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Após o inicio da operação da Receita Federal, que investiga os 
contribuintes que declararam altas quantias de dinheiro em 
espécie em casa, 517 contribuintes de Bento Gonçalves 
já retificaram os valores declarados. 
Página 05

Previsão de mais frio 
e possibilidade de neve 

Após as baixas temperaturas que chegaram -0,4°C com sensação de -6,3°C  na quinta-feira, os  bento-gonçalvenses de-
vem se preparar para ainda mais frio, já que os portais meteorológicos estão apontando que o final desta semana será de 
temperaturas negativas e com grandes chances de neve para o município e toda a região.  Página 03 pág 06
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A manhã de ontem foi de 
muito frio em todo o Estado, 
no nosso município a tempera-
tura mínima registrada foi de 
-0,4°C e devido às condições 
climáticas de vento e umida-
de provocaram sensação de até 
-6,3°C.

Para hoje há probabilidade 
de neve, que segundo a  me-
teorologista do Climatempo 
é resultado da combinação de 

Termômetros marcam -0,4°C, com sensação de -6,3°C 
em Bento Gonçalves na manhã de quinta-feira

alguns fenômenos presentes 
nestes últimos dias, quais se-
jam: frio intenso nas camadas 
próximas ao solo, pressão do ar 
baixa e uma circulação de vento 
favorável à entrada de umidade.

Há desde ontem uma forte 
massa de ar frio que permane-
cerá até o domingo, mantendo 
o tempo firme, mas com tempe-
ratura negativas e  com forma-
ção de geadas em todo o Estado.

Foto enviada pela leitora Solange Frá em sua residência na Linha Sertorina

Foto enviada pelo leitor Munir Pe-
reira tirada no Santo Antão

Registro da leitora Viviane Rodrigues em sua propriedade no Vale dos Vi-
nhedos

Pomar dos leitores Sidnei e Valdecir Boni no Caminhos de Pedras

De acordo com o leitor Sidinei o 
gelo se forma a partir da irrigação 
anti geada realizada para salvar as 
plantações de pêssego Fotos enviadas pela leitora Solange Frá
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Um momento especial, em 
reverência a um dos maiores 
empresários bento-gonçalven-
ses, com trajetória nacional-
mente reconhecida, fará parte 
da reunião-almoço que o Centro 
da Indústria, Comércio e Servi-
ços (CIC-BG) realiza nesta sex-
ta-feira (05). Durante palestra 
protagonizada pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fiergs), o CI-
C-BG concede a José Eugênio 
Farina, presidente do Conselho 
Consultivo da Corporação To-
deschini, o troféu Dom Empre-
endedor.

O prêmio distingue perso-
nalidades de Bento Gonçalves 
por seu legado de contribuições 
com o desenvolvimento do mu-
nicípio e região – uma outor-
ga que homenageia as pessoas 
que fizeram e fazem a diferen-
ça no contexto local. Essa será 
a segunda edição da entrega do 
troféu – a primeira foi ao em-
presário Moysés Michelon (em 
memória).

José Eugênio Farina, trata-
do carinhosamente como "seu 
Geninho", completará 95 anos 
no dia 10 de agosto. Natural de 
Bento Gonçalves, iniciou sua 
vida profissional com apenas 12 
anos, como balconista de uma 
farmácia. Ao longo dos anos, 
trabalhou num armazém de se-
cos e molhados, como balconista 
numa agência de automóveis até 
chegar ao cargo de diretor na 
Metalúrgica Bento Gonçalves e 
na Farina S/A, respectivamente.

Em 1971, ele adquiriu ações 
da Todeschini S/A, reconheci-
da como uma das mais proemi-
nentes fabricantes de acordeões 
da América Latina, entretanto 
com o famoso instrumento já 
entrando em declínio comercial. 
Assim, direcionou sua ação para 
o mercado moveleiro. Após um 
incêndio que destruiu todas as 
instalações, iniciou uma cami-
nhada rumo ao desenvolvimento 
e crescimento do mercado mo-
veleiro brasileiro. Iniciava-se a 
fabricação de móveis componí-
veis. Atualmente, a Todeschini 
S/A é uma das maiores empre-
sas do setor moveleiro, reco-
nhecida internacionalmente, e 
atuando em diversos segmentos 
através de suas coligadas Italí-
nea, Criare, Carraro, Avantti, 
Todesmade, Todesflor, Grato e 
Todescredi.

Farina também é reconheci-
do por sua contribuição comu-
nitária. Durante sua trajetória, 
integrou diversas entidades 

José Eugênio Farina recebe troféu Dom 
Empreendedor em reunião-almoço 
do CIC-BG nesta sexta-feira
Industrial será reconhecido pela relevância em palestra com integrantes da Fiergs

empresariais e sociais, sendo 
presidente do CIC-BG, da Fe-
navinho, da Apae, do Conselho 
Administrativo do Hospital Dr. 
Bartholomeu Tacchini, dentre 
tantas outras.

Para o presidente do CIC-
-BG, Elton Paulo Gialdi, Fari-
na legou vários ensinamentos 
à classe empresarial, demons-
trando atuação visionária e 
grande capacidade de gestão 
para transformar a Todeschini 
numa das maiores fábricas de 
móveis planejados da América 
Latina. "É um empresário para 
admirarmos. Teve coragem e vi-
são para recomeçar um negócio 
e conduziu sua empresa sem ne-
gar sua grandiosidade, sempre 
se relacionando com a comu-
nidade e, assim, ajudando-a a 
prosperar. José Eugênio Farina 
é um grande exemplo que deve 
ser seguido", opina Gialdi.

Sobre a reunião-almoço
A reunião-almoço desta 

sexta-feira versará sobre a "In-
dústria Gaúcha em Movimento". 
Neste contexto, integrantes da 
Fiergs apresentam três impor-
tantes ações em prol do desen-
volvimento da indústria gaúcha, 
com a abordagem dos trabalhos 
do Conselho de Articulação Par-
lamentar (COAP), do Grupo de 
Política Industrial (GPI) e da 
Frente Parlamentar da Indús-

tria Gaúcha.
O COAP faz parte do sis-

tema de defesa de interesses e 
de representações da entida-
de e objetiva ampliar a base de 
apoio à indústria no Congresso 
Nacional e na Assembleia Legis-
lativa. O GPI tem na Platafor-
ma de Compromissos para um 
Brasil Industrial, documento 
contendo as principais reivindi-
cações do setor industrial, uma 
de suas principais ações. Já a 
Frente Parlamentar da Indús-
tria Gaúcha foi lançada neste 
ano e congrega deputados esta-
duais e representantes da Fier-
gs e da Ciergs com um trabalho 
que tem como base, justamente, 
a Plataforma de Compromissos 
para um Brasil Industrial.

Serviço
O quê: palestra Indústria Gaú-
cha em Movimento, com repre-
sentantes da Fiergs, e entrega 
do troféu Dom Empreendedor a 
José Eugênio Farina
Quando: dia 5 de julho, às 
11h45min
Onde: Centro Empresarial Ben-
to Gonçalves – Salão de Eventos 
do CIC-BG (Avelino Luiz Zat, 
95 – bairro Fenavinho)
Quanto: associados, R$ 60 (um 
ingresso) e R$ 100 (dois ingres-
sos); não associados, R$ 80 e R$ 
140
Informações: (54) 2105.1999

José Eugênio Farina, presidente do Conselho Consultivo da Corporação 
Todeschini

De acordo com relatório 
produzido pelo IEMI - Inteli-
gência de Mercado foi registra-
do no mês de abril de 2019 um 
crescimento de 6,1% na produ-
ção de móveis no Rio Grande do 
Sul em relação ao mês anterior, 
o que representou uma produ-
ção de 6,6 milhões de peças no 
mês.

Levando em conta os núme-
ros acumulados no ano, em com-
paração com o mesmo período de 
2018, a produção industrial do 
Estado cresceu 5,6%, percentu-
al muito positivo se comparado 
à queda enfrentada no país, que 
foi de 3,6%, de acordo com nú-
meros do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística –IBGE . 

Exportações 
do setor gaúcho

Crescimento de 6,1% é registra-
do na produção de móveis no RS

6,6 milhões de peças de móveis foram produzidas no Estado no mês de 
abril

O Centro de Integração 
Empresa-Escola – CIEE irá 
realizar um seminário gratuito 
que difundirá a importância do 
programa Aprendiz Legal, pos-
sibilitando às empresas o cum-
primento da Lei de Aprendiza-
gem e o auxilio na formação de 
profissionais qualificados, com 
cultura e valores difundidos.

O evento possibilitará às 
empresas conhecerem o tra-
balho do CIEE, para juntos 
proporcionarem crescimento 
e desenvolvimento do municí-
pio através da contratação de 
jovens talentos. O músico, vo-
calista  e compositor da banda 
Nenhum de Nós, Thedy Corrêa 
é convidado do evento e fará 
um Workshow onde abordará o 
tema "Soluções Criativas", pos-
sibilitando ao público conhecer 
um outro lado do artista, que irá 
compartilhar suas experiências 
em temas como o trabalho em 
equipe, gerenciamento de crises, 
inovação e liderança. 

O músico e compositor da banda 
Nenhum de Nós, Thedy Corrêa di-
vidirá com o público um pouco da 
experiência dos seus mais de 30 
anos de carreira

Seminário  do CIEE busca 
apoiadores para  jovens talentos

As inscrições para o evento 
podem ser realizadas através do 
e-mail: eventoaprendizagem@
cieers.org.br.

Evento gratuito: Seminário 
CIEE – RS

Data: 09 de julho
Horário: 19h
Local: Avenida 13 de Maio, 

n° 800, Bairro São Bento

As empresas exportadoras 
do setor gaúcho movimentaram 
US$ 16,2 milhões, representan-
do um avanço de 16,% no mês de 
maio. A região Sul é responsável 
por 86,2 % das exportações de 
móveis no país.

Os países que mais recebe-
ram os móveis do Rio Grande do 
Sul foram Estados Unidos re-
presentando 19,2% dos valores 
exportados; Uruguai com 14,6% 
das exportações seguido pelo 
Reino Unido, com 13,5%.

Consumo no Estado
O consumo aparente tam-

bém aumentou em abril, repre-
sentando 5,9 milhões de peças 
adquiridas, apresentando um 
aumento de 7,5% em relação ao 
mês de março.
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No final do mês de maio, 
a Receita Federal iniciou uma 
operação chamada Tio Pati-
nhas para investigar mais de R$ 
3 bilhões declarados em moeda 
nacional em espécie, na Ser-
ra Gaúcha. Nesta quarta-feira 
(03), foi anunciado pela Receita 
Federal que já existem resulta-
dos parciais da operação, mas, 
antes de conferir os novos dados, 
relembre os números referentes 
à Bento Gonçalves no início da 
investigação.

Bento Gonçalves foi o se-
gundo município da Serra Gaú-
cha com maior valor de moeda 
nacional em espécie declarado, 
com R$ 384 milhões, apresen-
tados ao fisco por 1.046 contri-
buintes, desses, 12 afirmam ter 
mais de R$ 1 milhão em dinhei-
ro em espécie.

Na data, o auditor-fiscal 
Kiyoshi D’Avila Matsuda, coor-
denador da operação, afirmou 
que: “Temos indícios para crer 
que esses valores são fictícios, 
por isso os contribuintes serão 
intimados a comprovar se o di-
nheiro existe”.

O maior valor declarado de 
dinheiro em espécie por uma 
pessoa física em Bento Gon-
çalves foi R$ 1,8 milhão. Outro 
contribuinte declara ter R$ 1,16 
milhão de reais de patrimônio 
total, sendo que quase a totali-
dade, R$ 1,12 milhão, está em 

Receita Federal realizando contagem de notas durante fiscalização da operação

Foram investigados que 1.046 contribuintes de Bento que  declararam ter 
mais de R$ 100.000,00 em casa

517 contribuintes de Bento Gonçalves retificam declarações em 
Bento Gonçalves  em primeira fase de Operação Tio Patinhas

dinheiro em espécie. Outra situ-
ação verificada pela Receita Fe-
deral é de um contribuinte 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 dívi-

das.
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 
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” afirmou ele.

Atualizações sobre 
a operação
Nesta quarta-feira (03), a 

Receita Federal divulgou que 
o dinheiro declarado na Serra 
Gaúcha, diminuiu R$ 620 mi-
lhões em dinheiro em espécie, 
através de declarações retifi-
cadoras, o que atesta a sus-
peita inicial do coordenador 
da Operação Tio Patinhas o 

auditor-fiscal Kiyoshi D'Avila 
Matsuda, de que as declarações 
haviam sido realizadas com in-
formações irreais.

O coordenador da Opera-
ção afirma: "Nenhum contri-
buinte intimado até agora com-
provou a existência dos valores 
informados".  Houveram casos 
em que o dinheiro foi conferido, 
mas atestou-se que o montante 

era inferior ao declarado. Além 
das retificações realizadas após 
as intimações, houveram as que 
foram feitas de forma espontâ-
nea, sendo corrigido o valor de-
clarado através das plataformas 
online.

De acordo com o auditor-
-fiscal, em Bento Gonçalves, 
foram retificadas 517 declara-
ções, reduzindo o dinheiro em 
espécie declarado em R$ 108 
milhões. Os municípios com 
maior número de retificadoras 
foram Caxias do Sul, Bento 
Gonçalves e Porto Alegre.

Por enquanto, nesta fase 
da Operação, além de outros 
interesses da Receita Federal, 
o principal objetivo é permitir 
a autorregulação dos contri-
buintes. De acordo com Kiyoshi 
Matsuda no primeiro dia, quan-
do a operação foi anunciada, 15 
milhões de contribuintes do 
Estado realizaram retificações 
em suas declarações. Inclusive 
muitos contribuintes de Porto 
Alegre, que inicialmente nem 
faziam parte da investigação. 
Um dos contribuintes de Bento 
Gonçalves que seria intimado a 
prestar esclarecimentos no dia 
seguinte, retificou sua declara-
ção antes mesmo de recebê-la.

Novas intimações para 
prestar esclarecimentos estão 
sendo realizadas, os contri-
buintes intimados de Bento 
Gonçalves, devem dirigir-se até 
a Receita Federal em Caxias do 
Sul.
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EXTRAVIO

Nestor Cavalleri, morador 
da Rua Alexandre Pasqualli Bair-
ro Progresso, em Bento Gonçal-
ves – RS – RG 13025969662, 
comunica o extravio de 01 ta-
lão de agricultor, com folhas de 
620991 até 621000. 

Foi aprovado pela Comissão 
de Assuntos Sociais – CAS do 
Senado na quarta-feira (03), 
um projeto que obrigará aque-
les motoristas que causarem 
acidentes por consumo de álco-
ol a arcar com o tratamento das 
vítimas perante o Sistema Úni-
co de Saúde – SUS .

O Projeto de Lei do Sena-
do – PLS, de autoria do sena-
dor Wellington Fagundes - PL- 
MT, segue agora para a análise 
da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ e 
após para sanção da Câmara 
dos deputados.

O projeto prevê que o con-
dutor responderá de forma 
civil, quando for enquadrado 
penalmente pelos crimes de ho-
micídio e lesão corporal relacio-
nados ao acidente que tiver sido 
motivado pelo motorista que 
utilizou álcool ou alguma outra 
droga.

O senador autor do proje-
to expõe que a necessidade do 
projeto se deve aos altos índices 
de violência no trânsito, com 
mortos e feridos, e que muitos 
dos casos resultam da ação de 
motoristas sob a influência do 

Motorista que causar acidente  por 
estar embriagado ou sob efeitos de 
outras drogas deverá ressarcir o SUS

álcool e outras drogas. Além 
das tragédias humanas envolvi-
das, destaca o autor, há também 
o problema do alto custo para 
o Estado dos atos “irresponsá-
veis” desses motoristas.

De acordo com a senadora 
Mailza Gomes -PP-AC, no re-
latório que apresentou ao PLS 
32/2016,  os acidentes de trân-
sito são considerados um pro-
blema grave de saúde pública e 
constituem relevante causa de 
despesas na gestão do SUS.

Mailza ainda afirmou em 
seu parecer: “O trânsito mata 
mais de 40 mil pessoas por ano 
no país. De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, entre 70% e 
80% das vítimas de acidentes 
de trânsito são atendidas pelo 
SUS. Esses acidentes são a se-
gunda causa mais frequente de 
atendimento nos serviços públi-
cos de urgência e emergência”.

A partir destas estatísticas, 
a relatora Mailza chegou à con-
clusão de que “a cobrança pelo 
atendimento médico, na via re-
gressa, às vítimas de acidentes 
automobilísticos decorrentes do 
ato de dirigir sob o efeito de ál-
cool ou drogas, é razoável”.

Álcool e direção nunca foi e nunca será uma boa combinação, entretanto, 
muitas pessoas insistem em cometer o crime, o projeto prevê mais uma 
forma de sanção aqueles que infringirem a lei

Tradicional marca do va-
rejo nacional no segmento de 
vinhos de mesa, essa marca po-
pular ganha agora garrafas de 
1l e 375 ml, apenas na versão 
Bordô Suave.

Lançados há mais de 29 
anos, os vinhos Country Wine 
são encontrados nas versões 
Rosé Suave, Branco suave e 
seco, Tinto suave e seco e Bordô 
suave e seco. Possuem tampa de 
rosca (screw-cap), que permite 
que o vinho possa ser aberto e 
fechado com mais facilidade, 
sem comprometer a qualidade 
do produto.

"Essas 2 novas apresenta-
ções vem ao encontro da neces-
sidade de atender um público 
que não consome uma garrafa 
inteira de vinho (versão 375ml) 
e aquelas pessoas que buscam 
um pouco mais de vinho, em 
uma mesma embalagem (1l) 
que serve para os almoços em 
família, ou entre os amigos." 
Destaca o Diretor Geral da 
Vinícola Aurora, Hermínio Fi-
cagna.

Vinho Country Wine apresenta novas 
embalagens para a versão Bordô Suave

O vinho Country Wine 
Bordô Suave possui coloração 
rubi-violáceo, na boca apre-
senta aromas de frutas verme-
lhas maduras e encorpado e 
com leve acidez. Harmoniza-se 
muito bem com um suculento 
churrasco, com queijos e mas-
sas com molhos encorpados.

Os vinhos Country Wine 
podem ser encontrados nas 
grandes redes de todo o Brasil.

Com o objetivo de reduzir os 
indicadores de acidentes e mor-
talidade em rodovias federais 
a Polícia Rodoviária Federal – 
PRF no Rio Grande do Sul tem 
feito as fiscalizações de trânsito 
de veículos de carga com maior 
rigor, principalmente no que se 
refere ao excesso de peso e forma 

As fiscalizações mais efetivas da PRF tem como maior objetivo a redução dos índices de acidentes na rodovias 
do Estado

PRF intensifica fiscalização de excesso de cargas 
de caminhões e autua 106% a mais que em 2018

com que as cargas estão amarra-
das.

Até o momento, foram re-
tiradas das rodovias federais no 
Estado cerca de três milhões de 
quilos em excesso, os mais de 
680 veículos foram autuados e 
somente receberam autorização 
para seguir viagem após a retira-

da da carga excedente.  O cresci-
mento da fiscalização é evidente 
analisando os números de todo o 
ano de 2018, onde foram autua-
dos 404 veículos com 1.547.497 
quilos em excesso.

Em Bento Gonçalves no ano 

de 2019, a Polícia Rodoviária 
autuou 93 condutores com cerca 
de 271.1 toneladas em excesso 
de peso na BR-470, o que repre-
senta um aumento de 106% em 
relação a 2018, quando foram 
autuados 45 condutores com 

198,3 toneladas de excedente.
De acordo com a Polícia 

Rodoviária Federal transportar 
cargas sem respeitar a legislação 
expões todos os usuários das ro-
dovias a situações de risco, inclu-
sive de acidente graves e fatais.



Jornal Gazeta - 05 de julho de 2019 7Jornal Gazeta - 05 de julho de 2019 Solidariedade

Existe em Bento Gonçalves 
uma casa de passagem que pode 
ser muito útil para as pessoas 
que precisam se abrigar das 19h 
às 07h, principalmente nos dias 
mais frios. O local tem capaci-
dade de abrigar 25 pessoas por 
noite e fica no Bairro Maria Go-
retti na Rua Francisco Navarini, 
n° 136.

Aqueles que precisam deste 
acolhimento poderão tomar ba-
nho, se alimentar e dormir além 

A casa de passagem tem espaço para 25 pessoas, que podem ficar no 
local das 19h às 07h

Serviço de acolhimento da Casa de 
Passagem oferece abrigo nas noites de frio

de ter a oportunidade de serem 
inseridos em políticas públicos 
de reinserção na sociedade.

É muito importante que a 
sociedade divulgue esta infor-
mação, que pode beneficiar mui-
to aqueles que precisam de abri-
go em uma noite fria de inverno, 
podendo evitar até situações 
trágicas como ocorreu na sema-
na passada, onde um homem fa-
leceu por hipotermia provocada 
pelo frio.

Os idosos do Lar do Ancião 
terão uma tarde especial de con-
vivência organizada pela Praça 
CEU, no dia 9 de julho, profes-
sores e alunos de oficinas de can-
to, violão e danças urbanas irão 
destinar seu tempo a eles através 
de sua arte.

De acordo com a Coorde-
nadora da Praça CEU, Patrícia 
Da Rold: “Precisamos incenti-

Jovens proporcionam tarde cultural 
aos moradores do Lar do Ancião

Os idosos do Lar do Ancião precisam e merecem todo carinho e atenção 
da comunidade, sendo muito vantajoso a eles inicativas como esta

Se você se deparar com al-
guém em situação de rua poderá 
ligar para a Casa de Passagem 

através do telefone: (54) 99167-
9456 e informar onde se encon-
tra a pessoa, que a equipe da 

Casa irá passar para recolher e 
acolher quem precisa. 

var nos alunos o sentimento de 
querer fazer o bem pra alguém. 
Dessa forma, nossos alunos en-
tenderam que irão tornar o dia 
deles mais alegre e que também 
sairão de lá assim, por terem 
tido uma experiência nova, um 
aprendizado e se sentirem feli-
zes por terem proporcionado o 
bem estar para alguém”
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O Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul-IFRS, 
realizou no mês em que o Dia 
Mundial do Meio Ambiente é 
comemorado (junho), o primeiro 
Desafio Sustentável, que buscou 
estimular a cooperação entre es-
tudantes e servidores em busca 
do descarte correto de resíduos 
eletrônicos e da consciência am-
biental.

O Desafio Sustentável foi 
realizado pelo Departamen-
to de Comunicação do IFRS e 
Pró-reitoria de Extensão, e nos 
campus ficou sob coordenação 
dos Departamentos/Setores de 
Extensão.

Todo o balanço do material 
coletado foi divulgado na terça-
-feira (2),  superando as expec-
tativas da organização, nas 11 
unidades participantes de 10 
municípios do Estado em que 
foi realizada a ação, foram cole-
tados mais de 10,6 toneladas de 
resíduos eletrônicos.

Após a coleta do material, os 
mesmos serão encaminhados a 

Material eletrônico recolhido pelos alunos e servidores do IFRS

O Exame Nacional do Ensi-
no Médio- Enem, passará a ser 
digital, foi o que informou o Mi-
nistério da Educação- MEC na 
tarde de quarta-feira (3), a ver-
são online passará a ser imple-
mentada em 2020 através de um 
projeto piloto progressivo que 
terminará segundo as previsões 
do governo, em 2026 quando as 
versões impressas serão extin-
tas.

De acordo com o MEC, ini-

Iniciativa do IFRS recolhe 
262 quilos de resíduos 
eletrônicos em Bento Gonçalves

cooperativas ou pontos de coleta 
públicos nos municípios. O cam-
pus de Viamão foi o que mais 
arrecadou, com 3.380 quilos de 
materiais eletrônicos recolhidos 
e receberão o prêmio simbólico 
produzido com a sucata doada 
pelo Campus Sertão, a arreca-
dação em Bento Gonçalves foi de 
262 quilos.

Confira a arrecadação 
em cada campus 
participante

Campus Bento Gonçalves – 262 
quilos
Campus Viamão – 3.380 quilos
Campus Ibirubá  – 3.341,5 qui-
los
Campus Sertão – 1.545 quilos
Campus Porto Alegre – 1.416 
quilos
Campus Rio Grande – 224,2 
quilos
Reitoria – 145 quilos
Campus Canoas – 137 quilos
Campus Rolante – 100 quilos
Campus Farroupilha – 88 quilos
Campus Alvorada – 12,6 quilos

Enem passará por reforma tecnológica 
e terá provas online a partir de 2020

cialmente os estudantes poderão 
escolher se irão realizar as pro-
vas de forma digital ou impressa 
no momento em que realizar a 
sua inscrição. No primeiro ano, 
será aplicado o modelo digital 
em 15 capitais do País, para 
aproximadamente 50 mil pes-
soas.

Há uma expectativa de que a 
versão digital possibilite a reali-
zação das provas em várias datas 
no decorrer do ano, mediante 

agendamento.
No ano que vem, o Enem 

será realizado de forma digital 
e regular (impressa), os alunos 
que por ventura sejam prejudi-
cados por algum problema de 
logística ou de infraestrutura no 
momento da prova digital, terá 
direito à reaplicação da prova, 
que será feita em papel.

O governo acredita que o 
com a implementação do Enem 
digital a prova se tornará mais 
interativa, a partir da utiliza-
ção de questões com vídeos, in-
fográficos e até mesmo games. 
Além de também ser possível a 
aplicação da prova em mais mu-
nicípios.

O ministro da educação, 
Abraham Weintraub, afirmou: 
“Até 2026, a prova vai ser muito 
parecida com o que é hoje, mas 
toda ela vai ser feita no compu-
tador, como foram as transfor-
mações lá fora. Até 2026, todo 
mundo vai fazer a prova pelo 
computador, e vai poder fazer 
isso em várias datas ao longo 
do ano”, ainda de acordo com 
Weintraub, o estudante que fi-
car de fora de um exame poderá 
fazer a outra aplicação. 

De acordo com as informa-
ções, os valores da prova digital 
e no papel serão iguais.

Enem 2020 
O Enem de 2020 será apli-

cado nos dias 11 e 18 de outubro 
no formato digital e em novem-
bro, nos dias 1° e 8 de forma re-
gular, em papel aos estudantes 
que não participarem da versão 
digital. Havendo a possibilidade 
de reaplicação do exame para 
aqueles que participarem da 
prova digital e enfrentem algum 
problema durante a mesma.

As capitais onde o exame 
será aplicado na versão digital 
serão: Belém (PA), Belo Hori-
zonte (MG), Brasília (DF), Cam-
po Grande (MS), Cuiabá (MT), 
Curitiba (PR), Florianópolis 
(SC), Goiânia (GO), João Pessoa 
(PB), Manaus (AM), Porto Ale-
gre (RS), Recife (PE), Rio de Ja-
neiro (RJ), Salvador (BA) e São 
Paulo (SP). 

Rapidez na correção
De acordo com o MEC, a 

rapidez na correção é uma das 
principais vantagens da moda-
lidade “Objetivamente, a pessoa 
pode receber a prova dela no ce-
lular já corrigida e verificar se 
concorda ou se teve algum erro 
de registro. Vai ter o compro-
vante em arquivo, tudo certi-
nho”, afirmou Weintraub.

Desafios
Um dos impecilhos encon-

trados certamente será o acesso 
a computadores e outros meios 
digitais, pois muitas escolas não 
têm esses equipamentos.O cen-
so escolar 2018 demonstrou que 
38% das escolas públicas do país 
tem laboratório de informática e 
67% acesso a internet.

De acordo com o ministro da 
educação, até 2026 esta realida-
de terá mudado, e as escolas sem 
acesso a meios digitais serão mi-
noria, facilitando a aplicação da 
única forma de Enem, o digital.

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira- Inep irá con-
tratar um consórcio aplicador e 
caberá a essa organização pro-
videnciar os equipamentos para 
que os estudantes possam reali-
zar as provas.

De acordo com o presidente 
do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira- Inep Alexandre Lo-
pes,  serão utilizadas instalações 
de universidades e outros locais, 
novas maquinas não serão ad-
quiridas pelo MEC.

Lopes enfatiza:  “Isso já 
acontece hoje. O Enem é aplica-
do por parcerias que assinamos. 
A rede municipal e estadual não 
é suficiente para aplicação em 
papel. Usamos as universidades 
e já alugamos espaços. O con-
sórcio será responsável pelas 
salas com estrutura de aplicação 
digital”.

Novo ensino médio 
e Enem digital
De acordo com o Ministério 

da Educação, o formato digi-

tal possibilitará a adequação ao 
novo ensino médio, que está em 
fase de implantação em várias 
escolas piloto ao redor do país.

A Lei do Novo Ensino mé-
dio é a nº 13.415/2017 que al-
terou a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional e passou 
a definir uma nova organização 
curricular, que abrange uma 
Base Nacional Comum Curricu-
lar – BNCC, e oferta aos alunos 
à possibilidade de escolher qual 
itinerário formativo seguirão, 
com foco específico na área de 
conhecimento e na formação 
técnica e profissional.

A escolha do itinerário for-
mativo é feita pelos alunos, que 
poderão decidir que caminho 
seguir, a partir de conjunto de 
disciplinas, projetos, oficinas, 
núcleos de estudo, entre outras 
situações de trabalho.

As áreas de conhecimento 
que os alunos poderão escolher 
serão: Matemáticas e suas Tec-
nologias; Linguagens e suas 
Tecnologias; Ciências da Natu-
reza e suas Tecnologias; Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplica-
das além da formação técnica e 
profissional – FTP ou até mes-
mo duas ou mais áreas de conhe-
cimento somadas a FTP.

Para o Ministério da educa-
ção, quando o novo ensino médio 
estiver em prática, o que está 
planejado para que aconteça em 
2012, o Enem também se ade-
quará em conjunto, passando a 
oferecer várias opções de prova 
para cada itinerário escolhido 
pelo estudante, além de avaliar 
a parte comum. A versão digital 
evitará que várias versões dife-
rentes precisem ser impressas.

Em 2020 Porto Alegre será umas das capitais do país a participar do pri-
meiro enem digital, que estará em fase de implantaçao até 2026
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A Associação Carlos Bar-
bosa de Futsal – ACBF recebeu 
o Uruguaianense em partida 
na Capital do Futsal pela Liga 
Gaúcha, mas não conseguiu so-
mar três pontos, pois ficou no 
empate de 1x1.

O primeiro tempo foi re-
cheado de chances de gols para 
as duas equipes que não conse-
guiram finalizar, somente aos 5 
minutos do segundo tempo João 

Mesmo abrindo o placar no segundo tempo, a equipe de Carlos Barbosa 
não conseguiu segurar a vantagem

Nesta semana o Bento Gon-
çalves Futsal – BGF, apresentou 
sua nova contratação, para re-
forçar a equipe no restante da 
Série Ouro de Futsal, o atleta 
contratado Darlysson David dos 
Santos – Dada de 31 anos ocu-
pará a posição de beque (defesa 
central).

De acordo com os dirigentes 
do time, o atleta irá chegar para 
agregar experiência ao grupo 
que está no comando de Vaner 
Flores. A contratação ocorreu 
após a saída de Gabriel Paulista, 
o clube tratou de repor rapida-
mente a perda no elenco.

Darlysson Santos, é natural 
de Vitória de Santo Antão em 
Pernambuco e possui uma vasta 
experiência no futsal, com pas-
sagens por clubes como Santa 
Cruz, Náutico, Botucatu, Araca-
ti, Cruzeiro de Assu, Facol Fut-
sal, Itaporanga, Cumbe, ASEC 
Caruaru e Pombos Futsal, onde 
estava atuando atualmente. 

O reforço contratado pelo 
BGF, iniciou os treinamentos 
com o grupo na terça-feira, dia 
2, visando o próximo confron-
to na Série Ouro. Após folgar 
na rodada passada, o BGF volta 

O atleta conhecido como Dada, que possui vasta experiência no futsal, foi 
contratado para posição de beque

João Salla marcou o gol do BFG aos cinco minutos do segundo tempo

Na noite de terça-feira (02) 
houve o complemento da 9ª ro-
dada da Copa Colonial na Co-
munidade de Santa Lúcia.

Abrindo a noite de jogos, o 
São Pedro do grupo dos vetera-
nos, venceu o 15 da Graciema 
por 8 a 5, seguindo na cola dos 
dois primeiros colocados do gru-
po, após a disputa, a categoria 
Livre entrou  em quadra, resul-
tando no empate do São Pedro e 
Rosário que terminaram a par-
tida com placar de 2 a 2. Os do-
nos da casa, a equipe do  Santa 
Lúcia, venceu o 15 da Graciema 
por 2 a 0.

Na categoria Livre quatro 
equipes já têm a classificação 
assegurada, o São Valentim A, 
o São Pedro, 15 da Graciema e 
Faria Lemos. Os times Eulália 
e São Valentim B estão nas úl-
timas colocações e não têm mais 
chances de classificação, as de-
mais equipe seguem na briga. 
Na categoria Veteranos a última 
vaga fica entre São Valentim e o 
Vale Aurora, as demais já asse-
guraram a classificação.

Confira os jogos d
a 10ª rodada

Alcântara
São Valentim A x Faria Lemos
São Valentim B x Rosário

Os líderes da copa colonial de Futsal são o Tuiuty pela categoria veteranos 
e o São Valentim A pela livre

ACBF empata com Uruguaianense 
em partida em casa

Salla balançou ás redes abrindo 
o placar para a ACBF, no minuto 
seguinte a equipe Uruguaianen-
se deixou tudo igual com gol de 
Maicon. Após os gols de João e 
Maicon as redes não balançaram 
mais.

A equipe ACBF entra em 
campo hoje pela LNF em Santa 
Catarina para enfrentar o Blu-
menau e amanhã em Carlos Bar-
bosa contra o ASIF.

Atleta é contratado para reforçar 
a equipe do BGF na Série Ouro

às quadras amanhã, em partida 
que dará início ao segundo tur-
no, enfrentando o SER Alvorada 
em Bento Gonçalves às 20h, no 
Ginásio Municipal de Esportes, 
visando se aproximar da ponta 
da tabela do grupo.

Reforço do BGF
Nome: Darlysson David dos 
Santos
Idade: 31 anos

Posição: Beque
Clubes: Santa Cruz, Náutico, 
Botucatu, Aracati, Cruzeiro de 
Assu, Facol Futsal, Itaporanga, 
Cumbe, ASEC Caruaru e Pom-
bos Futsal.

11ª rodada - returno
BGF x SER Alvorada
Fontoura Xavier x Real Street
Erechinense x Figueira
Gramado Futsal x Parobé

9° rodada da Copa Colonial termina com 
dois times sem chance de classificação

Verissimo de Mattos x Vale Au-
rora
Paulina
15 da Graciema x Eulália
Tuiuty x Santa Lúcia
Paulina x São Pedro.

Classificação
Livre

1º - São Valentim A 
2º - São Pedro 
3º - 15 da Graciema 
4º - Faria Lemos 
5º - Paulina 
6º - Santa Lúcia 

7º - Vale Aurora 
8º - Verissimo de Mattos 
9º - Tuiuty
10º - Rosário
11º - Eulália
12º - São Valentim B

Veteranos
1º -Tuiuty 
2º - Eulália 
3º - São Pedro 
4º - 15 da Graciema 
5º - Paulina 
6º - São Valentim 
7º - Vale Aurora 
(*) Equipe com um jogo a mais.

No dia 14 de julho a Asso-
ciação Carlos Barbosa de Fut-
sal – ACBF  terá sua partida de 
estreia na Copa Libertadores, o 
jogo ocorrerá em Buenos Aires na 
Argentina, a equipe laranja irá em 
busca do seu sexto título na com-
petição.

As chaves do campeonato fo-
ram sorteadas na tarde de quinta-
-feira em Buenos Aires, a equipe 
de Carlos Barbosa fará parte do 
Grupo A, junto com Cerro Por-

Estão definidos os adversários 
da ACBF na Libertadores

teño (Paraguai), Projecto Latim 
(Bolívia) e Villa La Ñata (Argen-
tina).

O Grupo B será formado pelo 
San Lorenzo (Argentina), Alian-
za Plantanera (Colômbia), Uni-
versidad de Chile (Chile) e Panta 
Walon (Peru). Já o Grupo C terá o 
Corinthians, Bucaneros (Venezue-
la), Nacional (Uruguai) e SS Bocca 
(Equador). A tabela de jogos ainda 
não foi divulgada pela Associação 
Argentina de Futebol - AFA. 
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Polícia

No início da manhã de ter-
ça-feira (2) ocorreu um aciden-
te com um morador de Bento 
Gonçalves que trafegava pela 
BR-470 no trecho de Nova Pra-
ta, resultando na perda total do 
seu veículo. De acordo com a ví-
tima, o motorista do ônibus que 
também colidiu afirmou que a 
árvore estava caída desde a noite 
(entre segunda-feira e terça-fei-
ra). Após as colisões, Bombeiros, 
Secretaria de Obras e Polícia 
Rodoviária Federal trabalharam 
para desobstrução da via.

Um homem de 26 anos foi 
preso na noite de quarta-fei-
ra (03), na BR-470 pela Polícia 
Rodoviária Federal  - PRF  em 
Bento Gonçalves, que enquanto 
realizava uma operação de com-
bate ao crime na BR, abordou 
o indivíduo que estava em uma 
motocicleta Honda XR de cor 
vermelha.

O homem, nascido em Novo 

PRF prende foragido 
da justiça desde 2018

Hamburgo estava foragido do 
Presídio Regional de Caxias do 
Sul desde 2018, local onde cum-
pria pena em regime semiaberto 
por tráfico de drogas e roubo.

O foragido recapturado foi 
conduzido a Delegacia de Polícia 
de bento Gonçalves, onde ficou 
a disposição da Justiça para que 
os procedimentos cabíveis de 
transferência fossem realizados.

Preso foragido desde 2018 do sistema prisional de Caxias do Sul foi recap-
turado em Bento Gonçalves pela Polícia Federal na BR-470

Morador de Bento Gonçalves colide com 
árvore caída na estrada em Nova Prata
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No final da tarde de terça-
-feira (2), ocorreu uma colisão 
entre uma Honda/Biz e um 
GW/Gol na Rua 13 de maio, 
localizada no Bairro São Ben-
to.

A condutora da moto, uma 
jovem de 23 anos e ficou ferida, 
sendo necessário atendimento 

A vítima de 23 anos teve ferimentos leves e foi encaminhada a UPA 24h

Os agentes do DMT interromperam o trânsito na via por alguns minutos, 
enquanto o atendimento da vítima era realizado

Um home de 26 anos 
compareceu a Delegacia Es-
pecializada de Atendimen-
to à Mulher – DEAM, para 
prestar depoimento, entre-

Uma guarnição da Brigada 
Militar durante patrulhamen-
to de rotina realizada no Bair-
ro Glória abordou um homem 
de 38 anos, mais precisamen-
te na altura do km 216 da BR 
470, sendo constatado durante 
o procedimento de revista pes-

Na manhã de segunda-
-feira (1), ocorreu um aciden-
te envolvendo um caminhão e 
um Gol, os dois com placas 
de Porto Alegre, trafegavam 
pelo quilômetro 219 da BR-
470 no momento do acidente.

O condutor do Gol per-
deu o controle do veículo 
enquanto vinha na estrada, 
sentido Bento Gonçalves, 
colidindo com o caminhão. 
O homem de 36 anos que 
conduzia o gol precisou de 
atendimento médico, sendo 
socorrido pela Samu que o 
levou ao Hospital Tacchini, 
o condutor do caminhão não 
apresentou ferimentos.

O acidente envolvendo um veículo Gol e um caminhão aconteceu no trecho 
entre Garibaldi e Bento Gonçalves

Mais um acidente na manhã de 
segunda-feira (1) foi registrado na 
BR-470, desta vez no quilômetro 
218 da rodovia, mais precisamente 
no trevo da empresa Geremia.

O fato envolvendo uma cami-
nhonete MMC ASX e um micro 
ônibus ocorreu por volta das 8h, 
deixando a mulher que dirigia a 
caminhonete ferida. O Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência e 
a Polícia Rodoviária Federal reali-
zaram o atendimento da vítima e 
da ocorrência.

Um estabelecimento comer-
cial na Osvaldo Aranha foi alvo 
de golpe realizado por indiví-
duos que entraram em conta-
to com a empresa se passando 
pelo funcionário de um banco, 
procurando a proprietária da 
empresa, sendo informado pelos 
funcionários que ela não estava.

Após, os autores do golpe 
passaram a enviar mensagens 
via Whats App como se fosse a 
proprietária do local, solicitan-
do que os funcionários fizessem 
depósitos. Foram realizados 
quatro depósitos em contas di-

soal, que o mesmo estava fora-
gido do sistema prisional.

Após a identificação o ho-
mem foi detido e encaminha-
do a Delegacia de Policia de 
Pronto Atendimento, ficando 
a disposição do sistema judi-
ciário.

Foragido é capturado no Bairro Glória

médico, sendo socorrida pelo 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência que a conduziu a 
UPA 24h com ferimentos leves.

Os agentes do Departa-
mento Municipal de Trânsito- 
DMT, interditaram a via por 
alguns minutos e realizaram o 
monitoramento da ocorrência.

Colisão deixa mulher 
ferida em frente a shopping

Acidente na 
BR-470 deixa 
mulher ferida

Homem é detido enquanto prestava depoimento

Estabelecimento comercial 
cai em golpe feito pela internet

ferentes, de aproximadamente 
R$ 1.400,00.

A funcionária da empresa, 
que estava realizando os proce-
dimentos só desconfiou do golpe 
quando mais duas contas foram 
repassadas e o limite de opera-
ções bancárias foi excedido. A 
funcionária tentou contato com 
o banco para informar o ocor-
rido, entretanto os golpistas já 
haviam sacado os valores depo-
sitados. Restando a proprietária 
da empresa apenas o registro da 
ocorrência do estelionato sofri-
do.

Homem fica ferido em acidente na BR-470

tanto, em consulta ao sistema 
foi verificado que o mesmo 
tinha um mandado de prisão 
em seu nome.

O homem foi detido e 

encaminhado a Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendi-
mento para que os procedi-
mentos cabíveis fossem to-
mados.

Ontem (04) houve o júri po-
pular do padeiro Nilmar Lopes 
Nunes, acusado de homicídio por 
motivo fútil de Tailon Nathan 
Corrêa Pereira, de 21 anos, jo-
vem que foi alvejado na cabeça 
no pátio de sua casa localizada na 

Padeiro levado a júri popular 
absolvido por ausência de provas

Rua Caxias do Sul, Bairro Glória, 
na manhã do dia 12 de março de 
2015.

O réu teve sua defesa realiza-
da pela Defensoria Pública e foi 
inocentado pelos jurados por au-
sência de provas de sua autoria.

Na quarta-feira (03) uma 
fiscal sanitária da prefeitura 
registrou um boletim de ocor-
rência referente a ação realizada 
por uma mulher que  vinha re-
alizando a compra de medica-
mentos controlados com recei-
tuário falso.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a mulher adquiriu 
os medicamentos em no mínimo 
três datas diferentes 10 de maio, 
5 e 6 de junho, o receituário uti-
lizado por ela é da Secretaria 
Municipal de Saúde e carimba-
do com carimbo profissional de 

Receitas falsas para adquirir 
medicamentos controlados 
estão sendo utilizadas por mulher

uma médica.
Tanto a médica quanto a 

Secretaria Municipal de Saúde 
de Bento Gonçalves já se mani-
festaram sobre o ocorrido, em 
nota oficial a Secretaria infor-
mou que a médica não faz e nem 
nunca fez parte do quadro mé-
dico do município, que a mesma 
é de Porto Alegre e atua lá, mas 
que seu carimbo profissional foi 
furtado.  A Secretaria já infor-
mou os estabelecimentos sobre o 
que está acontecendo e também 
à 5° Coordenadoria Regional do 
Município.
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CINEMA
Validade da programação: 04/07/2019 a 10/07/2019 
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

LOTERIAS

fo
nt

e:
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ai
xa
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ov

1°

04  05  10  12  17
18  19  24  30  34
41  61  66  70  71
73  74  81  95  98

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2165

Federal -  extração 05402

Lotomania -  extração 1983

05  37  43  49  54  56

00002
85265
38749
25075
31911

Shopping Bento

Homem-Aranha:
Longe de Casa
13:40h - Dublado 3D
16:10h - Legendado 3D
18:40h - Dublado 3D
21:10h - Dublado 3D

Peter Parker (Tom 
Holland) está em uma via-
gem de duas semanas pela 
Europa, ao lado de seus 
amigos de colégio, quando 
é surpreendido pela visi-
ta de Nick Fury (Samuel 
L. Jackson). Precisando 
de ajuda para enfrentar 
monstros nomeados como 
Elementais, Fury o con-
voca para lutar ao lado de 
Mysterio (Jake Gyllenha-
al), um novo herói que afir-
ma ter vindo de uma Ter-
ra paralela. Além da nova 
ameaça, Peter precisa lidar 
com a lacuna deixada por 
Tony Stark, que deixou 
para si seu óculos pessoal, 
com acesso a um sistema 
de inteligência artificial 
associado à Stark Indus-
tries.

Pets - A Vida 
Secreta Dos 
Bichos 2
13:40h - Dublado 2D
16:20h - Dublado 3D
20:30h - Dublado 3D
20:30h - Legendado 3D - Apenas 
dias 05 e 08

Nova York. A vida de 
Max e Duke muda bastan-
te quando sua dona tem 
um filho. De início eles não 
gostam nem um pouco des-
te pequeno ser que divide 
a atenção, mas aos poucos 
ele os conquista. Não de-
mora muito para que Max 
se torne superprotetor em 
relação à criança, o que lhe 
causa uma coceira constan-
te. Quando toda a família 
decide passar uns dias em 
uma fazenda, os cachorros 
enfrentam uma realidade 
completamente diferente 
com a qual estão acostuma-
dos.

Toy Story 4
14:00h - Dublado 3D

16:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 3D
18:30h - Legendado 3D - Apenas 
dias 05 e 08

Agora morando na casa 
da pequena Bonnie, Woody 
apresenta aos amigos o novo 
brinquedo construído por 
ela: Forky, baseado em um 
garfo de verdade. O novo 
posto de brinquedo não o 
agrada nem um pouco, o 
que faz com que Forky fuja 
de casa. Decidido a trazer 
de volta o atual brinquedo 
favorito de Bonnie, Woo-
dy parte em seu encalço e, 
no caminho, reencontra Bo 
Peep, que agora vive em um 
parque de diversões.

Annabelle 3: De
Volta Para Casa
18:40h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

Quando Ed (Patrick 
Wilson) e Lorraine Warren 
(Vera Farmiga) deixam sua 
casa durante um fim de se-
mana, a filha do casal, a pe-
quena Judy Warren (McKe-
nna Grace), é deixada aos 
cuidados de sua babá (Ma-
dison Iseman). Mas as duas 
entram em perigo quando a 
maligna boneca Annabelle, 
aproveitando que os inves-
tigadores paranormais estão 
fora de jogo, anima os le-
tais e aterrorizantes objetos 
contidos na Sala dos Artefa-
tos dos Warren.

L’américa Shopping

Pets - A Vida 
Secreta Dos 
Bichos 2
14:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D

Annabelle 3: De
Volta Para Casa
16:00h - Dublado 2D
20:30h - Legendado 2D

Homem-Aranha:
Longe de Casa
13:40h - Dublado 3D
16:10h - Dublado 2D
18:40h - Dublado 3D
21:10h - Legendado 3D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
05/07

Sáb
06/07

Dom
07/07

Seg
08/07

Nublado 
com previsão 
de neve

Geada ao 
amanhecer 

Geada ao 
amanhecer 

Geada ao 
amanhecer

↑   8°C
↓  -1°C

↑ 12°C
↓  -1°C

↑ 16°C
↓  -2°C

↑ 17°C
↓   3°C


