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Economia

O Parque de Eventos do Bento Gonçalves receberá no ano um total 
de 28 eventos e feiras, que juntos serão responsáveis pela movimen-
tação de mais de R$ 700 milhões e 291 mil pessoas, passando pela 
Fundaparque em eventos como a FIMMA e ExpoBento/Fenavinho. 
Página 06

Cresce 8,90% a arrecadação de 
impostos municipais no semestre

Os contribuintes de Bento Gonçalves já pagaram mais de R$ 59 milhões em impostos aos cofres municipais em 2019, esta é a maior arrecadação para o mesmo período 
dos últimos anos, o que de acordo com a Secretaria de Finanças se deve a fatores como uma melhor fiscalização e leve aquecimento na economia. Página 05

Frio intenso pode 
ter causado morte 

Bento recebe 13 eventos 
no segundo semestre
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Mais longeva entidade em 
operação em Bento Gonçalves, o 
Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços (CIC-BG) celebra, em 
junho, a chegada aos 105 anos de 
idade, exibindo o mesmo vigor 
de quando foi criada, no longín-
quo ano de 1914. Se há um fator 
que se manteve incólume neste 
meio tempo foi o caráter associa-
tivo do CIC-BG para combater 
os problemas que atravancam o 
desenvolvimento do município. 
E, passado mais de um século, 
eles não são, assim, tão distintos 
daqueles que assolavam a comu-
nidade na década de 1910.

A alta carga tributária e a 
falta de infraestrutura ainda são, 
como foram no passado, bandei-
ras que constituem a essência da 
entidade: a união de lideranças 
empresariais para elevar o pa-
tamar de crescimento de Bento 
Gonçalves. "O que todos os dias 
fizemos aqui é dar continuidade 
à luta iniciada há mais de um sé-
culo para que o setor produtivo 
tenha melhores condições de se 
desenvolver, reunindo nossos as-
sociados e promovendo debates. 
Essa união da classe empresarial 
mostrou, ao longo dos anos, que 
se ela não existisse, Bento seria 
muito menor do que é hoje", ava-
lia o presidente da entidade, El-
ton Paulo Gialdi.

Gialdi refere-se às con-
quistas que tiveram o CIC-BG 
como protagonista ou parceiro 
de ações em prol do desenvol-
vimento da cidade - e não só no 
campo econômico, mas também 
nas áreas sociais e culturais. E 
foram várias desde o surgimen-
to da associação, nascida em en-
contros numa época em que as 
decisões políticas gravitavam no 
Clube Aliança – então instalado 
na Praça Centenário, hoje Praça 
Walter Galassi. Sua concepção 
encontrou ressonância na neces-
sidade de desenvolver a cidade.

O município já tinha um cer-
to reconhecimento por sua pro-
dução vinícola, mas se encontra-
va isolado dos principais centros 
urbanos. Os altos tributos e as 
precárias condições de infraes-
trutura para escoar a produção 
motivaram a criação do CIC-BG 
na busca de tais soluções. Am-
pliar o ramal ferroviário a partir 

CIC-BG chega aos 105 anos com espírito combativo renovado
de Carlos Barbosa constituiu-se 
no motivo central da criação da 
entidade, nascida como Associa-
ção Comercial de Bento Gonçal-
ves.

Esse sonho que oportuni-
zou uma nova era de desenvol-
vimento para a cidade se tor-
naria realidade cinco anos após 
sua criação, com a inauguração 
do trecho entre as duas cida-
des, em 10 de agosto de 1919. 
A atuação política da entidade 
continuou - e segue firme – ao 
longo dos anos. Foram inúme-
ras intercessões junto a gover-
nos para solicitar redução de 
impostos, extinguir burocracias 
alfandegárias e cobrar aberturas 
e melhorias de estradas. A quali-
ficação profissional, numa cidade 
com alta vocação industrial e tu-
rística, também sempre fez parte 
da ideologia da entidade. Lutou 
pela continuação da pavimenta-
ção asfáltica da estrada Júlio de 
Castilhos – atual RSC-453 – até 
Farroupilha e a abertura da Es-
trada São Vendelino – ERS-446 
/ BR-470, além da implantação 
da Escola Superior de Enologia. 
Doou terreno para a construção 
do Senac e intermediou a ins-
talação do Batalhão de Policia-
mento de Áreas Turísticas. Teve 
papel decisivo na criação de uma 

central de resíduos – base da 
Fundação Proamb –, no surgi-
mento do Campus Universitário 
da Região dos Vinhedos (Carvi) e 
na reativação de parte da estrada 
ferroviária da região para o pas-
seio da Maria Fumaça.

Sua atuação foi importante 
para a vinda do Centro Esportivo 
José Fasolo, e o CIC-BG também 

trabalhou para criar o Instituto 
de Planejamento Urbano e para 
transferir a gestão do Parque 
de Eventos da prefeitura para a 
Fundaparque, além de assumir a 
ExpoBento, lançada pela prefei-
tura em 1991 e, desde 1994, um 
produto com a marca CIC-BG. 
Aliás, o nome Centro da Indús-
tria e Comércio - o Serviços se-
ria incorporado a partir de 1998 
- foi adotado oficialmente em 
1981. Naquele ano, a Associação 
Comercial fundiu-se ao Centro 
da Indústria Fabril, criado nos 
anos 1960, dando origem a uma 
única instituição, o CIC-BG. 
Uma grande conquista particu-
lar para a entidade, mas signi-
ficativa para toda a cidade, foi a 
inauguração da própria sede, um 
sonho acalentado por gerações 
e gerações que se concretizou 
em novembro de 2017. A mais 
recente façanha, anunciada no 
final do ano passado, foi a reto-
mada da Fenavinho, após oito 
longos anos sem a mais querida 
e popular festa da cidade.

São ações comunitárias que 
têm criado um vínculo com a so-
ciedade tão sólido quanto a tra-
jetória secular do CIC-BG, que 
segue com espírito combativo 
renovado para continuar a fazer 
de Bento Gonçalves um municí-
pio cada vez mais pujante.

Bandeiras em prol 
do desenvolvimento
É evidente o engajamento do 

CIC-BG em causas diretamente 
relacionadas ao mote do desen-
volvimento. A entidade tem sido 
assertiva no questionamento 
para com o Governo do Estado 
acerca de questões de infraestru-
tura, pleiteando principalmente 
investimentos em rodovias, como 
a duplicação do trecho entre 
Farroupilha e Garibaldi da RSC 
453, e a concessão de pedágio 
para duplicação da ERS-446 / 
BR-470, entre São Vendelino 
e Carlos Barbosa, por exemplo. 
"Temos sido muito questiona-
dores, cobrando com efetivida-
de que se tenha um olhar muito 
atencioso para a região quanto 
a infraestrutura. Estamos plei-
teando questões fundamentais 
para o empresariado e comuni-
dade. Necessitamos de condições 
para nos desenvolvermos ainda 
mais como sociedade, município 
e região", cita o presidente da 
atual gestão, Elton Paulo Gial-
di, ao recordar o recente ciclo 
de reuniões, fóruns e encontros 
temáticos sobre o assunto. Outra 
mobilização forte é a reivindica-
ção pela redução de impostos e 
desburocratização tributária.

Centro Empresarial abriga sede do CIC-BG

"O que todos os dias fizemos aqui é dar continuidade à luta iniciada há 
mais de um século para que o setor produtivo tenha melhores condições 
de se desenvolver, reunindo nossos associados e promovendo debates. 
Essa união da classe empresarial mostrou, ao longo dos anos, que se ela 
não existisse, Bento seria muito menor do que é hoje", avalia o presidente 
da entidade, Elton Paulo Gialdi
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No do concurso Wines of 
Brazil 2019, realizado durante 
o mês de junho no Rio de Ja-
neiro, outros dois rótulos da 
Vinícola Aurora levaram a me-
dalha Grand Gold, conferida 
aos exemplares que superam a 
marca de 90 pontos na média 
final: o vinho branco Aurora 
Pinto Bandeira Chardonnay IP 
2017 e o tinto Aurora Millésime 
Cabernet Sauvignon 2015.

Nessa competição de vi-
nhos brasileiros, realizada sob 
a chancela do ViniBra Expo, a 
Vinícola Aurora somou 5 Co-
mendas e 7 medalhas, sendo 
3 Grand Gold, atribuídas aos 
exemplares que alcançam pon-
tuação final acima de 90 pontos. 
Foram eles o espumante Aurora 
Procedências Brut Chardon-
nay – que sagrou-se o melhor 
espumante do Brasil elabora-
do pelo método Charmat - o 
branco Aurora Pinto Bandeira 
IP Chardonnay 2017 e o tin-
to Aurora Millésime Cabernet 
Sauvignon 2015. As outras 4 
medalhas conquistadas pela 
Aurora nesse concurso foram 
Gold, para o vinho tinto Aurora 

Aurora Procedências Chardonnay é o melhor espumante 
Charmat do Brasil no Wines of Brazil Awards 2019

Reserva Merlot 2018 e outros 3 
espumantes: Aurora Extra Brut 
Pinto Bandeira IP método Tra-
dicional, Aurora Procedências 
Pinot Noir Branco Brut e Auro-
ra Moscatel Branco.

Mereceram Comendas os 
espumantes Aurora Procedên-

Os trabalhadores que têm 
direito ao saque do Abono Sala-
rial 2018/2019 podem sacar até 
esta sexta-feira (26). O ano base 
para o pagamento é o de 2017 e 
os valores recebidos variam de 
acordo com os dias trabalha-
dos no referido ano e vão de R$ 
84,00 a R$ 998,00

A data limite é hoje, entre-
tanto, os trabalhadores pude-
ram sacar em meses variados, de 
acordo com a data de nascimen-
to, o mês de junho é destinado 
ao recebimento dos nascidos em 
qualquer mês.

A consulta do valor a ser re-
cebido pode ser realizada através 
do site da Caixa que é o www.
caixa.gov.br/PIS, pelo aplicativo 
Caixa Trabalhador e pelo Aten-

cias Rosé Brut, Aurora Brut 
Chardonnay e Marcus James 
Branco Brut, além dos tintos 
Aurora Varietal Pinot Noir 
2018 e Pequenas Partilhas Ca-
bernet Franc 2017 e do vinho 
de sobremesa Aurora Colheita 
tardia 2017.

PIS/Pasep: Trabalhadores podem 
receber o abono salarial até hoje

dimento da Caixa via telefone no 
0800 726 0207.

Trabalhadores que têm 
direito ao recebimento 
do abono
Trabalhadores que exer-

ceram profissão registrada em 
carteira por pelo menos 30 dias 
em 2017;

Os trabalhadores que ga-
nharam em média dois salários 
mínimos mensais;

Aqueles trabalhadores ins-
critos no Pis/Pasep há no míni-
mo cinco anos;

É necessário que os dados do 
trabalhador estejam corretos na 
Relação Anual de Informações 
Sociais – RAIS, ano-base 2017, 

que são fornecidos pelo empre-
gador.

Os trabalhadores que que-
rem saber se tem direito ao re-
cebimento do Abono Salarial 
devem consultar a Caixa através 
do site www.caixa.gov.br/PIS, 
aplicativo Caixa Trabalhador ou 
telefone 0800 726 0207.

Como fazer o saque
Funcionários de empresa 

privada, aqueles que têm o car-
tão Cidadão e senha cadastrada 
podem realizar o saque nos cai-
xas eletrônicos da Caixa Econô-
mica Federal ou nas lotéricas;

Aqueles que não têm o Car-
tão Cidadão podem realizar o 
saque em qualquer agência da 
Caixa, apenas apresentando um 
documento oficial com foto;

Os correntistas da Caixa te-
rão o abono depositado direta-
mente em sua conta, desde que 
seja movimentada e possua saldo 
acima de R$ 1,00;

Os servidores públicos deve-
rão realizar o saque nas Agên-
cias do Banco do Brasil, levando 
um documento oficial de iden-
tificação, os servidores que são 
correntistas recebem o dinheiro 
diretamente na conta. Os servi-
dores podem consultar mais in-
formações através do telefone do 
Banco do Brasil 0800 729 0001.

Último dia de prazo para o saque do abono salarial, os trabalhadores que 
tiveram carteira assinada em pelo menos um mês de 2017 podem ter 
direito ao recebimento, confira na matéria quais os outros critérios

Nos dias 13 e 14 de setem-
bro ocorrerá a VII Edição do 
Congresso Jurídico de Bento 
Gonçalves que este ano trará 
no primeiro dia, programação 
especial sobre a Operação Lava 
Jato, palestrantes que atuam na 
maior operação contra o crime 
organizado e combate à corrup-
ção do País explanarão temas 
como: a Criminalidade Institu-
cionalizada revelada pela Ope-
ração; Obrigações processuais 
penais positivas e técnicas de 
investigação: práticas dos acor-
dos de colaboração premiada; 
Apontamento sobre a colabora-
ção premiada; Combate ao crime 
organizado e à corrupção.

Os palestrantes: Dr. Lucia-
no Flores - Delegado da Polícia 
Federal; Dr. Douglas Fischer - 
Procurador Regional da Repú-
blica; Dra. Gabriela Harry - Juí-
za Federal; Dr. Frederico Valdez 
Pereira - Juiz Federal; Dr. Luís 
Felipe Kircher- Procurador da 
República, de forma dinâmi-
ca e eficiente, proporcionarão 
a oportunidade de aperfeiçoa-
mento e integração entre estu-
dantes, profissionais da carreira 
jurídica e público em geral.

O segundo dia de evento terá 
temas jurídicos variados como: 
Meio Ambiente, Meio Ambiente 
Do Trabalho e Assédio Moral; 
Estado de Direito e Democracia, 
conflito ou harmonia?; A impor-
tância do Direito Previdenciá-

Congresso Jurídico de Bento 
Gonçalves terá tema destaque a 
Operação Lava Jato

rio, suas áreas de atuação e prin-
cipais características; Os atuais 
desafios da Ética Profissional na 
advocacia; Ao vencedor as ba-
tatas? Reflexões sobre o direito 
desde Machado de Assis; Crimi-
nal compliance e investigações 
privadas no âmbito corporativo 
e O acordo penal proposto pelo 
Ministério da Justiça no Projeto 
De Lei Anticrime.

As inscrições podem ser rea-
lizadas através dos contatos: An-
gélica (54) 9.9948-7578; Hellen 
(54) 9.8145-1095; Matheus (54) 
9.8127-4942.

 

Estudantes
De 01/06 até 
31/07/19: R$ 140,00
De 01/08 até 
06/09/19: R$ 160,00
No local: R$ 200,00

Profissionais
De 01/06 até 
31/07/19: R$ 180,00
De 01/08 até 
06/09/19: R$ 220,00
No local: R$ 260,00

Público geral
De 01/06 até 
31/07/19: R$ 280,00
01/08 até 
06/09/19: R$ 320,00
No local: R$ 400,00

VALORES
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De acordo com os nú-
meros disponibilizados pelo 
Impostômetro da Associa-
ção Comercial de São  Paulo 
(www.impostometro.com.br) 
foi arrecadado nos primei-
ros cinco meses de 2019, em 
Bento Gonçalves R$ 50. 627, 
003,96, número 8,90% maior 
que o arrecadado no mesmo 
período de 2018 que foi de R$ 
46. 486, 793, 54.

De acordo com o Secretá-
rio adjunto de Finanças, Hei-
tor Tartaro o aumento na ar-
recadação Municipal se deve a 
diversos fatores como o cres-
cimento natural pela inflação 
anual, esforços de arrecada-
ção e fiscalização realizados 

Bento-gonçalvenses já pagaram R$ 59 milhões 
em impostos municipais este ano
Este valor corresponde o valor total pago  desde o primeiro dia de 2019 até 27/06/2019 em impostos  municipais( multas e contribuições) 

 

ARRECADAÇÕES DE 
IMPOSTOS EM BENTO 
GONÇALVES NOS CINCO 
PRIMEIROS MESSES DE

2014 R$ 33.145.141,22

2015 R$ 34.736.474,71

2016 R$ 34.423.393,37

2017 R$ 45.854.505,05

2018 R$ 46.486.793,54

2019 R$ 50.627.003,96

 

ARRECADAÇÃO ANUAL 
EM BENTO GONÇALVES

2014 R$ 80.239.859,69

2015 R$ 82.964.189,25

2016 R$ 86.487.748,83

2017 R$ 108.910.547,53 

2018 R$ 112.886.086,09

2019* R$   59.042.938,07

(*) Até o fechamento 
desta edição

 

O QUE PAGAMOS DE IMPOSTOS

Absorvente 
higiênico 34,48%

Achocolatado 38,06%

Açúcar 30,60%

Água 37,88%

Alcool (material 
de limpeza) 32,77%

Álcool 
combustível 25,86%

Algodão de 
limpeza 34,67% 

Arroz 17,24% 

Avião 42,09% 

Batata 11,22%

Bateria para 
Veículos 49,59%

Bicicleta 45,93% 

Brinquedos 39,70%

Cachaça 81,87% 

Cadeira de 
rodas 18,04% 

Caderno 
universitário 34,99%

Café 16,52%

Calça (tecido) 34,67%

Calça de couro 39,80%

Calça jeans 38,53%

Carne bovina 23,99%

Maquiagem 
(Produtos 
Nacionais)

51,41%

Maquiagem 
(Produtos

Importados)
69,53%

Máquina de 
Costura 36,23%

Máquina de Lavar 
roupas 42,56%

Margarina (500g) 35,98%

Moto (acima 
de 250 cc) 64,65%

Moto até 
125 CC 52,54%

Óleo de cozinha 22,79%

Ovo de Páscoa 38,53%

Ovos de galinha 20,59%

Pão 16,86%

Papel filtro 45,31%

Papel Higiênico 32,55%

Passagem aérea 22,32%

Perfume 
importado 78,99%

Perfume 
nacional 69,13% 

Preservativo 18,75%

Queijo 16,59%

Refrigerante 
(lata) 46,47%

Refrigerante 
garrafa  44,55%

Revólver 71,58%

Secador de 
cabelos 47,88%

Secadoura de 
roupa 48,05%

TV por 
Assinatura  46,12%

Sorvete/picolé 37,98%

Suco pronto 36,21% 

Taças 44,40%

Telefone celular 33,08%

Televisor 44,94%

Telha 33,95%

Tênis nacional  44,00%

Tênis importado  58,59%

Tijolo (milheiro) 34,17%

Transporte 
Coletivo 33,75%

Trator 31,78% 

Universidade 
(mensalidade) 26,32% 

Vinho 54,73%

Vinagre 33,70%

Verduras 19,98%

Vermute 61,85%

Vassoura 34,27%

Computador 
acima de

R$ 3.000,00
33,62%

Computador até 
R$ 3.000,00 24,30%

Consulta 
veterinária 26,86%

Conta de água 24,02%

Conta de luz 48,28%

Conta de
telefone 48,28%

Cosméticos 55,27%

Creme de 
barbear 57,05%

Cremes de 
beleza 57,02%

Desinfetante 26,05%

Desodorantes 37,37%

Casa popular 48,30%

Cerveja (lata) 55,60%

Cerveja garrafa 55,60%

Chocolate 38,60%

Chope 62,20%

Chuveiro 
elétrico 48,23%

Cigarro 80,42%

Cimento 30,05%

Colchão 39,06%

Farinha 
de Trigo 17,34%

Feijão 17,24%

Fogão 4 Bocas 41,22% 

Fralda 
descartável 34,21%

Frango 26,80%

Freezer 44,65%

Frutas 11,78%

Gás de cozinha 34,04%

Gasolina 56,09%

Iogurte 33,06%

Lâmpada 
elétrica 44,54%

Lâmpada LED 37,84% 

Leite em pó 28,17% 

Liquidificador 43,54%

Livro escolar 15,52%

Livros 15,52%

Louça 44,52% 

Macarrão 16,30%

Detergente 30,37%

Diesel 42,23% 

Espumante 59,49%

pelos setores internos do Mu-
nicípio e também, em alguns 
casos, um leve aquecimento 
na economia, o que reflete em 
aumento de arrecadação de 
impostos e taxas.

O secretário afirma: “Até o 
momento percebemos e anali-
samos reflexos positivos e de 
aumento em praticamente to-
das as rubricas de receita pró-
pria. E tendo em vista que não 
foram instituídos novos im-
postos e/ou taxas e tampouco 
aumentamos alíquotas pode-
mos reafirmar que o aumento 
se deve a uma melhor fiscali-
zação e um leve aquecimento 
na economia”.

A Secretaria de Finanças 

informou os números de arre-
cadação para o período até 31 
de maio de 2019, por impos-
tos, sendo arrecadados apro-
ximadamente R$ 32 milhões 
referentes ao Imposto Predial 
e Territorial Urbano – IPTU; 
R$ 18 milhões de Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS e R$ 4,5 mi-
lhões de Imposto de Trans-
missão de Bens Imóveis Inter 
Vivos- ITBI. O valor é supe-
rior ao informado pelo Impos-
tômetro, o que de acordo com 
o secretário adjunto pode-se 
dever ao fato da ferramenta 
não considerar, alguma taxa 
que os cálculos da Secretária 
consideram.
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Com vocação  destacada no 
cenário nacional, Bento Gonçal-
ves conta com um dos maiores 
complexos cobertos da América 
Latina para abrigar os mais di-
versos encontros e fomentar a 
economia local. Construído para 
ser palco da primeira edição 
da Festa Nacional do Vinho, há 
mais de cinco décadas, o Parque 
de Eventos do município segue, 
hoje, na condição de importante 
indutor para a economia local.

Isso porque o Parque sediou, 
até o final do primeiro semestre, 
cerca de 15 feiras e eventos. Entre 
os destaques estiveram FIMMA 
Brasil, em março; Transposul, 
ExpoBento e Fenavinho, em ju-
nho. Juntas, feiras e festa impres-
sionam pelo volume de negócios 
(U$ 290 milhões, pela FIMMA; 
R$ 250 milhões, pela Transposul, 
e R$ 40 milhões, pela ExpoBen-
to/Fenavinho) e movimentação 
de visitantes (253 mil pessoas na 
ExpoBento/Fenavinho; 24 mil na 
FIMMA e 14 mil na Transpo-
sul). O consumo médio dos visi-

FUNDAPARQUE

Bento recebe 13 eventos no segundo semestre
 No total do ano são 28, entre feiras e eventos

tantes que passam pelo municí-
pio nos períodos de eventos é de 
R$220,00 a R$270,00 – já para 
quem se hospeda em Bento, a es-
timativa é de um consumo entre 
R$450,00 a R$500,00.

"Para além de seus potenciais 
gastronômico, cultural e enotu-
rístico, Bento Gonçalves também 
se apresenta como um forte expo-
ente para o turismo de negócios 
e sede de importantes eventos 
de abrangência nacional e inter-
nacional. Por isso, acredito que 
a vocação turística de Bento e o 
aporte oferecido pela Fundapar-
que formam uma combinação que 
favorece a realização de grandes 
feiras", destaca o presidente da 

Fundaparque, Sílvio Sandrin.
Outras importantes agendas 

prometem garantir o fluxo de pú-
blico e o giro financeiro no mu-
nicípio no decorrer do segundo 
semestre. Wine South America, 
Avaliação Nacional de Vinhos e 
Bento em Dança já estão confir-
mados para 2019.  "Temos muito 
a oferecer – e digo isso abordando 
o município como um todo: des-
de a receptividade do povo local 
até a completa e preparada rede 
gastronômica e hoteleira. Bento 
Gonçalves está na rota dos gran-
des eventos e tem à disposição a 
completa infraestrutura da Fun-
daparque para bem receber os vi-
sitantes", destaca Sandrin.

Julho
1- 06/07/2019: Chegada Rally Dos Vinhedos 2019

Agosto
2- 14/08/2019 A 16/08/2019: Xvii Convenção De Contabili-
dade Do Rio Grande Do Sul
3- 31/08/2019: Jantar Eles Na Cozinha 2019

Setembro
4- 06/09/2019 A 08/09/2019: Convenção Cpers 2019
5-19/09/2019 A 22/09/2019: Campori De Jovens Acsr 2019
6- 25/09/2019 A 27/09/2019: Wine South América- Feira 
Internacional Do Vinho 2019
7- 28/09/2019: Avaliação Nacional De Vinhos 2019

Outubro
8- 05/10/2019 A 11/10/2019: Bento Em Dança 2019
9- 08/10/2019: Palestra Sindilojas
10- 16/10/2019 A 18/10/2019: Feira Da Indústria Do Plásti-
co Do Rio Grande Do Sul- Fairplas Pack Print 2019
11- 19/10/2019: 3º Fórum Imobiliário De Bento Gonçalves

Novembro
12- 09/11/2019: 6ª Sparkling Night Run
13- 24/11/2019: Domingo No Parque

EVENTOS 2º SEMESTRE – FUNDAPARQUE
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“Indústria Gaúcha em Mo-
vimento” é tema de palestra que 
ocorrerá em Bento Gonçalves 
no próximo dia 5 no Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços 
- CIC-BG, e está sendo organi-

Desenvolvimento do Estado é alvo de 
ações divulgadas pela FIERGS no CIC-BG

zada pela Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande 
do Sul – FIERGS. Tendo como 
base a atuação política, serão 
compartilhadas com o corpo 
empresarial de Bento Gonçalves 
ações visando o desenvolvimen-
to do Estado.

 A reunião-almoço, abor-
dará os trabalhos do Conselho 
de Articulação Parlamentar 
– COAP que é um dos 10 con-
selhos setoriais / temáticos da 
FIERGS e faz parte do sistema 
de interesse e de representações 
da Federação; do Grupo de Po-
lítica Industrial – GPI que tem 
como um dos principais traba-
lhos desenvolvidos a Platafor-
ma de Compromissos para um 
Brasil Industrial e da Frente 
Parlamentar da Indústria Gaú-
cha, que foi lançada este ano e 
congrega deputados estaduais e 
representantes da FIERGS e da 
CIERGS.

 O Conselho de Articulação 
Parlamentar – COAP faz parte 
do sistema de defesa de interes-

ses e de representações da enti-
dade e tem como objetivo am-
pliar a base de apoio à indústria 
no Congresso Nacional e na As-
sembleia Legislativa, o conselho 
é composto por 25 membros e é 
coordenado pelo vice-presiden-
te da Fiergs Claudio Bier, sendo 
o vice coordenador o diretor do 
Centro das Indústrias do Rio 
Grande do Sul – Ciergs, João 
Ruy Freire, que apresentarão os 
trabalhos do Conselho no CIC-
-BG. Dois membros do COAP 
são empresários de Bento Gon-
çalves o vice-presidente regio-
nal da FIERGS Carlos Bertuol 
e a vice-presidente do CIERGS 
Maristela Cusin Longhi. 

O trabalho do Grupo de Po-
lítica Industrial - GPI será apre-
sentado pelo economista-chefe 
da FIERGS, André Nunes de 
Nunes, a equipe tem como um 
dos principais trabalhos a Pla-
taforma de Compromissos para 
um Brasil Industrial, e em re-
lação a ele será apresentado um 
documento que demonstra as 

principais reivindicações do se-
tor industrial, divididas em cin-
co eixos – Segurança jurídica, 
desburocratização, simplifica-
ção e eficiência administrativa / 
tributária do setor público; In-
fraestrutura e Logística; Ade-
quação do tamanho e peso do 
setor público, estabilidade ma-
croeconômica e financiamento; 
Inserção externa e novas tec-
nologias; e Empreendedorismo, 
indústria e sociedade. 

Já a Frente Parlamentar da 

Indústria Gaúcha que foi lan-
çada neste ano, congregando 
deputados estaduais e represen-
tantes da FIERGS e da CIER-
GS, terá seu trabalho apre-
sentado pelo coordenador, o 
deputado Fábio Branco (MDB), 
que demonstrará a base utiliza-
da pela questão, a Plataforma de 
Compromissos para um Brasil 
Industrial. A palestra terá a co-
laboração do Conselho de Arti-
culação Sindical e Empresarial 
- CONASE.

 

Palestra Indústria Gaú-
cha em Movimento, com 
representantes da Fiergs; 
Data e horário: dia 5 de 
julho, às 11h45min;
Local: Centro Empresarial 
Bento Gonçalves – Salão 
de Eventos do CIC-BG, lo-
calizado na Rua Avelino 
Luiz Zat, 95 – Bairro Fe-
navinho;
Investimento: associa-
dos, R$ 60 (um ingresso) 
e R$ 100 (dois ingres-
sos); não associados, R$ 
80 e R$ 140;
Informações: (54) 2105-
1999.

SERVIÇO

Os profissionais das mais diversas áres industrias do Estado poderão se 
beneficiar dos assuntos discorridos no evento
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Na noite de quarta-fei-
ra (26), o Centro Integrado de 
Operações da Brigada Militar de 
Bento Gonçalves – CIOP, aten-
deram a uma ocorrência na Tra-
vessa Aldo Bernardino, Bairro 
Maria Goretti , pois receberam 
uma ligação de que um homem 
estava baleado.

Chegando ao local que é co-
nhecido como “Vila do Sapo” a 
guarnição do CIOP localizou 
um homem caído no chão, sendo 
o Serviço Móvel de Urgência – 

Homem é morto na Vila do Sapo
SAMU acionado imediatamente, 
momento em que foi atestada a 
morte da vítima.

Após, o local foi isolado pelo 
do Instituto Geral de Perícias, 
os peritos o IGC identificaram 
13 ferimentos ocasionados pelos 
disparos de arma de fogo no cor-
po da vítima que foi identificada 
posteriormente como Cristiano 
Chaves Maciel de 30 anos, co-
nhecido como Tiano.

A Polícia Civil investiga o 
crime. 

Uma equipe do Policiamen-
to Comunitário da Brigada Mi-
litar – POCOM, de Bento Gon-
çalves , realizou por volta de 12h 
de quarta-feira(26), a captura 
de um jovem que havia realizado 
um assalto na rodoviária. 

Durante um patrulhamen-
to realizado próximo a Estação 
Rodoviária, os policiais foram 
abordados e informados pela 
vítima que sofreu um assalto re-
alizado por um homem armado 
com um faca, dentro do banhei-
ro da rodoviária. 

Jovem é preso por roubar R$ 1.2250,00 
de vítima na rodoviária

A guarnição policial reali-
zou as diligências de busca, e a 
partir das características infor-
madas um homem foi identifi-
cado e conduzido a Delegacia 
de Polícia, onde foi reconhecido 
pela vítima.

O homem, identificado por 
Jacson de Brum de 20 anos, es-
tava em posse R$ 1.250,00, que 
a vítima havia informado ter 
sido levado durante o  roubo. O 
jovem foi preso em flagrante , fi-
cando a disposição da justiça.

Foi encontrado com Jacson, no momento da abordagem policial  o valor de R$ 1.250,00 roubado da vítima

O homem foi abordado pela POCOM na Rua Luis Tomedi no Bairro Con-
ceição

Na manhã de quarta-feira 
(26), um carro modelo Parati 
de placas de Bento Gonçalves 
foi localizado na Rua Hei-
tor Martins, no Bairro Santa 
Helena, o veículo estava com 

Na madrugada de quar-
ta-feira (26), uma proprie-
dade rural, localizada em 
Faria Lemos foi alvo de um 
furto, o autor do fato levou 
um trator agrícola que es-
tava em um galpão dentro 

Carro furtado é encontrado 
no Santa Helena

registro de furto/roubo e foi 
encontrado pois a Brigada 
Militar recebeu informações 
da sala de operações sobre um 
veículo abandonado na locali-
dade.

Produto rural tem trator agrícola 
furtado em Faria Lemos

da propriedade da vítima, 
que só notou que o veículo 
havia sumido na manhã do 
dia 26, realizando o registro 
da ocorrência no Plantão da 
Delegacia de Polícia de Ben-
to Gonçalves.
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A Brigada Militar atendeu 
uma ocorrência no início da noi-
te de terça-feira (25), por vol-
tas das 18h20min, quando foi 
acionada pelo 190, houve uma 
tentativa de roubo a um estabe-
lecimento comercial na Rua 7 de 
Setembro localizada no Bairro 
Fenavinho.

O mercado e açougue foi 
alvo de um indivíduo de capacete 
e jaqueta escura, que foi filmado 
por câmeras de monitoramento 

Um homem identificado por 
populares por Magno Zarsk, 
de aproximadamente 45 anos 
foi encontrado morto no Bairro 
Ouro Verde na manhã de quar-

Na tarde de quarta-feira 
(26), ocorreu um acidente com 
uma monitora da zona azul de 
Bento Gonçalves, de acordo com 
informações o acidente aconte-
ceu por volta das 14h50min, 
quando a funcionária da zona 
azul, de 19 anos tentava atra-
vessar a Rua Julio de Castilhos, 
próximo  a Praça Vico Barbie-
ri e foi atingida por um carro 
BMW.

O condutor do veiculo eva-
diu-se do local após o fato, não 
prestando socorro à vítima, que 
foi atendida pelo Serviço Móvel 
de Urgência que a encaminhou 
ao Hospital Tacchini para aten-
dimento.

Jovem de 19 anos é 
atropelada enquanto 
fiscalizava zona azul

Tentativa de roubo deixa duas pessoas 
feridas em mercado no Bairro Fenavinho

interno, anunciando o roubo e 
logo após realizando disparos de 
arma de fogo que atingiram de 
raspão o proprietário do comér-
cio e um cliente que estava no 
local no momento da ação.

O homem fugiu do local e 
está desaparecido, qualquer in-
formação sobre o mesmo deve 
ser repassada à Polícia Civil ou 
Brigada Militar, através do 190 
e Whats App denúncias: (54) 
99657 1353.

Frio pode ter ocasionado morte de 
homem encontrado no Ouro Verde

ta-feira (26) . Magno morava em 
um barraco no mato e a suspeita 
é de que o homem morreu por 
hipotermia, em razão do frio en-
frentado na madrugada.

Um equipe da Brigada Mi-
litar de Santa Tereza realizou a 
captura de um homem identifi-
cado por Jeison Marque da Silva 
de 34 anos na tarde de terça-fei-
ra (25). Em patrulha realizada 
na Cidade, a guarnição policial 
abordou o homem e verificou 
no sistema que o mesmo estava 
foragido desde o dia 20 de maio 
por violação de condições de-
terminadas para prisão domici-
liar. O homem foi conduzido a 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento de Bento Gonçal-
ves para que os trâmites legais 

O homem foi capturada em Santa Tereza, e a guarnição policial do municí-
pio o conduziu até a Delegacia em Bento Gonçalves

Foragido com mais de 50 passagens 
pela Polícia é recapturado

fossem prosseguidos.
Confira o histórico de pas-

sagens pela Polícia de Jeison da 
Silva: Furto Qualificado (10x), 
Furto em Residência (5x) Furto 
Estabelecimento Comercial (8x) 
Dano (2x) Fuga de Preso (4x), 
Furto de Veiculo (3x) Furto 
Descuido (4x), Furto em Veicu-
lo (3x), Recaptura de Foragido 
(3x), Prisão Cumprimento de 
Mandado (4x), Roubo a Estabe-
lecimento Comercial (1x), Rou-
bo a Residência (4x), Roubo de 
Veículo (2x), Entorpecente Pos-
se (1x).

Na manhã de quarta-fei-
ra (26), ocorreu uma colisão 
no cruzamento da Rua 13 de 
Maio com Saldanha Marinho 
entre um caminhão e uma mo-

Mais uma pessoa foi vítima 
de um suposto golpe praticado 
pela internet, desta vez tendo 
um prejuízo de R$ 3.300,00. 
O morador do Bairro Verona, 
informou que comprou dois 
receptores de televisão no site: 
www.kingcanais.com.br, cada 
um deles no valor de R$ 1. 
174,00, após realizar a trans-
ferência do valor e aguardar os 
três dias de prazo para entrega 
dos aparelhos, o homem entrou 
em contato com a empresa atra-
vés do e-mail do vendedor, que 
informou que o material já ha-
via sido enviado, entretanto, o 
material não chegou e nem o 
rastreio do material foi enviado, 
levando o homem a registrar a 
ocorrência por suposto estelio-
nato.

Um estabelecimento co-
mercial foi alvo de um assal-
to na Rua Cândido Costa, na 
quarta-feira (26), por voltas 
das 14h15min. Três homens 
abordaram o proprietário do 
estabelecimento, levando do 
local dinheiro e uma impres-
sora.

A guarnição da Brigada 
Militar que estava atendendo  
a ocorrência, realizou a busca 
dos indivíduos que de acordo 
informações haviam embar-
cado em um carro de modelo 
Golf, mas não os localizou.

O Júri Popular é uma das 
ferramentas do direito penal 
brasileiro que leva alguns cri-
mes de interesse popular à ava-
liação da sociedade, os crimes 
que vão a júri são os dolosos 
contra a vida, em sua forma 
tentada ou consumada, são eles: 
homicídio, infanticídio, aborto 
ou participação em suicídio.

Os crimes que não são in-
tencionais, chamados de culpo-
sos, não são submetidos a júri 
popular.

Escolha dos jurados
As Varas Criminais de cada 

comarca têm uma lista de nomes 
da sociedade civil que dentre 
eles serão sorteados para par-
ticipação do júri popular. São 
definidos por sorteio, 25 nomes, 
destes, sete são selecionados 
de forma aleatória pelo juiz, na 
frente do advogado do réu (de-
fesa) e do promotor (acusação).

As sete pessoas escolhidas, 
irão compor o conselho de sen-
tença, que é o júri popular. Não 
pode haver comunicação entre 
eles e nem deles com outras 
pessoas.

Função dos jurados
Os jurados não tem a prer-

rogativa de sentenciar, esta, 
é feita pelo juiz, cabe a eles a 
resposta de dois questionamen-
tos, se houve o crime e se o réu 
participou do mesmo. Havendo 
a resposta positiva para os dois 
questionamentos, os jurados 
devem responder mais um: “O 

Próxima quinta-feira ocorrerá 
júri de homem acusado de 
homicídio por motivo fútil

réu, participante do crime, deve 
ou não ser absolvido?”. Esta de-
cisão será o veredito.

Após o veredito, o juiz irá 
sentenciar, determinando a 
pena que o réu deverá cumprir 
no caso de não ter sido absol-
vido pelos votos do júri. É rea-
lizado um cálculo técnico, con-
siderando as circunstâncias, 
agravantes, atenuantes do caso, 
sendo o júri responsável pela 
condenação e o juiz pela sen-
tença.

A comunidade poderá 
acompanhar, no dia próximo 
dia 4, o júri popular de Nilmar 
Lopes Nunes, acusado de homi-
cídio por motivo fútil de Tailon 
Nathan Corrêa Pereira, de 21 
anos, jovem que foi alvejado na 
cabeça no pátio de sua casa lo-
calizada na Rua Caxias do Sul, 
Bairro Glória, na manhã do dia 
12 de março de 2015, o rapaz 
chegou a ser encontrado com 
vida mas não resistiu aos feri-
mentos e faleceu no Hospital.
Dia 04 de julho de 2019, às 
09horas
Local: Auditório da Defensoria, 
Avenida Planalto, 1420, bairro 
Planalto
Processo 
005/2.15.0000990-7
Acusado: NILMAR LOPES 
NUNES
Delito: Artigo 121, § 2º, inc. II, 
cc art. 29, ambos do Código Pe-
nal
Data do fato: 12/03/2015
Vítima: Tailon Nathan Corrêa 
Pereira

O Júri de Nilmar Nunes ocorrerá no Auditório da Defensoria Pública da 
Comarca de Bento Gonçalves, com sede na Avenida Planalto, 1420, Bairro 
Planalto, no dia 04 de julho às 9h

Estabelecimento 
comercial no 
Centro é assaltado 
por três homens

Morador do 
Verona faz 
compra pela 
internet, mas não 
recebe produtos

Colisão entre caminhão e 
motocicleta deixa mulher ferida

tocicleta, deixando a mulher 
que pilotava a moto feriada, ela 
foi levada ao Hospítal Tacchini 
pelo Serviço Móvel de Urgência 
– Samu.
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Educação

Os estudantes que estão in-
teressados ter um financiamen-
to para custear o curso superior 

Financiamentos em instituições de ensino 
privados são ofertadas a juros zero pelo FIES

em instituições privadas, po-
dem utilizar o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil – FIES, as 

inscrições podem ser realizadas 
no site: www.fies.mec.gov.br/ 
até às 23h59m do dia 1° de ju-
lho (segunda-feira).

Critérios para 
concorrer às vagas
É necessário que o candi-

dato tenha participado do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
– Enem em alguma edição a 
partir de 2010, tendo média su-
perior a 450 pontos no caderno 
de questões e superior a zero na 
redação.

O candidato deverá possuir 
a renda bruta de até três salá-
rios mínimos mensais  por inte-
grante do grupo familiar.

Deverá também o estudan-
te estar matriculado em uma 
instituição que seja cadastrada 
no programa do governo, aque-
les candidatos que estão em 
débitos com o FIES ou aqueles 
que já tiveram uma graduação 
financiada pelo programa, tam-
bém não podem participar.

Resultado do 

processo seletivo
Aqueles que participarem 

do processo seletivo poderão 
conferir se sua vaga foi conce-
dida no dia 9 de julho no site 
do FIES. Haverá também uma 
lista de espera entre os dias 15 
e 23 de julho que concederá as 
vagas que não forem preenchi-
das aos alunos não contempla-
dos na chamada única.

Conheça o 
financiamento 
pelo P-FIES
O Financiamento realizado 

pelo FIES comum é a juros zero 
e enquadra-se para aqueles es-
tudantes que recebem até três 
salários mínimos, já a o P-FIES 
busca contemplar os alunos 
que recebem até cinco salários 
mínimos, entretanto, a juros 
variáveis que são estabelecidos 
pelas Instituições de Ensino e o 
banco. Os resultados da moda-
lidade também serão disponibi-
lizadas no site do FIES em 9 de 
julho.

O financiamento estudantil proporcionado pelo Fies é uma importante 
ferramenta de acesso ao ensino superior, pois possibilita ao estudantes 
pagar o valor após a conclusão da sua graduação
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A lista de facilidades que 
o Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias Metalúrgi-
cas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Bento Gonçalves 
(STIMMME-BG) oferece a seus 
associados cresceu, resultando 
em muito mais benefícios para o 
profissional ligado à entidade e 
também a seus familiares.

As novidades começam no 
segmento de ensino, com o fir-
mamento de convênios com 
quatro instituições de Bento 
Gonçalves. Uma delas é com 
o Colégio e Faculdade Cene-
cista. No acordo, associados à 
entidade e familiares garan-
tem descontos de até 20% nas 
mensalidades em diversas ofer-
tas na área do ensino - desde a 
educação básica até os cursos de 
graduação. O CNEC possibili-
ta formação em Administração, 
Biologia, Biomedicina, Ciências 
Contábeis, Direito, Educação 
Física, Enfermagem, Fisiote-
rapia, Gastronomia, Nutrição, 
Processos Gerenciais, Psicolo-
gia, Publicidade e Propagan-
da e Turismo – além de cursos 
em pós-graduação e escola para 
alunos do ensino fundamental e 
médio. A instituição possui uni-
dades em 18 estados brasileiros. 
Em Bento Gonçalves, a faculda-
de fica na Rua Arlindo Franklim 
Barbosa, no bairro São Roque. 
Consulta às condições e faixas 
de descontos podem ser obtidas 
pelo telefone (54) 3452-4422 
ou pelo site www.faculdadecne-
cbento.cnec.br.

Também o grupo UNIF-
TEC passa a fazer parte da lis-
ta de parceiros, oferecendo até 
50% de desconto para alunos 
presenciais de Bento Gonçalves 
e Caxias do Sul – dependendo 
do número de disciplinas cursa-
das. A mesma bonificação serve 
para graduação EaD – cursos 
técnicos têm até 30% de descon-
to e pós-graduação 25%.

Presente na Serra Gaúcha, 
nas cidades de Caxias do Sul e 
Bento Gonçalves, e também na 
região metropolitana, nas ci-
dades de Porto Alegre e Novo 
Hamburgo, o Grupo Uniftec é 

STIMMME-BG amplia convênios na área 
da educação e formação profissional

referência no ensino superior há 
mais de 25 anos. São ofertados 
cursos de graduação, nas áre-
as de engenharia, gastronomia 
e contabilidade, por exemplo, 
além de MBAs e tecnólogos. Em 
Bento, a Uniftec possui duas 
unidades: uma na Avenida Os-
valdo Aranha e outra no bairro 
Cidade Alta – mais informações 
no telefone (54) 3452-6644 ou 
no site www.unifteconline.com.
br.

Descontos em escolas de 
idiomas

Aprender idiomas estran-
geiros é essencial em diversos 
aspectos da vida profissional. 
Incentivando os trabalhadores 
do setor metalúrgico a investi-
rem em qualificação, o STIMM-
ME-BG oferta novos convênios 
para seus associados. O Sindi-
cato estabeleceu parcerias com 
a KNN Idiomas, a Mr. Bellotti 
Learning Center e a Wizard, 
com descontos para os sócios da 
entidade e seus familiares.

Quem optar pela KNN 
Idiomas usufrui descontos em 
cursos de inglês e espanhol. Na 
modalidade acordada, ficou es-
tabelecida a isenção da taxa de 
matrícula, descontos de 35% nas 
mensalidades, transporte gra-
tuito para alunos de até 14 anos 
e aulas de reforço aos associados 
e seus familiares de primeiro 
grau. A escola atende crianças a 
partir dos quatro anos de idade 
e possui diversas divisões de tur-
mas – para adolescentes, adultos 
ou pessoas que já tenham o idio-
ma em nível avançado.

A KNN é uma rede de es-
colas criada em 2004 e já conta 
com mais de 250 unidades es-
palhadas por 13 estados brasi-
leiros, abrangendo mais de 40 
mil alunos. A metodologia de 
ensino é totalmente focada nos 
interesses dos estudantes – sen-
do que as aulas seguem um es-
tilo tailor-made (customizado) 
de acordo com as metas pessoais 
dentro do contexto da turma. 
Dessa forma, aprender o idio-
ma se torna natural, já que os 
assuntos abordados em aula são 

diferenciados.
A franquia da empresa em 

Bento Gonçalves fica na Rua 
General Osório, 380, no Centro. 
Mais informações sobre matrí-
culas podem ser obtidas pelo te-
lefone (54) 2621-5580 ou pelo 
e-mail bentogoncalves@knni-
diomas.com.br.

Já para quem escolher a Mr. 
Bellotti Learning Center, há 
descontos de 20% aos associa-
dos do sindicato nas parcelas de 
todas as modalidades de ensino 
propostas pela instituição. Para 
o aprendizado do inglês, são três 
possibilidades: aulas em grupos, 
individuais ou charter para em-
presas. Além da instrução em 
língua inglesa, o local realiza 
cursos preparatórios, a partir do 
9ª ano, para ingressar no IFRS; 
aulas de reforço para ensino 
médio e fundamental e período 
preparatório para vestibulares 
de acordo com cada disciplina.

O centro de aprendizagem 
conta com instrutores com mais 
de 35 anos de experiência e es-
pecializados no ensino de idio-
mas e outras disciplinas. A es-
cola atua em Bento Gonçalves 
desde 2011 – formando mais de 
500 alunos. A metodologia de 
trabalho visa avaliar individu-
almente cada estudante para, 
assim, personalizar o ensino. O 

Mr. Bellotti Learning Center 
fica localizado na Rua Júlio de 
Castilhos, número 201, no cen-
tro do município. Mais informa-
ções podem ser obtidas na sede 
da instituição ou pelo telefone 
(54) 3454-2909.

Na Wizard, o convênio ga-
rante 30% de desconto nos cur-
sos e 50% de desconto na taxa 
de matricula. Considerada uma 
das maiores escolas de idiomas 
do mundo, o centro de ensino 
possui unidades no Brasil, Es-
tados Unidos, Japão, Paraguai e 
Costa Rica – oferecendo cursos 
em oito idiomas: inglês, espa-
nhol, francês, italiano, alemão, 
português para estrangeiros, 
japonês e chinês.

A Wizard também é pionei-
ra no ensino de inglês em Braile 
e a primeira a utilizar a certi-
ficação internacional TOEIC 
como modelo pedagógico. Em 
Bento Gonçalves, a escola fica 
localizada na Rua Doutor Agui-
naldo Da Silva Leal, no bairro 
Cidade Alta. Mais detalhes so-
bre os cursos podem ser obtidos 
pelo fone (54) 3698-6698 ou 
pelo e-mail bentogoncalves2@
wizard.com.br.

Cursos profissionalizantes
Outra aposta do STIMM-

ME-BG é na parceria com insti-

tuições de ensino profissionali-
zante. Na Infoserv, os associados 
e dependentes garantem 20% de 
desconto em cursos de informá-
tica disponibilizados pela escola. 
Desde 2001 no mercado, a ins-
tituição já capacitou mais de 18 
mil alunos em cerca de 40 op-
ções de qualificações. Com sede 
em Bento Gonçalves, a Infoserv 
também atua em Carlos Barbo-
sa e Farroupilha. No município, 
a escola fica situada na Aveni-
da Cândido Costa, no Centro. 
Demais informações podem ser 
conferidas no site www.esco-
lainfoserv.com.br.

O Instituto Mix, por sua 
vez, concede 25% de bonificação 
por meio do convênio com o sin-
dicato. Com mais de 500 unida-
des espalhadas pelo país, a rede 
Instituto Mix já superou a mar-
ca de 700 mil alunos – com mais 
de 100 cursos nas áreas da bele-
za, saúde, administração, tecno-
logia, idiomas, construção civil, 
gastronomia e moda. Na unida-
de Bento Gonçalves, localizada 
na Rua Marechal Deodoro, no 
Centro, os descontos são válidos 
aos associados do STIMMME-
-BG. Mais informações pelos 
fones (54) 3452-4547 ou (54) 
9960-84547 e pelo e-mail ben-
togoncalves@institutomix.com.
br.

STIMMME-BG trabalha para bem atender seus associados



FALE CONOSCO
ligue: 54 3701 2308

Rua 13 de Maio, 229 - 3° andar
www.gazeta-rs.com.br

assinaturas@gazeta-rs.com.br
atendimento@gazeta-rs.com.br

educacao@gazeta-rs.com.br
redacao3@gazeta-rs.com.br
esporte@gazeta-rs.com.br
interior@gazeta-rs.com.br

classificados@gazeta-rs.com.br

Bento Gonçalves  | 28 de junho de 2019 | Edição 3298 Circulação terças e sextas | R$ 2,20 | wwww.gazeta-rs.com.br

CINEMA
Validade da programação: 27/06/2019 a 03/07/2019 
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
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Shopping Bento

Pets - A Vida 
Secreta Dos 
Bichos 2
14:00h - Dublado 3D
16:20h - Dublado 3D
18:40h - Legendado 3D
20:30h - Dublado 3D

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 demora 
muito para que Max se torne 
superprotetor em relação à 
criança, o que lhe causa uma 
coceira constante. Quando 
toda a família decide passar 
uns dias em uma fazenda, os 
cachorros enfrentam uma 
realidade completamente 
diferente com a qual estão 
acostumados.

Annabelle 3: De
Volta Para Casa
14:00h - Dublado 2D
16:20h - Dublado 2D
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.

Toy Story 4
13:40h - Dublado 3D
16:20h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 3D
20:40h - Legendado 3D

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.

L’américa Shopping

Annabelle 3: De
Volta Para Casa
13:50h - Dublado 2D
16:20h - Dublado 2D
18:40h - Legendado 2D
21:00h - Dublado 2D

Pets - A Vida 
Secreta Dos 
Bichos 2
14:00h - Dublado 3D
16:20h - Dublado 3D
18:40h - Dublado3D
20:30h - Legendado 3D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
28/06

Sáb
29/06

Dom
30/06

Seg
01/07

Pancadas 
de chuva 

Pancadas 
de chuva 

Pancadas 
de chuva 

Chuva forte

↑ 25°C
↓ 11°C

↑ 26°C
↓ 15°C

↑ 25°C
↓ 15°C

↑ 17°C
↓ 10°C


