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Final de semana

Nos dois finais de semana que antecedem a Fenavinho, 
a Via del Vino volta a ter vinho encanado. Neste sábado, 
mesmo com chuva, muita festa vai acontecer na praça.

1.046 investigados por fraude 
no IR em Bento Gonçalves

Depois da Receita Federal detectar que R$ 384 milhões declarados no Imposto de renda de 1.046 contribuintes podem 
não existir, os fiscais deflagraram a investigação que apura encobrimento de compra de imóveis e carros de luxo. Todos 
declaram ter mais de R$ 100 mil em casa, sendo que 12 desses declaram ter até  mais de R$ 1 milhão em dinheiro fisico. 
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RECEITA FEDERAL

Vinho encanado, jogos e 
desfile de carros alegóricos



Jornal Gazeta - 31 de maio de 20192

Diretora: Ana Lúcia Zanelatto.
Circulação Gazeta: Terças-feiras e Sextas-feiras. Circulação Jor-
nais Rurais:  Terças-feiras em rodízio, pela ordem, Jornal Tuiuty, 
Jornal Monte Belo do Sul, Jornal Vale dos Vinhedos e Jornal São 
Pedro. 



Jornal Gazeta - 31 de maio de 2019 3Jornal Gazeta - 31 de maio de 2019 Evento

Para entrar no clima da 16ª 
Fenavinho, nestes dois finais de 
semana que antecedem a festa, 
a cidade já conta com atrações. 
Neste sábado, mesmo com chuva, 
acontece a distribuição de vinho 
encanado ( R$ 5 a taça) e sucos 
na  Via del Vino, que inicia as 
11 horas da manha. programa-
do para iniciar as 13 horas, uma 
série de jogos coloniais, como a 
corrida de barricas - que já tem 
seis duplas inscritas -, cabo de 
guerra, entre outros, ainda não 
tem confirmação de realização 
por causa da probabilidade de 
chuvas. O) mesmo acontece com 
a previsão do desfile de carros 
alegóricos programado para ini-
ciar as 15 ho0ras no centro da 
cidade.

Mesmo assim, a programa-
ção é válida para reviver o espí-
rito da festa máxima da cidade. 

Em caso de chuva os jogos e  
desfile de carros alegóricos serão 
transferidos para o próximo sá-
bado, 7 de junho. 

 
Vinho encanado
O vinho encanado terá a 

Vinho encanado, jogos e desfile alegórico na Via del Vino no sábado

comercialização de produtos de 
cepas nobres, representados pelo 
Merlot  e pelo Moscato , além de 
suco de uva integral, todos for-
necidos pela Cooperativa Viní-
cola Aurora. Estima-se que mais 
de 16 mil taças das bebidas se-
jam vendidas nos dois finais de 
semana.

Os dois produtos serão co-
mercializados em valor único de 
R$ 5 a dose. O valor dá direito 
a uma taça plástica (150ml). 
Quem quiser adquirir a taça ofi-
cial,   em acrílico, pagará R$ 10 
– já com direito a uma dose de 

vinho/suco. O custo para repor a 
bebida segue de R$ 5.

O vinho encanado foi ins-
tituído na primeira edição da 
Fenavinho, em 1967, e logo tor-
nou-se um dos principais cha-
marizes para divulgar a festa que 
nascia, tornando-a famosa em 
todo o país. A próxima edição da 
festa, a 16ª, será promovida pelo 
Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços (CIC-BG) e ocorre con-
juntamente com outra atração 
comandada pela entidade, a Ex-
poBento. Ambos os eventos se-
rão no Parque de Eventos, entre 

os dias 13 e 23 de junho.

Outras atrações
Dia 1º de junho

11h: Abertura com Rodrigo 
Solton
14h: Trio Irmãos Manzoni e Ju-
liano
15h: Rodrigo Solton e Coral 
Vale dos Vinhedos - Projeto En-
cantos
17h: Elvis Celebration In Con-
cert

Dia 2 de junho
11h: Teatro 'O maravilhoso 
show da Família Gentil'

13h: Corrida de barricas Circolo 
Trentino
15h: Desfile Carros Alegóricos
17h: Banda Rainha de Espadas

Dia 8 de junho
11h: Teatro 'Abre a boca e fecha 
os olhos'
14h: Banda Duo del Vino
15h: Coral da Fundação Casa 
das Artes
17h: Banda Trebbiano

Dia 9 de junho
11h: Coral Imigrante
14h: Banda Cavatappi
15h: Daniel Lima e Janete
17h: Zo Garrafon
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SEGUNDA CHAMADA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CEMITÉRIO PARQUE PADRE PIO LTDA. (Cemitério Jardim do Vale) 
convoca a pessoa relacionada abaixo para tratar de assuntos do seu 
interesse e relevância, e solicita que compareça em seu escritório 
profissional localizado à Rua Dom Antônio Zattera, n° 31 - Bairro 
Santa Helena, Bento Gonçalves - RS, no prazo máximo de 15 dias 
desta publicação.

Telefone: (54) 3453-1706
Email: administrativo@jardimdovale.com.br
VALDO CREMES DA LIMA

Bento Gonçalves, 31 de maio de 2019.

À DIREÇÃO

Foi divulgada pelo Obser-
vatório do Trabalho da Univer-
sidade de Caxias do Sul, a Carta 
Mensal do Mercado de Trabalho 
Formal de abril de 2019 para 
Bento Gonçalves.

Os números demonstram du-
rante o mês de abril no municí-
pio um decréscimo nos postos de 
trabalho de acordo com o total de 
empregos formais. O percentual é 
calculado após analise das vagas 
abertas e encerradas, o que resul-
tou em um saldo de 15 postos de 
trabalho fechados, representando 
0,04% de queda.

Os setores que mais fecharam 
postos de trabalho foram o do Co-
mércio, com 51 vagas encerradas, 

Bento registra queda de trabalhos 
formais no mês de abril

seguido pelo setor da Indústria de 
Transformação, com 10 vínculos a 
menos.

As maiores incidências de va-
gas abertas ocorreram nos setores 
de Serviços, com 24 novas vagas, 
seguido pela Construção Civil, 
que registrou 20 novos vínculos. 
O saldo acumulado no ano é de 
873 vagas abertas.

Nos últimos 12 meses, os se-
tores que mais criaram postos de 
trabalho foram os de Serviços, 
com 260 novas vagas, seguido pela 
Construção Civil, com 141 novos 
vínculos. O maior crescimento 
relativo registrado no período foi 
o de Serviços Industriais de Uti-
lidade Pública, com um acréscimo 

de 12,35%.

Cenário no Rio 
Grande do Sul
 Mesmo com queda nos postos 

de trabalho, o cenário em Bento 
Gonçalves é mais positivo com-
parado ao percebido no Estado, 
que no mês de abril comparando 
o número de novos polos abertos e 
encerrados, registrou 2.498 pos-
tos de trabalho fechados, o que re-
presenta um decréscimo de 0,10% 
sobre o total de empregos formais.

Os setores que mais fecha-
ram postos de trabalho foram o da 
Agropecuária, com 4.022 vagas a 
menos, seguidas pelo Comércio, 
com 612 demissões.

 

BENTO 
GONÇALVES ABRIL DE 2019 NO ANO 12 MESES

Atividade 
Econômica Admis. Deslig. Saldo Empr % Saldo Empr % Saldo Empr %

Extrativa 
Mineral 4 2 2 0,51 6 1,55 - 7 - 1,75

Ind. 
Transformação 569 579 - 10 - 0,06 362 2,14 - 30 - 0,17

Serv. Ind. 
Util. Pública 3 2 1 0,55 6 3,41 20 12,35

Construção 
Civil 136 116 20 0,83 162 7,18 141 6,19

Comércio 309 360 - 51 - 0,80 44 0,70 117 1,89

Serviços 554 530 24 0,18 308 2,33 260 1,96

Adm. Pública 0 0 0 0,00 - 1 - 16,67 - 1 - 16,67

Agropecuária 3 4 -1 - 0,93 - 14 - 11,67 - 17 - 13,82

Total 1.578 1.593 -15 - 0,04 873 2,22 483 1,22

EVOLUÇÃO DO EMPREGO POR SETOR DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA EM ABRIL DE 2019 EM BENTO GONÇALVES

Fonte: Caged - ME

Mesmo com o decréscimo de 0,04%, a queda registrada no Município é 60% inferior á percebida no 
Estado

O comércio foi o setor que mais fechou postos de trabalho, somando 51 vagas encerradas

Os moradores de Bento 
Gonçalves podem encontrar 
oportunidades no Sistema Na-
cional de Empregos- Sine, que 
está com 40 vagas em aberto. Há 
empregos para diferentes cargos 
e níveis de ensino. Algumas das 
vagas necessitam de experiência 
comprovada e estão sujeitas a al-
terações.

Os interessados devem com-
parecer à unidade de segunda 
à sexta-feira, para retirada de 
senha ás 08h, levando sua Car-
teira de Trabalho e Previdência 
Social. O Sine fica na Rua Ma-
rechal Floriano, 142, no Centro 
. O telefone para mais informa-
ções é (54) 3452.4824.

Abatedor de aves (2); Agen-
te de inspeção (2); Apontador 
de mão-de-obra (1); Atendente 
de lanchonete (2); Auxiliar ad-
ministrativo-Exclusiva PCD ou 

Sine oferta 40 vagas de emprego
Reabilitado INSS (1); Auxiliar 
de limpeza - Exclusiva PCD ou 
Reabilitado INSS (1); Auxiliar 
de linha de produção - Exclu-
siva PCD ou Reabilitado INSS 
(2); Chefe de cozinha (1); Con-
sultor de vendas (2); Cozinheiro 
industrial (1); Eletricista (1); 
Frentista - Exclusiva PCD ou 
Reabilitado INSS (1); Instalador 
de sistemas eletroeletrônicos de 
segurança (1); Marmorista (1); 
Mecânico de manutenção de au-
tomóveis (1); Mecânico de ma-
nutenção de máquinas, em geral 
(3); Mecânico de montagem de 
máquinas (1); Mecânico de mon-
tagem de máquinas (1); Monta-
dor soldador (1); Operador de 
processo de produção (4); Padei-
ro (1); Soldador (4); Soldador de 
solda elétrica e oxiacetileno (1); 
Torneiro mecânico (1); Vende-
dor pracista (2); Vigilante (1).

As vagas divulgadas foram atualizadas na quinta-feira (30) pelo Sine
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Na quarta-feira (29), a Re-
ceita Federal iniciou a fase ini-
cial de uma operação chamada 
Tio Patinhas, que tem como 
objetivo investigar mais de R$ 
3 bilhões declarados em moeda 
nacional em espécie, na Serra 
Gaúcha. Após análise na base de 
dados, foram identificadas 8.617 
pessoas físicas que declaram ter 
em casa, no mínimo de R$ 100 
mil em dinheiro.

Bento Gonçalves é o segundo 
município da Serra Gaúcha com 
maior valor de moeda nacional 
em espécie declarado, com R$ 
384 milhões, apresentados ao 
fisco por 1.046 contribuintes, 
desses, 12 afirmam ter mais de 
R$ 1 milhão em dinheiro em es-
pécie.

O auditor-fiscal Kiyoshi 
D'Avila Matsuda, coordenador 
da operação, afirma que: “Te-
mos indícios para crer que esses 
valores são fictícios, por isso os 
contribuintes serão intimados a 
comprovar se o dinheiro existe”.

De acordo com informações 
prestadas pelo coordenador da 
operação, o maior valor decla-
rado de dinheiro em espécie 
por uma pessoa física em Ben-
to Gonçalves foi R$ 1,8 milhão. 
Outro contribuinte declara ter 
R$ 1,16 milhão de reais de patri-
mônio total, sendo que quase a 
totalidade, R$ 1,12 milhão, está 
em dinheiro em espécie. Outra 
situação verificada pela Recei-
ta Federal é de um contribuin-
te que declara manter R$ 1,4 
milhão em numerário, mas tem 
dívidas de R$ 1,3 milhão, sendo 
R$ 625 mil de dívidas bancárias 
e R$ 685 mil de outros tipos de 
dívidas.

A operação Tio Patinhas 
tem como objetivo o combate de 
fraudes, relacionadas a valores 
inflados artificialmente, o coor-
denador da operação, auditor-
-fiscal Kiyoshi D'Avila afirma 
que aqueles contribuintes que 
declaram valores irreais em es-
pécie, o fazem por dois princi-
pais motivos que caracterizam 
ilícitos.

O primeiro é relacionado 
a pessoas que tem o hábito de 
sempre sonegar, e esta é uma 

1.046 contribuintes de Bento declaram 
ter mais de R$ 100.000,00 em casa

forma de cobrir a variação pa-
trimonial e justificar bens, eles 
vão declarando valores que não 
existem para tentar planejar so-
negações futuras.

A segunda hipótese, e mais 
grave, é a de que pessoas inflam 
o montante artificialmente para 
justificar dinheiro recebido de 
atividades ilícitas como os ad-
vindos de propina, tráfico de 
drogas, desvio de recursos pú-
blicos e outros. “É uma tentativa 
de trazer aparência de licitude 
aos valores recebidos de forma 
ilegal” afirma ele.

Todas as características se-
rão fiscalizadas pelos auditores, 
que poderão identificar com a 
operação até mesmo esquemas 
de corrupção e lavagem de di-
nheiro. A Receita Federal infor-
mou que foi constatado que 800 
declarações indicando dinheiro 
em espécie em valores relevan-
tes foram emitidas de um único 
computador.

Todas aquelas declarações 

 

Dinheiro em espécie mantido 
pelos contribuintes *

R$ 3,2 
bilhões

N° de contribuintes que declaram ter 
mais de R$ 100 mil em espécie 8.617

N° de contribuintes que declaram ter 
mais de R$ 1 milhão em espécie 91

OPERAÇÃO TIO PATINHAS - SERRA GAÚCHA

* Dados de 31/12/2018

 

1° lugar Caxias do Sul R$ 1,1 bilhão

2° lugar Bento Gonçalves R$ 383 milhões

3° lugar Flores da Cunha R$ 177 milhões

4° lugar Garibaldi R$ 151 milhões

5° lugar Farroupilha R$ 147 milhões

TOTAL DINHEIRO EM ESPÉCIE POR MUNICÍPIO

 

Município Valor 
Declarado

Caxias do Sul R$ 1.000.000,00

São Marcos R$ 3.000.000,00

Garibaldi R$ 2.995.000,00

Farroupilha R$ 2.650.000,00

Paraí R$ 2.200.000,00

Carlos Barbosa R$ 2.025.300,00

Boa Vista do Sul R$ 2.000.000,00

Bento Gonçalves R$ 1.786.000,00

Vacaria R$ 1.565.000,00

Gramado R$ 1.380.000,00

Nova Bassano R$ 1.348.500,00

Campestre da Serra R$ 1.250.000,00

Nova Petrópolis R$ 1.200.000,00

Serafina Correa R$ 1.111.000,00

André da Rocha R$ 1.085.000,00

Canela R$ 1.000.000,00

MAIOR VALOR DE DINHEIRO EM 
ESPÉCIE DECLARADO POR PESSOA **

** Valores acima de R$ 1 milhão

que se enquadraram nos crité-
rios analisados pela Receita Fe-
deral, serão retidas em malha 
até a efetiva comprovação da 
existência dos valores. O fisco 
tem a expectativa que ocorra um 
alto índice de retificação de de-
clarações, com a regularização 
espontânea dos contribuintes.

Entretanto, aqueles que 
não comprovem a existência do 
dinheiro e não realizem a retifi-
cação da declaração, estão sujei-
tos a lançamento de imposto de 
renda, multas que variam entre 
75% e 225%, além da represen-
tação fiscal para fins penais ao 
Ministério Público.

A primeira edição operação 
Tio Patinhas ocorreu em San-
ta Catarina em 2018, e surtiu 
efeitos significantes, o dinheiro 
em espécie declarado no Estado 
caiu pela metade após a opera-
ção. De acordo com a base de da-
dos da Receita, só no Rio Gran-
de do Sul, há R$ 8,8 bilhões de 
dinheiro em espécie declarado 

por pessoas físicas. A região da 
Serra Gaúcha apresenta a maior 

incidência no Estado, com R$ 
3,2 bilhões declarados.

A Receita Federal irá reter em malha fina todas as declarações que enqua-
dram-se nos critérios  analisados até a efetiva comprovação da existência 
dos valores
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Ao inserir-se no mundo 
físico e ter que enfrentá-lo o 
ser muitas vezes não percebe o 
verdadeiro significado da vida, 
que é a eterna luta entre o bem 
e o mal. Oculta frequentemen-
te sob a superfície é renhida, 
é constante essa luta e se pro-
longa até o fim da existência.

Bem e mal andam sempre 
juntos, lado a lado, porque tem 
a mesma origem e são eternos. 
Convém então manter vigi-
lância constante porque o mal 
está sempre aguardando opor-
tunidade para entrar em sua 
vida, muitas vezes disfarçado e 
preparando ciladas. O mal não 
quer a sua felicidade, sua rea-
lização, seu sucesso e luta para 
que isso não aconteça. Nele 
não há verdade, nem justiça. O 
egoísmo torna a pessoa cega e 
surda.

Não devemos nos deixar 
enganar pelas aparências, 
mas procurar enxergar com 
os olhos do espírito.  Atração 
engana, imaginação engana, 
intuição engana, raciocínio 
engana, porém consciência e 
sentimento interno não enga-
nam. Deus fala através do sen-
timento interno e de nenhuma 

O juízo final
Por Antonio Carlos Koff

outra forma mais. Quando sentir 
dúvida e conflito é porque você 
está trilhando o caminho errado, 
mas quando tiver certeza e paz 
estará no caminho certo. Saiba 
que existe um reto e estreito ca-
minho e que estreita é a porta 
que conduz à vida. 

Assim diz a lei: “Guardai-
-vos de praticar a iniquidade”.

Quem pratica o mal sabe o 
que está fazendo, e uma vez que 
está feito é para sempre. Ele 
existe e é muito poderoso, não 

mais do que o bem, mas é muito 
poderoso.

Assim fala o Senhor: “Por 
acaso não vos dei a minha lei? 
Amai-vos uns aos outros assim 
como Eu vos tenho amado, e 
sempre que fizerdes algum mal 
a um dos meus filhos a Mim pró-
prio estais fazendo.” 

Vivendo uma realidade en-
ganosa que muda a cada mo-
mento e que um dia se dissipará, 
pode passar despercebido ao ser, 
um mundo que nada mais é do 

que uma miragem, e o ente mui-
tas vezes se entrelaça num labi-
rinto onde pode se dar mal, por-
que nem sempre as histórias tem 
um final feliz.  Importa pois não 
perder tempo na prática do bem 
com ações que não levam a nada. 
Hoje é o dia, agora é a hora. A 
vida é breve. Ainda que se viva 
cinquenta, sessenta, setenta, 
oitenta, noventa ou cem anos, 
mesmo assim a vida é breve, um 
nada perante a eternidade, um 
relâmpago apenas. A omissão 
pode ser uma falta grave. Deus 
pedirá conta de seu tempo e de 
seus atos e é inútil querer come-
çar quando é preciso acabar. 

O universo terá fim. Vai 
demorar mas tudo está con-
denado ao desaparecimento e 
ao esquecimento. Não restará 
pedra sobre pedra.

Tudo o que se faz, pensa 
ou diz, fica consignado nos re-
gistros acásicos e incorporado 
na personalidade-alma,  esse o 
grande livro da vida, e se não 
fosse dessa maneira, não po-
deria haver Deus, nem justiça 
e nem julgamento, mas não 
é assim, ele virá, e querendo 
ou não querendo , chegará a 
hora da prestação de contas. 

Há hora de semear e hora 
de colher o que se semeou. 
Dívidas materiais tem prazo 
e prescrição, mas dívidas es-
pirituais, morais ou cósmi-
cas não prescrevem e se não 
perdoadas são eternas. 

 Sua consciência está in-
terligada permanentemente 
com a consciência de Deus, 
e por isso tudo o que você 
pensa, sabe, faz ou planeja 
fazer Deus também sabe, 
tornando-se impossível  en-
ganar ou esconder.

O juízo final não será 
neste mundo. ‘’ Tiveram 
sua oportunidade! ” assim 
lhes será dito, e a cada um 
segundo seus méritos: ou 
a luz perpétua ou as trevas 
eternas, e quem for lançado 
a elas pode perder as espe-
ranças, não tornará a ver a 
luz.

O inferno existe sim, 
mas não é fogo, são trevas.

Naquele dia terrível não 
haverá mais o tempo, nem 
justificativa, nem conside-
ração, nem amor e nem per-
dão, apenas  julgamento.

Deus nunca muda os 
seus propósitos.

ESPECIAL
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A Parceiros Voluntários é 
uma ONG conhecida e consoli-
dada, que através de voluntários, 
faz trabalhos sociais no Muni-
cípio a mais de 20 anos, é pre-
sidida pelo Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços (CIC-BG) e 
atua em uma campanha perma-
nente para incentivar o trabalho 
voluntário e inspirar novas par-
cerias.

Os interessados em partici-
par, podem ser pessoas físicas ou 
jurídicas e podem escolher ações 
que estiverem relacionadas às 
suas habilidades e que, ao mes-
mo tempo, proporcionam bem-
-estar. No caso das empresas, a 
Parceiros Voluntários tem um 
programa que auxilia no plane-
jamento e execução de ações so-
ciais em benefício da comunida-
de com a participação direta dos 
seus colaboradores.

As ações variam conforme 
o interesse de cada instituição: 

Projeto conjunto com a Parceiros 
Voluntários proporciona experiência 
bilíngue à crianças carentes

voluntariado individual reforma 
de espaços, bingo com idosos, pi-
quenique com crianças, captação 
de materiais para entidades e ca-
minhadas por causas sociais são 
alguns dos exemplos.

Uma escola de Inglês de 
Bento Gonçalves está realizando 
o voluntariado proporcionando 
aulas de Inglês para crianças de 
5 a 7 anos, o projeto é uma par-
ceria entre a ONG Parceiros Vo-
luntários e o Instituto Pequeno 
Grande Campeão.

O Instituto Pequeno Grande 
Campeão é uma instituição be-
neficente filantrópica e sem fins 
lucrativos, fundada a 11 anos em 
Bento Gonçalves, que tem como 
missão contribuir e proporcionar 
para que sejam realizadas ações 
de transformação social com 
crianças, jovens e seus familiares, 
a Instituição que destinou os alu-
nos ao Projeto Bilíngue.

A escola de Inglês disponibi-
liza a estrutura, material e lan-
che para que as crianças tenham 
aulas de Inglês através de uma 
experiência pedagógica diferen-
te. As aulas ocorrem todas as se-
gundas-feiras das 17h30min às 
18h30min.

Uma das sócias da escola, 
Shani Menegotto afirma que 

como eles não sabem ler e nem 
escrever muito bem, utilizam a 
metodologia da experiência para 
ensinar e proporcionar aos pe-
quenos a vivência do Inglês. São 
feitas atividades cotidianas alia-
das ao idioma.

Shani afirma: “A escola está 
aberta para aqueles que quise-
rem apoiar a causa de forma vo-
luntária. Com as condições que 
temos no momento, disponibi-
lizamos nosso tempo, conheci-
mento, estrutura e amor”.

A inscrição tem como pré-
-requisito, ter entre 5 e 7 anos, 
não ter condições financeiras e 
ter como se locomover até o local. 
A frequência das crianças nas 
aulas é monitorada. De acordo 
com a quantidade de inscritos, 
as turmas serão renovadas a cada 
semestre.  Para este semestre 
restam duas vagas, para se ca-
dastrar o responsável deve ir até a 
escola junto com a criança e fazer 
uma rápida entrevista, para que 
seja verificado o preenchimento 
dos requisitos.  A escola é na Rua 
Ramiro Barcelos n° 280.

Boas causas precisam ser di-
vulgadas para que mais pessoas 
sejam tocadas, engajamento e 
conscientização podem sim mu-
dar o mundo.

Confirmado para ocorrer as 
11h do dia 14 de junho, no Par-
que de Eventos de Bento Gon-
çalves, o ato solene da ExpoBen-
to 2019 e 16ª Fenavinho vem 
com a expectativa de ser, tam-
bém, um evento de grande rele-
vância políticao, maior encontro 
multissetorial do país, que neste 
ano ocorre de forma integrada a 
Festa Nacional do Vinho.

O Governador do Esta-
do Eduardo Leite, confirmou a 
presença na solenidade  quan-
do recebeu o convite oficial  do 
presidente do CICBG, entidade 
promotora da feira e da festa, 
Elton Paulo Gialdi; pelo diretor-
-geral da ExpoBento 2019, Ro-

Governador Eduardo Leite 
confirma presença na 
ExpoBento e Fenavinho
Comitiva entregou convite na manhã de quarta-feira (29). Soleni-
dade oficial será dia 14 de junho

gério Capoani; pelo coordenador 
do Comitê da Fenavinho, Diego 
Bertolini.

Também participaram do 
encontro a diretora da Fena-
vinho, Gabrielle Rodrigues e a 
corte da 16ª Fenavinho: a im-
peratriz Bárbara Bortolini e as 
damas de honra Ana Paula Pas-
torello e Sandi Marina Corso.

Para o público que deseja 
aproveitar as atrações da Ex-
poBento 2019 e da 16ª Fenavi-
nho, é importante memorizar 
essas datas: feira e festa recebem 
os visitantes a partir do dia 13 
de junho. A programação segue 
até o dia 23 do mesmo mês, em 
Bento Gonçalves.

As idealizadoras do Projeto afirmam que caso não haja procura de novos alunos interessados, a turminha atual 
seguirá por mais um semestre  

As crianças aprendem com ativida-
des cotidianas e divertidas

As voluntárias dedicam muito carinho e empenho ao Projeto
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Com a reforma trabalhista 
aprovada em 2017 gestantes e 
lactantes passaram a poder tra-
balhar em locais considerados 
insalubres, exceto nos casos de 
existência de laudos médicos 
que recomendassem o afasta-
mento.

A mudança foi bem cri-
ticada pois reduz direitos das 
trabalhadoras de setores fortes 
como o de metalurgia. Desde 
então surgiram:  Medida Pro-
visória (808/17), Projeto de 
Lei (230/18) e Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin 
5.938) com o objetivo de can-
celar a nova redação do artigo 
394-A da CLT.

Durante a quarta-feira (29), 
foi discutida a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, ajuizada 
pela Confederação Nacional de 
Trabalhadores Metalúrgicos  no  
Supremo Tribunal Federal, afim 
de discutir a inconstitucionali-

Gestantes e lactantes não poderão 
trabalhar em ambientes insalubres

dade do trecho da reforma tra-
balhista.

A decisão do STF  suspende-
rá a  norma, pois, de acordo com 
o ministro relator Alexandre de 
Moraes, o trecho da reforma tra-
balhista é inconstitucional pois 
não protege mulheres grávidas e 
lactantes, a partir da decisão, a 
regra anterior volta a valer.

De acordo com a procurado-
ra-geral da República, Raquel 
Dodge, a exigência de atestado 
médico para o afastamento da 
gestante, conforme previsto na 
reforma trabalhista, transfor-
mava “em regra a exposição ao 
risco”.

Portanto, a gestante será 
afastada de atividades e locais 
insalubres, devendo ser realo-
cada em outro tipo de serviço. 
Quando não for possível realo-
car, a empregada deverá ser 
afastada da empresa e receberá 
o salário-maternidade.Um novo serviço está sendo 

lançado para os gaúchos, através 
do Instituto Geral de Perícias 
que trará a Carteira de Identi-
dade Expressa On Line. O novo 
mecanismo trata-se de uma 
reimpressão da última carteira, 
a foto, assinatura, digital e da-
dos são os mesmos.

A Carteira de Identidade 
On Line poderá ser solicitada 
nos sites: IGP www.igp.rs.gov.
br/servicos ou www.tudofacil.
rs.gov.br/servico/1046/cartei-
ra-de-identidade-expressa-on-
line.

De acordo com o diretor do 
Departamento de Identificação 
do IGP, Guilherme Lopes, o ob-
jetivo é facilitar a vida dos usu-
ários, que necessitam cada vez 
mais de modernidade e rapidez 

A Senadora senadora Leila 
Barros (PSB-DF), apresentou 
um Projeto de Lei que pretende 
incluir no Art. 149 do Código 
Penal o crime de perseguição ou 
stalking, atualmente o art. prevê 
apenas os crimes de escrevidão e 
tráfico de pessoas.

Stalking é um termo em in-
glês que está ligado a violência 
sofrida por aquelas vítimas que 
têm sua privacidade invadida, 
seja através de ligações telefô-
nicas, mensagens on line ou por 
meio de boatos divulgados na 
internet.

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ)  
está analisando o projeto de lei 
do Senado o PL 1.369/2019, 
que pretende  punir aqueles que 
assediam ou perseguem alguém, 
seja pessoalmente ou online.

A criminalização do satlking trará punições mais graves aqueles que rea-
lizam o ato

Projeto do Senado pretende punir 
criminalmente os stalkers ou perseguidores

Se aprovada a normativa  
estabelece pena de seis meses 
a dois anos de detenção para 
quem "perseguir ou assediar 
outra pessoa, de forma reitera-
da, por meio físico, eletrônico ou 
por qualquer meio, direta ou in-
diretamente, de forma a provo-
car-lhe medo ou inquietação ou 
a prejudicar a sua liberdade de 
ação ou de opinião".

Atualmente não há norma-
tiva diretamente ligada a prá-
tica,  a pessoa que está sendo 
perseguida por um conhecido, 
poderá  utilizar a Lei Maria da 
Penha para se proteger, entre-
tanto, se a pessoa estiver sendo 
perseguida por alguém que não 
conhece, a ação será no máximo 
enquadrada como uma contra-
venção penal, com pena de no 
máximo dois meses.

Carteira de Identidade poderá 
ser solicitada pela internet

no atendimento

Regras para 
usar o serviço
Para solicitar a versão on 

line da carteira de identidade, 
o usuário do serviço precisa ter  
18 anos completos na data de 
expedição da sua última Cartei-
ra de Identidade emitida no Rio 
Grande do Sul. Ela deve ter sido 
expedida a partir de 28 de feve-
reiro de 2019;

Somente aqueles que têm a 
2ª via da Carteira de Identidade 
no RS podem pedir a Carteira 
de Identidade Expressa On-line. 
Portadores de 1ª via não podem 
encaminhá-la;

O solicitante não poderá ter 
tido alterações em seus dados 

pessoais desde a data de expe-
dição do último documento, pois 
as informações da carteira on 
line serão as mesma;

O novo documento será en-
tregue somente ao seu titular, 
mediante validação biométrica. 
Inicialmente, a entrega acon-
tecerá somente na sede do De-
partamento de Identificação em 
Porto Alegre;

O prazo de entrega da Car-
teira de Identidade Expressa 
On-line é de um dia útil a partir 
do pagamento da taxa de expe-
dição;

A taxa de expedição é de 
R$88,95 e só pode ser paga a 
partir do Doc gerado ao final do 
processo de solicitação da Car-
teira de Identidade Expressa 
On-line.

O serviço beneficiará os usuários que precisam do documento com urgência, pois o prazo para retirada do mes-
mo é de 24 horas
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Foi divulgado na terça-fei-
ra (28), pela Secretaria Munici-
pal de Saúde o primeiro caso de 
H1N1 em Bento Gonçalves.

A gripe H1N1 também co-
nhecida por Influenza A, é provo-
cada por um vírus resultante de 
mutações do vírus da gripe, atra-
vés da combinação de segmentos 
genéticos da gripe humana, com 
a gripe aviária e a gripe suína.

De acordo com o Setor de 
Epidemiologia, o infectado foi 
um homem de 60 anos, que não 
havia sido imunizado com a vaci-
na, que já recebeu alta hospitalar 
após receber o tratamento apro-
priado.

De acordo com o coordena-
dor das Vigilâncias em Saúde, 
Rafael Vieira: "A vacina não ex-
clui a possibilidade de o paciente 
contrair uma gripe, mas sem dú-
vida é um grande, senão o maior 
reforço à prevenção contra situ-
ações mais graves, como neste 
caso".

A ocorrência do caso assusta 
e enfatiza a necessidade de que 
todos os grupos de risco sejam 
vacinados, pois infelizmente ain-
da temos um inverno pela frente, 
que é quando os casos possuem 
a probabilidade de aumento se a 
população não estiver imuniza-
da.

Fique atento aos sintomas da 
H1N1 que podem confundir-se 
com a gripe comum, entretanto, 
possuem uma intensidade muito 
maior.

Febre alta, acima de 38ºC, 
39ºC, de início repentino;

Dor muscular;
Do de cabeça muito intensa;
Dor de garganta;
Dor nas articulações;
Irritação nos olhos;
Tosse;
Coriza;
Cansaço;
Falta de apetite;
Vômitos;

A vacinação é uma importante e eficaz ferramenta de prenvenção da gripe H1N1

Homem de 60 anos é diagnosticado 
com H1N1 em Bento Gonçalves

Se previna!
A transmissão de todos os 

subtipos da gripe ocorrem atra-
vés do contato de saliva e se-
creções respiratórias de pessoas 
infectadas, o que pode ocorrer 
direta ou indiretamente, já que 
as pessoas tocam em objetos de 
uso público ou comum e o vírus 
fica em todos eles.

É muito importante lavar 
as mãos várias vezes ao dia com 
bastante água e sabão ou usar ál-
cool em gel para desinfetar;

Jogue no lixo os lenços uti-
lizados para limpar secreções e 
saliva;

Evite ao máximo estar em 
locais fechados com muitas pes-
soas;

Evite o contato com pessoas 

gripadas, o infectado pode ter 
contraído um subgrupo mais 
grave da gripe e ainda não saber;

Lave as mãos antes de tocar 
em canais de entrada do vírus no 
organismo como os olhos, nariz 
e boca;

Não compartilhe copos, ta-
lheres, batom ou qualquer outro 
objeto de uso pessoal;

Se for viajar e o local que 
você for estiver com uma inci-
dência de casos da doença, se 
possível, cancele a viagem e vá 
em outra época, se não, redobre 
todos os cuidados;

Fique atento aos sintomas 
da gripe, se notar a incidência 
de um ou mais que se confundam 
com o vírus H1N1, procure as-
sistência médica.

Esta sexta-feira (31) chega 
ao fim à data oficial da Cam-
panha de vacinação nacional, a 
prorrogação do prazo ou aber-
tura para outros grupos será 
analisada após o final da cam-
panha, quando os estoques se-
rão contados e após serão dadas 
as coordenadas as Unidades de 
Saúde.

Até esta sexta-feira 
poderão ser vacinados
Bebês a partir de 6 meses até 

crianças de 6 anos incompletos; 
gestantes; pessoas portadoras 
de doenças crônicas, necessária 
apresentação de (receita médi-
ca); idosos a partir de 60 anos; 
mulheres em fase de puerpério 
(até 45 dias pós-parto); traba-
lhadores da área da saúde, pro-
fessores, policiais, bombeiros e 
população indígena.

A Campanha Nacional de 
Vacinação está com término 

Último dia da vacinação de contra 
a gripe, para os grupos prioritários

 

UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE

UBS Central
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h30 às 17h30

UBS Faria Lemos
Atendimento: terças, quar-
tas e sextas: 8h às 12h | 
13h às 17h

UBS São Roque
Atendimento: 7h às 13h

UBS Santa Helena
Atendimento: segunda a 
sexta das 7h30 às 11h30 
| 13h30 às 17h30

UBS Tuiuty e São Valentim
Atendimento:
segundas: 7h30 às 
11h30 | 13h às 17h
terças, quartas, quintas e 
sextas: 7h30 às 11h30

UBS Zona Sul
Rua Goiânia, 590
3055-7302
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h30 às 17h30

 

UNIDADES DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA – ESF
ESF Aparecida
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Barracão
Atendimento: 7h45 às 
11h45 | 13h às 17h

ESF CAIC / Zatt
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Conceição
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h às 17h

ESF Eucaliptos/Vila Nova – 
Erno Heuser
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Licorsul
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Municipal
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h às 17h

ESF Ouro Verde
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Progresso II
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Santa Marta
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Tancredo Neves
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h às 17h

ESF Vila Nova II
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h30 às 17h30

Serviços secundários 
de saúde:
Centro de Referência Mater-
no Infantil – CRMI
Rua Dr. Casagrande, 228
3055-8554
3055-8555 – informações 
sobre consultas e exames
3055-8556 – informações 
sobre vacinas
Atendimento: 7h30 às 
11h30 | 13h30 às 17h30

marcado para o dia 31 de maio, 
até essa data as Unidades Bá-
sicas de Saúde ainda estarão 
disponibilizando a vacina para 
a população dos grupos priori-
tários.

A expectativa de vacinação é de 
32.881 pessoas, pois essa é a 
quantidade de doses destinadas 
ao grupo prioritário
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LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo  

(“JUCESP”) sob o n° 1.070, gestor da Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, localizada na Avenida Paulista, nº 
2421 – 1º andar – Bela Vista, Capital/SP, Cep: 01311-300,  ou ainda, pelo telefone (011) 3382-1528, WhatsApp 
(011) 98513-2959, e-mail: contato@alfaleiloes.com, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizado 
pela Credora Fiduciária: BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 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, Campinas – SP; nos termos do 
Instrumento Particular, datado de 30/11/2012, no qual figura como Fiduciante: SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 87.552.170/0001-67, com sede na Rodovia RST 
470,0 (S/N Km 220), na Cidade de Bento Gonçalves/RS; sendo os Intervenientes Garantidores: CLAUDIO ANTO-
NIO MANFROI, brasileiro, casado, empresário, portador do CP/MF sob nº 312.011.300-00, residente e domiciliado 
em Bento Gonçalves/RS, na Travessa Sigismundo Henrique Dytz, nº 95, Vinosul, CEP 95701-508; MARISTELA 
SCOTTON MANFROI, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF/MF nº 480.625.610-20, residente e domi-
ciliada em Bento Gonçalves/RS, na Travessa Sigismundo Henrique Dytz, nº 95, Vinosul, CEP 95701-508; SERGIO 
MANFROI, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF nº 147.243.240-15, residente e domiciliado na 
Rua Dr. Agnaldo Silva Leal, nº 141, apto. 101, Cidade Alta – São Bento Gonçalves/RS, CEP 95700-358 e IVETE 
LUCHESE MANFROI, brasileira, casada empresária, portadora do CPF/MF sob nº 895.607.870-04, residente e 
domiciliada na Rua Dr. Agnaldo Silva Leal, nº 141, apto. 101, Cidade Alta – São Bento Gonçalves/RS, CEP 95700-
358, 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 imóveis abaixo descritos, com a propriedade consolidada em 
nome da Credora Fiduciária, constituído em consonância com o Artigo 27, caput e §§ 1° ao 9°, da Lei Federal n° 
9.514/1997 e demais disposições aplicáveis à matéria, a propriedade dos bens imóveis Matriculados sob os núme-
ros 9.223 e 47.589, perante o Registro de Imóveis da Comarca de Bento Gonçalves/RS (Propriedade Consolidada 
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 forma, 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). Os 
interessados em participar do leilão de modo online, deverão se cadastrar no site www.alfaleiloes.com e se habilitar 
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes 
do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará ex-
clusivamente através do site www.alfaleiloes.com, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, 
em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa 
pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel 
se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será 
objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 
de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida 
aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem 
concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 
2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do 
mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arre-
matante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o 
valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.alfaleiloes.com o qual o partici-
pante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos O horário mencionado neste 
edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de 
Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro 
Oficial. São Paulo, 27 de maio de 2019.

Nesta sexta-feira, dia 24, a 
frente fria que está sobre o Sul 
avança em direção ao Sudeste. 
Porém, os ventos que sopram 
em altitude e a região de bai-
xa pressão na costa mantêm o 
tempo instável em toda a região 
Sul. As condições atmosféricas 
são favoráveis à formação de um 
tornado nas próximas 24 horas 
principalmente em áreas do nor-
te do Rio Grande do Sul ao sul 
de Santa Catarina, além de pon-
tos do litoral onde as rajadas de 
vento podem facilmente passar 
de 70 km/h. 

 “A previsibilidade de torna-
dos é baixa, mas as condições de 
contraste de temperatura, ven-
tos fortes e uma área de instabi-
lidade intensa existem”, afirma 
Heloísa Pereira, meteorologista 
da Somar.

As instabilidades vão per-
der força ao longo da noite desta 
sexta-feira dando lugar ao frio 

Tornado pode se formar no Rio Grande do Sul nas 
próximas 24 horas e geada aparece no sábado
Chance maior  do fenômeno acontecer é em áreas do norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Mas sábado é esperada a geada na serra Gaúcha

intenso por conta da entrada de 
uma massa de ar de origem po-
lar. Destaque para a chance de 

chuva congelada na noite nas 
áreas de serra como São José 
dos Ausentes, Urupema e São 

Joaquim. No sábado, dia 25, o 
grande destaque será o poten-
cial para formação de geada nas 
áreas de serra do Rio Grande do 
Sul,  Santa Catarina e Paraná, 
além da região da Campanha 
gaúcha, onde as mínimas serão 
inferiores a 4°C.

Saiba mais 
sobre os tornados
Um tornado pode se for-

mar numa nuvem de tempes-
tade associada a um centro 
de baixa pressão atmosférica, 
quando há grande variação de 
temperatura e ventos fortes. 

Esse fenômeno é conheci-
do por seu formato de funil e 
ventos em espiral, capazes de 
causar destruição. A velocida-
de de um tornado pode atingir 
de 110 km/h a mais de 500 
km/h, o que muitas muitas ve-
zes só pode ser mensurado a 
partir dos danos causados.

 O Sul do Brasil é a segun-
da região do mundo com maior 
número de tornados. Mes-
mo assim, o número de ocor-
rências anuais é considerado 
baixo, em comparação com os 
Estados Unidos, onde ocorrem 
75% dos tornados do planeta.

 O fenômeno geralmen-
te deixa um rastro destrutivo 
no solo por onde passa. Além 
disso, é um fenômeno de curta 
duração, de alguns segundos a 
30 minutos. 

Os tornados são classifi-
cados pela escala Fujita, com 
graduações que variam em 
função da velocidade dos ven-
tos

 

Escala Fujita
Tornado F0: velocidades 

de vento inferiores a 117 km/h. 
Normalmente causam poucos da-
nos.

Tornado F1: velocidades de 
vento entre 117 e 180 km/h. Até 
mesmo estes tornados podem le-
vantar telhas e mover carros em 
movimento para fora da estrada. 
Trailers podem ser tombados e 
barracos podem desmoronar.

Tornado F2: velocidades de 
vento entre 181 e 253 km/h. Os 
telhados de algumas casas co-
meçarão a levantar e os trailers/
casas móveis que estiverem no 
caminho do tornado serão demo-
lidos. Esse tipo de tornado tam-
bém pode soprar vagões de trem 
para fora de seus trilhos.

Tornado F3: velocidades de 
vento entre 254 e 332 km/h. Ár-
vores pesadas serão arrancadas e 
levantadas pela raiz, e paredes e 
telhados de edifícios sólidos se-
rão arrancados como palitos de 
fósforos. É um tornado severo.

Tornado F4: velocidades de 
vento entre 333 e 418 km/h. Lo-
comotivas e caminhões pesados 
são arremessados como brinque-
dos, prédios podem ser destruí-
dos, estruturas como hidroelétri-
cas podem ter prejuízos elevados. 
Haverá devastação total.

Tornado F5: velocidades 
de vento entre 419 e 512 km/h. 
Tornados com esta intensidade 
destroem tudo em seu caminho. 
Os carros são arremessados por 
centenas de metros e edifícios 
inteiros podem ser levantados do 
chão. A força é semelhante à de 
uma bomba atômica.

As instabilidades vão perder força ao longo da noite desta sexta-feira dan-
do lugar ao frio intenso por conta da entrada de uma massa de ar de 
origem polar

 Nelto Scarton faleceu 
na última quinta-feira (30) 
. O empresário que respon-
dia pela Joviplast ,estava se 
recuperando de um acidente 
vascular cerebral sofrido no 
início de maio, passou mal na 
manhã desta quinta, não re-
sistiu e faleceu ao meio dia.

Scarton foi vereador em 
Bento Gonçalves por três 
legislaturas ( 1969 a 1972 | 
1973 a 1976 | 1977 a 1982), 
dirigente do Sindicato das 
Indústrias Moveleiras de 
1981 a 1987 e presidente da 
entidade moveleira estadual 
( Movergs) de 1990 a 1995.

O velório, nesta quin-
ta (30) a partir das 17h nas 
capelas São José, sala B. Se-
pultamento acontece as 9 h 
da sexta-feira (31), no cemi-
tério da Linha Paulina.

Morre ex-dirigente moveleiro
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Agentes penitenciários do 
Presídio Estadual de Bento 
Gonçalves, na terça-feira (28) 
de madrugada, perceberam uma 
movimentação estranha na la-
teral do prédio e identificaram 
que um homem estava tentando 
chegar até os fundos da unida-

Na terça-feira (27), um 
homem de 25 anos registrou 
um Boletim de Ocorrência re-
latando que havia depositado 
uma taxa de R$ 1.2000,00, re-
ferente a taxas de um suposto 
empréstimo de R%$ 60.000,00 
que ele havia negociado com 

Por volta das 19h30min de 
quarta-feira (29), ocorreu um 
acidente na rodovia BR-470 
próximo ao Bairro São Roque 
em Bento Gonçalves. Houve uma 
colisão entre dois Ford/Ka, um 
deles com placa de Bento Gon-
çalves e o outro de Carlos Bar-
bosa.

Duas crianças e uma mulher 
que estavam no veículo de Ben-
to Gonçalves ficaram feridas e 

Acidente na BR-470 faz quatro 
vítimas dentre elas duas crianças

foram levadas pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
– Samu para o Hospital Tacchini 
e UPA 24 h respectivamente,  o 
motorista do carro era um ho-
mem que não apresentou feri-
mentos.

No Ford/Ka com placa de 
Carlos Barbosa haviam duas 
mulheres, uma delas ficou ferida 
e foi encaminhada pela Samu a 
UPA 24h.

Na segunda-feira (27), foi 
realizada uma ação pela Dele-
gacia Especializada de Atendi-
mento à Mulher com apoio da 1° 
Delegacia de Polícia, em cum-
primento a um mandado expe-
dido pelo Juizado da Infância e 
Juventude.

Um homem de 22 anos que 

estava foragido da justiça foi 
preso na Rua Egídio Morassutti 
no Bairro Borgo. O homem ha-
via sido alvo de uma denúncia 
no final de semana de que teria 
mostrado uma arma a uma mo-
radora do Borgo, mesmo resis-
tindo o homem foi detido e leva-
do ao sistema prisional.

Polícia Civil prende foragido no Borgo

uma empresa pela internet.
Foi necessário registrar 

um Boletim de Ocorrência por 
estelionato, pois quando o ho-
mem depositou o valor solici-
tado pela suposta empresa, eles 
não responderam mais nada 
para ele.

Homem é vítima de estelionato 
ao tentar fazer um empréstimo

Policiais evitam que 16 
celulares entrem no Presídio

de, após os policiais chamarem 
atenção do homem que fugiu. 
Os agentes foram até o local 
onde ele estava e encontraram 
no local 16 celulares e cinco car-
regadores. Os aparelhos foram 
apreendidos e a ocorrência foi 
comunicada à polícia.

Na segunda-feira (27), por 
volta das 19h, uma mulher 
de 62 anos estacionou o seu 
Ford/Ka próximo a UPA 24h 
e quando voltou para pegar 
o carro, encontrou o veículo 
com a parte dianteira avaria-
da. De acordo com pessoas 
que estavam no local, uma Pa-
rati bateu no carro da vítima e 
o seu condutor fugiu do local.

A vítima registrou o bole-
tim de ocorrência e de acordo 
com informações prestadas, 
há câmeras de monitoramento 
próximo ao local que ajudarão 
a identificar o autor do fato.

Policiais do Pelotão de Ope-
rações Especiais- POE da Briga-
da Militar, realizaram operação 
na Rua Adelaide Basso Pasquali, 
no Bairro Tancredo Neves,  na 
quarta-feira (29), por volta de 
22h20min e identificaram um 
homem com atitudes suspeitas 
perto de uma Escola Infantil.

Ao perceber a aproximação 
da polícia, o homem tentou fugir, 

A Brigada Militar foi acio-
nada na quarta-feira (29) à noite 
para atender a uma ocorrên-
cia no Bairro São Roque, mais 
precisamente na Rua Arlindo 
Franklin Barbosa.

Ao chegar no local a polícia 
ouviu os fatos relatados, o pro-
prietário de um estabelecimen-
to comercial informou que um 
homem furtou o seu estabeleci-
mento e  ao reconhecer o indi-
víduo, foi tirar satisfação, o que 

A vítima estacionou o veí-
culo F1000 com placa de Bento 
Gonçalves, no início da tarde ás 
13h30min, na Rua Humaitá e 
quando voltou no final do dia o 

68 pedras de crack são apreendidas 
em operação da Brigada Militar

mas mesmo assim foi abordado e 
identificado pelos policiais como 
sendo Tailor de Souza Meirel-
les de 26 anos, que estava em 
liberdade prisional desde o dia 
20/05/2019, ele tem várias pas-
sagens pela polícia, dentre elas: 
tráfico de entorpecentes, porte 
ilegal de arma de fogo e furtos.  

Foram localizadas com o 
Tailor durante as buscas, 68 

pedras de crack prontas para a 
comercialização, além de uma 
pedra grande e R$100,00 em 
espécie.

O homem foi preso em fla-
grante e conduzido a a Delega-
cia de Polícia de Pronto Atendi-
mento, para registro da prisão 
em flagrante por tráfico de en-
torpecentes, após foi encami-
nhado a unidade prisional.

Mulher deixa 
carro estacionado 
e quando volta 
veículo está batido

Homem agride suposto autor de furto 
e responde por crime de lesão corporal

os fez chegar ás vias de fato. O 
proprietário do estabelecimento 
afirmou ter imagens de câmeras 
de segurança que comprovam a 
ação do acusado de furto.

O suposto autor do furto fi-
cou ferido, e teve que ser enca-
minhado a UPA 24 e depois ao 
Hospital Tacchini.

Foi registrada a ocorrên-
cia na Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento por lesão 
corporal.

Veículo é furtado no Humaitá
carro não estava mais no local. 
Não foram encontradas teste-
munhas ou câmeras de segu-
rança que ajudem a solucionar a 
ocorrência.

Os celulares foram interceptados antes que chegassem às mãos dos de-
tentos da unidade prisional

Menos de 10 dias após receber liberdade condicional o criminoso voltou ao Presídio
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CINEMA
Validade da programação: 30/05/2019 a 05/06/2019 
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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Megasena -  concurso 2155

Federal -  extração 05392

Lotomania -  extração 1973

02  06  27  37  44 47

28467
24211
26934
58221
57503

Shopping Bento

Godzilla II: Rei 
dos Monstros
13:40h - Legendado 3D
16:10h - Dublado 3D
18:40h - Legendado 3D
21:10h - Dublado 3D

Os integrantes da agên-
cia Monarch precisam lidar 
com a súbita aparição de 
vários monstros gigantes-
cos, dentre eles o mítico Go-
dzilla, que a todo instante 
brigam entre si.

Pokémon: 
Detetive Pikachu
13:40h - Dublado 2D

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.

Kardec
16:00h - Nacional 2D

A jornada de Allan Kar-
dec (Leonardo Medeiros), 
nascido Hypolite Leon De-
nizard Rivail, desde quando 
trabalhava como educador 
em Paris até iniciar seu pro-
cesso de codificação do espi-
ritismo ao lado de sua espo-
sa Amélie-Gabrielle Boudet 
(Sandra Corveloni).

Brightburn 
Filho das Trevas
18:30h - Dublado 2D

Quando uma criança 
alienígena cai no terreno de 
um casal da parte rural dos 
Estados Unidos, eles deci-
dem criar o menino como 
seu filho. Porém, ao começar 
a descobrir seus poderes, ao 

invés de se tornar um herói 
para a humanidade, ele pas-
sa a aterrorizar a pequena 
cidade onde vive, se tornan-
do uma força obscura na 
Terra.

John Wick 3
Parabellum
21:00h - Legendado 2D

Após assassinar o chefe 
da máfia Santino D'Anto-
nio (Riccardo Scamarcio) 
no Hotel Continental, John 
Wick (Keanu Reeves) pas-
sa a ser perseguido pelos 
membros da Alta Cúpula 
sob a recompensa de U$14 
milhões. Agora, ele preci-
sa unir forças com antigos 
parceiros que o ajudaram no 
passado enquanto luta por 
sua sobrevivência.

L’américa Shopping

Aladdin
13:40h - Dublado 2D
18:30h - 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.

Pokémon: 
Detetive Pikachu
16:20h - Dublado 2D

Vingadores: 
Ultimato
21:00h - Dublado 2D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
31/05

Sáb
01/06

Dom
02/06

Seg
03/06

Pancadas 
de chuva 

Pancadas 
de chuva

Chuva a 
qualquer hora

Chuva a 
qualquer hora

↑ 20°C
↓ 11°C

↑ 19°C
↓ 10°C

↑ 18°C
↓ 12°C

↑ 18°C
↓   9°C


