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Opinião da Gazeta 
Hoje a saúde está em pauta

Não é por falta de capacidade 
gestora do Secretário Diogo Siqueira 
que a saúde da cidade está este caos. 
E está assim por uma decisão pensa-
da e largamente discutida ainda em 
2016, quando se fazia estudo da lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2017.

 Não é por falta de recursos no 
município. O Próprio Pasin  admite o 
crescimento da receita. A questão é 
mais simples. Pasin e equipe ( tem?) 
decidiram as área prioritárias para 
investimentos. Folha de pagamento 
recheada de cargos em Confiança  e 
Funções gratificadas que extrapolam 
limites do absurdo. Tudo isto reflete 
na falta de obras ( além da parada de 
ônibus que consumiu  mais de R$ 200 
mil, teve outra?), cortes na educação 
que resulta em falta de professores, 
atendentes e, consequentemente va-
gas.  Turismo não recebe verbas há 
décadas. Agricultura está tão negli-
genciada que Pasin nem preencheu 

a vaga de secretário (prá quê, mes-
mo?). Ação social vive na penúria, 
menos nos preenchimentos de car-
gos. As duas secretarias mais bem 
aquinhoadas no rateio das verbas 
a serem investidas pela LDO são a 
de Governo, Administração e Finan-
ças....certo, certo....

 Não é por nada que o prefeito 
tem tempo ara passear e ver como se 
faz festa do vinho, ou ent/ao buscar 
recursos para um aeródromo que en-
cerrou atividades.

 Na Câmara, onde deveriam estar 
os "vigilantes" dos recursos públicos, 
está uma  farra. Melhor, continua 
uma farra. Ninguém sabe o porque 
está lá, e os discursos são os mais 

fora de propósito possível. Discutir 
os problemas da cidade? imagina! 
Não há necessidade, pois o acordão 
que feito no sítio do atual presidente, 
no final de 2016, já definiu a pauta 
do ano.

Enquanto encerramos esta edi-
ção, antes de enviar para impressão, 
Pasin  "asfalta"  seu caminho para  
concorrer a Deputado estadual, pra-
ticando na primeira palestra do Cetro 
da Indústria e Comércio,  discurso 
vazio a uma platéia que paga  de  R$ 
75,00 a R$ 105,00  e só pode "fazer" 
quatro perguntas previamente esco-
lhida.....

 Bobos da corte somos nós, inde-
finidamente.
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Com redução de atendimento nas 
UBS, pacientes enfrentam mais de 
sete horas por atendimento
Com dívida de mais de oito milhões de reais,, redução de pessoal e de 
horários de atendimentos em UBs e sem investimentos da atual adminis-
tração, a Saúde de Bento Gonçalves  passa por seu pior momento, com 
pacientes dormindo nas cadeiras, problemas na escala de médicos e falta 
de medicamentos expondo a deficiência da saúde pública no município

A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do bairro Botafogo re-
cebe  pacientes de todo o município 
e com  a diminuição de horários de 
atendimento em UBSs,  e número 
reduzido de funcionários o aumen-
to da procura pelo atendimento na 
UPA 24 horas  chega  a mais de 300 
pessoas ao dia, segundo números do 
Secretário de saúde Diogo Siqueira. 
A demora nos atendimentos e falta 
de medicamentos, no entanto, são  
pontos criticados pela população.

“Se o paciente não estiver com 
nada grave, ele poderá esperar até 
quatro horas para ser atendido, nes-
se caso ele estará identificado com 
um adesivo azul, que indica que não 
é nada grave. Se for algo mais urgen-
te, em uma hora certamente será 
atendido”, explica uma funcionária 
de plantão neste final de semana.

O que a reportagem apurou foi 
que havia somente dois médicos 
atendendo, apesar da funcionária 
garantir que outros dois médicos es-
tavam em horário de almoço e um 
quinto não havia comparecido ao 
trabalho  no sábado.

 Entre sábado, 11, e domingo, 
12, a gazeta esteve por  três opor-
tunidades na UPA. Em cada uma das 
ocasiões foram constatados diferen-
tes situações. Às 13 horas de sába-
do cerca de 30 pessoas aguardavam 
atendimento, algumas esperando há 
mais de seis horas, outras, exausta-
das, dormiam nas cadeiras  esperan-
do atendimento. 

“Eu cheguei aqui umas 10 horas 
e ainda não nos atenderam. Minha 
mulher está mal, com febre e ainda 
estamos esperando pelo médico”, 
afirmou o haitiano Diêu Linh, que  
esperava há três horas  atendimen-
to para a esposa. Linh, que mora há 
seis meses na cidade, diz revela  que 
um amigo seu, também do Haiti, 
também já passou por uma situação 
semelhante.

 “O atendimento às vezes demo-
ram muito, e meu amigo outro dia 
chegou às 15 horas e era 21 horas 
e ainda não tinham atendido ele. 

Bento recebe mil doses 
de vacinas contra febre 
amarela ao mês
No mês de janeiro foi constatado que o Rio 
Grande do Sul estava na zona de risco de 
contaminação

As vacinações contra a febre 
amarela aumentou no último mês em 
Bento Gonçalves. O enfermeiro res-
ponsável pelo setor de imunização, 
Maikel Manfredini, não soube dizer 
qual a porcentagem de aumento, po-
rém garantiu em virtude do alerta da 
doença, o pedido pela vacinação cres-
ceu entre todas as idades. De acordo 
com ele, é feito o pedido de mil doses 
de vacina ao mês.

Manfredini alerta para a vacina-
ção para quem viaja para áreas de ris-
co de contaminação. “É importante as 
pessoas realizarem a vacina de 10 à 
15 dias antes da viagem”, afirma.

Unidades de saúde do interior do 
município também recebem doses da 
vacina. “Quem vive no interior pode 
receber a vacina mediante apresenta-
ção da carteira de vacinação. A única 
que não tem ainda é a unidade do 15 
da Graciema porque não existe mais 
a sala de vacina, nas demais regiões é 
possível encontrar doses da vacina”, 
afirma.

Ainda segundo ele, devem ser va-
cinadas crianças a partir dos 9 meses, 
com reforço aos 4 anos, já para quem 

é acima de 5 anos e adulto, é reco-
mendado uma dose e reforço após 10 
anos.

Brasil tem 60 mortes 
confirmadas por febre 
amarela, diz ministério

O ministério da Saúde informou 
no início deste mês que o número de 
mortes confirmadas por febre amarela 
chegou a 60 no Brasil. Deste total, 53 
ocorreram em Minas Gerais, quatro 
no Espírito Santo e três em São Paulo.

Desde o início do surto, os ór-
gãos de saúde brasileiros foram in-
formados de 150 suspeitas de morte 
por febre amarela - 87 ainda estão em 
análise e três foram descartadas. To-
cantins, que no último boletim tinha 
apenas uma notificação, agora apea-
rece na lista com uma morte em in-
vestigação.

Até então, o país recebeu 921 no-
tificações da doença, sendo que 804 
ocorreram em Minas Gerais. Deste va-
lor total, 702 estão em investigação, 
161 foram confirmadas e 58 descar-
tadas.

-Vacinação (duas doses)
- Crianças: a partir dos 9 meses (6 meses em áreas de risco) e aos 4 
anos
- Adultos não vacinados: uma dose e outra 10 anos depois

Para evitar picadas
- Repelente (evitar os que também têm protetor solar)
- Aplicar o protetor antes do repelente
- Não usar repelentes em crianças com menos de 2 meses
- Evitar perfume em áreas de mata
- Roupas compridas e claras (ou com permetrina)
- Mosqueteiros e telas

Controle do mosquito
Evitar água parada e tomar os mesmos cuidados da dengue, porque há 
risco de a doença ser contraída pelo Aedes aegypti (o que não acontece 
no Brasil desde 1942)

Distância de áreas de risco
Evitar áreas de mata com registros da doença; caso vá viajar a esses 
locais, tome a vacina ao menos dez dias antes

Tratamento
É apenas sintomático, com antitérmicos e analgésicos (anti-inflamatórios 
e salicilatos como AAS não devem ser usados)
Hospitalização quando necessário, com reposição de líquidos e perdas 
sanguíneas
Uso de tela, por exemplo, para evitar o contato do doente com mosquitos

Dicas para se prevenir contra 
a doença

Recomendação é que população faça a vacina de 10 à 15 dias antes da viagem

Naquele dia não havia médico pra 
ele. Ele não foi atendido e foi em-
bora com dor e sem atendimento. E 
muitas vezes é assim, com falta de 
médicos e medicamentos”, lamenta 
desolado

Na  mesma tarde do sábado, 
uma jovem também estava na mes-
ma situação de Linh. Sentada numa 
cadeira, a jovem amparava em seus 
braços dois rapazes que estavam 
adormecidos. Segurando um em 
cada lado. Com expressão de angús-
tia e desolação declarou ao repórter: 
“ficar esperando mais de quatro ho-
ras para ser atendido é um absurdo, 
estou aqui com meus irmãos que 
estão passando mal, e ainda não fo-
ram chamados. Eu não sei o que eles 
têm, mas estão muito mal”.

 No início da tarde do domingo 
cerca de dez pessoas entre crianças, 
jovens e idosos esperavam atendi-
mento, sem esperança de sair dali 
antes de cinco horas de espera.

“Tem gente que vem aqui e 
espera horas e não são atendidos. 
Temos que ficar aguardando sem 
ter a certeza se um médico vai nos 
atender. Isso é bem indignante. Se tu 
não tiver nada grave ficará até umas 
cinco horas aguardando um médi-
co”, desabafou uma senhora que não 
quis se identificar.   

A explicação de Siqueira  
O Secretário da Saúde, Diogo 

Siqueira, disse que não é normal 

um paciente aguardar quatro horas 
por atendimento, e que são cinco 
médicos trabalhando ao dia, e não 
quatro, como foi afirmado pela fun-
cionária da UPA. 

“Ocasionalmente acontece esse 
tipo de falha de escala, mas a situ-
ação está melhorando”, garante. A 
falta de medicamentos, tópico criti-
cado incisivamente pelos pacientes 
entrevistados, está sendo resolvido, 
ao menos é o que afirma Siqueira. 
“Ainda estamos com falta de medi-
camentos controlados, de algumas 
marcas de antidepressivos, mas to-
dos antibióticos chegaram e esta-
mos aguardando mais medicamen-
tos”, garante.

Siqueira explicou ainda sobre 
a polêmica do fechamento da UBS 
de São Pedro. De acordo com ele, 
o posto (que a princípio seria fecha-
do), vai funcionar um turno por se-
mana. “Eu conversei com o sub pre-
feito e tivemos uma conversa para 
explicar para população a situação 
econômica que vive o país. Chega-
mos num acordo de tentar repor um 
turno e essa semana vou organizar 
tudo para transferir um médico pra 
lá”, disse.

 Ainda segundo Siqueira, ne-
nhuma UBS fechou. “Vai aconte-
cer redução de turnos do posto da 
Cohab, São Pedro, Maria Goretti, 
Espaço do Idoso e Unidade Móvel. 
Gradualmente vamos repondo os 
médicos”, promete. 

Upa 24 horas atende cerca de 300 pessoas ao dia

Pacientes chegam a esperar mais de sete horas por atendimento que muitas vezes 
não dura mais que dez minutos

Haitiano Diêu Linh
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Apesar da desaceleração na inflação, 
consumidor não sente efeito no bolso
Números oficiais indicam queda de 0,45% no preço dos alimentos, mas em 
Bento, população não vê melhora na hora de pagar a conta do supermercado

A notícia parece animadora: 
“Preços continuam a cair, reduzindo 
o custo de vida do brasileiro”. A afir-
mação se baseia no Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), que 
mede a inflação oficial do País. Se-
gundo esses dados, fevereiro fechou 
em 0,33% (no menor patamar para o 
mês desde 2000), apontando queda 
de 0,45% no preço de alimentos e 
bebidas. Mas, pelo menos aqui na 
região, os consumidores ainda não 
sentiram a tão esperada redução no 
custo de vida.

Analistas de Índices de Preços 
do IBGE afirmam que os alimentos 
compensaram a alta nos gastos com 
educação. O argumento é que a ali-

O que é IPCA
O IPCA mede a inflação oficial do País (desde 1980).  Para o cálculo 
do índice deste mês foram comparados os preços coletados no período 
de 31 de janeiro a 24 de fevereiro de 2017 (referência) com os preços 
vigentes no período de 30 de dezembro de 2016 a 30 de janeiro 2017 
(base).

mentação tem um peso muito gran-
de no orçamento das famílias e na 
composição do IPCA. De acordo com 
os pesquisadores, a queda nos pre-
ços dos alimentos é explicada pela 
safra de grãos, que foi mais favorável 
– uma vez que as chuvas desse ano 
mais bem distribuídas, otimizaram a 
produção das lavouras.

Entre os alimentos que – segun-
do os dados do IPCA - ficaram mais 
baratos no mês, está o feijão-cario-
ca, o feijão preto, o alho, a batata 
inglesa e a cebola. Mas o resultado 
- abaixo do esperado por analistas 
do mercado financeiro, que previam 
uma alta de 0,38% em fevereiro, de 
acordo com pesquisa divulgada pelo 
Banco Central (BC) – parece não es-
tar atingindo o bolso do consumidor 
na hora de pagar a conta do super-
mercado.

É o que afirma a dona de casa 
Salete Maria Menon Carraro, de 57 
anos. Para ela, a situação real parece 
contrária. “A impressão que tenho é 
que cada vez compro menos coisas e 
gasto mais”, desabafa. Mesmo entre 
os itens considerados líderes na bai-
xa de preço, ela não vê melhora na 
hora de pagar a conta do supermer-

cado. “Até tentamos fazer pesquisa 
de preços, mas não vemos essa bai-
xa que eles afirmam existir, nem de 
longe”, explica.

A opinião é compartilhada por 
Neli Bonassina, 66 anos. Pensionista, 
ele dá faz malabarismos para chegar 
ao final do mês com o orçamento 
que dispõe. 

“Criei cinco filhos, sempre com 
muito esforço. Hoje, dois deles 
ainda moram comigo e quem tem 
família sabe quanto custa colocar 
comida na mesa. Para mim, não tem 
melhora, acho que está cada vez 
pior”, afirma. E conclui. “É só puxar 
dinheiro do bolso! Baixa nos preços? 
Onde? Aqui em casa, não percebe-
mos nenhuma melhora”.

Para março, existe a expectati-
va de que inflação sofra o impacto 
dos reajustes nas tarifas de energia 
elétrica em todas as regiões do país 
e os números podem não ser muito 
animadores. 

Ao consumidor resta esperar: 
não só a baixa significativa no custo 
de vida, mas principalmente a con-
cretização das previsões otimistas – 
não apenas nos dados oficiais, mas 
no bolso, ao final de cada mês.

Sobre o custo dos alimentos, Dona Neli desa-
bafa. “Não tem melhora, está cada vez pior”

Consumidores reclamam que a desaceleração na inflação não chegou nas prateleiras do supermercado

A agência da Fundação Gaúcha 
do Trabalho e Ação Social (FGTAS/
Sine) está oferecendo 74 novas vagas 
de emprego nesta semana em Bento 
Gonçalves. Destas, 25 vagas em aber-
to para auxiliar de cozinha e 15 va-
gas para operador de caixa são para 
uma rede de restaurantes, que atende 
todo o Brasil, com sede no Paraná. 
Serão duas unidades novas, uma em 

FGTAS/SINE oferece mais de 70 
vagas nesta semana

Novo Hamburgo e outra em Igrejinha. 
É necessário mudar residência para 
umas dessas cidades. Empresa forne-
ce alojamento gratuito. Entrevistas 
serão realizadas na FGTAS/SINE, na 
quinta-feira, dia 15.

Os interessados devem compare-
cer à unidade entre 8h e 12h, levando 
a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS).

Confira as vagas disponíveis:
Alimentador de linha de produção.............................................10
Alimentador de linha de produção 
( EXCLUSIVA PCD OU REABILITADO INSS).......................... 4
Atendente de lavanderia........................................................... 2
Auxiliar de cozinha (FIXAR RESIDÊNCIA 
EM NOVO HAMBURGO OU IGREJINHA)...............................25
Auxiliar de mecânico de autos ..................................................1
Auxiliar de pizzaiolo ..................................................................1
Estofador de móveis..................................................................1
Estoquista  ( EXCLUSIVA PCD OU REABILITADO INSS)........1
Funileiro industrial......................................................................1
Mecânico de equipamento pesado............................................1
Montador de computadores e equipamentos auxiliares............1
Operador de caixa 
(EXCLUSIVA PCD OU REABILITADO INSS)............................2
Operador de caixa  (FIXAR RESIDÊNCIA 
EM NOVO HAMBURGO OU IGREJINHA)..............................15
Operador de máquinas operatrizes..........................................1
Operador de máquinas-ferramenta convencionais..................1
Operador eletromecânico.........................................................1
Serralheiro................................................................................1
Soldador...................................................................................2
Vendedor pracista....................................................................2

Aprovado projeto sobre 
Abrigo Municipal
Proposição enviada pelo Poder Executivo segue 
agora para a sanção ou o veto do prefeito 
Guilherme Pasin

A Câmara Municipal de Bento 
Gonçalves aprovou um projeto de 
lei por unanimidade na Sessão Or-
dinária dessa quarta-feira (8). 

Apreciada em segunda votação, 
a matéria enviada pelo Poder Execu-
tivo segue agora para a sanção ou 
o veto do prefeito Guilherme Pasin.

O Projeto de Lei Ordinária nº 
30/2017 institui o Serviço Muni-

cipal de Abrigo Institucional para 
Crianças e Adolescentes de Bento 
Gonçalves. 

De acordo com a justificativa 
da proposição, a intenção é ade-
quar o trabalho realizado atualmen-
te no Albergue Municipal às regras 
estipuladas em resoluções que nor-
matizam os serviços socioassisten-
ciais a nível nacional.

Os interessados devem comparecer à unidade entre 8h e 12h, levando a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
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Justiça Federal suspende cobrança por bagagens
Mudanças começariam a ser aplicadas nesta terça-feira, 14

As novas regras da Agência 
Nacional da Aviação Civil (Anac) 
que permitiam a cobrança de ba-
gagens despachadas em aeropor-
tos foram suspensas por uma limi-
nar concedida pela Justiça Federal. 
As mudanças começariam a ser 
aplicadas nesta terça-feira,14.

A suspensão, feita pelo juiz 
da 22ª Vara Cível de São Paulo, foi 
dada através de uma liminar em 
resposta à Ação Civil Púbica do 
Ministério Público Federal (MPF), 
sob alegação de que a cobrança 
fere o direito do consumidor, além 
de levar à piora dos serviços mais 
baratos prestados pelas empresas.

A decisão foi dada por meio 
de liminar em resposta a Ação Ci-
vil Púbica do Ministério Público 
Federal (MPF), que alega que a co-
brança pelas bagagens despacha-
das fere o direito do consumidor 
e que ainda levará à piora dos ser-
viços mais baratos prestados pelas 
empresas.

Como seria a cobrança
As passagens aéreas compra-

das a partir de amanhã estariam 
sujeitas às novas regras da Anac, 
que acabariam com a obrigatorie-
dade do despacho gratuito de ma-
las pelas companhias e ampliariam 
o limite para a bagagem de mão, 
que foi de 5kg para 10kg.

Outras mudanças da Agência 
na relação de consumo com em-
presas aéreas é a possibilidade de 
o cliente desistir, em até 24 horas, 
da compra da passagem sem ônus, 
no caso de bilhetes comprados 
com mais de sete dias antes da 
data do voo. E no caso da venda 
pela Internet, produtos e serviços 
adicionais não podem estar pré-
-selecionados nos sites das compa-
nhias, para que o consumidor não 
acabe comprando algo sem querer.

Mudanças de horário, itinerá-
rio ou conexão no voo devem ser 
avisadas com antecedência mínima 
de 72 horas ao passageiro. Se a al-
teração for superior a 30 minutos, 
há direito de desistir do voo. Além 
disso, as multas para alteração da 
passagem ou reembolso não po-
dem ultrapassar o valor pago pela 

passagem.
Outra alteração é que as em-

presas não poderão mais cancelar 
automaticamente o trecho de re-
torno quando o passageiro avisar 
que não fará uso do trecho de ida. 
Já indenização para os casos em 
que a empresa deixar de embarcar 
o passageiro, por overbooking por 
exemplo, a multa será de cerca de 
R$ 1 mil para voos domésticos e R$ 
2 mil para internacionais.

Quando anunciou as novas 
regras, a Anac afirmou que esta-
va abrindo caminho para tarifas 
mais baratas. Nesse sentido, Gol e 
a Azul anunciaram que terão uma 
classe tarifária sem despacho e de 
valor mais baixo. A Latam optou 
por continuar com a franquia de 23 
kg nos próximos meses, mas ain-
da este ano passará a cobrar R$ 50 
pela primeira mala e R$ 80 pela se-
gunda mala despachada nos voos 
domésticos. A Avianca anunciou 
que não cobrará pelo despacho de 
bagagens no início da vigência da 
nova resolução, pois prefere estu-
dar a questão mais profundamen-
te. 

Giordani Turismo promove 
Filó do Trem

A Giordani Turismo, empresa que 
opera o famoso passeio de Maria Fu-
maça na Serra Gaúcha, apresenta uma 
nova opção de programação para os 
amantes do turismo ferroviário e da 
cultura italiana: o Filó do Trem. Essa 
é a grande oportunidade de aliar o 
memorável passeio turístico de trem 
a vapor entre as cidades de Bento 
Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbo-
sa, com as canções e comidas típicas 
italiana. O pacote inclui ainda a visita 
ao Parque Temático Epopeia Italiana, 
um espetáculo cênico com efeitos de 
som e luz que retrata com emoção a 
saga dos imigrantes italianos.

Teatros, corais e apresentações 
musicais vão garantir a diversão, 
transmitindo toda a alegria dos ita-
lianos.

A Maria Fumaça partirá às 20h40 
da Estação Férrea de Carlos Barbosa. 
Durante o percurso será feita uma 

parada em Garibaldi de aproximada-
mente 40 minutos, para apreciar um 
show musical e saborear o delicioso 
cardápio típico, a festa será regada a 
espumante Moscatel, vinho e suco de 
uva. O passeio de trem finaliza apro-
ximadamente às 22h45min em Bento 
Gonçalves.

Programação
Data: 15 de abril de 2017
18h45min – Espetáculo Parque Temá-
tico Epopeia Italiana;
20h- Saída da Estação Férrea de Bento 
com o traslado até Carlos Barbosa;
20h40 – Inicio do passeio de Trem;
22h45min – Chegada a Bento Gonçal-
ves.
Preço: R$ 159 por pessoa 
Reservas e mais informações: (54) 
3455.2788, faleconosco@giordanitu-
rismo.com.br e compra online através 
do site www.giordaniturismo.com.br.

Semana de calor intenso na Serra Gaúcha
Temperaturas podem passar dos 30 graus em 
algumas regiões

A semana começou com tempe-
ratura amena, lembrando o inverno, 
já que em algumas regiões da Serra 
Gaúcha, a mínima foi de 5 graus. A 
sensação “gelada”, no entanto, perde 
força e o calorão volta a acometer os 
gaúchos. A temperatura pode chegar 
aos 30 graus nesta terça-feira, 14. No 
decorrer da semana deve ocorrer pan-
cadas de chuva, porém, sem diminuir 
a sensação de abafamento.

No final de semana o calor di-
minui e as mínimas devem ser de 19 
graus, com máximas de 22. O tempo 
deve seguir firme nas cidades serra-
nas, sem previsão de chuva.

Conforme o meteorologista da 
MetSul, Estael Sias, as baixas tem-
peraturas registradas nesta segunda-
-feira, 13, resultaram de uma intensa 
massa de ar polar contendo ar seco e 
frio que chegou ao Estado.

Temperaturas podem passar dos 30 graus em algumas regiões

Medo em relação à Reforma da Previdência 
leva trabalhadores a buscarem informações 
e cogitar antecipação da aposentadoria
O temor em relação às mudanças que vem por aí tem gerado preocu-
pação e uma corrida para esclarecer dúvidas junto ao INSS ou mesmo 
com advogados especializados

Existe um temor crescente em 
meio à população quando se fala de 
Reforma da Previdência, associado 
diretamente ao risco de prolonga-
mento do tempo para alcançar a tão 
esperada aposentadoria. Esse receio 
vem aumentando, e isso tem feito 
trabalhadores buscarem por informa-
ções tanto no INSS quanto em escri-
tórios de advocacia especializados 
em Direito Previdenciário.

Para a funcionária pública Marne 
Terezinha Brum, 59 anos, a situação 
assusta. “Passamos uma vida inteira 
trabalhando, e contamos com esse 
benefício. É o nosso sustento que 
está em jogo, justamente numa ida-
de em que ficamos muito limitados. 
E agora, ninguém sabe ao certo o que 
vai acontecer”, desabafa.

Ela explica que chegou a cogitar 
a antecipação da aposentadoria, mes-
mo abrindo mão do valor integral. 
Mas depois de buscar informações 
num escritório especializado, mudou 
de ideia. “Percebi que perderia um 
valor considerável, que poderia fazer 
muita falta no futuro; então, decidi 
seguir o processo e encarar o tal pe-
dágio”. E conclui. “vou trabalhar um 
pouco mais do que planejava, mas 
espero que valha a pena”.  

Buscar informações é es-
sencial 

O fato é que, com receio das 
mudanças, trabalhadores que já pos-
suem a idade mínima estão correndo 
para dar início ao processo de apo-
sentadoria. Muitas dessas pessoas 
aguardavam completar a pontuação 
da fórmula 85/95 para obter o be-
nefício integral, mas já consideram 
a possibilidade de receber um valor 

menor do que o planejado para ver a 
solicitação sendo atendida.

Nos escritórios especializados, a 
procura por informações aumentou 
significativamente. 

Segundo o advogado César Ga-
bardo, há uma insegurança muito 
grande no ar. “ Em função disso há 
um aumento de procura no escritó-
rio, tanto para encaminhar o bene-
fício para quem tem direito, como 
para informações a respeito do 
assunto”, explica.

Ele esclarece que, em relação 
à reforma em si, a questão é um 
pouco prematura. “A reforma é 
muito drástica; acredito que a exi-
gência de uma idade mínima de 
65 anos, tanto para homens como 
mulheres deva ser flexibilizada, e 
é isso que está se desenhando, ou 
seja, uma transição para que se 
exija essa idade”, pontua.

Gabardo explica que a 
mesma coisa acontece 
em relação aos agricul-
tores

 “Dificilmente passará a altera-
ção da idade de uma hora para a ou-
tra e a exigência de uma contribui-
ção além daquela que se paga sobre 
a produção. Mas isso tudo é muito 
prematuro. Foi apenas uma proposta 
encaminhada ao Congresso que tem 
muita resistência inclusive na base 
aliada do Governo”, ressalta.

E conclui. “Nesse momento, e 
aí que aumenta a insegurança, não 
sabemos ao certo o tamanho da mu-
dança. Então o mais aconselhável é 
analisar se a pessoa tem condições 
de se aposentar e, se for o caso, enca-
minhar a aposentadoria, até mesmo 
como uma garantia de recebimento 
de benefícios desde já, em caso de 
mudanças futuras drásticas”.

Reforma previdenciária: dúvidas e insegurança rondam trabalhadores

O pacote inclui ainda a visita ao Parque Temático Epopeia Italiana, um espetáculo cê-
nico com efeitos de som e luz que retrata com emoção a saga dos imigrantes italianos
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Índice de intenção de investimento na indústria aumenta, mas 
presidente do SIMMME diz que números não se aplicam ao município
Para Piva, segmento se mantém em alerta e medo ainda acompanha o setor empresarial  

O Indicador de Intenção de In-
vestimentos da Indústria, segundo 
a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
avançou 6,9 pontos no primeiro 
trimestre deste ano em relação 
ao trimestre anterior - quarta alta 
consecutiva e, com o resultado, o 
indicador chegou a 100 pontos, o 
maior nível desde o primeiro tri-
mestre de 2015.

Ainda de acordo com os dados 
publicados pela FGV, a proporção 
de empresas que estão certas em 
relação ao plano de investimentos 
para os próximos 12 meses (29,2%) 
superou a proporção das que estão 
incertas (22,7%). Esse foi o menor 
percentual de empresas incertas 
sobre a execução dos investimen-
tos desde o fim de 2015. Mas estes 
números parecem não se alinhar 
com a realidade em Bento Gonçal-
ves.

Presidente do SIMMME 
afirma que índice não 
se aplica à realidade do 
município

Segundo o presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 

de Material Elétrico de Bento Gon-
çalves (SIMMME), Juarez Piva, esse 
quadro otimista não condiz com a 

realidade percebida no município. 
Ele explica que algumas empresas 
que precisam até realizam investi-

mentos pontuais, mas em geral, a 
maioria não apresenta intenções 
de injetar mais recursos financeiros 

no atual momento.
Para Piva, o setor ainda se man-

tém em alerta. “Muitas empresas 
estão segurando os investimentos 
por causa da crise que ainda ecoa; 
outro ponto que deixa o segmento 
muito receoso é essa oscilação na 
produção – a capacidade de produ-
zir vem sendo maior que a deman-
da”, esclarece. Ele vê sinais futuros 
de reversão nesse quadro, mas não 
para 2017. “Acredito que a partir 
de 2018 é que poderemos sentir 
mais segurança para iniciar inves-
timentos significativos no segmen-
to”, comenta.

O presidente do SIMMME cha-
ma a atenção para o fato de que 
mesmo no diálogo com outros sin-
dicatos, não surgem indícios ime-
diatos desse quadro ascendente. “A 
queda estagnou, é fato. Mas esse 
panorama otimista citado ainda 
não está de acordo com a nossa re-
alidade”, reafirma. Por fim, destaca 
que é a combinação da faltas de 
recursos com juros altos e o receio 
ainda presente no setor a principal 
motivação para frear investimentos 
no segmento. Uma realidade que 
ele espera ver mudar em breve.  

Indicadores otimistas não condizem com a realidade do município
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SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

DE BENTO GONÇALVES

EDITAIS DE CASAMENTO

Faço saber que se habilitaram para casar neste Serviço de registros:

Edital nº 19092: ANDRÉ FLÁVIO FOGLIATO, divorciado, técnico em 
mecânica, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e LAUDECÉIA LEFFER DOS SANTOS, solteira, auxi-
liar de produção, natural de Santa Cecília-SC, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Separação Obrigatória 
de Bens.
Edital nº 19094: JOVIANO CÉSAR DORSS, solteiro, agricultor, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
MARINALVA OLINDA SCHMITT, solteira, funcionária pública municipal, 
natural de Romelândia-SC, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19096: LEONALDO BÄRWALDT JÚNIOR, solteiro, operador 
de máquinas, natural de São Lourenço do Sul-RS, residente e domicilia-
do em Bento Gonçalves e PRISCILA DE LACERDA GUSMÃO, solteira, 
operadora de caixa, natural de Camaquã-RS, residente e domiciliada em 
Camaquã. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19097: ALMIR DE BRITO BASSANI, divorciado, comerciá-
rio, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e ANA LÚCIA SILVEIRA FARIAS, solteira, empregada 
doméstica, natural de Pelotas-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19098: MAURICIO MACHADO RODRIGUES, solteiro, estofa-
dor, natural de São Borja-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e LILIAN VARGAS DA LUZ, solteira, zeladora, natural de São Borja-
RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será 
o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19099: ANDERSON SOMENZI, solteiro, empresário, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
DÉBORA ZAT, solteira, administradora, natural de Bento Gonçalves-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o 
da Separação de Bens.
Edital nº 19100: GILMAR PASINI, solteiro, comerciante aposentado, na-
tural de Roca Sales-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
NEIVA RUGGINI, solteira, professora, natural de Paraí-RS, residente e 
domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comun-
hão Parcial de Bens.
Edital nº 19101: JOEL DIDONÉ, solteiro, analista de negócios, natural 
de Nova Roma do Sul-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e DAIANE GRAZIELA MOTTA PEDÓ, divorciada, bancária, natural de 
Três de Maio-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regi-
me de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
 

Bento Gonçalves, 14 de março de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

Armindo Zanatta, moveleiro 
aposentado, filho de Arlindo Zanatta 
e Helena Toniolo Zanatta, nascido em 
07/09/1959, falecido em 04/03/2017, 
natural de Bento Gonçalves, morador 
de Bento Gonçalves, Solteiro 

Amalia Bento da Silva, do lar, fi-
lha de Antonio Bento da Silva e Izoli-
na Deolindo, nascida em 08/10/1940, 
falecida em 06/03/2017, natural de  
Vacaria, moradora de Bento Gonçal-
ves, Solteira

Julio Batista de Lima, agricultor 
aposentado, filho de Teodoro Fernan-
des Batista e Maria Alves de Lima , 
nascido em 06/04/1932, falecido em  
06/03/2017, natural de Fontoura Xa-
vier, morador de Bento Gonçalves , 
Solteiro 

Marlene Zanini, funcionária 
pública estadual aposentada, filha 
de Victorio José Zanini e Catarina 
Maria Del Savio Zanini, nascida em 
14/01/1944, falecida em 07/03/2017, 
natural de Veranópolis, moradora de 
Bento Gonçalves, Solteira 

Lindomar Rodrigues, metalúrgi-
co, filho de Darci Rodrigues e Gema 
Speranza Rodrigues, nascido em 
03/08/1973, falecido em 06/03/2017, 
natural de Bento Gonçalves, morador 

de Bento Gonçalves, Solteiro 

Leonor Meggiolaro Rossetti, 
do lar aposentada, filho de Domin-
gos Bortolo Meggiolaro e Ester L. 
Cappelletto Meggiolaro, nascido em 
09/09/1938, falecido em 06/03/2017, 
natural de Monte Belo do Sul, mora-
dor da Linha Eulália, Vale dos Vinhe-
dos, Bento Gonçalves, Casada 

Sadi Osmarin, metalúrgico apo-
sentado, filho de Ernesto Antonio 
Osmarin e Ines Merlin Osmarin , 
nacido em 01/01/1953, falecido em 
07/03/2017, natural de Bento Gonçal-
ves, morardor de Barão, Separado

Jocelito da Silva dos Santos, 
metalúrgico, filho de Rodolfo dos 
Santos e Universina Alves da Silva, 
nascido em 06/07/1980, falecido em  
07/03/2017, natural de Barros Cassal, 
morador de Bento Gonçalves, Solteiro

Nelvi Maria Gasperin, empre-
gada doméstica aposentada, filha 
de Justina Gasperin, nascida em 
11/12/1939, falecida em 08/03/2017 , 
nascida em Farroupilha, moradora de 
Bento Gonçalves, Solteira 

Maria Marmentini Ziero, comer-
ciante aposentada, filha de Luiz Anto-
nio Domingos Marmentini e Catarina 

Girelli, nascida em 03/01/1939, faleci-
da em 08/03/2017, natural de Farrou-
pilha, moradora de Bento Gonçalves, 
Casada 

Luiza Casagranda Rampazzo, 
do lar, filha de Agostinho Casagran-
da e Regina Sarnagiotto, nascida em 
10/11/1921, falecida em 10/03/2017, 
natural de Bento Gonçalves, morado-
ra de Bento Gonçalves, Viúva 

Lucia Antonia Fontana Marcon, 
agricultora aposentada, filha de Mar-
cos Fontana e Giuditta Daffre Fonta-
na, nascida em 17/04/1927 , falecida 
em 10/03/2017, natural de Montene-
gro, moradora de Bento Gonçalves, 
Viúva 

Zardelino Luiz Faccio, agricultor 
aposentado, filho de Albino Faccio e 
Narcisa Passavia Faccio, nascido em 
25/03/1942, falecido em 10/03/2017, 
natural de Bento Gonçalves, morador 
do Vale Aurora, Distrito de Faria Le-
mos, Bento Gonçalves, Casado 

Edevar Ferreira, representante 
comercial aposentado, filho de Ha-
milton Ferreira e Ana Alves Ferreira 
, nascido em 06/10/1951, falecido 
em  11/03/2017, natural de Rio das 
Pedras, Santa Cecília-SC, morador de 
Bento Gonçalves, Separado

Dados da Ibravin mostram aumento de 40% no 
consumo de espumante rosé
Segundo enólogo, fato está relacionado à alta qualidade da bebida, atribuída, principalmente, ao terroir da região

O espumante rosé vem con-
quistando o paladar dos brasileiros. 
E não é para menos: ele esbanja 
versatilidade e frescor, além de har-
monizar de forma elegante com os 
mais diversos menus.  Segundo nú-
meros do Instituto Brasileiro do Vi-
nho (Ibravin), nos últimos dez anos, 
o consumo da bebida aumentou de 
forma considerável: de 53 mil para 
1,9 milhões por ano – perto de 40%.

Segundo o enólogo e mestran-
do em Biotecnologia e Gestão Viti-
vinícola (UCS) Bruno Cisilotto, que 
atua no Instituto Federal de Educa-
ção – IFRS (Campus Bento Gonçal-
ves), esse aumento do consumo está 
ligado principalmente, à melhora 
expressiva na qualidade dos vinhos 
espumantes rosés e é claro, à sua 
versatilidade. 

“Hoje são elaborados vinhos 
espumantes rosés jovens leves e 
frescos, mas também vinhos mais 
complexos com potencial médio de 
envelhecimento”, explica.

Em relação ao aspecto visual, 
ele lembra que a bebida apresenta 
um grande apelo. “O espectro de cor 
pode variar bastante, possibilitando 
diferentes tonalidades da cor rosa-
da, ampliando a diversificação do 
produto”. Outra questão, segundo 
enólogo, são as variedades de uvas 
utilizadas e o modo como são ela-
borados os vinhos, aumentando as 
possibilidades de diferentes aromas 

e sabores - o que atrai o consumidor 
para novas experiências sensoriais.

Terroir da região é ideal 
para espumantes

A Serra Gaúcha domina a pro-
dução de espumantes no Brasil (cer-
ca de 90%) e sem dúvida, apresenta 
um Terroir - que une condições de 

solo e clima - especial para a elabo-
ração de espumantes. 

Segundo Cisilotto, o cultivo 
de videiras ao redor do mundo, em 
geral, se faz em regiões com climas 
temperados - com invernos mais ou 
menos rigorosos o que leva a plan-
ta para um período de dormência. 
“Aqui, durante o inverno, temos ho-
ras de frio (muito importantes para 

Como o espumante rosé é elaborado
Segundo o enólogo, ele pode ser elaborado a partir de um vinho base rosé 
(a partir da vinificação de uvas tintas), ou de um vinho base vinificado em 
branco (variedade de uva tanto tinta como branca) misturado com um vin-
ho tinto (assemblage, em português, “corte”). A tomada de espuma (segun-
da fermentação) pode ser realizada tanto em tanques de pressão (método 
Charmat) como em garrafas (método tradicional).

Aumento do consumo está relacionado ao salto de qualidade da bebida nos 
últimos anos

a brotação das videiras) suficientes 
para o perfeito desenvolvimento 
das variedades com que se elabo-
ram espumantes”, esclarece.

Outro fator que o enólogo 
considera importante é a altitude 
de nossa região, que varia de 400 
a 800 m do nível do mar. E escla-
rece. “Isso influencia nas tempera-
turas que normalmente são mais 
amenas, possibilitando noites mais 
frescas. Apesar de temos um indicie 
pluviométrico relativamente alto 
comparando com outras regiões de 
vinhos, as uvas para vinho base de 
espumantes não sofrem tanto, pois 
a colheita é feita em dezembro, ja-
neiro e fevereiro - períodos que na 
média há menos precipitações”.

As condições do solo também 
são relevantes. 

“Nossos solos são de origem 
basáltica com elevado teor de ma-
téria orgânica o que possibilita um 
equilíbrio com um maior número de 
quilos de fruto por planta com uma 
maturação adequada para elaborar 
os vinhos que serão os futuros es-
pumantes”, avalia. E conclui. “todo 
esse conjunto de características, 
unido à boa adaptação das videiras 
à região, ao “saber fazer” dos agrô-
nomos, agricultores, viticultores e 
enólogos do setor, e ao desenvol-
vimento de pesquisas relacionadas 
ao tema, determinam a qualidade 
de nossos produtos e os rumos da 
produção vinícola na região.
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O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2017 chega com mu-
danças, em especial em relação aos 
dias para a realização das provas, 
que nessa edição, acontecem em dois 
domingos consecutivos: 5 e 12 de 
novembro. Em geral, as alterações di-
vulgadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) na última semana vêm tendo 
boa aceitação, mas ainda geram preo-
cupação entre muitos estudantes. 

As outras mudanças incluem 
a distribuição das provas: primeiro 
domingo terá linguagens, ciências 
humanas e redação, com cinco horas 
e meia de prova; no segundo, mate-
mática e ciências da natureza, com 
quatro horas e meia de duração. Além 
disso, serão personalizados os cader-
nos de prova (com nome e número de 
inscrição na capa e cartão de respos-
tas).

Também passam a ser isentos da 
taxa de inscrição aqueles que tiverem 
cadastro no CadÚnico (que reúne fa-
mílias de baixa renda) - sendo que o 
não comparecimento às provas tira o 
direito ao benefício no ano seguinte 
(caso ausência não for justificada) . 

Alterações no Enem seguem 
dividindo opiniões
Dentre as mudanças, a aplicação das provas em dois domingos, am-
pliação da possibilidade de isenção de taxa, personalização dos cadernos 
e eliminação do ‘ranking’ de escolas.

Outra mudança determina que não 
sejam divulgados os dados do Enem 
por escola, e o exame passa a não va-
ler mais como certificado do ensino 
médio.

Prós e contras na balança
Para o estudante Marco Antônio 

Canossa Gosteinski, 18 anos - que 
está prestes a concluir o ensino mé-
dio – as mudanças, principalmen-
te em relação ao intervalo entre as 
provas - são boas. “Acho que evitam 
o cansaço que os dois dias seguidos 
geravam antes; também gostei da mu-
dança em relação à redação”, explica. 
Mas ele ressalta que a distribuição 
das matérias não agradou muito. “No 
entanto, por terem sido dispostas em 
semanas separadas, talvez não fique 
tão ruim”, explica.

Segundo Vagner Cruz, diretor do 
pré-Vestibular Unificado Bento Gon-
çalves, não há mudanças do ponto 
de vista pedagógico, mas ele acredi-
ta que o fato de o ENEM ser dividido 
em dois finais de semana realmente 
tornará menos cansativa a aplicação. 
“Entretanto, para alguns alunos, pode 

aumentar a ansiedade, justamente 
pela espera de uma semana para con-
cluir a prova”, explica.

Cruz lembra aos estudantes que 
esse intervalo entre as provas pode 
ser utilizado justamente para revisar 
conteúdos, esclarecer dúvidas, mas 
aconselha a não fazerem nenhum tipo 
de correção da prova anterior, para 
evitar uma possível desmotivação. E 
conclui. “Os alunos não devem se pre-
ocupar com as mudanças; devem sim, 
continuar se preparando da mesma 
maneira que as versões anteriores da 
prova”.

A alteração das datas do Enem é 
resultado da consulta pública sobre o 
exame, realizada entre 18 de janeiro e 
17 de fevereiro, com mais de 600 mil 
participantes. 

Desses, 63,70% optaram pela re-
alização das provas em dois dias, e 
36,30% opinaram que deveria ser apli-
cado em um dia apenas.  A outra ques-
tão da consulta envolvia o formato do 
exame, sendo que a maioria (42,30%) 
optou pela aplicação em dois domin-
gos seguidos – levando o MEC a im-
plementar as alterações já para 2017.

Mudanças no Enem – dias de prova agradam, mas intervalo entre elas gera preocupações

Trabalho voluntário otimiza 
tratamentos em hospital
Vestidos de personagens de filmes e histórias 
infantis, profissionais da instituição distribuem 
doces e realizam visitas surpresas aos pacientes

Um trabalho voluntário, que 
resistiu a preconceitos e a descon-
fiança de um hospital. Desde 2006, 
quando o Ministério da Saúde criou 
o Programa Nacional de Humaniza-
ção dos Serviços de Saúde (PNHSS), 
o Hospital Tacchini mantem em ativi-
dade o Grupo de Humanização. Fun-
cionários do hospital e voluntários 
da comunidade vestem fantasias fora 
do horário de trabalho, e de forma 
voluntária (sem receber ajuda finan-
ceira) visitam pacientes de todos os 
setores da instituição. Na manhã do 
último sábado, 11, dez voluntários 
dedicaram quatro horas do dia para 
visitar acamados, levando doces e 
mensagens especiais sobre o Dia In-
ternacional da Mulher.

A ação teve início por volta das 
9h30, e logo nas primeiras visitações 
foi possível constatar o empenho dos 
voluntários e a gratidão dos pacien-
tes ao receberem as visitas. A psicó-
loga Elisabete Tognon, participa há 
dois anos grupo de Humanização. 
Vestida da personagem de conto de 
fadas, Chapéuzinho Vermelho, ela 
acredita no trabalho e dedicação da 
equipe de voluntários em prol dos 
pacientes.

“Utilizamos personagens de con-
to de fadas, vestindo a ideia de conta-
dores de histórias, de um mensageiro 
de palavras de reflexão e conforto, ou 
até mesmo um ator interpretando al-
guma história temática que interage 
com pacientes, familiares e equipes 
de saúde. Tudo isso faz parte desse 
trabalho com os pacientes”. conta.

A ação visa também a interação 
com funcionários do hospital, que 
entendendo o objetivo do trabalho, 
apoiam a causa. “Este trabalho vo-
luntário também tem por objetivo 
trabalhar a humanização nas equipes 
de trabalho. Os colaboradores do 
hospital vêem nosso trabalho com 
respeito e nos apoiam, as equipes de 
enfermagem e médica sorriem e se 
divertem com nossa presença, sendo 
que muitas vezes participam junto da 
brincadeira percebendo o quanto a 
alegria beneficia seus pacientes, na 
verdade, o quanto isso os beneficia 
também”, comemora.

As palavras de Elisabete ilustram 
o cenário em cada quarto do hospital. 
Pacientes com câncer, outros tratan-

do um quadro clínico de depressão, 
ou até mesmo cuidando de bebês 
recém nascidos, sorriam com a pre-
sença de cada personagem. “Através 
de nossa presença e nossas atitudes, 
mostramos como pequenos gestos e 
o real desejo de fazer o bem e cuidar 
de alguém, podem transformar o am-
biente e as pessoas envolvidas”, diz.

A assistente administrativa do 
hospital Silvana Borsato, não escon-
de a alegria e satisfação ao se vestir 
de palhaço. Silvana trabalha há dois 
anos como voluntária, e foi após um 
episódio envolvendo um ente fami-
liar, que ela começou a se interessar 
pela ação.

“Minha irmã se tratou contra um 
câncer, e naquela época diziam que 
seria difícil ela vencer a doença. Eu 
estava ao lado dela e percebi o quão 
importante era ajudar alguém atra-
vés das palavras, levando alegria. O 
resultado foi que ela venceu a doença 
e eu começei a fazer esse trabalho”, 
conta.

A fantasia, na opinião de Sil-
vana, vai além de um simples gesto 
de solidariedade. “Quando estamos 
fantasiados conseguimos sair por mi-
nutos da realidade e focar no sentido 
da vida que é ter a missão de fazer 
o bem”, diz. O trabalho voltado aos 
pacientes, e sem ajuda financeira, é 
visualizado de forma positiva por Sil-
vana.

“Somos voluntários, não busca-
mos atividade financeira e sim ati-
vidade de doação, quem presta esse 
serviço recebe amor e carinho. Meu 
sentimento quanto a esse trabalho 
é só quem participa sabe o quanto é 
emocionante, sensacional e gratifican-
te”, diz.

O estudante de medicina, João 
Vítor Frozi é vinculado a Parceiros Vo-
luntários e participa da ação há quase 
dois anos. É vestido de Batman que por 
minutos alegra a vida de cada paciente. 
Foi após passar por uma cirurugia e fi-
car duas semanas no hospital, que Frozi 
decidiu começar o trabalho voluntário.

 “Acredito ser importante para 
os pacientes terem o sentimento de 
energias positivas, isso transmite uma 
sensação de gratificação. É um grupo 
grande, mas que consegue ser coeso. 
Realizamos em torno de três ações ao 
mês”, afirma. 

Candidatos na lista de espera do ProUni devem 
confirmar informações até esta terça-feira

A lista de espera do ProUni será 
usada pelas instituições de ensino na 
convocação de candidatos para pre-
enchimento de bolsas eventualmente 
não ocupadas

Os candidatos que estão na lista 
de espera do Programa Universidade 
para Todos (ProUni) têm até esta terça-
-feira, 14, para levar a documentação 
solicitada às instituições de ensino su-
perior. O resultado da lista de espera 
está disponível desde sexta-feira,10, e 
pode ser consultado nas próprias ins-

tituições.
O candidato que constar na lista 

deve apresentar à instituição os docu-
mentos que comprovem as informa-
ções prestadas na ficha de inscrição. 
Cabe ao estudante verificar os horários 
e o local em que isso deve ser feito. 
A documentação necessária pode ser 
verificada no site do ProUni.

A lista de espera do ProUni será 
usada pelas instituições de ensino na 
convocação de candidatos para pre-
enchimento de bolsas eventualmente 

não ocupadas. As instituições recebem 
a classificação dos estudantes por cur-
so e turno, segundo as notas obtidas 
no Exame Nacional do ensino Médio 
(Enem) de 2016.

O ProUni oferece bolsas de estudo 
integrais e parciais (50%) em institui-
ções privadas e comunitárias de educa-
ção superior, em cursos de graduação 
e sequenciais de formação específica, a 
estudantes brasileiros sem diploma de 
nível superior. Neste semestre, foram 
ofertadas 214.242 bolsas.

A ação visa também a interação com funcionários do hospital, que entendendo o 
objetivo do trabalho, apoiam a causa.



Jornal Gazeta - terça-feira, 14 de Março de 201710 saúde

Personal Fight: 
Entenda um 
pouco mais 
sobre a 
modalidade 
que anda 
fazendo 
muito sucesso 
nos studios e 
academias do 
mundo todo

O trabalho personalizado base-
ado em técnicas e movimentos de 
lutas vem se tornando sucesso entre 
os amantes do exercício. Além de 
uma atividade intensa e de curta du-
ração facilitando  a  rotina diária   no 
mundo moderno , o planejamento e 
realizado de forma personalizada , 
facilitando os ganhos , resultados e 
aprendizagem técnica . 

Por trabalhar a nível pessoal, o 
Personal Figth é um programa de trei-
namento excelente tanto para atletas 
que busquem a melhor performance 
e desenvolver técnicas quanto para 
quem procura um treinamento para 
emagrecimento ou mesmo adquiri 
um estilo de vida mais saudável. As 
técnicas utilizadas passam por muay 
tay , jiu jitsu , treinamento funcional 
entre outras . 

A temida bactéria do ovo pode 
combater câncer

A salmonella é uma bactéria que 
causa intoxicações extremamente 
agressivas (mata mais de 380 pesso-
as por ano, só nos EUA). Muitas ve-
zes presente em ovos mal cozidos, 
essa assustadora vilã agora surge 
como uma possível alternativa para 
a cura do câncer, a partir de dados 
presentes num estudo publicado na 
revista Science Translational Medici-
ne.

Segundo a pesquisa, essa bac-
téria assustadora é capaz de fazer 
o sistema imunológico combater as 
células cancerígenas, por enquanto 
em ratos. Para tanto, foi criada uma 
versão modificada da salmonela em 
laboratório, para produzir uma pro-
teína chamada flagelina B (FlaB).

Quando colocada no organis-
mo dos roedores, ele “infectou” os 
tumores e irritou e posteriormente 
despertou o sistema imunológico 
das cobaias, iniciando um ptocesso 
de ataque aos tumores. O resultado? 
Em praticamente a metade dos ra-
tos, os tumores regrediram, a ponto 
de tornarem-se indetectáveis.

Bactéria tem se mostrado capaz de estimular sistema imunológico, combatendo 
células cancerígenas

Um dos autores do estudo, 
Haeg Rhee, afirma que a bactéria 
não contaminou os ratos, e que as 
estirpes bacterianas utilizadas são 
seguras. Mas mesmo com resultados 
otimistas, as pesquisas seguem, e é 

provável que muito em breve, o pro-
cedimento seja experimentado em 
humanos.

 A partir daí, pode ser tratado 
com uma nova possibilidade de tra-
tamento.

Aline Rodrigues 

Personal Trainner (CREF 024163)
Especialista em Atividade Física e 
Saúde 
Mestre em Ciência do Movimento Hu-
mano 

Como em todas as modalidades 
é preciso ter cuidado com o profis-
sional contratado, com sua formação 
técnica e profissional e principalmen-
te com o conhecimento necessário 
para a prática para você e seu meta-
bolismo. 

Exija uma avaliação física, an-
tropométrica e postural assim como 
a apresentação de um planejamento 
especifico pra você. Seu treinador 
pessoal deve estar pronto para lhe 
oferecer todas as informações neces-
sárias em relação a progressão do seu 
treinamento. 

As aulas são dinâmicas e de curta 
duração o que facilita bastante a vida 
moderna, onde muitas vezes precisa-
mos otimizar nosso tempo para ad-
quirir hábitos saudáveis e necessários 
para um bem viver.

Videogames interativos podem auxiliar 
pacientes em reabilitação
Tecnologia é usada na reabilitação de indivíduos com lesões cerebrais, 
tornando o processo mais agradável para pacientes

Vivemos na era da realidade 
virtual, e os videogames, hoje 
em dia, conseguem ser muito 
mais interativos. Essa nova dinâ-
mica dos jogos vem sendo usada 
como um instrumento alternati-
vo para otimizar a reabilitação 
de pacientes com lesões cere-
brais.

Em 2008 foi publicado um 
dos primeiros estudos sobre o 
tema, na revista americana Pysi-
cal Therapy. 

As pesquisas acompanha-
ram um menino com alterações 
motoras que após 11 sessões de 
treinamento com o Nintendo 
Wii de jogos que incluem boxe, 
tênis, boliche e golfe, apresen-
tou melhora significativas tanto 
no equilíbrio quanto na mobili-
dade.

Nova geração de videoga-
mes

Um dos aspectos positivos 
desses games de última geração 
é funcionar como uma forma de 
entretenimento benéfica, visto 
que sua execução tira o usuário 
da inércia, fazendo com que re-
alize movimentos, ao invés de 
permanecer na mesma posição 
por longas horas.

Esse tipo de videogame pos-
sui uma interface diferente dos 
jogos convencionais, que trans-
forma os movimentos corporais 
em informações para o sistema, 
reconstruindo assim os movi-
mentos dos membros. 

Essa característica faz com 
que a tecnologia possa ser uti-
lizada usada nas sessões de re-

Videogames de última geração podem trazer benefícios para pacientes em reabilitação

abilitação, tornando o processo 
bem mais agradável para o pa-
ciente.  

Durante o jogo, o paciente 
precisa acertar os movimentos 
de um determinado esporte a 
fim de obter uma pontuação. 
Esse tipo de estímulo visual 
pode aumentar a capacidade 
de concentração do indivíduo. 
Outros benefícios incluem me-
lhora da agilidade, coordenação 
motora, força muscular e equilí-

brio - ou seja, facilita atividades 
como caminhar, subir e descer 
escadas ou mesmo levantar de 
uma cadeira.

Esse tipo de reabilitação já 
é indicada para pacientes com 
AVC (acidente vascular encefá-
lico), problemas de equilíbrio, 
sequelas de queimaduras, crian-
ças portadoras de algum tipo de 
deficiência (como síndrome de 
Down) e idosos em geral, dentre 
outros.



Jornal Gazeta - terça-feira, 14 de Março de 2017 saúde 11

Trabalhar sentado aumenta 
barriga e eleva risco de infarto

Não é novidade que o sedenta-
rismo traz muitos prejuízos à saúde. 
A falta de atividade física afeta nos-
sa disposição para as tarefas diárias, 
aumenta o risco de problemas cardio-
vasculares e respiratórios e contribui, 
significativamente, para o ganho de 
peso. 

Mas passar longos períodos na 
mesma posição pode ter um impacto 
bem maior do que você pensa no ta-
manho da sua barriga.  

Essa é a conclusão de um estudo 
da Warwick University (Coventry -Rei-
no Unido), que calculou com precisão 
o efeito direto que isso pode ter na 
circunferência abdominal. 

Durante a pesquisa, a equipe li-
derada pelo Dr. Willian Tigbe moni-
torou por uma semana 111 trabalha-
dores em Glasgow, na Escócia (entre 
2006 e 2007). Dentre os participantes 
do estudo, 55 desempenhavam fun-
ções de escritório, permanecendo 
sentados por longas horas. O restante 
realiza entregas nas ruas, movimen-
tando-se a maior parte do tempo.

Os trabalhadores acompanhados 
pela equipe tinham hábitos relativa-
mente saudáveis, não eram fumantes 
e apresentavam histórico familiar li-
vre de doenças cardiovasculares ou 
diabetes. Ainda assim, apresentaram 
diferenças significativas em relação 
à circunferência do quadril: quem 
trabalhava sentado apresentava uma 
média de 97 cm., enquanto os que 
realizavam as entregas não passavam 
de 94 cm.

O risco de sofrer ataque cardio-
vascular também se mostrou maior na 
parcela de trabalhadores que perma-
necia longos períodos sentados: 2,2% 
contra 1,6% (entregadores). Além dis-

so, o IMC (Índice de Massa Corporal) 
médio dos sedentários também se re-
velou quase um ponto maior. Ou seja: 
uma variação de quase 3 kg no peso 
de duas pessoas da mesma altura. 

Mas o pior é que os resultados 
da pesquisa apontam efeitos nocivos 
cumulativos no caso de pessoas que 
passam muito tempo sentadas:  a par-
tir de cinco horas diárias na mesma 
posição, cada hora a mais que perma-
necemos assim chega a representar 
um aumento de aproximadamente 
2cm na circunferência do quadril, 
além de um risco 0,2% maior de ocor-
rência de problemas cardiovasculares.

E a solução defendida pelo Dr. 
Tigbe para esse panorama preocu-
pante é a mudança de hábitos: pelo 
menos 15 mil passos diários ou sete 
horas por dia de pé, para compensar 
o tempo sentado. Parece muito e para 
alguns, pode ser difícil seguir o con-
selho médico, mas não há dúvida de 
que adotar essa prática pode ajudar a 
alcançar medidas mais bem saudáveis.

Consumo de açúcar no Brasil está entre os 
mais altos do mundo
Além de doces, alimentos industrializados e até mesmo itens considerados 
saudáveis levam grandes quantidades da substância na sua composição

Consumo excessivo de açúcar 
faz mal à saúde, é fato. A lista de 
problemas atribuídos a esse mau 
hábito alimentar não para de cres-
cer - obesidade, diabetes, cáries, 
câncer, hipertensão, dentre ou-
tros. 

A cada dia, pesquisas cientí-
ficas apontam mais e mais distúr-
bios que têm a substância como 
principal vilã. Mesmo assim, os 
brasileiros mantém um padrão de 
alto consumo de alimentos ricos 
no ingrediente. São 55 kg de açú-
car por ano – um número alto se 
comparado à média mundial, que 
fica em torno de 21 kg.

Atualmente, a obesidade atin-
ge cerca de 500 milhões de pes-
soas no planeta, segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). 

E as orientações para contro-
le dessa verdadeira epidemia in-
cluem a ingestão individual de, no 
máximo, seis colheres de açúcar /
dia (o que equivale a 50 gramas, 
aproximadamente). 

Mas aí surge outro grande 
desafio: escolher alimentos que 
não escondam a substância dentre 
seus componentes.  E é justamen-
te nesse ponto que a situação se 
complica.

O vilão escondido
Não são apenas os doces 

propriamente ditos que contém 
açúcar: muitos alimentos salgados 
também levam o ingrediente na 
sua composição.  

Isso sem falar em itens con-
siderados “saudáveis”, como bar-
rinhas de cereal, sucos naturais 
(caixinhas longa-vida), iogurtes, 
gelatinas e tantos outros. Na dúvi-
da, vale conferir o rótulo.

Mas o fato é que mesmo quan-
do o fazemos - desafiando as letras 
minúsculas - corremos o risco de 

encontrar o açúcar sob o disfarce 
de denominações bem mais sutis, 
como glicose, dextrose, maltose, 
concentrados de frutas e outras. 
Por isso a outra dica é identificar 
se o vilão está entre os primeiros 
ingredientes listados: nos rótulos, 
eles aparecem em ordem decres-
cente de quantidade.

Abaixo, uma lista com alguns 
alimentos industrializados que 

contém açúcar em sua composição. 
Fique atento à sua colocação 

na listagem:
AMENDOIM JAPONÊS – amendoim, farinha de trigo, AÇÚCAR, sal, molho 
de soja.
CALDO DE CARNE – sal, gordura vegetal, amido, AÇÚCAR, alho, carne 
bovina, pimenta vermelha, salsa, louro, realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico, aromatizantes, corantes caramelo e 
urucum, acidulante ácido cítrico.
CATCHUP – polpa de tomate, AÇÚCAR, vinagre, glicose e sal.
ERVILHA EM CONSERVA – ervilhas, água, AÇÚCAR e sal.
LASANHA CONGELADA – carne bovina, polpa de tomate, condimentos 
naturais, sal, AÇÚCAR, amido modificado, pimenta branca, creme de leite, 
margarina, leite em pó, água, ovo, muçarela e parmesão, presunto e “aro-
ma de fumaça”.
MAIONESE – água, óleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteu-
rizados, sal, AÇÚCAR, suco de limão.
MOLHO DE TOMATE – tomate, cebola, sal, AÇÚCAR, amido, óleo vegetal, 
salsa, aipo, pimenta do reino.
PEITO DE PERU DEFUMADO – carne de peito de peru, sal, proteína de 
soja, AÇÚCAR.
GRANOLA – ½ xícara (40g) possui 12g de AÇÚCAR;
LEITE DE SOJA – 1 copo (200ml) possui 9g de AÇÚCAR;
SUCO DE UVA INDUSTRIALIZADO – 1 copo (200ml) possui 15 gramas 
de AÇÚCAR;
IOGURTE LÍQUIDO INDUSTRIALIZADO – 1 copo (200ml) possui 20 gra-
mas de AÇÚCAR.

Novo teste de sangue promete identificar 
presença e localização de tumores

Uma pesquisa desenvolvida na 
Universidade da Califórnia, em San 
Diego, traz a possibilidade de uma 
nova técnica para diagnóstico não–
invasivo na detecção do câncer em 
estágio inicial: um exame de sangue 
capaz de identificar não só a pre-
sença, mas também a localização de 
tumores.

A aplicação da técnica traz uma 
alternativa aos procedimentos cirúr-
gicos para biópsia. Atualmente, já 
existem exames de sangue que de-
tectam o DNA liberado por células 
cancerígenas, identificando traços 
de tumores na corrente sanguínea. 
Mas eles não conseguem indicar a 
localização do câncer.

Segundo Kun Zhang - professor 
de Bioengenharia da Universidade 
da Califórnia e coautor do estudo, 
publicado na revista Nature Genetics 
– saber a localização do tumor é crí-
tico para a efetividade da detecção 
precoce da doença. E o novo teste 
fornece essas informações cruciais, 
levando os médicos diretamente ao 
órgão que está sendo atacado pelas 
células cancerígenas.

O pesquisador explica que 
quando um tumor se estabelece em 
determinada parte do organismo, 
ele compete com as células normais 

por espaço e nutrientes, matando-as 
no processo. E a célula normal mor-
ta libera seu DNA na corrente san-
guínea, o que pode identificar qual 
tecido está sendo afetado. “Assim, o 
método rastreia uma assinatura par-
ticular do DNA chamada CpG, capaz 
de identificar cada tecido no orga-
nismo”, esclarece.

Mas Zhang ressalta que são 
necessários mais estudos para a 
técnica ser disponibilizada para a 
comunidade médica. E finaliza “É 
uma prova de conceito, mas para 
levar esta pesquisa para o estágio 
clínico, precisamos trabalhar com 
oncologistas para otimizar e refinar 
o método”.

Nova exame de sangue pode ajudar na detecção precoce do câncer
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Esportivo perde segunda partida 
consecutiva e Badico deixa o clube
Técnico comandou a equipe em 24 jogos, em 2016 e 2017, conquistando 9 
vitórias, 9 empates e sofrendo 6 derrotas, duas delas na atual temporada 

O Esportivo perdeu mais uma na 
Divisão de Acesso. A equipe de Bento 
Gonçalves ainda não pontuou na com-
petição, e no último domingo foi der-
rotado pelo placar de 3x2 pelo Brasil 
de Farroupilha no Estádio das Casta-
nheiras. Com a derrota, o técnico Ri-
naldo Costa (Badico) deixou a equipe 
Alviazul.

No primeiro tempo, o Esportivo 
começou controlando as ações da 
partida, realizando boas jogadas ofen-
sivas em busca do gol. Logo aos 8 mi-
nutos, em cobrança de falta, Cadozo 
subiu mais alto que a defesa, cabece-
ando próximo do gol adversário. Aos 
17 minutos, em jogada de infiltração, 
Gustavo Almeida ficou na cara do gol, 
balançando as redes na saída de Isma-
el, abrindo o placar da partida. Após 
o gol, o Esportivo continuou pressio-
nando, conseguindo mais uma grande 
oportunidade, desta vez com Léo, o 
qual, na pequena área, cabeceou para 
fora. No final da etapa, o Brasil che-
gou ao ataque com finalizações de 

Michel e Matheus Laguna, obrigando 
o goleiro Muller a fazer grande defesa. 

Na etapa final, o Brasil de Far-
roupilha começou pressionando os 
visitantes em busca do empate. Após 
boas chances de gol, aos 20 minutos, 
os donos da casa chegaram a igualda-
de com gol de Marquinhos. Porém, 
pouco depois, o Esportivo voltou a 
ficar à frente do marcador, com gol 
anotado por Gustavo Sapeka, 2 a 1. O 
Brasil, correndo atrás do prejuízo, foi 
para o ataque em busca do resultado. 
Com dois gols de Aldir, aos 35 e aos 43 
minutos, o Brasil de Farroupilha virou 
a partida, conquistando a vitória pelo 
placar de 3 a 2. 

Na próxima rodada, o Esportivo 
buscará a sua reabilitação na Divisão 
de Acesso enfrentando a equipe do 
Glória, na quarta-feira, dia 15, às 20h, 
no Estádio Altos da Glória, em Vacaria.

A queda de Badico
A direção do Esportivo anunciou, 

na tarde desta segunda-feira, dia 13, 

o desligamento do técnico Badico, do 
comando do clube. O seu auxiliar téc-
nico, Alex Xavier comandará a equipe 
de forma interina até o anúncio do 
novo treinador. Em 2017, Badico re-
alizou apenas dois jogos no comando 
do clube pela Divisão de Acesso, não 
conquistando nenhuma vitória. 

O Presidente do Clube Esportivo, 
Guilherme Salton, em conjunto com 
os vices-presidentes, realizou uma 
avaliação da equipe até o momento, 
constando insatisfação quanto aos 
resultados neste início da Divisão de 
Acesso, resultando na demissão de 
Badico. A direção já está analisando 
o mercado para definir o técnico para 
dar prosseguimento aos trabalhos vi-
sando o acesso à elite. 

“Agradeço a diretoria do clube 
pela oportunidade, a torcida pela vi-
bração, a imprensa pela fiel cobertu-
ra, mas, em especial, aos atletas que 
estiveram ao meu lado neste perío-
do em que estive à frente da equipe 
como técnico”, ressalta Badico.

Atletas da ADHV conquistam 
bons resultados no Donwhill do 
Basalto, em Nova Prata
Ao todo, dez atletas subiram ao pódio neste 
final de semana

A Associação Donwhill do Vinho 
(ADHV), conquistou bons resultados 
no Donwhill do Basalto, competição 
realizada no último final de semana, 
nos dias 11 e 12, em Nova Prata. Ao 
todo, dez atletas bento-gonçalvenses 
subiram ao pódio, sendo quatro de-
les conquistando o primeiro lugar da 
competição estadual. 

Pela categoria Elite, o piloto 
Lucas Bertol garantiu a segunda po-
sição da prova. Na categoria Master 
A2, Diogo Zanetti conquistou o lugar 
mais alto do pódio, seguido pelo atle-
ta Filipe Spader, que ficou com a se-

gunda colocação. Já na categoria Mas-
ter A3, Daniel Dal Castel terminou a 
competição na 3ª posição.

Pela categoria Veteranos, Dani-
lo Spader se consagrou campeão da 
prova; na sub-23, Igor Lorenzon ficou 
com o 2º lugar; na Master C, Lauri 
Weber conquistou a primeira colo-
cação da prova; na categoria infan-
to, Erik Weber ficou com o 1º lugar, 
seguido por Leonardo Becker, o qual 
terminou na segunda posição; na in-
fantil, novamente Erik Weber esteve 
entre os melhores da prova, ocupan-
do a 2ª colocação.

Bento Kids de Jiu Jitsu 
movimenta Bento 

O Bento Open Kids de Jiu Jitsu, 
organizado pela Associação Bento-
-Gonçalvense de Jiu Jitsu (ACBJJ), reu-
niu, no último domingo, dia 12, no 
Ginásio Municipal de Esportes, apro-
ximadamente 150 atletas de diversas 
regiões do estado em sua primeira 
edição. 

A Equipe A Jiu Jitsu, de Novo 
Hamburgo, conquistou o lugar mais 
alto no pódio, seguido pela ACBJJ e a 
JA JJ de Vacaria. 

Com o objetivo de incentivar a 
prática e o espírito esportivo através 
do Jiu Jitsu, a ACBJJ promoveu pela 
primeira vez uma competição volta-
da exclusivamente às crianças. Com 
a participação de um grande número 
de equipes e com a diversão sendo le-

vada como primeiro plano dentro do 
tatame, os jovens atletas puderam ter 
a experiência de disputar uma com-
petição, muitos deles, pela primeira 
vez. 

A Equipe A de Novo Hamburgo 
conquistou o título com 137 pontos 
somados, sete pontos a mais que o 
representante de Bento Gonçalves, o 
qual ficou com a segunda posição no 
pódio com 132 pontos. Completando 
o pódio da competição, a JA JJ de Va-
caria ficou com a terceira colocação, 
conquistando 84 pontos. 

Segundo o organizador do even-
to, André Cristofoli, o objetivo é rea-
lizar a segunda edição do Bento Open 
Kids ainda neste ano de 2017, previs-
ta para setembro.

Dez atletas bento-gonçalvenses subiram ao pódio, sendo quatro deles conquistando o 
primeiro lugar da competição estadual

Sábado aconteceu a 4ª rodada da Liga Parceria da Serra
A Liga Parceria da Serra de Fu-

tebol Amador está na metade, e no 
último sábado, dia 11, aconteceu a 
quarta rodada, com jogos realizados 
em Farroupilha.

A rodada deixa algumas equipes 
com sinal de alerta ligado, pois preci-
sam pontuar se ainda quiserem buscar 

a classificação e se recuperar na se-
gunda metade da fase classificatória.

No campo do Mundo Novo as 
equipes do Oliveira e Santana entra-
ram em campo em busca da liderança, 
já que ambas as equipes estavam com 
100% de aproveitamento e com os 
mesmos 9 pontos, porém em um jogo 

muito disputado e com a arbitragem 
sendo contestada por ambas as par-
tes o jogo não saiu do zero.

Já no segundo da tarde os donos 
da casa do Mundo Novo receberam 
o Pôr do Sol e foram derrotados em 
suas dependências pelo amplo placar 
de 5 a 1.

Competição aconteceu pela primeira vez no último final de semana em Bento Gonçalves

Começa hoje venda de ingressos para 
acompanhantes de sócios na Supercopa

A venda de ingressos para a Su-
percopa de Futsal começará nesta 
terça-feira, 14. 

Para a decisão entre a Associa-
ção Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) 
e Corinthians, os sócios em dia terão 
entrada gratuita. 

A novidade é que até o dia 18, 
a venda de ingressos é exclusiva para 
acompanhante de sócios.

Os sócios poderão adquirir o seu 
ingresso na Loja Paixão Laranja, que 

estará aberta de terça a sexta-feira, 
das 13h às 18h. No sábado, 18, a loja 
também abrirá no mesmo horário. O 
valor do ingresso será de R$ 20,00 e 
cada sócio poderá adquirir no máxi-
mo duas entradas.

A partir de domingo, 19, os in-
gressos começarão a ser vendidos 
para o público em geral. As entra-
das serão comercializadas em alguns 
pontos de venda em Carlos Barbosa e 
também pela internet por R$ 20,00 (a 

venda online terá acréscimo de taxas 
de serviço). No dia do jogo, o valor 
será R$ 30,00.

A decisão da Supercopa definirá 
o supercampeão brasileiro na disputa 
entre o atual campeão da Taça Brasil, 
que é a ACBF, e o atual campeão da 
Liga Nacional de Futsal (LNF), que é o 
Corinthians. 

O título será decidido em um 
jogo único, na cidade de Carlos Babo-
sa, no dia 25 de março, às 12h.

O valor do ingresso será de R$ 20,00 e cada sócio poderá adquirir no máximo duas entradas
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Bento Vôlei encerra a Superliga com vitória
Na última partida da primeira fase do campeonato, equipe da serra 
derrotou o Canoas

A Superliga 2016/2017 acabou 
com abraço de vitória para o Bento 
Vôlei. O time de Bento Gonçalves 
venceu, por 3x2, o clássico contra o 
Canoas. A partida, válida pela última 
rodada do returno, ocorreu no Giná-
sio La Salle, em Canoas. 

O time de Bento Gonçalves fecha 
a participação na principal competi-
ção de Vôlei do Brasil na nona colo-
cação.

O confronto começou melhor 
para o Bento Vôlei. No primeiro set, 
após equilíbrio até o oitavo ponto, a 
equipe de Bento Gonçalves conseguiu  
vantagem e chegou a abrir cinco pon-
tos no marcador. Após a diferença, o 
grupo da serra administrou o placar e 
fechou o set por 25x20. 

O segundo set, foi semelhante ao 
anterior, após  disputa acirrada até a 
metade, o time serrano disparou no  
placar e venceu o set por 25x18. O 
terceiro foi mais equilibrado, porém, 
no fim do set, a equipe de Canoas 
abriu e encerrou por 25x20. 

No quarto set, o mais acirrado do 
confronto, as duas equipes mantive-
ram a igualdade até o fim, até que os 
mandantes conseguiram a vantagem 
mínima e conquistaram o 26x24.

No tie-break, o grupo de Bento 
Gonçalves comandou o placar do iní-
cio ao fim e fechou set por 15x13 e o 

jogo por 3x2.
“Tivemos uma atitude boa, mui-

to positiva. O time está de parabéns 
pela vitória, todos os atletas se supe-
raram, isso que é importante. Conti-
nuamos honrando o projeto, que é o 
que Bento Gonçalves merece”, citou o 
técnico da equipe, Paulão.

Com o resultado, os gaúchos 
ficam com  23 pontos na tabela de 
classificação e terminam a Superliga 
na nona colocação.

Na competição, a equipe de Ben-
to Gonçalves conquistou apenas oito 
vitórias em 22 jogos, possuindo 36% 
de aproveitamento no campeonato, 
somando 23 pontos na tabela de clas-
sificação, ocupando a 9ª posição, dis-
tante da zona do rebaixamento.

PLAYOFFS - confrontos:
Sada Cruzeiro x Canoas
Taubaté x Juiz de Fora
SESI-SP x Minas
Vôlei Kirin x Montes Claros

Classificação final:
1º Sada Cruzeiro: 61
2º Tautabé: 52
3º SESI-SP: 52
4º Brasil Kirin: 43
5º Montes Claros: 37
6º Minas: 34
7º JF Vôlei: 31
8º Canoas: 28
9º Bento Vôlei: 23
10º Maringá Vôlei: 19
11º São Bernardo: 12
12º Caramuru/Castro: 5

Farrapos vence na 
estreia do Gauchão
Equipe de Javier Cardozo derrotou o URSM pelo 
amplo placar de 88 a 0

O Farrapos Rugby Clube venceu 
na estreia do Campeonato Gaúcho de 
2017 com vitória sobre o Universitá-
rio de Santa Maria (URSM), pelo pla-
car de 88 a 0, em confronto realizado 
na tarde do último sábado, dia 11, no 
Estádio da Montanha. Colocando a 
sua superioridade dentro de campo, 
a equipe bento-gonçalvense provou 
que vem para a competição em bus-
ca do oitavo título seguido, visando 
manter a sua hegemonia no estado. 

O Farrapos construiu o placar 
com tries de Frison, Ângelo (2x), Bar-
reto, Duda (2x), Scopel (2x), Mateus, 
Pardal, Daian e Marangoni, e com 
conversões anotadas por Scopel e Fri-
son, conquistando a vitória sobre os 

recém promovidos à elite pelo placar 
de 88 a 0. 

Pela categoria intermediária, o 
Farrapos derrotou os visitantes pelo 
placar de 56 a 5. Já pela categoria 
M19, a equipe da casa protagonizou 
mais uma grande atuação nos grama-
dos, superando a equipe de Santa Ma-
ria pelo placar de 43 a 0. 

Na próxima semana, nos dias 18 
e 19 de março, o Farrapos estará dis-
putando o Total Sevens, competição 
mais importante do país na modalida-
de de sete jogadores. 

Pelo Campeonato Gaúcho, a 
equipe volta a jogar apenas no dia 25 
de março, enfrentando o Brummers, 
fora de casa. 

Academia de desenvolvimento da 
CBRU em funcionamento no RS 
atende em novos horários

A Academia de Desenvolvimento 
da Confederação Brasileira de Rugby 
(CBRU) passará a atender com novos 
horários, além de, locais para maior 
impacto em termos de quantidade de 
praticantes. 

Em Bento Gonçalves a 
Academia funcionará nos 
seguintes dias:
Segundas – 19:00 as 21:00
Quartas – 19:00 as 21:00
Quintas – 14:00 as 16:00

Para os treinos de terças, o local 
será em Novo Hamburgo junto ao 
Colégio Pasqualine (Rua Londrina, 
93) oportunizando que todos da re-
gião metropolitana possa ter acesso 
ao treino. 

O horário de treino em 
Novo Hamburgo será:

14:00 as 16:00
Estão convidados a participar 

dos treinos em ambos os locais, to-
dos os juvenis que já foram selecio-
nados nas atividades realizados no 
RS e também jogadores adultos mas-
culinos e femininos, além das juvenis 
femininas.

Conforme Javier Cardozo, técni-
co da Academia de Desenvolvimento 
no RS “Esses serão os dias, horários e 
locais dos treinos durante a semana… 
até conseguir um auxilio de transpor-
te colocamos as terças na regiao me-
tropolitana para todos os atletas te-
rem possibilidades. Muito importante 
somar atletas adultos e femininos nos 
treinos, tem jogadores com grande 
potencial no nosso estado e chegou 
a hora de colocar eles nas seleções 
nacionais. Conto com apoio de todos, 
vamos fazer crecer o rugby em nosso 
estado e fazer acontecer.”

Bento Vôlei encerra competição com vitória sobre o Canoas

O confronto começou melhor para o Bento Vôlei

Academia atende de segunda à quinta-feira em Bento



Jornal Gazeta - terça-feira, 14 de Março de 2017
polícia14

10kg de cocaína são apreendidos 
pela PRF na sexta-feira, 10, em fisca-
lização na subida da Serra das Antas. 
Os policias deram ordem de parada a 
dois homens em uma motocicleta que 
se deslocavam com destino a Bento 
Gonçalves, na altura do trevo de aces-
so a Tuiuty. 

Eles fugiram da abordagem e 

10kg de cocaína são apreendidos, 
mas suspeitos conseguem fugir

realizaram inúmeras ultrapassagens 
forçadas, pondo em risco os demais 
usuários da rodovia. Próximo ao trevo 
de acesso à comunidade de Farias Le-
mos, os policiais rodoviários federais 
perceberam que o passageiro da mo-
tocicleta jogou um objeto no acosta-
mento da rodovia, mas continuaram o 
acompanhamento.

Ao entrarem na cidade de Bento 
Gonçalves foram seguidos por cer-
ca de 1 km, mas os dois indivíduos 
conseguiram fugir. Assim, os policiais 
rodoviários federais retornaram ao 
local no qual fora abandonado o ob-
jeto pelo passageiro e na delegacia, 
constataram que se tratava de meio 
quilo cocaína.

A PRF realizou a cerimônia de 
posse do chefe da delegacia PRF 
em Bento Gonçalves, Lucas Mar-
tins, na manhã de sexta-feira, 10, 
no auditório do Instituto Federal, 
na cidade de Bento Gonçalves. A 
solenidade reuniu diversas autori-
dades e contou com a presença de 
praticamente todos policiais rodo-
viários federais que estão lotados 
na delegacia.

Mais de 70 pessoas compare-
ceram ao evento. A mesa, presidida 
pelo Superintendente da PRF no 
RS, Pedro de Souza da Silva, tam-
bém contou com os prefeito de 
Bento Gonçalves, Veranópolis e Ga-
ribaldi, além da reitora do IFRS-BG.

Em seu discurso, Lucas Martins 
destacou o trabalho que vem sen-
do feito pelos policiais na região 
e se comprometeu a não medir 
esforços para que os resultados 
continuem expressivos, tanto no 
combate à criminalidade quanto na 
redução de acidentes e preserva-
ção de vidas. Já o prefeito de Bento 
Gonçalves destacou a postura do 
chefe da delegacia PRF que em di-
versas oportunidades procurou a 
administração do município com 
a clara intenção em trabalhar em 
prol da sociedade da região da ser-
ra. Por fim, o Superintendente da 
PRF, Pedro Souza, enfatizou a sua 
confiança no trabalho do policial e 

Chefe da PRF em Bento Gonçalves 
toma posse oficialmente 

se mostrou satisfeito com os resul-
tados já obtidos. 

Em seu discurso, o superinten-
dente citou o grande volume de 
apreensões, prisões e a expressiva 
redução do número de mortos na  
rodovia, desde o início da gestão 
do PRF Lucas Martins à frente da 
delegacia.                       

Dois condutores foram detidos 
embrigadados durante Operação Ba-
lada Segura realizada nas primeiras 
horas do sábado, na Rua Ulysses Ro-
man Ross,  bairro Ouro Verde. Os dois 
pagaram a fiança e foram liberados. 

Um dos motoristas, de 39 anos,  
estava em uma motocicleta, e quando 
feito o teste do etilômetro foi cons-
tatada a embriaguez. Um condutor 
habilitado foi chamado para levar a 

Dois condutores são flagrados 
embriagados na Balada Segura

moto, e o homem foi preso em fla-
grante encaminhado até a Delegacia 
de Polícia. 

O motorista teve a fiança deter-
minada em R$ 980, pagou e foi libe-
rado.

Já o condutor de um Gol, de 39 
anos, passou pelo mesmo procedi-
mento e foi flagrado sob embriaguez. 
Ele foi preso, pagou fiança e também 
foi liberado.

Dois estabelecimentos comer-
ciais foram arrombados em dois dias. 
O primeiro foi na Linha Palmeiro, às 
7h45min, de quarta-feira, 08, quando 
uma jovem chegou para trabalhar e 
constatou que a porta da frente do 
estabelecimento estava arrombada e 
do interior foram furtados uma im-

Dois estabelecimentos comerciais são arrombados
pressora, um modem, um rádio, um 
roteador, um notebook, um HD exter-
no, um óculos.

Já na rua Livramento, no bairro 
Juventude, às 5h40min de quinta, 09, 
houve uma tentativa de furto arrom-
bamento. Um indivíduo, de 25 anos, 
foi flagrado por um vigilante tentan-

do arrombar um estabelecimento co-
mercial, e foi detido até a presença da 
Brigada Militar.

Ele foi encaminhado para regis-
tro na delegacia de polícia para o re-
gistro da ocorrênciae foi liberado. O 
indivíduo tem várias passagens pela 
polícia. 

Os policiais rodoviários federais retornaram ao local no qual fora abandonado o objeto pelo passageiro e na delegacia, constata-
ram que se tratava de meio quilo cocaína

A solenidade reuniu diversas autoridades e contou com a presença de pratica-
mente todos policiais rodoviários federais que estão lotados na delegacia

Chefe da delegacia PRF em Bento 
Gonçalves, Lucas Martins



Programação válida de 09/03 até 
15/03
Sujeita a alterações sem aviso 
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L’américa Shopping - 3454-1334
Salas tradicionais (2D):
R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 meia 
Salas 3D: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 
meia
Promoção de Quarta-feira: Todos 
Pagam Meia!
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L’america Shopping
Sala 1
Quatro Vidas de um Cacho-
rro (2D)(Duração 1h39min/
Drama-Comédia-Família/10 
Anos)
Todos os dias                                                       
18h40min – Dublado                                                                       

Um cachorro morre e reencarna vá-
rias vezes na Terra. Embora encontre 
novas pessoas e viva muitas aventu-
ras, ele mantém sempre o sonho de 
reencontrar o seu primeiro dono, 
Ethan, seu maior amigo e o grande 
amor de sua vida.

50 Tons mais Escuros (2D)
(Duração 1h58min/Drama-
Erótico/16 Anos)
Todos os dias

21h00- Dublado

Incomodada com os hábitos e atitu-
des de Christian Grey (Jamie Dornan), 
Anastasia (Dakota Johnson) decide 
terminar o relacionamento e focar 
no desenvolvimento de sua carreira. 
Ele, no entanto, não desiste tão fácil 
e fica sempre ao seu encalço, insistin-
do que aceita as regras dela. Tal cor-
tejo acaba funcionando e ela reinicia 
o relacionamento com o jovem milio-
nário, sendo que, aos poucos, passa 
a compreender melhor os jogos sexu-
ais que ele tanto aprecia.

A Grande Muralha (2D) 
(Duração 1h44/ Aventura, 
História/ 12 anos)
Todos os dias
16h20 - Dublado

No século XV, William (Matt Damon) 
e Tovar (Pedro Pascal) são dois mer-
cenários em busca de “pó negro” 
(pólvora). Depois de escaparem do 
ataque de uma criatura misteriosa, 
eles se encontram, acidentalmente, 
aos pés da Grande Muralha. Lá, eles 
acabam aprisionados pelos guerrei-
ros chineses, que estão na iminência 
de sofrerem um ataque. Reza a lenda 
que, a cada 60 anos, uma horda de 
monstros tenta transpassar a barrei-
ra, para se alimentar dos humanos 
que vivem do outro lado.

Kong: A Ilha da Caveira 
(2D) (Duração 1h59min/
Ação-Aventura/12 anos)
Todos os dias 
14h00 - Dublado

1944, durante a Segunda Guerra 
Mundial. Dois aviões, um america-
no e outro japonês, são abatidos 

em pleno combate aéreo. Os pilotos 
sobrevivem, chegando a uma ilha 
desconhecida no Pacífico Sul. Lá eles 
dão continuidade à batalha, sendo 
surpreendidos pela aparição de um 
macaco gigante: Kong. Em 1973, Bill 
Randa (John Goodman) tenta obter 
junto a um político norte-americano a 
verba necessária para bancar uma ex-
pedição à tal ilha perdida. Ele acredita 
que lá existam monstros, mas preci-
sa de provas concretas. Após obter a 
quantia, ele coordena uma expedição 
que reúne militares, liderados pelo 
coronel Preston Packard (Samuel L. 
Jackson), o rastreador James Conrad 
(Tom Hiddleston) e a fotógrafa Mason 
Weaver (Brie Larson).

Sala 2
Moana – Um Mar de Avetu-
ras (3D)(Duração 1h45min/
Animação-Família-Aventu-
ra/Livre)
Todos os dias
14h00
 
Há três mil anos, os melhores nave-
gadores do mundo cruzaram o vasto 
Pacífico Sul e descobriram as ilhas da 
Oceania. Mas depois, por um milê-
nio, as viagens pararam – e até hoje, 
ninguém sabe o porquê. Moana – Um 
Mar de Aventuras, do Walt Disney 
Animation Studios, traz para as telo-
nas a história sobre uma adolescente 
polinésia de 16 anos (voz de Auli`i 
Cravalho na versão original) que se 
aventura pelo Oceano Pacífico para 
desvendar o mistério que envolve 
seus ancestrais. Durante esta grande 
aventura, ela encontra o espirituoso 
e poderoso semideus Maui (voz de 
Dwayne Johnson na versão original) 
e, juntos, eles embarcam em uma via-
gem cheia de ação, enfrentando cria-
turas inusitadas, algumas até ferozes, 

Cena do filme Lego Batman: O Filme

e muita diversão.

Kong: A Ilha da Caveira 
(3D) (Duração 1h59min/
Ação-Aventura/12 anos)
Todos os dias 
16h20min e 21h - Legenda-
do
18h40min - Dublado

Shopping Bento
Sala 1
Logan (2D) (Duração 
02h17min/ Ação/ Ficção 
Cientifíca/ Aventura/ 16 
anos) 
Todos os dias 
14h30 - Dublado
21h - Dublado (exceto 
sessão de sexta-feira dia 
10/03/2017)
18h - Legendado

Em 2029, Logan (Hugh Jackman) ga-
nha a vida como chofer de limousine 
para cuidar do nonagenário Charles 
Xavier (Patrick Stewart). Debilitado 
fisicamente e esgotado emocional-
mente, ele é procurado por Gabriela 
(Elizabeth Rodriguez), uma mexicana 
que precisa da ajuda do ex-X-Men 
para defender a pequena Laura Kin-
ney / X-23 (Dafne Keen). Ao mesmo 
tempo em que se recusa a voltar à 
ativa, Logan é perseguido pelo mer-
cenário Donald Pierce (Boyd Hol-
brook), interessado na menina.

Sala 2
La La Land - Cantando 
Estações (2D) (Duração 
2h08min/ Comédia Musical/ 
Livre)
Todos os dias

18h30 - Dublado

Ao chegar em Los Angeles o pianis-
ta de jazz Sebastian (Ryan Gosling) 
conhece a atriz iniciante Mia (Emma 
Stone) e os dois se apaixonam perdi-
damente. Em busca de oportunidades 
para suas carreiras na competitiva ci-
dade, os jovens tentam fazer o relacio-
namento amoroso dar certo enquanto 
perseguem fama e sucesso.

LEGO Batman: O Filme (2D)
(Duração 1h45min/Ani-
mação/Livre)
Todos os dias
14h - Dublado

Extremamente egocêntrico, Batman 
leva uma vida solitária como o herói 
de Gotham City. Apesar disto, ele cur-
te bastante o posto de celebridade e 
o fato de sempre ser chamado pela 
polícia quando surge algum proble-
ma - que ele, inevitavelmente, resolve. 
Quando o comissário Gordon se apo-
senta, quem assume em seu lugar é 
sua filha Barbara Gordon, que deseja 
implementar alguns métodos de efici-
ência de forma que a polícia não seja 
tão dependente do Batman. O herói, é 
claro, não gosta da ideia, por mais que 
sinta uma forte atração por Barbara. 
Paralelamente, o Coringa elabora um 
plano contra o Homem-Morcego mo-
tivado pelo fato de que ele não o re-
conhece como seu maior arquinimigo.

50 Tons mais Escuros (2D)
(Duração 1h58min/Drama-
Erótico/16 Anos)
Todos os dias
16h20 - Dublado
21h - Dublado (exceto 
sessão de sexta-feira dia 
10/03/2017)

Cena do filme Kong: A Ilha da Caveira


