Aurora expõe na Interwine, uma das 
maiores feiras de alimentos e bebidas da China
A maior e mais premiada vinícola do Brasil, Prêmio Exportação-RS pelo quarto ano consecutivo, refor-
ça sua presença naquele país, seu maior importador na Ásia

de Ghangzhou, reuniu expositores 
de 52 países e mais de 50.000 vi-
sitantes, profissionais e comprado-
res de grandes grupos e redes de 
varejo, em uma área de exposição 
de 50 mil metros quadrados.

A Vinícola Aurora integrou 
o espaço do Wines of Brasil, pro-
jeto de exportação do Instituto 
Brasileiro do Vinho com apoio da 
Apex-Brasil - Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e In-

vestimentos.
Nestes 3 dias de feira, a vi-

nícola apresentou seus produtos 
para 37 novos contatos chineses e 
confirmou a abertura de 2 novos 
importadores no país, um para vi-
nhos, sucos e espumantes e o outro 
para vinhos tintos.  Várias visitas 
foram agendadas para as próximas 
semanas, nas quais serão finaliza-
das novas ordens de compras. Com 
estes dois novos clientes, a Vinícola 
Aurora atingirá a marca de 7 im-
portadores chineses, nas diferen-
tes regiões do país, e se consolida 
como a vinícola brasileira que mais 
exporta para a China.

A empresa vende seus pro-
dutos para o mercado chinês há 3 
anos. Quatro novos importadores 
(desse total de 7 agora acertados) 
foram conquistados de janeiro a 
junho deste ano. Nesse primeiro 
semestre, antes da realização da 
Interwine, a vinícola já tinha acer-
tado um total de exportações para 
a China de 70.101 litros, de vários 
produtos (vinhos, espumantes, 
suco de uva e coolers). Em 2018, os 
embarques para o mercado chinês 
totalizaram 51.724 litros, de espu-
mantes e coolers da marca Brazi-
lian Soul.

Os participantes poderão realizar às inscrições do dia 05 de junho a 07 
de setembro

A empresa vende seus produtos para o mercado chinês há 3 anos
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Foram anunciadas pela 
Caixa Econômica Federal mu-
danças nas taxas de juros de fi-
nanciamento e possibilidades de 
renegociação de empréstimos 
que estão atrasados,  as mudan-
ças estarão em vigor a partir da 
próxima segunda-feira (10).

 O anunciou feito na quar-
ta-feira (5), evidenciou a redu-
ção das taxas de juros para os 
empréstimos realizados pelo 
Sistema Financeiro de Habita-
ção - SFH que atualmente é de 
TR(0)+8,75% e passará  a ser de 
TR(0)+8,5%. O sistema financia 
imóveis de até R$ 1,5 milhão e o 
comprador pode usar o saldo do 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS).

Já para o Sistema Finan-
ceiro Imobiliário - SFI, que é 
utilizado para o financiamento 
de imóveis com valor superior 
a  R$ 1,5 milhão, a taxa redu-
zirá 1,25 ponto percentual, 
saindo de TR(0)+9,75%  para 
TR(0)+8,5%.

Os clientes que não pos-

A partir de segunda-feira contratos de 
financiamento habitacional terão juros mais baixos

suem relacionamento com a 
Caixa , contrairão o emprésti-
mo com taxa de balcão, os juros 
reduziram de TR(0)+11%  para 
TR(0)+9,75%.

Vale ressaltar que as mu-
danças não são retroativas aos 
contratos assinados antes do dia 
10.

Inflação
O Presidente da Caixa Pe-

dro Guimarães, afirmou que 
em duas ou três semanas serão 
anunciadas a possibilidade de 
concessão de empréstimos com 
o índice de inflação, IPCA, como 

indexador. O índice de inflação 
atual é calculado de acordo com 
a Taxa Referencial (TR) que 
desde 2018 está em zero, soma-
da a taxa de juros do emprésti-
mo. As novas linhas de crédito 
terão variação de inflação calcu-
lada a partir do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
mais juros convencionado.

A medida irá facilitar que as 
operações de empréstimos em 
títulos sejam convergidas mais 
facilmente para serem nego-
ciados pelo banco no mercado 
financeiro. É muito mais fácil a 
comercialização de uma linha de 

IPCA do que de uma de TR, que 
é o modelo utilizado atualmente.

Com a mudança, mais cré-
dito será ofertado aos clientes, 
a juros maiores. O banco se be-
neficia, pois receberá mais juros 
com os pagamentos e o mercado 
imobiliário também, já que cer-
ca de 10 bilhões serão injetados 
no setor.

Renegociação 
de dívidas
Além da mudanças nas ta-

xas de juros, foi anunciada pelo 
banco diferentes possibilidade 
para renegociar financiamentos 
imobiliários atrasados.

Dados fornecidos pela Cai-
xa apontam 589 mil dos con-
trato, o que representa 11% do 
total, têm algum tipo de atraso, 
somando um montante de apro-
ximadamente R$ 10,1 bilhões.

As renegociações irão 
abranger contratos do Minha 
Casa Minha Vida, além do em-
préstimo SFH e SFI, que im-

pactarão cerca de 2,3 milhões 
de pessoa no País.

De acordo com o Presidente 
Guimarães, são quatro situações 
de renegociação: o pagamento à 
vista de uma entrada e a incor-
poração das parcelas atrasadas 
nas próximas prestações, dispo-
nível para 111 mil famílias, que 
somam R$ 1,8 bilhão de contra-
tos nessa situação; Possibilida-
de de pagamento da prestação 
mais antiga atualizada,  incor-
porar o saldo devedor ao resto 
do financiamento, contratos 
nessas condições somam R$ 4 
bilhões e abarcam 237 famílias;  
As 51 mil famílias que possuem 
atrasos superiores a 180 dias 
poderão ter dispensa de multa 
e juros moratórios pagando 1 
parcela de entrada e por último, 
15 mil famílias possuem débitos 
que somam R$ 300 milhões, e 
poderão pagar uma prestação 
de entrada e renegociar o saldo 
da dívida, desta forma não cor-
rerão mais o risco de perderem 
seus imóveis.

Serão contemplados pelos descontos os imóveis de faixas de preços varia-
dos, até os de mais de R$ 1,5 milhão
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A Secretaria do Meio Am-
biente em conjunto com outras 
secretarias e parceiros, estão 
promovendo a Semana do Meio 
Ambiente em Bento Gonçalves, 
durante a semana, do dia 3 ao 
dia 9 , estão acontecendo pro-
gramações que enfatizam a ne-
cessidade de conscientização da 
população para um assunto tão 
importante, o Meio Ambiente.

Um programa promovido 
pela Secretaria do Meio Am-
biente, possibilitou a aproxi-
madamente 150 crianças das 
escolas: Aurélio Frare, An-
selmo Luigi Piccoli, Alfredo 
Aveline e da Escola de Tempo 
Integral São Roque se torna-
ram oficialmente Agentes da 
Natureza.

As crianças receberam a 
missão de atuar como agentes 
de transformação ambiental 
em sua família e comunidade, 
e foram capacitados na teoria 
e na prática, através de visitas 
técnicas que lhes possibilitou 
conhecer melhor sobre o ca-
minho e destinação de todos 
os resíduos gerados no Muni-
cípio.

A formatura dos Agen-
tes da natureza ocorreu na 
terça-feira (4), no Salão No-

Projetos de conscientização 
e sustentabilidade marcam 
Semana do Meio Ambiente

Durante a segunda-feira, 
crianças de oito escolas, fizeram 
parte do  Projeto Plantando um 
futuro Sustentável, onde foram 
plantadas 130 mudas de árvo-
res nativas, as crianças puderam 
ainda aproveitar a leitura de his-
tórias, realizada pela voluntária 
Bárbara Catarina. O projeto 
continuou ao longo da semana 
em outras escolas Municipais.

150 crianças tornam-se Agentes 
da Natureza em evento alusivo 
a Semana do Meio Ambiente

bre da Prefeitura, e integrou 
a programação da Semana 
do Meio Ambiente. Os alu-
nos receberam cada um uma 

carteirinha que lhe dará o 
direito e a responsabilidade 
de ser um cidadão que prima 
pelo equilíbrio ambiental e a 
sadia qualidade de vida.   A 
cerimônia contou com apre-
sentações da Banda de Lata, 
Ballet Primavera, dança 
oriental-feitiçaria, Jazz Tipo 
Zero, Coro Água, por Marce-
lo Serralva, todos conduzidos 
pelo Projeto Coração Cida-
dão.

O evento foi mais um que 
compôs a Semana do Meio 
Ambiente que iniciou na se-
gunda-feira (3), com plantio 
de árvores e contação de his-
tórias, e seguirá até o dia 9, 
com sensibilização no centro 
da cidade, mutirão de lim-
peza, espetáculo e passeio de 
bicicleta.

Foram realizadas durante o projeto, atividades lúdicas,  que inserem ao 
dia a dia das crianças questões ambientais

A conscientização das crianças é muito importante para transformar a 
base estrutural da sociedade

Durante o evento foram realizadas apresentações de dança que chamam 
atenção a causa do Meio Ambiente

Entidades ligadas a causas ambientais fizeram parte do evento  a fim de 
prestigiar e passar ainda mais informações aos agentes da natureza

Foi realizado um evento para entrega das carteirinhas aos 150 agentes 
da natureza que agora passam a exercer a responsabilidade de zelar pelo 
equilíbrio ambiental
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Melissa Demais, Advogada 
militante e Professora da Gra-
duação e da Pós-Graduação da 
Universidade de Caxias do Sul 

Indenização por falta de afeto paterno é 
objeto de estudo de livro de Melissa Demari

é Doutora em Ciên cias Sociais e 
Mestre em Direito Público lan-
çou na quinta-feira (6) o seu li-
vro ‘Abandono Paterno Afetivo’, 

Durante a tarde de quinta-
-feira, a Presidente da Associa-
ção dos Surdos de Bento Gon-
çalves Daniela Flamia, esteve na 
redação do Jornal Gazeta para 
fazer um apelo em nome dos 
surdos e suas famílias.

A Presidente informou que 
até três anos atrás a prefeitura 
de Bento Gonçalves oferecia o 
transporte de crianças e ado-
lescentes surdos em três turnos 
para a Escola especializada no 
ensino de surdos e mudos, Helen 
Keller em Caxias do Sul.

Em ação motivada por pais 
de surdos em gestão anterior, 
o transporte foi cancelado, 
pois alguns pais achavam que o 
transporte dos alunos até Caxias 
do Sul era muito cansativa. A 
ação resultou na criação da Es-
cola Caminhos do Saber que é 
destinada ao Ensino de surdos, 
mudos e no período da tarde aos 

Associação dos Surdos quer a restauração 
do transporte para os alunos frequentarem 
escola especializada em Caxias do Sul

autistas, entretanto, de acor-
do com a Presidente da Asso-
ciação, a instituição não tem 
professores bilíngues - até hoje 
-  para ministrar aulas para os 
alunos surdos, mas oferece uma 
pessoa que sabe libras, mas não 
tem formação específica para 
ministrar aulas, o que segundo 
a presidente da entidade tem 
prejudicado o desenvolvimento e 
aprendizado das crianças.

 No Brasil, a Lei nº 10.436, 
de 2002, e o Decreto nº 5.626, 
de 2005, tratam da língua bra-
sileira de sinais (Libras) e da 
educação de surdos, indicando 
a necessidade de formação de 
futuros profissionais, professor 
bilíngue, instrutor surdo e in-
térprete de Libras, cientes da 
condição linguística diferencia-
da dos alunos surdos. 

Em razão da ausência de 
profissionais com a qualificação 

bilíngue, os pais das crianças 
que frequentam a escola hoje, 
em reunião com a Associação 
dos Surdos e a Federação Na-
cional de Educação e Integração 
dos Surdos – Feneis RS compro-
varam que as crianças estão ten-
do o seu desenvolvimento preju-
dicado, que o aprendizado está 
regredindo, sendo necessário 
que voltem a frequentar as aulas 
na Escola Helen Keller.

Entretanto, os pais das 
crianças não têm condições de 
arcar com os custos dos desloca-
mentos diários, sendo necessário 
o apoio da Prefeitura de Bento 
Gonçalves, de forma que eles 
voltem a disponibilizar o trans-
porte para levar as crianças até 
as aulas em Caxias do Sul.

A Presidente da Associa-
ção dos Surdos, após a reunião 
e em escuta aos apelos dos pais,  
entrou em contato com a Se-
cretaria de educação do muni-
cípio, formalizando o pedido de 
retorno do transporte escolar 
dos alunos deficientes. Danie-
la Flâmia revelou à reportagem 
da Gazeta que este pedido foi 
negado, então ela apela ao vere-
adores e comunidade em geral 
para que gestionem junto ao ór-
gão responsável, pelo retorno do 
transporte para não prejudicar 
o desenvolvimento das crianças 
surdas.

o despertar de novas moralida-
des e sensibilidades familiares.

De acordo com o estudo, é 
possível perceber que as ações 
envolvendo as relações familia-
res enfatizam que as crianças 
que tiveram infância marcada 
pela ausência paterna, podem 
apresentar graves problemas fu-
turos. De modo que construções 
jurídicas em torno da questão e 
os discursos jurídicos como um 
todo, denunciam a percepção de 
normalidade familiar revelando 
a ideia de que a paternidade foi 
construída como secundária em 

relação à maternidade.
 Na medida em que as mu-

lheres são consideradas como 
responsáveis pela criação dos 
filhos, no discurso jurídico o pai 
que paga pensão regularmente, 
já está cumprindo com todas as 
suas obrigações paternas, sendo 
deixados de lado todos os lações 
afetivos e de parentalidade, pas-
sando a ser uma relação mercan-
til.  O que evidencia uma falsa 
ideia de normalidade familiar, 
enfatizada pelos diferentes valo-
res de gênero entre a materni-
dade e a paternidade.

em evento que aconteceu entre 
ás 17h30min e 19h30min na 
UCS/Carvi em Bento Gonçalves.

A temática abordada no li-
vro analisa um novo lugar que o 
Estado deve assumir, no tocante 
a administração de sentimentos, 
com foco nas ações envolvendo o 
chamado abandono paterno-a-
fetivo.

De acordo com a professora, 
o fato de o Judiciário ter assu-
mido protagonismo na admi-
nistração das relações e afetos 
familiares nos últimos anos, não 
é novidade, diversas ações que 
envolvem reconhecimento de 
paternidade, divórcio, partilha 
de bens, guarda de filhos e pa-
gamento de pensão, são muito 
comuns no cotidiano forense.

Entretanto, a novidade são 
ações nas quais os requerentes 
solicitam uma indenização por 
ausência de afeto, em especial na 
relação pai/filho. O estudo reali-
zado no livro demonstra o Poder 
do Judiciário em contribuir para 

A professora e escritora Melissa Demari recebeu alunos, professores e 
amigos no evento de lançamento de seu livro

Melissa Demari e Miguel Santin, coordenador do curso de Direito da UCS
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Esporte

Educação

Nesta sexta-feira(7), termi-
na o prazo para a transferên-
cia de estudantes de qualquer 
instituição de ensino superior 
com matrícula ativa ou tran-
cada e ingresso de diplomados 
em cursos superiores. No total 
estão disponíveis 37 vagas em 8 
cursos de nível superior. Essas 
vagas estão disponíveis devido a 
interrupções e cancelamento de 
matrículas.

O envelope com os docu-
mentos necessários para a ins-
crição deve ser entregue na 

Hoje,  sexta-feira (7), é úl-
timo dia para as inscrições no  
Sistema de Seleção Unificada – 
Sisu. O programa é usado pelas 
instituições públicas de educa-
ção superior para oferecer va-
gas a candidatos participantes 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio – Enem. Em Bento Gon-
çalves a Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul- UER-
GS aceita a inscrição através do 
Sistema Unificado.

Os estudantes que fizeram o 
Enem 2018 e tiveram nota aci-
ma de zero na redação poderão 
se inscrever no Sisu. O proces-
so é online e sem nenhum custo. 
As incrições podem ser realiza-
das no site do Sisu (http://www.
sisu.mec.gov.br/) até hoje.

Vagas
Estão sendo ofertadas na  

Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul- UERGS cam-
pus de Bento Gonçalves,  40 va-
gas no curso de Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia

Datas importantes
O resultado final será di-

vulgado no dia 10 de junho. E 

A UERGS abrirá as portas para 40 alunos no curso de Engenharia de Bio-
tecnologia e Bioprocessos através do Sisu

Último dia para transferência 
de estudantes e ingresso de 
diplomados no IFRS

Coordenadoria de Registros 
Acadêmicos - Bloco Convivên-
cia, 2º andar do campus Bento 
Gonçalves. As incrições pude-
ram ser feitas desde o dia  27 de 
maio e hoje é o último dia. 7 de 
junho, os documentos podem ser 
entrgue das 8h30 às 20h.

O edital com o hall de docu-
mentos necessários está no site 
do IFRS -  ifrs.edu.br, na aba 
editais. Os interessados também 
poderão entrar em contato pelo 
número: (54) 3455-3200 para 
saber mais informações.

Ultimo dia para inscrições no SISU

as matrículas serão realizadas 
do dia 12 a 17 de junho, os can-
didatos devem manifestar inte-
resse em participar de uma lista 
de espera entre os dias 11 a 17 
de junho. E a partir do dia 19 
de junho haverá a convocação 
dos candidatos em lista de es-
pera.

Como fazer a inscrição
O interessado deverá aces-

sar o portal do Sisu (http://

www.sisu.mec.gov.br/), e ter em 
mãos o número de inscrição do 
Enem 2018 e a senha atual ca-
dastrada no Enem. O primeiro 
passo é a atualização dos dados, 
após, o candidato poderá reali-
zar a escolha de duas opções de 
vaga, em ordem de preferência, 
o curso deverá ser marcado, 
além da instituição de ensino, 
o turno e se concorrerá à vaga 
na modalidade de concorrência 
ampla ou por cotas.Estão disponíveis 37 vagas em 8 cursos para os alunos que forem trans-

feridos para o IFRS
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Na terça-feira (04), durante 
operação contra roubos e furtos 
no Centro, o Pelotão de Opera-
ções Especiais da Brigada Mi-
litar percebeu atitude suspeita 
de um jovem que estava desem-
barcando da parte traseira de 
uma moto em frente a uma loja. 
O condutor do veículo não foi 
abordado por assim que aborda-
dos pelos policiais eles saiu rapi-
damente do local.

Objetos aprrendidos com o menor, a pistola encontrada é um simulacroa

A Patrulha Escolar da Briga-
da Militar de Bento Gonçalves,  na  
terça-feira (04) a noite,  realizava 
fiscalização do referido turno es-
colar quando realizou a aborda-
gem do condutor de um veículo 
Celta Gm, identificado como Leo-

Durante revista no interior do veículo, os policiais localizaram as porçoes de droga no assoalho e ao lado do 
banco do motorista

Durante a manhã de quar-
ta-feira (5), o Centro Integrado 
de Operações da Brigada Mili-
tar de Bento Gonçalves  - CIOP 
recebeu a denúncia de que um 
homem havia roubado um ado-
lescente de 14 anos na Alameda 
Fenavinho. Uma guarnição do 
Policiamento Comunitário em 
posse das características do as-
saltante começaram as buscas e 
localizaram o criminoso na Rua 
Ari da Silva no Bairro Eucalip-
tos.

O homem foi identificado 
como Maicon Schievenin de 23 
anos, e durante a revista pessoal, 
os policiais encontraram em seu 
bolso um cartão de estudante 
em nome do adolescente vítima 
do roubo. Maicon confessou o 
crime e informou o local que es-
condeu o celular roubado.

A vítima reconheceu o assal-
tante, que foi detido e apresen-
tado ao plantão da Polícia Civil 
para medidas judiciais cabíveis 
serem tomadas.

O homem de 23 anos possui antecedentes por ameça, vias de fato e in-
júria

Foi registrado boletim de 
ocorrência por uma servidora 
do Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem – Daer, 
por um furto realizado na antiga 
sede do departamento.

O local está desocupado 
desde dezembro de 2018, desde 
então, foram retirados da autar-
quia a maioria dos materiais de 
escritório, entretanto, ficaram 
alguns cofres com documentos 

Um garoto de 13 anos anun-
ciou a venda de notebook por 
uma rede social, supervisionado 
por sua mãe, os dois agendaram 
a entrega para o comprador do 
computador móvel mediante o 
pagamento de R$ 650,00 reais.

Mãe e filho marcaram um 
local, entregaram o bem e rece-

Na quarta-feira(5), cerca de 
9h da manhã ocorreu um aci-
dente fatal de trânsito envolven-
do um caminhão com placa de 
Teutônia, carga de polietileno 
e conduzido por Rafael Sidiclei 
Machado, de 42 anos. O aciden-
te ocorreu na ERS-431, em Fa-
ria Lemos, a rodovia liga Bento 
Gonçalves a Guaporé.

De acordo com informa-
ções prestadas pelo Comando 

beram o pagamento, entretanto, 
ao tentar trocar umas das notas, 
foi identificado que a mesma não 
era verdadeira, sendo  consta-
tado que o comprador pagou o 
objeto com seis notas falsas de 
100,00. Restou a vendedora o 
registro da ocorrência por este-
lionato.

Bandido compra notebook com notas falsas

e objetos.
A servidora afirma que o 

registro da ocorrência foi ne-
cessário pois ao passar na frente 
do local, notou que a antiga sede 
havia sido invadida, e posterior-
mente  foi contatada por uma 
agência bancária que informou 
que cheques em nome da autar-
quia foram depositados, cons-
tando divergência de assinatu-
ras.

Bandidos furtam cheques 
de antiga sede do Daer

Adolescente é detido 
com arma falsa

Os policiais abordaram o 
rapaz e fizeram uma revista , 
na qual encontraram um obje-
to simulador de arma de fogo, 
chamado de simulacro de pis-
tola. O menor foi conduzido até 
a o plantão da Policia Civil para 
prestar esclarecimentos sobre 
o uso do objeto, entretanto, foi 
liberado sem saber explicar o 
motivo de estar com uma arma 
falsa.

Caminhoneiro de 42 anos é vítima de acidente fatal
Rodoviário da Brigada Militar 
– CRBM o motorista do cami-
nhão perdeu o controle do veí-
culo, saiu da pista e caiu em um 
parreiral, o condutor não resis-
tiu aos ferimentos e morreu no 
local.

Foram acionados para a 
ocorrência, além do CRBM, os 
Bombeiros, Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência – 
Samu, o  Instituto Geral de Perí-

cias – IGP e a Polícia Rodoviária 
Estadual para que todos os trâ-
mites legais fossem realizados.

Durante a tarde, um guin-
cho foi utilizado para a retirada 
do caminhão dos parreirais,a 
operação contou com o auxílio 
do Pelotão Rodoviário de Far-
roupilha  que ajudou na con-
tenção do fluxo de veículos que 
precisou ser interrompido por 
alguns minutos.

Homem é preso após assaltar 
e agredir adolescente de 14 anos

Traficante é preso em 
frente a Escola no Santa Rita

nardo Faccin Lucietto, de 18 anos, 
que estava estacionado em frente 
a uma escola no Bairro Santa Rita.

Foi realizada abordagem e 
posteriormente a revista no inte-
rior do veículo, onde encontraram 
porções de maconha embaladas 

para comercialização, além de R$ 
240,85 reais e um celular. O ho-
mem foi preso em flagrante por 
tráfico de drogas, sendo condu-
zido ao plantão da Polícia Civil e 
após lavramento de flagrante, le-
vado ao Presídio.

Ocorreu na quinta-feira 
o Juri de um caso de homicí-
dio que ocorreu em outubro de 
2013.

Valdair José Alves de 36 
anos acusado de homicídio de 
Alfreu Lombarde de Almeida 
de 46 anos, em crime ocorri-
do no bairro Tancredo Neves, 
no dia 13 de outubro de 2013, 
através de disparo de arma de 
fogo.

Sessão do Tribunal do Juri condena
homem por homicídio privilegiado

O acusado foi condenado 
a quatro anos e seis meses de 
detenção em regime semiaber-
to por homicídio privilegiado, 
que é o homicídio cuja ação foi 
contemplada como causa espe-
cial de diminuição da pena, por 
algum motivo de relevante valor 
social ou moral, ou sob o domí-
nio de violenta emoção, logo em 
seguida a injusta provocação da 
vítima.
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CINEMA
Validade da programação: 06/06/2019 a 12/06/2019 
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 e quarta-feira todos pagam 
meia entrada
* Esceto feriados e sessões de pré-estreia
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Shopping Bento

Patrulha Canina: 
Super Filhotes
13:40h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D

Depois que um misterioso 
meteoro cai na Baía da Aven-
tura, Chase, Marshall, Skye, 
Ryder e Rubble correm para 
tentar preservar o local, mas 
acabam passando por uma ex-
periência muito mais louca. Ao 
presenciarem uma estranha 
energia verde emanando da 
cratera, eles ganham poderes.

Vingadores: 
Ultimato
15:00h - Dublado 3D

Godzilla II: Rei 
dos Monstros
20:00h - Dublado 3D

Os integrantes da agência 
Monarch precisam lidar com 
a súbita aparição de vários 
monstros gigantescos, dentre 
eles o mítico Godzilla, que a 
todo instante brigam entre si.

Juntos para 
Sempre
13:40h - Dublado 2D
16:00h - Dublado 2D
20:45h - Legendado 2D

Depois de muitas vidas e 
aprendizados, Bailey vive tran-
quilamente com Hanna (Marg 
Helgenberger). Um dia, Gloria 
(Betty Gilpin), uma aspirante 
a cantora, aparece sem avisar 
na vida dos dois com uma notí-
cia surpreendente: Hanna tem 
uma neta, chamada Clarity. 
Com o tempo, o cãozinho per-
cebe como a menina é negli-
genciada pela mãe e decide que 
seu objetivo nesta vida é cuidar 
dela e protegê-la, incondicio-
nalmente.

Kardec
18:30h - Nacional 2D

A jornada de Allan Kardec 
(Leonardo Medeiros), nascido 
Hypolite Leon Denizard Rivail, 
desde quando trabalhava como 
educador em Paris até iniciar 
seu processo de codificação do 
espiritismo ao lado de sua es-
posa Amélie-Gabrielle Boudet 
(Sandra Corveloni).

L’américa Shopping

Pokémon: 

Detetive Pikachu
13:40h - Dublado 2D

Aladdin
15:40h - Dublado 2D
18:20h - Dublado 2D

Aladdin (Mena Mas-
soud) é um jovem ladrão que 
vive de pequenos roubos em 
Agrabah. Um dia, ele ajuda 
uma jovem a recuperar um 
valioso bracelete, sem saber 
que ela na verdade é a prin-
cesa Jasmine (Naomi Scott). 
Aladdin logo fica interessa-
do nela, que diz ser a criada 
da princesa. Ao visitá-la em 
pleno palácio e descobrir sua 
identidade, ele é capturado 
por Jafar (Marwan Kenzari), 
o grão-vizir do sultanato, 
que deseja que ele recupere 
uma lâmpada mágica, onde 
habita um gênio (Will Smi-
th) capaz de conceder três 
desejos ao seu dono.

Vingadores: 
Ultimato
20:45h - Dublado 2D

X-Men: 
Fênix Negra
13:40h - Dublado 3D
16:10h - Legendado 3D
18:30h - Dublado 3D
21:00h - Legendado 3D

1992. Os X-Men são con-
siderados heróis nacionais e 
o professor Charles Xavier 
(James McAvoy) agora dispõe 
de contato direto com o pre-
sidente dos Estados Unidos. 
Quando uma missão espacial 
enfrenta problemas, o governo 
convoca a equipe mutante para 
ajudá-lo. Liderado por Mística 
(Jennifer Lawrence), os X-Men 
partem rumo ao espaço em 
uma equipe composta por Fera 
(Nicholas Hoult), Jean Grey 
(Sophie Turner), Ciclope (Tye 
Sheridan), Tempestade (Ale-
xandra Shipp), Mercúrio (Evan 
Peters) e Noturno (Kodi Smi-
t-McPhee). Ao tentar resgatar 
o comandante da missão, Jean 
Grey fica presa no ônibus espa-
cial e é atingida por uma pode-
rosa força cósmica, que acaba 
absorvida em seu corpo. Após 
ser resgatada e retornar à Ter-
ra, aos poucos ela percebe que 
há algo bem estranho dentro 
de si, o que desperta lembran-
ças de um passado sombrio e, 
também, o interesse de seres 
extra-terrestres.

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
07/06

Sáb
08/06

Dom
09/06

Seg
10/06

Sol com nuvens.
Não chove

Possibilidade 
de garoa

Sol com nuvens.
Não chove

Sol com nuvens.
Não chove

↑ 20°C
↓   9°C

↑ 20°C
↓   8°C

↑ 21°C
↓ 10°C

↑ 20°C
↓ 11°C


