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Conselho Tutelar vai atrás 
de crianças fora da escola
Quase 300  crianças com idade de quatro anos não estão em sala de aula, conforme exige a lei. 
O Conselho Tutelar notifica pais e responsáveis, mas maior motivo da omisão é a falta de vagas 
nas escolas do município ou problemas com transportes
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Opinião da Gazeta 
Administrar, antes de tudo é planejar

A cada ano cresce o número de 
nascidos. Foram registradas em 2011, 
em Bento Gonçalves 1.418 crianças, 
no ano seguinte o número cresceu em 
mais de 100 nascimentos. Fora as mi-
grações em busca de trabalho, onde 
não estão contabilizadas as crianças 
que hoje estão em torno de quatro 
anos, o município enfrenta uma grave 
crise. O município oferece 972 vagas, 
somando-se as vagas preenchidas em 
escolas particulares (270), sobram 
centenas.

 Centenas de crianças estão sem 
vagas em escolas próximas às suas 
casas. À grande maioria dos exceden-
tes estão sendo oferecidas passagens 
de transporte coletivo, como se aos 
quatro anos uma criança pudesse ser 
transportada sozinha, ou seus pais 
estarem desempregados para fazer 
esta travessia diária. Como está ci-
tado na reportagem da página três 
desta edição as escolas oferecidas 
para abrigarem estas crianças ficam a 

quilômetros de suas casas, resultando 
em centenas de crianças fora da sala 
de aula e, por conseguinte, pais deso-
bedecendo o Plano Nacional de Edu-
cação, que diz que a partir de 2016 a 
matrícula do jardim A e B é universal.

 A responsabilidade é do poder 
público municipal, mas este, por sua, 
vez investiu infimamente em educa-
ção nos últimos anos. Hoje sobram 
problemas.

Aí o prefeito Guilherme Pasin, 
em seu discurso de abertura das pa-
lestras do ano no Centro da Indústria 
e Comércio, descreveu uma Bento 
Gonçalves diferente. Delirante, quer 
resolver os problemas se livrando 
das responsabilidades públicas como 
Samu e Ginásio de Esportes  entre ou-
tras, mas chama pra si a responsabili-
dade que é do Estado e  cria uma "Se-
cretaria de Segurança Pública" para 
contrabalançar. Para tanto anunciou a 
extinção de oito cargos em confiança, 
mas não fez as contas de quantos ou-

tros vai criar para a tal secretaria fun-
cionar. Sem ter ao certo também qual 
vai ser a função da secretaria, já que 
não há a existência da Guarda munici-
pal (outro custo estratosférico). Deve 
ser o de " coordenar" os trabalhos da 
Brigada, polícia Civil, Militar e Fede-
ral, além do Consepro. Como se pre-
cisassem.

 Mas, como diz o ditado, preci-
sa existir índio para que haja chefe, a 
Secretaria de Segurança vai chegar ao 
final do ano com um bom staff para 
alegria dos partidos aliados.

Como sempre existe um contra-
ponto, hoje tem a abertura da FIMMA 
Brasil, exemplo de organização de 
feira internacional, administrada por 
gestores competentes da Associação 
das Indústrias de Móveis do Rio Gran-
de do Sul, onde os gestores públicos 
poderiam buscar exemplos de exce-
lência.

Boa leitura!
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Conselho Tutelar denuncia: centenas de crianças
de quatro anos não estão na escola
Segundo dados do Conselho existem 1418 crianças de quatro. Destas,  972 estão na rede pública e em torno de 170 estão 
maticuladas em escolas particulares.  Mais de 200 pais não estão cumprindo a lei

A área da educação infantil tem 
gerado polêmicas no início deste ano 
em Bento Gonçalves. A demora em 
conseguir vagas em creches e pré-
-escolas ocasionou críticas à Secre-
taria Municipal de Educação (Smed). 
Quando o assunto envolve crianças 
entre quatro e cinco anos, os dados 
são preocupantes. De acordo com o 
conselheiro tutelar, Leonides Lavini-
ck, 972 crianças de quatro anos estão 
matriculadas no jardim A, quando, 
segundo ele, 1418 deveriam estar 
frequentando a pré-escola. A princi-
pal critica de Lavinick, é em relação a 
falta de monitoramento por parte do 
governo municipal.

“A prefeitura não faz um trabalho 
de busca ativa para esses alunos que 
estão fora da pré-escola. Vamos con-
versar com o promotor, para explicar 
que é importante conscientizar os 
pais que é obrigatório as crianças de 
quatro e cinco anos estarem na esco-
la”, explica.

O trabalho de orientação e pre-
venção, nas palavras de Lavinick, deve 
ser feito pela prefeitura. De acordo 
com o conselheiro, é difícil a comuni-
cação com a Smed. “Quando precisa-
mos de alguma informação temos que 
pedir através de um ofício. O diálogo 
existe,  mas é com muita dificuldade. 
Desde o início deste ano consegui-
mos conversar apenas por e-mail por-
que o  telefone sempre está ocupado, 
e é difícil marcar uma reunião com a 
secretária de educação”, critica.

Segundo Lavinick a Smed não 
está cumprindo com o Plano Nacio-
nal de Educação, que diz que a partir 
de 2016 a matrícula do jardim A e B 
é universal, ou seja: todas as crianças 
têm o direito de estarem matricula-
das. “Está escrito que todo município 
tem que ter a cada ano o levantamen-
to da demanda em manifesta da edu-
cação, em escolas infantis, creches e 
pré escolas, como forma de planejar 
e verificar o atendimento. O proble-
ma é que isso não está sendo feito”, 

lamenta.
A grande maioria dos casos, se-

gundo o Conselho Tutelar,  são pro-
blemas de vagas, como no caso  do 
bairro Santa Rita, onde a escola  Vânia 
Mincarone está com vagas esgotadas 
e a prefeitura disponibiliza passagem 
parao transporte Público. “A criança 
não pode ir sozinha aos quatro anos 
num  ônibus de linha e os pais estão 
em horário de trabalho”  denuncia 
Lavinick. O bairro Cohab   enfrenta 
a mesmo problema na escola  Ancel-
mo Piccoli e as crianças estão sendo 
encaminhadas  para a escola Landell 
de Moura . Acontecendo o mesmo 
nos bairros da zona norte como  Zatt 
e Ouro Verde onde as crianças estão 
sendo encaminhadas para a Escola 
Bento, no bairro Progresso.

O baixo investimento na 
educação

A principal crítica do conselheiro 
é em relação a falta de investimento 
na educação. Na visão dele, é preciso 
construir escolas e aumentar a quan-
tidade de salas de aula. Ele cita a falta 
de educandários no meio rural. “Em 
Faria Lemos, Tuiuty e São Pedro não 

têm escolas infantis, nem creche. Está 
no plano que tem que ter educandá-
rios infantis na região, mas não tem. 
De uma forma geral falta investimen-
to”, desabafa.

Lavinick enfatiza que o Conselho 
Tutelar está a disposição para atender 
casos envolvendo o não cumprimen-
to da lei do Plano Nacional de Edu-
cação. “Pedimos que se alguém sabe 
de pais que não estejam levando os 
filhos para escola denuncie para o 
conselheiro tutelar ou faça pelo dis-
que 100”, orienta.

O trabalho do conselheiro 
tutelar

Nesta segunda-feira, 27, a equipe 
da Gazeta acompanhou agentes do 
Conselho Tutelar em duas visitas no 
bairro Eucaliptos. As denúncias, se-
gundo Lavinick foram anônimas. Num 
dos casos a avó atendeu o agente, 
afirmando que os pais não estavam 
em casa. Lavinick notificou a idosa, 
que disse que o motivo da neta estar 
em casa era pelo fato de não ter con-
seguido vaga em escolas.

Os desafios da pré-escola
Em todo o país, 2,8 milhões de crianças e adolescentes, ou 6,2% dos brasi-
leiros entre 4 e 17 anos, estão fora da escola. Isso é que mostra um levan-
tamento divulgado pelo Todos pela Educação, que levou em conta dados da 
Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2014.

A presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, afirma que, 
somados aos problemas regionais, está a necessidade de diferentes estra-
tégias para cada etapa de ensino. “Na faixa de 4 e 5 anos, é um desafio dos 
municípios, já que eles que são os responsáveis por essa etapa, de criar 
essas vagas, oferecer transporte, merenda, e está mais ligado a insumos, 
financiamento”.

O MEC (Ministério da Educação) disse que tem ajudado os municípios a co-
locar mais alunos na educação infantil. “A meta de universalização deve ser 
cumprida. Há uma parcela ainda de estudantes fora da pré-escola e há proje-
tos para para tornar mais acessível a ampliação de escolas e atingir a meta”, 
disse o secretário da Educação Básica do MEC,

Para a professora da UFMS, além da quantidade de alunos na escola, é pre-
ciso pensar também na qualidade da educação. “A pré-escola não pode ser 
escolarização precoce. A criança só pode aprender de verdade a ler e a es-
crever aos seis anos. Mas, sem qualificação dos professores, [os municípios] 
vão querer botar as crianças para escrever”, diz. “A pré-escola está preocu-
pada com outras expressões, a artística, a corporal, a musical. Aprender a ler 
e escrever é consequência.

Abandono no ensino médio
Apesar da meta garantir a inclusão dos alunos de 4 e 5, já que o ensino já 
era obrigatório de 6 a 17 anos até o ano passado, o grande problema são os 
adolescentes. De acordo com os dados, 17,4% dos jovens de 15 a 17 anos 
estão fora da escola. Nessa faixa etária, os grandes problemas são o aban-
dono e a reprovação.

No ensino médio o desafio é outro, porque temos um o grande problema de 
abandono escolar. Para esse jovem do século 21, a forma de fazer ensino 
médio no Brasil é anacrônica e expulsa de cara 10% dos alunos no primeiro 
ano”, afirma Priscila.

Os números também apontam, que apesar dos desafios, houve melhora no 
acesso à educação: há mais pobres, negros e pardos e moradores de zonas 
rurais na sala de aula. “É importante destacar e celebrar que o Brasil avançou 
justamente... - em relação às populações mais vulneráveis. A gente melhorou, 
está no caminho correto, agora precisa acelerar mais ainda”, comenta. 

Muitos pais se defendem alegando que o município não oferece vaga ou transporte Conselho Tutelar faz vistorias para levanmtar  motivos e alertar para o cumprimento 
da lei que obriga aos pais matricularem crianças no jardim A

Lavinick confirma que muitos 
casos é justificado pela falta de vagas 
ou de falta de transporte escolar. Na 
segunda visita ao bairro, uma idosa 
atendeu o agente, mas negou que te-
ria um neto. 

Mais de 50% dos casos de crian-
ças e adolescentes que voltam a es-

tudar, é por consequência do trabalho 
dos conselheiros tutelares, segundo 
Lavinick.  

O conselho tutelar é formado pe-
los seguintes agentes: Leonides Lavini-
ck, Renata Coelho Cardoso, Sonia Maria 
Padilha, Paulo Ricardo de Souza, Silva-
na Teresinha Lima. 

Lavinick notifica avó de criança de quatro anos que estava em casa ao inves de estar na escola
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Agência Sine de Bento registra em 
torno de 430 encaminhamentos de 
seguro desemprego ao mês
Números elevados são reflexo da migração de atendimentos da 
população de Caxias do Sul e Farroupilha

No último dia 13 aconteceu 
um reajuste no seguro-desempre-
go. O valor da maior parcela subiu 
de R$ 1.542,24, em 2016, para R$ 
1.643,72 neste ano, representando 
um aumento de R$ 101,48. O valor 
mínimo de cada parcela do seguro-
-desemprego é de R$ 937, o mesmo 
valor do salário mínimo. Na agência 
FGTAS/SINE de Bento Gonçalves, o 
seguro desemprego gera em torno 
de 430 encaminhamentos. Com base 
ao último ano, aconteceu um leve 
aumento, e conforme diz o coorde-
nador da agência, Alexandre Maso, 
é reflexo da migração de pedidos de 
pessoas de outras cidades.

“Percebemos que começou a 

migrar pessoas de Caxias do Sul e 
Farroupilha. Aqui praticamente acon-
tece de um dia para outro. O mês 
passado vieram 440 pessoas. O fato 
do movimento em Caxias ser maior, 
afz com que essa parcela da popula-
ção nos procure”, explica.

Maso confirma que a procura 
por emprego continua grande. “Toda 
manhã atendemos na faixa de 40 a 
50 pessoas. Esta semana temos 27 
vagas de emprego disponíveis”, afir-
ma.

Como é feito o cálculo
Para calcular o valor do seguro-

-desemprego, o trabalhador deve so-
mar o salário dos três meses antes de 

ser dispensado e dividir o total por 
três. Em seguida:

*Se o resultado for menor que 
R$ 1.450,23: multiplique por 0,8;

*se o resultado for entre R$ 
1.450,24 e R$ 2.417,29: o que exce-
der 1.450,23 deve ser multiplicado 
por 0,5 e, depois, somado a 1.160,18;

*se o resultado for maior que R$ 
2.417,29: o valor da parcela será de 
R$ 1.643,72 sempre

O seguro-desemprego pode ser 
solicitado por profissionais demiti-
dos sem justa causa ou com contrato 
de trabalho suspenso (lay off), pesca-
dores artesanais em período de de-
feso e trabalhadores resgatados em 
condições análogas à de escravo.

IPVA deve ser pago até 
esta sexta-feira
Até o momento, 46,5% dos contribuintes estão 
em dia com o IPVA 2017

O prazo para pagar o IPVA 2017 
com desconto máximo de 20,8% ter-
mina na próxima sexta-feira,31. No 
mesmo dia vence a última parcela 
para os motoristas que dividiram o 
imposto em três vezes. Já na próxima 
semana, inicia o calendário confor-
me o final da placa do veículo que, a 
exemplo do ano passado, está limita-
do ao longo do mês de abril. Logo na 
segunda-feira,3, é a data-limite para 
numeração da placa que termina em 
1.

Até o momento, 46,5% dos contri-
buintes estão em dia com o IPVA 2017, 
alcançando uma arrecadação bruta de 
R$ 1,18 bilhão (R$ 1.187.014.960,78). 
Metade destes valores são creditados 
de maneira automática para as prefei-
turas conforme o munício de emplaca-
mento do veículo.

O desconto máximo definido 
para o mês de março compreende o 
abatimento de 1% sobre o valor do 
imposto e mais os benefícios dos pro-
gramas do Bom Cidadão e do Bom 
Motorista. Os condutores que não 
receberam multas nos últimos três 
anos, terão dedução de 15% - para 
quem não foi multado há dois anos, o 
índice é de 10% e quem ficou um ano 
sem infrações, o abatimento é de 5%. 
O desconto do Bom Cidadão, por sua 
vez, dará aos proprietários de veícu-
los que acumularam no mínimo 100 
notas fiscais no programa Nota Fiscal 
Gaúcha mais 5% de desconto, válidos 
para pagamentos antecipados ou não.

Serviços

A Receita Estadual disponibiliza 
através do site da Secretaria da Fa-
zenda a nova consulta simplificada 
do IPVA. Informando a placa e o Re-
navam, os usuários poderão verificar, 
através do recurso, todas as informa-
ções necessárias para a regularização 
do veículo.

O novo mecanismo reúne as in-
formações em uma mesma base de 
dados, sem a necessidade do proprie-
tário ter conhecimento prévio sobre 
a situação do débito (se pendente de 
pagamento ou em dívida ativa) para 
uso do serviço. Além disso, o formato 
disponibiliza links para pagamento e 
parcelamento, emissão de guia e ou-
tras informações sobre o veículo, de 
modo a facilitar a realização dos pro-
cedimentos para os contribuintes.

Quem paga? 
Todos os proprietários de veícu-

los automotores fabricados a partir do 
ano de 1997.

Como pagar? 
Para realizar a quitação do im-

posto, o proprietário deverá apresen-
tar certificado de registro e licencia-
mento de veículo. Junto com o IPVA, 
é possível pagar o seguro obrigatório 
(DPVAT), licenciamento e multas de 
trânsito. 

Onde pagar? 
No Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicre-

di, Caixa (loterias) e Banco do Brasil 
(somente para clientes).

Em abril acontece a primeira 
edição do Ilustra’s Stock

Os traços e a criatividade de ar-
tistas e desenhistas ao expressar pen-
samentos e opiniões encantam e fas-
cinam os contempladores de artes. O 
desenhista, além da técnica, precisa 
ter o “dom” para desenhar, ou seja, 
entender os sentidos de perspectiva, 
ângulo, profundidade, luz e sombra 
na hora de produzir os seus traba-
lhos.

Em comemoração ao dia 15 
de abril, Dia Mundial do Desenhis-
ta, acontece a primeira edição do 
Ilustra’s Stock, na Fundação Casa das 
Artes. Com uma programação voltada 
aos artistas, o evento tem por objeti-
vo divulgar e fomentar este setor ar-
tístico em Bento Gonçalves e região 
e, desta forma, promover os artistas 
locais que tem como paixão o dese-
nho.

A atividade ocorre no dia 13 de 
abril, iniciando com a palestra “Do 
Hobby a Profissão”, que será minis-
trada por Ítalo Ávila e Douglas Gar-

cia Dias, a partir das 9h30. No local 
haverá comercialização dos trabalhos 
dos artistas a acompanhamento do 
processo dos mesmos. Já à noite, a 
partir das 19h30, será realizado um 
bate-papo com o escritor e ilustrador 
porto-alegrense Alexandre Carvalho.

Origem da Data
O Dia Mundial do Desenhista 

foi criado em homenagem ao aniver-
sário de um dos mais importantes 
desenhistas de todos os tempos: Le-
onardo da Vinci, que nasceu dia 15 
de abril de 1452, na cidade de Vinci, 
na Itália.

A data foi instituída pela primei-
ra vez como comemorativa em 2011, 
através de uma iniciativa da Associa-
ção Internacional de Artes (IAA), con-
siderada a maior organização não-go-
vernamental de artes visuais, criada 
em 1954 pela Unesco - Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura.

Crise leva população a diminuir gastos com 
alimentação fora de casa
Alto custo das refeições mudou hábitos e levou as pessoas a procurarem 
opções para garantir a alimentação durante o trabalho

Segundo uma pesquisa divulgada 
esse mês pelo Instituto Foodservice 
Brasil, por meio de dados da Consu-
mer Reports on Eating Share Trends 
(CREST),a crise econômica que o país 
atravessa reduziu o poder de compra 
da população, e com isso, mudou 
também os hábitos de consumo na 
hora de garantir a refeição fora de 
casa.

Os consumidores ainda frequen-
tam os estabelecimentos, claro, mas 
a procura diária diminui considera-
velmente. O estudo apontou ainda 
que os brasileiros estão dando prefe-
rência a alguns alimentos específicos 
na hora de sentar à mesa, deixando 
de lado bebidas especiais ou itens de 
maior custo.

O hábito de comer fora de casa 
tem sofrido mudanças, mas mesmo 
assim, a falta de tempo e a vida mo-
derna fazem com que mais de 34% 
das pessoas gastem com alimentação. 
Outro ponto interessante levantado 
no estudo indica que quanto maior a 
força de trabalho, maior é a incidên-
cia das pessoas se alimentando fora 

do lar. No Brasil, por exemplo, isso 
significa 56% da população, entre 18 
e 49 anos, com uma média de gasto 
de R$ 13.

E aqui no município, a realidade 
parece se alinhar com esses dados. 
Para a vendedora Cleusa Cigolini, 51 
anos, o fato de morar próxima ao seu 
local de trabalho faz toda a diferença. 
“Isso me permite almoçar em casa to-
dos os dias. Mas se eu morasse longe, 
traria comida de casa, com certeza”, 
afirma.

Cleusa acredita que o custo para 
almoçar fora de casa aumentou mui-
to, e reservou a ida ao restaurante so-
mente para os sábados. E acrescenta. 
“Trabalhei durante seis anos em outro 
local, que ficava longe e por isso, não 
conseguia ir p casa comer. Mesmo as-
sim, levava marmita para o trabalho 
e conseguia economiza muito”, frisa.

Mas a vendedora está longe de 
ser a única que sente o peso dos pre-
ços das refeições.  Para Viviane Galli-
na, 36 anos, que há 16 almoça fora 
de casa, a questão do custo dificulta 
muito, inclusive na hora de variar o 

cardápio. “Recebemos auxílio alimen-
tação, claro. Mesmo assim, procura-
mos lugares que ofereçam um custo-
-benefício que valha a pena, porque 
ultimamente os valores aumentaram 
demais”, ressalta. Ela e boa parte da 
população descobriram que pesqui-
sar preços vai além do supermercado 
e afirma que mesmo em meio à crise, 
sempre é possível economizar. 

A vendedora Cleusa consegue almoçar 
em casa, mas passou seis anos levando 
marmita para o trabalho 
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Terceirização do Samu é visto de forma positiva por Siqueira
Secretário da Saúde revelou que 100% do sistema será terceirizado no município

O Samu será terceirizado em 
Bento Gonçalves, e segundo o secre-
tário da saúde, Diogo Siqueira, é um 
fator positivo para a cidade. O edital 
deve sair nos próximos dias, e após 
essa fase, são mais 45 dias de espe-
ra, para dar andamento no processo 
de terceirização. Siqueira disse que 
100% do serviço será terceirizado. 
Atualmente o sistema médico é 80% 
parcelado na cidade.  

Em 2015 foram 3.068 atendi-
mento pelo Samu na cidade, e em 
2016 o número foi de 3.824, repre-
sentando um aumento de 30%.

O Samu em Bento Gonçalves é 
administrado pela central de regu-
lação do estado, ou seja, quando o 
cidadão de Bento liga 192 a ligação é 
direcionada para a mesa reguladora 
em Porto Alegre para que possa ser 
regulada por médicos da capital para 
a definição de qual equipe atenderá 
o serviço.

“Vamos fazer uma terceirização 
100%, desde manutenção, compra 
de equipamentos, uniformes, e de-
pois vamos cobrar o resultado. O 
ponto positivo é a facilidade na con-
tratação de funcionários”.

Com a terceirização o sistema 
de saúde deve melhorar, de acordo 
com o secretário, que garante que a 
qualidade de atendimento será su-
perior. “Tem que ter um motorista 
com especialização médica, além de 
um enfermeiro. Hoje, o nosso gran-

de problema é quem aceita trabalhar 
de madrugada. Temos dificuldade na 
escala dos médicos e  na terceiriza-
ção do serviço”, afirma.

A polêmica em Caxias
O Sindicato dos Servidores Mu-

nicipais (SINDISERV) está preocupa-
do com a possibilidade de terceiri-
zação do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) em Ca-
xias do Sul.

Ele ressalta que há um edital 
que deve ser aberto nos próximos 

Pesquisa de comportamento de compra de móveis ajuda tomada de 
decisões de expositores da Fimma Brasil

A 13ª edição da Fimma Brasil inicia 
nesta terça-feira, 28, seguindo até o dia 
31 deste mês. Com base nisso, o compor-
tamento de compra dos consumidores de 
móveis foi detalhadamente analisado pelo 
IEMI – Inteligência de Mercado. Os dados 
do estudo agora divulgado demonstram 
que a sala de estar é o ambiente privile-
giado no momento da compra para quem 
quer renovar a decoração. Dos partici-
pantes, 24,1% disseram que escolheram 
artigos deste espaço da casa na última 
compra, sendo que o dormitório de casal 
concentrou 22,2% das respostas e a cozi-
nha/copa teve 19,1% das indicações. Os 
móveis da linha dormitório de solteiro fo-
ram comprados por 11,9% dos consumido-
res e, para a sala de jantar, por outros 5,4% 
dos pesquisados. 

O estudo está sendo divulgado agora 
e se constitui numa ferramenta importante 
para a tomada de decisões dos expositores 
da FIMMA Brasil – Feira Internacional de 
Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios 
para a Indústria Moveleira, que acontece 
de 28 a 31 de março, no Parque de Eventos 
de Bento Gonçalves. “Num momento em 
que o setor de móveis tem grandes desa-
fios e oportunidades pela frente, conhecer 
os hábitos de consumo do consumidor 
e a sua relação com as marcas, canais de 
compra e produtos são essenciais para fa-
bricantes e varejistas. Embora móveis te-
nha sido um dos mercados que mais sofreu 
com a crise, estimamos que movimente 
cerca de R$ 65 bilhões no varejo brasilei-
ro em 2017, crescendo 6,4% em relação a 
2016”, afirma o diretor do IEMI, Marcelo 
Prado.

Entre os consumidores que adquiri-
ram móveis para a sala de estar, os com 
idade entre 45 e 54 anos se destacam com 
28% das respostas. Quanto aos que com-

praram móvel da linha de dormitório de 
casal, a maior ocorrência está nos consu-
midores mais velhos (acima de 55 anos) 
com 27,6% das indicações.

A amostra pesquisada foi constitu-
ída por pessoas de ambos os sexos, com 
idade acima de 18 anos, de todas as clas-
ses sociais, residentes nas mais diferentes 
unidades da Federação. Ao todo, partici-
param voluntariamente da pesquisa 1.254 
consumidores de móveis. O universo de 
pesquisados proporciona uma excelente 
cobertura amostral e garante ótima repre-
sentatividade aos resultados.

Comparando os dados atuais com a 
pesquisa sobre o mesmo tema realizada 
no período pré-crise, em 2014, com 1.035 
consumidores, percebe-se claramente a 
evolução dos itens adquiridos, passando 
de uma média de 2,3 peças por compra 
(2014), para 2,9 peças (2017).

Mais de 60% dos consumidores 
de móveis pesquisam na inter-
net antes de realizar a compra

A exposição dos produtos na internet 
fornece informações preliminares aos con-
sumidores de forma a gerar objetividade 
e segurança na hora da compra, principal-
mente para um produto tão importante 
para o lar como móveis. A pesquisa mostra 
que mais da metade (63,6%) dos consumi-
dores brasileiros de móveis pesquisam na 
internet antes de realizar uma compra. A 
maioria deles (71,2%) o fez para conhecer o 
preço do produto.

Após a pesquisa na internet, 69,9% fo-
ram a uma loja física para conhecer melhor 
e experimentar o produto antes da com-
pra. Mesmo assim, ao final deste processo, 
apenas 18,0% optaram por comprar em 
uma loja virtual, enquanto que a maioria 
dos consumidores acabou optando por 

dias, por parte da prefeitura, que 
prevê a contratação de empresa para 
gerenciar o serviço.

De acordo com ele, os atuais 
profissionais que atendem no SAMU, 
que são concursados, seriam demiti-
dos, e dessa forma, uma companhia 

assumiria os trabalhos.
Dorlan avalia a medida como 

um retrocesso para a saúde pública 
de Caxias, por entender que os atu-
ais profissionais prestam bom aten-
dimento à população, e acredita que 
com a terceirização os serviços pos-
sam perder qualidade.

Ele comenta que chegou a ape-
lar para a secretária Municipal da 
Saúde, Maria do Rosário Antoniazzi, 
para a suspensão do edital, mas a 
mesma teria insistido na manuten-
ção.

Terceirização equipara 
regras brasileiras às de 
outros países

A aprovação do projeto que re-
gulamenta a terceirização no Brasil 
deve equiparar as regras nacionais 
às de outros países, mostra um es-
tudo da Deloitte e da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) que ava-
liou como funciona a terceirização 
em 17 mercados no mundo.

 Tema polêmico no Brasil, a dis-
tinção entre o que pode ser transfe-
rido a terceiros, a chamada terceiri-
zação da atividade-meio e fim, não é 
feita por mercados como Alemanha, 
Bélgica, Japão, China e Austrália. A 
avaliação do setor privado é que a 
distinção entre o que pode e não 
pode ser terceirizado só gera inse-
gurança jurídica, abrindo margens 
para variadas interpretações.

comprar na loja física (80,2%) e 1,8% indica-
ram outros canais.

Isto demonstra o crescimento das 
consultas prévias à Internet em relação aos 
dados de 2014, onde na época, a porcenta-
gem dos que pesquisaram na internet an-
tes da compra foi de 52,5% e os que com-
praram em loja virtual foi somente 11,3%, 
havendo assim também uma evolução na 
compra pela internet de 11,3% (2014) para 
18% (2017).

Apresentação e qualidade são 
importantes, mas o fator preço 
é decisivo

Entre os principais motivos que im-
pulsionam a escolha da marca, os mais 
apontados foram o preço do produto 
(54,7%), o produto exposto (36,1%) e a qua-
lidade (28,2%).

Com relação ao poder de compra 
desses consumidores, a motivação pelo 
preço aumenta conforme diminui o poder 
de compra. E a motivação pelo produto 
exposto na loja cresce juntamente com o 
aumento do poder de compra. Residentes 
da região Norte/Centro-Oeste (60%) são 
também os mais sensíveis ao preço.

Os homens têm maior motivação 
em relação à qualidade (29,4%) e também 
quando se trata do conforto (15,1%).

Em relação ao período pré-crise, o va-
lor gasto por compra se manteve pratica-
mente o mesmo, passando de uma média 
de R$ 1.430 (2014), para R$ 1.470 (2017) e 
o número de consumidores que se dispõe 
a pagar mais por um produto com design, 
aumentou de 60%( 2014) para 74% (2017).

Renovação, redecoração ou 

reforma do ambiente são as 
principais motivações para a 
compra de um móvel

Entre os diferentes momentos de 
vida dos consumidores, na ocasião da úl-
tima compra, a maioria (43,4%) alegou a 
renovação e redecoração do ambiente. Os 
que alegaram a reforma do imóvel soma-
ram 11,4%. Somados, observa-se que 54,8% 
das motivações de compra do produto es-
tão relacionadas à renovação, redecoração 
ou reforma do ambiente.

Já 10,4% dos consumidores justifica-
ram a mudança para um imóvel maior; 4,4% 
alegaram estarem indo morar sozinhos e 
3,1% estarem mudando para um imóvel 
menor. Assim, observa-se que 17,9% das 
motivações estão relacionadas a uma mu-
dança de imóvel.

Fazendo um paralelo com o estudo 
sobre o comportamento de compra de col-
chões realizado pelo IEMI em janeiro deste 
ano, a compra de colchões está mais rela-
cionada à mudança de imóvel, onde mais 
de 40% alegaram ocasiões de mudança de 
imóvel.

Lojas de departamento 
lideram a preferência

Também diferentemente do que re-
velou a pesquisa de colchões, em que a 
maior parte dos consumidores optou por 
lojas especializadas, no caso dos móveis 
verifica-se que 41,5% compraram em lojas 
de departamento. Outros 37% adquiriram 
seus produtos em lojas especializadas em 
móveis, e 9,8% em lojas de móveis e de-
coração.

Em relação ao comportamento do 
consumidor de móveis de 2014, o número 
de consumidores que compraram em lojas 
de departamento subiu de 38% (2014) para 
41,5% (2017).
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Seu pet é bem-vindo - mudança de postura que agradou o consumidor
O número de estabelecimentos que aceitam a presença de animais de estimação cresce a cada ano, movimenta a 
economia e gera satisfação por parte de clientes   

O número de pessoas que 
possuem animais de estimação 
cresce dia a dia. Mas ainda hoje, 
os apaixonados por pets enfren-
tam um problema: diversos es-
tabelecimentos ainda não acei-
tam ou não possuem estrutura 
adequada para receber clientes 
acompanhados por seus animais. 
Mas essa realidade está em franca 
transformação. Nos últimos anos, 
muitos empresários perceberam 
que adaptar-se a essa nova situa-
ção pode sim ser um ótimo negó-
cio. Não só para fidelizar a clien-
tela antiga, mas principalmente, 
para atrair novos consumidores, 
que não abrem mão de frequentar 
locais que acolham da melhor for-
ma possível seus pets.

Que o diga a empresária So-
lange, 47 anos. Ela e a cadelinha 
Belinha são inseparáveis e esse 
o amor pelos animais - além da 
experiência de ter a pequinês de 
oito anos quase como uma filha - 
fez com que abrisse as portas (há 
anos) para os pets que acompa-
nham seus clientes. “Eu levo ela 
em praticamente todos os locais 
que frequento. Do salão de beleza 
à casa de amigos, porque a Beli-
nha faz parte da minha rotina”. 
E ressalta. “Como cliente, eu já 
procuro locais que ofereçam essa 
possibilidade”.

Solange acredita que esse 
contato com os animais faz bem, 
até para a saúde das pessoas. 
“Eles nos dão mais amor do que 
nós a eles; é uma relação muito 
especial, um amor incondicional”, 
avalia. Para a empresária, essa mu-
dança de postura por parte dos 
estabelecimentos, essa abertura, 
é muito importante. “Quando as 
pessoas saem de casa com seus 
pets, elas querem seguir sua ro-
tina tranquilamente, sem precisar 
voltar para casa para deixar seu bi-
chinho de estimação porque, por-
que acaba sendo um transtorno”, 
explica.

Na sua loja, no centro da ci-
dade, um adesivo na porta deixa 
claro que lá, animais de estimação 
são muito bem-vindos. Ela afirma 
que pessoas adoram entrar no 
estabelecimento e encontrar os 
pets. “Inclusive a Belinha, que já 
se tornou parte do meu dia-a-dia 
de trabalho”, comenta.
Tamanho não é 
documento

A iniciativa de Solange é com-
partilhada por muitos empresá-
rios, como Janete, 37 anos, pro-
prietária de um salão de beleza. 
Segundo ela, além da própria es-
trutura do estabelecimento estar 
apta para acomodar os bichinhos, 
o local abriga também um pátio 
onde os pets de maior porte po-
dem ficar mais a vontade. “Acho 
que faz uns três ou quatro anos 
que iniciamos a campanha ‘Seu 
pet é bem vindo aqui’. Eu, inclusi-
ve, tenho um labrador que cresceu 
aqui no salão, com todos nós”, re-
lembra.

Janete, afirma que ter um 
animal de estimação é algo mui-
to especial. Mas ressalta que os 
donos também precisam ter bom 
senso, e certos cuidados. “Para 
nós, é muito bom receber o clien-
te acompanhado de seu pet. Mas a 
pessoa que chega precisa ter bom 
senso, saber preparar seu animal 
de estimação para frequentar os 
locais de forma tranquila, sem 
sobressaltos. Especialmente na 
questão de higiene, em relação às 
necessidades básicas”. E assegura. 
“Sabemos que corremos um risco, 
mas achamos que vale a pena”.  

A empresária explica que, sob 
o ponto de vista do negócio em 
si, é uma ótima maneira sim de 
impulsionar o movimento no esta-
belecimento. “Quero receber bem 
meu cliente, quero que ele venha 

até aqui e quanto menos empeci-
lhos eu criar, melhor”, frisa. Mas 
ela destaca que essa postura está 
relacionada, principalmente, aos 
seus princípios, valores. E finaliza 
“Não teria como nos comportar-
mos de forma diferente”.

Parte da família
Essa maneira de perceber o 

animal de estimação como parte 
da família é algo que a administra-
dora Juliana, de 39 anos, conhece 
bem. Mãe de três filhos, ela ainda 
reserva uma dose extra de amor 
para o vira lata Théo, de dez anos. 
“Ele participa ativamente da nossa 
rotina, dos programas familiares. 
Está sempre com a gente”, expli-
ca.

Para ela, essa mudança de 
atitude por parte dos estabeleci-
mentos que se intensificou nos 
últimos anos é ótima. “Muitas 
pessoas acabam deixando de fa-
zer algum programa, um café, ou 
uma viagem, por exemplo, porque 
não podem ficar juntos deles”. 
Mas frisa que sempre existe o ou-
tro lado. “Precisa ter bom senso, 
claro, porque existem pessoas que 
não gostam, e até tem medo dos 
animais. Acho que cabe ao dono 
conhecer seu pet para saber se o 
comportamento dele é aceitável 
em determinado estabelecimento 
ou não”, avalia.

A opinião é partilhada pela 
representante comercial Laurwi, 
59 anos. Ela e sua collie Angela 
adoram viajar, mas o destino está 
sempre atrelado à possibilidade 
de os locais receberem ou não ani-
mais. “A dificuldade de se ter um 
cão de médio ou grande porte é 
justamente na hora de pegar a es-
trada. Ainda são poucos os locais 
que aceitam a presença dos pets, 
e às vezes, a única opção é deixa-
-los em hospedagem específica 
para animais”, lamenta.

Lauri frisa que essa escolha, 
além de nem sempre ser econô-
mica, pode causar estresse no ani-
mal. “Para nós, ele é parte da famí-
lia, e demanda atenção e cuidados 
como tal. Por isso eu sempre pro-
curo ir para lugares que possam 
receber ela (Angela), tanto em via-
gens quanto na minha rotina do 
dia-a-dia”, comenta. Mas destaca 
a importância da postura respon-

sável do dono. “Não só na higiene, 
mas também no uso de coleira e 
guia em ambientes onde seja ne-
cessário esse uso por questões de 
segurança”.

Adaptação e 
responsabilidade

Atualmente, o setor hotelei-
ro da região vem se adaptando a 
essa nova realidade, e já existem 
muitos hotéis e pousadas que 
oferecem serviços especiais aos 
animais de estimação. Alguns 
estabelecimentos comerciais já 
possuem, inclusive, adesivos na 
entrada que indicam a receptivi-
dade aos pets (ver foto). A práti-
ca cunhou o termo “pet friendly” 
para indicar os locais onde os bi-
chinhos são bem-vindos.

Mas a cobrança da sociedade 
para essa postura receptiva se es-
tende também a restaurante, ca-
fés e lanchonetes – que podem e 

devem se adaptar a esta nova exi-
gência do mercado. No caso de lo-
cais ligados à alimentação, a prin-
cipal questão envolve a existência 
de uma área externa que possa 
acomodar os pets. O motivo é 
que, segundo a legislação, animais 
não podem permanecer em locais 
onde alimentos são manipulados.

Mas indiscutível é a questão 
de responsabilidade, apontada 
por todos os entrevistados. O uso 
de coleira e guia em determinados 
ambientes (como shoppings e ou-
tros locais de circulação), os cui-
dados com a higiene em relação 
às necessidades básicas, e prin-
cipalmente, o preparo do animal 
para a convivência pacífica e sadia 
em locais frequentados por outras 
pessoas são pontos importantís-
simos. Observar esses critérios 
pode ajudar a garantir um passeio 
livre de aborrecimentos e com a 
certeza, de ótima companhia.

 Adesivo sinaliza estabelecimento onde pets são bem-vindos A labradora de Janete cresceu no salão de beleza, rodeado por clientes e amigos

Theo tem dez anos e é visto como parte da família da administradora Juliana

 No salão de Janete , animais de estimação são recebidos junto com os clientes
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Bento recebe o reforço de 30 
policiais a partir de abril
Brigadianos estarão fazendo rondas nas ruas para realização de prova prática

Bento Gonçalves vai ganhar re-
forço na segurança pública no final 
de abril. A cidade vai servir para 
treinamento de 30 policiais milita-
res em formação. O Presidente  do 
Consepro (Conselho Comunitário 
Pró-Segurança Pública), Elton Paulo 
Gialdi, diz que o reforço também é 
uma forma de mostrar para o Gover-
no do Estado que o município está 
pleitando maior número efetivo des-
ses profissionais.

“Os policiais que fazem curso 
para brigadiano de forma teórica, 
têm horas práticas para fazer tam-
bém. Eles vão utilizar os alojamentos 
que o Consepro construiu e  vão fa-
zer rondas em caráter de treinamen-
to prático, mas já fardados”, explica.

Os agentes estão em fase final 
de treinamento em Montenegro, e 
serão enviados numa quantidade 
grande para a capital e também para 
o interior. 

A chegada desses policiais é 
considerada importante por Gialdi, 

e fundamental para melhorar a segu-
rança na cidade. “O efetivo é carente, 
tanto da Brigada Militar, quanto da 
Polícia Civil, mas esse é um problema 
nacional”, ressalva. 

Brigada anuncia mais 
1.060 policiais militares 
nas ruas em julho

O Comando Geral da Brigada 
Militar anunciou, em fevereiro que, 
para o próximo mês de julho, está 
programada a entrada de mais 1.060 
policiais militares nas ruas, a partir 
da formatura dos novos alunos-sol-
dados. A corporação promoveu mais 
uma reunião estratégica do Progra-
ma Avante em Sapiranga, quando fo-
ram discutidos os resultados obtidos 
em 2016 e definidos os planos de 
ação para este ano.

O coronel Andreis Silvio 
Dal’Lago, comandante-geral da BM, 
destacou que a atividade da Corpo-
ração se dá a partir de um programa 

Policiais estarão realizando rondas para realização de prova prática

de gestão, o Avante, que estabelece 
reuniões operacionais, táticas e es-
tratégicas para toda a Brigada Mili-
tar. Mensalmente são avaliadas as 
metas estabelecidas e institucionais. 
“Nestas reuniões são socializadas as 
práticas desenvolvidas nos 16 co-
mandos regionais da corporação e 
identificados os ajustes necessários 
que devem ser feitos para maior efe-
tividade do policiamento ostensivo”.

O coronel Dal’Lago também fa-
lou sobre as prioridades da corpo-
ração para 2017, a partir da gestão 
com resultados. 

“Neste ano queremos diminuir 
os índices de homicídio e latrocínio, 
roubo a veículo, pedestres, estabele-
cimentos comerciais e a transporte 
público. Nossa meta é reduzir estes 
crimes em 3% a 6%, de acordo com 
a região. Vamos continuar investindo 
em gestão, qualificando o emprego 
do potencial humano e dos recursos 
materiais para aumentar o grau de 
efetividade da corporação”, afirmou.

139ª Festa de Santo Antônio foi 
lançada com novidades, em Bento

Com o lema “Peregrinos do 
amor”,  a 139ª Festa de Santo Antô-
nio iniciou no dia 24 de março com 
o jantar de lançamento e seguirá até 
o dia 29 de julho, trazendo atrações 
inéditas, além da tradicional progra-
mação religiosa e social. 

O evento de lançamento, que não 
havia sido feito há anos, inaugurou a 
sequência de novidades e reuniu cer-
ca de 500 pessoas. Foram convidados 
os festeiros de todas as edições, com 
uma homenagem especial aos festei-
ros das festas de 25 anos e 50 anos 
atrás, além da Entrega do Troféu To-
nito destinada aos festeiros de 2016. 

Um importante marco da Festa 
será a inauguração do Recanto Santo 
Antônio, um espaço contemplativo 
ao lado do Santuário, durante a Tre-
zena, de 31/05 a 12/06, em que cada 
dia se refletirá uma estação da Via An-
toniana. As missas da Trezena serão 
celebradas às 19h, para tornar mais 
acessível a participação do público, 
e continuarão sendo transmitidas ao 
vivo por emissoras de rádio. 

Outra atração especial será o 
lançamento do gibi Pequenino Fer-
nando, Grande Antônio, que narra a 
história do Santo de uma forma lú-
dica e contemporânea. A história em 
quadrinhos, elaborada com parceria 
do Estúdio NES, será lançada no dia 
10 de junho, dia da Trezena com as 

crianças. O encerramento da Festa 
também ocorrerá de forma inédita, 
com o sorteio da rifa realizado duran-
te o Filó Italiano, no dia 29 de julho.

De acordo com o pároco da Pa-
róquia Santo Antônio, padre Ricardo 
Fontana, o lema e as novidades pre-
tendem trabalhar a imagem do pe-
regrino, por ser uma figura que está 
sempre em busca de ser uma pessoa 
melhor. “Santo Antônio foi um exem-
plo de peregrino, que por meio de 
seu testemunho, ajudou a construir 
uma sociedade mais fraterna. Com o 
gibi, poderemos conhecer de forma 
atrativa as virtudes do nosso padro-
eiro. Neste Ano Mariano, proclamado 
pela Igreja, também contemplamos a 
vida de Maria, que foi peregrina e per-
severante na vontade de Deus. Com 
o Recanto Santo Antônio, teremos a 
Via Antoniana, que será uma trezena 
permanente, lembrando que somos 
sempre peregrinos no caminho rumo 
à Deus”, reflete padre Ricardo.  

A festa de Santo Antônio, pa-
droeiro de Bento Gonçalves , ocorre 
dia 13 de junho. Os festeiros desta 
edição são: Alexandre e Gláucia Ben-
vegnú Poletto, Inelvo Carlos e Naira 
Schuck Kunzler, Isidoro e Janes Maria 
Fagundes Petroli, João e Silvana Pagot 
Zortea, Paulo Henrique e Elisete Ma-
ria Casarin Gehlen, Rui José Flaiban e 
Andressa Flaiban.
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O evento de lançamento, que não havia sido feito há anos, inaugurou a sequência de 
novidades e reuniu cerca de 500 pessoas
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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:

Roseli Bona Frata, serviços ge-
rais, filha de José Bona e Lourdes 
Comin Bona, nascida em 29/08/1969, 
falecida em 13/03/2017, natural de 
Nova Prata, morador da Linha Conde 
de Porto Alegre, Faixa Azul, Vila Flo-
res, Casada 

Aurora Maria Parizotto Luvison, 
agricultora aposentada, filha de An-
gelo Parizotto e Libera Bonissoni , 
nascida em 08/05/1926, falecida em 
20/03/2017, natural de Nova Bassano, 
Nova Prata, moradora de Bento Gon-
çalves, Casada 

Nilza Maria Zeni Bresolin, do 
lar aposentada, filha de Avelino José 
Zeni e Glória Cenci Zeni, nascida em 
02/03/1944, falecida em 22/03/2017, 
natural de Veranópolis, moradora da 
Linha Paulina, Distrito de Faria Le-
mos, Bento Gonçalves, Casada 

João Paulo Poletto, torneiro-
-mecânico aposentado, filho de 
João Poletto e Ana Zart, nascido em 
27/12/1950, falecido em 20/03/2017 , 
natural de Getúlio Vargas, morador de 
Fagundes Varela, Casado 

Mario João Menegotto, agri-
cultor aposentado, filho de Estevão 
Menegotto e Rosa Casagrande Mene-
gotto, nascido em 10/06/1921, faleci-
do em 22/03/2017, natural de Bento 
Gonçalves, morador de Bento Gonçal-
ves, Viúvo 

Otavio de Lara, pedreiro aposen-
tado, filho de Joana Maria de Lara, 
nascido em 16/01/1936, falecido em 
23/03/2017, natural de Maximiliano 
de Almeida, morador de Bento Gon-

Edital nº 19119: OBED JULIEN, solteiro, mecânico, natural de Carrefour, 
República do Haiti, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e RACHE-
LLE MERGILLE, solteira, secretária, natural de Guadeloupe, República do 
Haiti, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será 
o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19120: ODAIR JOSÉ LAFUENTE DOS SANTOS, solteiro, baris-
ta, natural de São Borja-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
THAÍS TRINDADE MOURA, solteira, vendedora, natural de Uruguaiana-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19122: JULIANO MISSIO, viúvo, vendedor, natural de Santo Ân-
gelo-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e MÁRCIA REGINA 
ZAGO, solteira, artesã autônoma, natural de Entre-Ijúis, Santo Ângelo-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Separação Obrigatória de Bens.
Edital nº 19123: MARCIO ROMIO, solteiro, empresário, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e JÉSSICA 
ZINGALI, solteira, auxiliar administrativo, natural de Bento Gonçalves-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Separação de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
 

Bento Gonçalves, 28 de março de 2017.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

çalves, Viúvo 

Amabile Basso Franzosi, do lar, 
filha de Mario Basso e Constantina 
Lucatelli, nascida em 01/01/1940 , 
falecida em 23/03/2017, natural de 
Paraí, moradora de Nova Bassano, 
Viúva 

Aldino Salini, cantineiro, fi-
lho de João Salini e Irene Gargioni , 
nascido em 27/11/1953, falecido em 
23/03/2017, natural de Muçum, mo-
rador de Bento Gonçalves, Casado 

Maria Terezinha Dias de Ca-
margo, agricultora,  filha de Antonio 
Ferreira Dias e Aurelina Costa Dias, 
nascida em 29/05/1930, falecida em 
23/03/2017, natural de Tupanciretã, 
moradora de Bento Gonçalves, Viúva

Ana Júlia Dutra, menor, filha de 
José Waldecir Dutra e Daiana Rebe-
lo da Cruz, nascida em 24/06/2003 , 
falecida em 23/03/2017, natural de 
Bento Gonçalves, moradora de Ben-
to Gonçalves 

Neide Teresinha Martinello To-
deschini, comerciária aposentada, 
filha de Arthur Martinello e Maria 
Schenato Martinello, nascida em 
23/01/1955, falecida em 23/03/2017, 
natural de Bento Gonçalves, morado-
ra de Bento Gonçalves, Divorciada 

Giordan Ribeiro Costa de Oli-
veira, serviços gerais autônomo, fi-
lho de Giovane Costa de Oliveira e 
Deise da Cruz Ribeiro, nascido em 
07/02/1997, falecido em 23/03/2017, 
natural de Bento Gonçalves, morador 
de Bento Gonçalves, Solteiro 

Edemar da Rosa Silva, solda-
dor, filho de Sebastião Maia da Silva 
e Juraci da Rosa Silva, nascido em 
21/08/1990, falecido em 23/03/2017, 
natural de Fontoura Xavier, filho de 
Bento Gonçalves, Solteiro 

José Santiago, aposentado, filho 
de Cantilio Santiago e Joana do Nasci-
mento, nascido em 16/08/1956 , fale-
cido em 24/03/2017, natural de Dois 
Lajeados, morador de Bento Gonçal-
ves, Viúvo 

Aury Antonio Ambrosi, mar-
ceneiro aposentado, filho Victorio 
Ambrosi e Maria Signori Ambrosi , 
nascido em 27/09/192, falecido em 
25/03/2017, natural de Bento Gon-
çalves, morador de Bento Gonçalves, 
Casado

Eugenio Antonio Chiapperin, 
pedreiro aposentado, filho de Cae-
tano Chiapperin e Helena Brumme-
lhaus, nascido em 21/03/1930, faleci-
do em  25/03/2017, natural de Bento 
Gonçalves, morador de Bento Gonçal-
ves, Viúvo 

Reinelda Hecilda Guilhermina-
Poloni, costureira aposentada, filha 
de Carlos Poloni e Victoria Scarton 
Poloni, nascida em 03/11/1930, faleci-
da em 26/03/2017, natural de Bento 
Gonçalves, moradora de Bento Gon-
çalves, Solteira 

Rudimar Mattei, pedreiro, filho 
de Guido Mattei e Gema Nicaretta 
Mattei, nascido em 03/07/1966 , fale-
cido em 25/03/2017, natural de Roca 
Sales, moradora da Linha São Pedro, 
Bento Gonçalves, Solteiro

Projeto de lei que libera a terceirização é aprovado, mas ainda gera dúvidas
O texto agora aguarda a sanção do presidente para entrar em vigor. No município, as opiniões também são conflitantes.

O projeto de Lei aprovado no úl-
timo dia 22 pelo Congresso (com 231 
votos a favor e 188 contrários, além 
de oito abstenções) e que agora vai à 
sanção do presidente Michel Temer, tem 
gerado dúvidas e dividido opiniões. O 
conteúdo do PL autoriza o trabalho 
terceirizado em todas as atividades das 
empresas e várias atividades do Estado. 

Bem recebido pelos empresários, 
mas duramente recriminado por muitos 
trabalhadores, o Projeto recebeu no dia 
seguinte à aprovação, uma crítica seve-
ra do ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) Mauricio Godinho Del-
gado, que classificou a proposta como 
unilateral, beneficiando apenas empre-
sas. E frisou. “Ela não traz uma única 
garantia para os trabalhadores. A única 
garantia que ela traz é a que já existe: a 
responsabilidade subsidiária da empre-
sa tomadora de serviço”.  

Outra crítica veio do presidente do 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho, Carlos Fernando da Silva 
Filho. Ele considera o projeto prejuízo 

Alguns pontos envolvendo o projeto:
Atividade-fim
As empresas poderão contratar tra-
balhadores terceirizados para exerce-
rem cargos na atividade-fim, que são 
as principais atividades da empresa. 
Atualmente, não existe uma legis-
lação específica sobre a terceirização.

Trabalho temporário
O tempo máximo de contratação de 
um trabalhador temporário passa 
de três meses para seis meses. Há 
previsão de prorrogação por mais 90 
dias. O limite poderá ser alterado por 
meio de acordo ou convenção coletiva 
de trabalho.

“Quarteirização”
A empresa de terceirização terá au-
torização para subcontratar outras 
empresas para realizar serviços de 
contratação, remuneração e direção 
do trabalho, que é chamado de “quar-
teirização”.

Condições de trabalho
Será facultativo à empresa contratan-
te oferecer ao terceirizado o mesmo 

A terceirização é quando uma 
empresa contrata outra para 
prestar determinados serviços.

e precarização, e não solução para os 
13 milhões de trabalhadores que hoje 
são terceirizados. E apontou. “O projeto 
não estabelece igualdade de direitos e 
vai legalizar o que é ilegal”.  

Opiniões divididas
Aqui no município, as opiniões 

também são conflitantes. Para o presi-
dente do Sindicato do Comércio Vare-
jista de Bento Gonçalves (Sindilojas), 
Daniel Amadio, o projeto, em tese, não 
agradou porque “foi uma colcha de re-
talhos”. Mas ele julga essa liberação da 
terceirização para todas as atividades da 
empresa um ponto visto de forma muito 
positiva por empresários e o comércio 
em geral.

De acordo com Amadio, a discus-
são maior era em relação a se todas as 
atividades-fim poderiam ou não ser in-
cluídas na questão. “Até então, não exis-
tia a possibilidade de um operador de 
máquina ou outra função ligada à pro-
dução dentro de uma empresa ser ocu-
pada por um funcionário terceirizado. 
Agora, com a probabilidade dessa mu-
dança, a situação pode mudar”, explica.

Ele destaca que situações assim 
poderiam gerar muitas interpretações, 
como em casos que vão parar na justiça. 
“A lei não é clara, os juízes acabam deci-

dindo pelo conhecimento, e a partir daí, 
é criada jurisprudência”, destaca. Mas 
nem tudo é positivo para os empresá-
rios em relação aos detalhes do projeto.

Para o presidente do Sindilojas, um 
dos pontos preocupantes é que a em-
presa que contrata outra empresa (para 
admitir os terceirizados) fica co-res-
ponsável pelo pagamento de salário e 
demais encargos sociais. “Se a empresa 
não monitorar isso, se não acompanhar 
o andamento das coisas, corre o risco 
de pagar duas vezes. Porque ela já pa-
gou pelo serviço daquela que contrato 
o funcionário terceirizado e se mesma 
não tiver um comportamento idôneo 
em relação ao trabalhador, a responsa-
bilidade recai sobre a primeira”, frisa.

Já o advogado Cesar Gabardo, cujo 
escritório é especializado em causas 
trabalhistas, vê de forma positiva essa 
co-responsabildade da empresa porque 
deixa claro que o tomador do serviço 
se torna responsável solidário em caso 
de não pagamento da remuneração. “Só 
para exemplificar, aqui em Bento temos 
problemas sérios de empresas/coopera-
tivas que foram contratadas pela Prefei-
tura e que não pagaram os direitos dos 
trabalhadores. Essas empresas fecharam 
e hoje os trabalhadores têm dificulda-
des para cobrar seus direitos”, destaca.

Ele explica que nos moldes propos-
tos, ficaria muito claro que o tomador 
do serviço, nesse caso a prefeitura, teria 
a obrigação de pagar no caso da empre-
sa terceirizada não saldasse os débitos. 
“No entanto, em uma visão mais geral, 
acho que o projeto avançou demais, 
precarizando o direito dos trabalhado-
res”, ressalta.

Gabbardo destaca ainda que essa 
terceirização da atividade fim da em-
presa tem que ser melhor regulamen-
tada, pois o projeto deixou uma porta 
escancarada para que se faça todo tipo 
de terceirização, sem critérios mínimos. 

“Acredito que o novo texto que vai ser 
analisado no Senado possa ajustar algu-
mas situações, bem como a regulamen-
tação por parte do Governo Federal”, 
conclui.

Mas o presidente do Sindilojas 
lembra que todas essas questões ain-
da estão em debate e chama a atenção 
para a grande insegurança jurídica e os 
muitos pontos a serem conversados. E 
finaliza. “Ainda há muito para se discu-
tir e existe também a possibilidade de 
derrubada”.

atendimento médico e ambulatorial 
dado aos seus empregados, incluindo 
acesso ao refeitório. A empresa é obri-
gada a garantir segurança, higiene e 
salubridade a todos os terceirizados.

Causas trabalhistas
Em casos de ações trabalhistas, ca-
berá à empresa terceirizada (que con-
tratou o trabalhador) pagar os direitos 
questionados na Justiça, se houver 
condenação. Se a terceirizada não ti-
ver dinheiro ou bens para arcar com 
o pagamento, a empresa contratante 
(que contratou os serviços terceiriza-
dos) será acionada e poderá ter bens 
penhorados pela Justiça para o paga-
mento da causa trabalhista.

Previdência
O projeto aprovado segue as regras 
previstas na Lei 8.212/91. Com isso, a 
empresa contratante deverá recolher 
11% do salário dos terceirizados para 
a contribuição previdenciária patronal. 
E a contratante poderá descontar o 
percentual do valor pago à empresa 
terceirizada.
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Novas regras para comercialização 
de açougues e fiambrerias exigem 
adequação dos estabelecimentos
Publicação da portaria ainda é recente, mas Vigilância Sanitária orienta 
proprietários a agilizarem a busca de informações e implementação das 
mudanças

No início do ano, com a publica-
ção da portaria nº 66/2017 no diário 
oficial, novas regras relativas à comer-
cialização de açougues e fiambrerias 
passaram a valer. Com a regulamen-
tação, os estabelecimentos ligados ao 
segmento vêm tentando se adaptar 
rapidamente às condições exigidas.

Segundo informações do coorde-
nador e fiscal Sanitário do Departa-
mento de Vigilância Sanitária, Rafael 
Medeiros Vieira, em conjunto com o 
coordenador e fiscal do Departamen-
to de Inspeção de Produtos de Ori-
gem Animal (DIPOA), Cristiano Selba-
ch, os requisitos higiênico-sanitários 
apresentados pela Portaria 66/2017 já 
são conhecidos pelos estabelecimen-
tos. “O que difere é que agora foram 
definidas quais atividades são permi-
tidas, do ponto de vista sanitário”, 
explica Vieira.  

Ele frisa que outro ponto de 
mudança positivo é a exigência para 
que esses estabelecimentos tenham 
orientação profissional (Responsá-
vel Técnico). E completa. “Isso vem 
a somar e muito ao nosso trabalho, 
pois além das ações de orientação e 
fiscalização da Vigilância Sanitária e 
do DIPOA, os estabelecimentos terão 
o apoio de profissional devidamente 
capacitado nas Boas Práticas em ma-
nipulação de carnes e derivados. Com 
isso, vem um ganho de conhecimen-
to, qualidade e segurança nos produ-
tos comercializados”.

Um terceiro ponto de mudança, 
segundo Vieira e Selbach - também 
considerado positivo - é a classifica-
ção dos açougues e fiambrerias em 
tipo I e tipo II. “Isso otimiza a fis-

calização, bem como fornece mais 
autonomia aos órgãos responsáveis 
quanto à autorização das atividades 
desenvolvidas no estabelecimento, 
conforme a estrutura higiênico-sani-
tária que o mesmo possuir”, pontua. 

Mas Vieira e Selbach ressaltam 
que, apesar das leis serem públicas 
no país, a Portaria ainda é nova (janei-
ro/2017), o que faz com que muitos 
dos estabelecimentos que realizam as 
atividades em questão ainda a desco-
nheçam. E destacam. “Nesse sentido, 
os fiscais sanitários estão realizando, 
num primeiro momento, um trabalho 
educativo nos locais, apresentando a 
Portaria aos proprietários e funcio-
nários e orientando quanto à regu-
larização do espaço perante à nova 
legislação”.

Vieira frisa que está sendo for-
necido prazo para adequação, sendo 
que ao final do mesmo os fiscais re-
tornarão para conferir se de fato as 
adequações foram efetuadas. “Para-
lelo a essas ações, estamos iniciando 
nas próximas semanas um trabalho 
conjunto e contínuo entre a Vigilân-
cia Sanitária e o Departamento de 
Inspeção de Produtos de Origem 
Animal da Secretaria de Agricultura, 
para orientação, fiscalização e ações 
administrativas em estabelecimentos 
que realizam manipulação e/ou co-
mercialização de produtos de origem 
animal”, esclarece.

Mudanças em curso
Vieira destaca que, em virtude 

da regulamentação, muitas das ati-
vidades que açougues e fiambrerias 

desenvolvem atualmente, passam a 
necessitar da orientação, fiscalização 
e autorização dos órgãos de fiscaliza-
ção/licenciamento do Ministério da 
Agricultura. “No caso de empresas 
que desenvolvem atividades somen-
te aqui no município, há o Serviço 
de Inspeção Municipal (SIM), respon-
sável pelo licenciamento de estabe-
lecimentos que realizam atividades 
industriais em carnes e derivados (de 
competência da Secretaria de Desen-
volvimento da Agricultura, através do 
Departamento de Inspeção de Produ-
tos de Origem Animal - DIPOA)”.

E completa. “Em vista disso será 
desenvolvido o trabalho conjun-
to entre a VISA e o DIPOA, a fim de 
viabilizar a regularização dos esta-
belecimentos em questão, de forma 
a contribuir para o comércio de ali-
mentos com qualidade e segurança 
à população”. A principal orientação 
da Vigilância Sanitária, segundo os 
coordenadores, é que os responsá-
veis pelos estabelecimentos busquem 
orientação juntos aos órgãos de fisca-
lização, a fim de não correr-se o risco 
da realização de alterações indevidas 
ou mesmo desnecessárias.

Vieira ressalta também a impor-
tância de os proprietários pesquisa-
rem, lerem com muito a atenção a 
Portaria SES nº 66, para compreender 
os requisitos e exigências para o fun-
cionamento, licenciamento, fiscaliza-
ção e controle dos estabelecimentos 
que exerçam a atividade de comércio 
atacadista e varejista nos segmentos 
de açougue e fiambreria, em todo o 
território do Estado do Rio Grande 
do Sul.

Novas regras entraram em vigor no início do ano

Microcervejarias: um mercado 
em expansão
Consumo de variedades artesanais cresceu 
expressivamente nos últimos anos. Em Bento, 
consumo estimulou a realização de festivais

Atualmente, o Brasil ocupa o 
posto de ser um dos maiores con-
sumidores de cerveja no mundo: a 
média anual de litros por habitante 
não para de crescer. Só nos últimos 
dez anos, a produção aumentou ex-
pressivos 64% - de 8,2 bilhões para 
13,4 bilhões de litros/ano (dados do 
Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas da Receita Federal - Sicobe).

Sem dúvida, é um mercado em 
expansão. Hoje, somos o terceiro 
maior produtor da bebida no mun-
do, perdendo apenas para Estados 
Unidos e China, mas superando a 
Alemanha. Mas um ponto importan-
te chama a atenção em relação ao 
perfil de consumo por aqui. As gran-
des marcas são as preferidas da clas-
se C, mas as cervejas artesanais vêm 
conquistando o paladar classes A e B 
de forma significativa. Esse tipo de 
consumidor busca uma nova experi-
ência, um produto diferenciado, e é 
ali que entra a bem-vinda prolifera-
ção de microcervejarias.

O fato é que tanto as microcer-
vejarias como as importadoras vêm 
ocupando um lugar e tanto no mer-
cado brasileiro. As chamadas cerveja 
especiais - de acordo com os dados 
da Associação Brasileira da Indústria 
da Cerveja (CervBrasil) – incluem ar-
tesanais, importadas e as industriais 
de categoria “premium”. E segundo 
o Sindicato Nacional da Indústria 
da Cerveja (SINDICERV), chegaram 
a ocupar em 2014 11% do mercado 
nacional da bebida.

No caso das microcervejarias, 
a definição da Escola Superior de 
Cerveja e Malte considera nessa ca-
tegoria produtores que envasam até 

200 mil litros por mês. E de acordo 
com o SINDICERV, são mais de 300 
microcervejarias no país, e cerca de 
84 no estado - com expectativa de 
aumento de 20% até 2020. E esse 
consumidor que começa a apreciar 
e compreender a cerveja artesanal, 
mais encorpada, com mais aroma e 
sabor, oferecendo uma experiência 
diferenciada, é que impulsiona esse 
mercado.

Artesanais com forte 
demanda em Bento

Aqui, as cervejas artesanais já 
caíram no gosto do consumidor 
mais exigente, impulsionando o sur-
gimento de novos produtores da be-
bida. Uma das cervejarias, fundada 
há dez anos, produzia inicialmente 
chop. Segundo Fábio Rombaldi, que 
representa a empresa, a procura pela 
cerveja artesanal está em crescimen-
to não só na região da Serra, pois 
é um produto que oferece ótima 
qualidade com custo muito atrativo.  
“Estamos investindo em tecnologia 
e nos aprimorando para fortalecer 
nossa marca cada vez mais no mer-
cado, divulgando e promovendo 
nossos produtos em festivais e even-
tos cervejeiros”, explica.

Ele explica que junto à cerve-
jaria, é mantido um Pub com varejo 
para receber clientes e turistas, com 
visitação à fábrica e ao final, degus-
tação das cervejas. Rombaldi frisa 
que dos nove estilos de cervejas, 
cinco já foram premiados em apenas 
um ano de presença em concursos 
no Brasil e no exterior. E anuncia em 
breve, o lançamento de mais dois es-
tilos: Vienna Lager e Barleywine.

Um pouco de história:
A cerveja surgiu há cerca de 6 mil anos, na Suméria. Mas há pelo menos 
dez mil anos, já se conhecia o processo de fermentação. Levada para o 
mundo pelo Império Romano, chegou ao Brasil por volta de 1808, pelas 
mãos da família real portuguesa.
Os primeiros indícios da fabricação da cerveja no país surgem em 1836, 
e no RS, dez anos depois, com a chegada do casal Joham Heinrich 
Ritter II e Caroline Juliane Roth, vindo da Alemanha, de uma região con-
hecida como Hunsrück. Um dos filhos do casal fixou residência no atual 
município de Linha Nova, sendo o precursor da bebida aqui no estado, 
com a fundação da Cervejaria Ritter.

 Brasil é um dos maiores consumidores da bebida no mundo
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Por que 
Espaços 
Completos e 
planejados 
para você são 
vantajosos e 
otimizam seu 
tempo ?

Aline Rodrigues 

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

Estimulação magnética pode ajudar 
paciente com bipolaridade
Pesquisadores do Hospital de Clínicas de SP realizam estudo que mostra 
efeitos positivos do método

Uma nova forma de tratamento 
para pacientes bipolares – a terapia 
por estimulação Magnética do crânio 
– promete se tornar uma grande alia-
da na luta contra a disfunção. A alter-
nativa surgiu a partir de um estudo 
publicado na revista científica Natu-
re, desenvolvido por pesquisadores 
do Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP).

A pesquisa mostrou que “deep 
TMS” - equipamento de estimulação 
magnética profunda que lembra ca-
deiras de salão de beleza com seca-
dor embutido – pode ser ministrado 
em conjunto com os medicamentos 
farmacológicos no tratamento de pa-
cientes bipolares em fase depressiva 
da doença, e assim, otimizar resulta-
dos.

O equipamento em faz com que 
os neurônios sejam estimulados a 
partir de ondas magnéticas produzi-
das por corrente elétrica biológica, 
e assim, potencializa a produção da 
química necessária para o tratamen-
to. Mas o médico psiquiatra Diego 
Tavares alerta. “A técnica não subs-
titui a medicação, pois no caso da 
doença - que é crônica - o risco de 
recaída é praticamente certo”. Ou 
seja: a estimulação magnética fun-
cionaria como um potencializador 
do tratamento.

O aparelho utilizado para a apli-
cação da técnica foi testado em cin-
quenta pacientes bipolares da mes-
ma faixa etária, separados em grupos 
de acordo com o tipo de medicações 
(como lítio, antipsicótico e anticon-
vulsivo). Desses grupos, apenas um 
recebeu a terapia em questão, cujas 
sessões diárias de 20 minutos segui-
ram por quatro semanas.

Uma vez encerradas as sessões, 
a escala de níveis de depressão foi 
avaliada. Os resultados foram gera-
dos a partir de questionários preen-

Bipolaridade
O transtorno não tem cura e segundo a Associação Brasileira de Psiquia-
tria, afeta entre 3% a 8% da população. A doença causa alterações se-
veras de humor, entre períodos de depressão e euforia e costuma apre-
sentar os primeiros sintomas na adolescência ou início da vida adulta. 

Terapia pode ser ministrada em conjunto com os medicamentos farma-
cológicos, e assim, potencializar o tratamento

chidos pelos pacientes, onde ativida-
des e reações de seu cotidiano, como 
crises de pânico, choro, desânimo e 
pensamentos suicidas, foram cuida-
dosamente analisadas pelos médicos.

Moacyr Alexandro Rosa - diretor 
do Instituto de Pesquisas Avançadas 
em Neuroestimulação e professor 
da Unifesp – frisa que a Estimulação 
Magnética Transcraniana (EMT) é re-
conhecida pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) desde 2012, como 
um importante coadjuvante no tra-
tamento de depressão uni e bipolar, 
alucinação auditiva em esquizofrenia 
e no planejamento de neurocirurgia.

Mas a sua função é reconhecida 
para a fase depressiva, tratando os 
sintomas, não apresentando efeitos 
expressivos em outras fases e nem 

prevenindo crises.
Mas a terapia deve ser evitada 

no tratamento de pacientes epilépti-
cos, com próteses de metal na cabe-
ça ou implantes cocleares, pois seu 
procedimento é semelhante ao da 
ressonância magnética. 

Ainda assim, a alternativa apre-
senta poucos efeitos colaterais. “Fo-
ram formigamentos na região onde 
a estimulação estava sendo feita. 
Diferente de enjoos, tontura e ou-
tros efeitos causados por remédios”, 
explica Tavares. Ele acredita que o 
avanço dos estudos permitirá que a 
terapia funcione futuramente como 
uma eficaz alternativa para indivídu-
os que não podem tomar remédios, 
como gestantes e pacientes em tra-
tamento de quimioterapia.

Já é possível descobrir tipo sanguíneo em 30 segundos
Novo teste pode ajudar pessoas em situações de risco

Uma novidade desenvolvida por 
um grupo de cientistas da Third Mi-
litary Medical University, na China, 
promete ajudar pacientes em situa-
ções de emergência, quando a rápi-
da identificação do tipo sanguíneo 
pode significar vida ou morte. O tes-
te desenvolvido pelos pesquisadores 
revela se o sangue é A, B, AB ou O 
em menos de 30 segundos, a partir 
de um dispositivo similar a uma tira 
de papel.

Segundo o estudo, publicado no 
periódico Science Translation Medi-
cine, cada tipo sanguíneo possui di-
ferentes antígenos e anticorpos, ou 
seja, uma pessoa do tipo sanguíneo 
A tem antígenos tipo A e anticorpos 
B, enquanto o contrário ocorre com 
alguém de tipo sanguíneo B.

Por esse motivo, o dispositivo 
possui uma solução com antígenos A 
e, a outra, antígenos B. Assim, a gota 
de sangue é colocada na parte cen-
tral do aparelho, as cores das pontas 
mudam revelando o tipo sanguíneo 
do indivíduo.

Aplicado em 3,5 mil amostras, 
o texto mostrou em 99,9% dos ca-

sos o resultado correto em apenas 
30 segundos. Ainda de acordo com 
as informações dos pesquisadores, 
o dispositivo pode ser utilizado em 
zonas de guerras ou áreas remotas 

onde não há laboratórios próximos 
para identificar tipos sanguíneos. O 
novo teste deve estar disponível para 
uso de profissionais nos próximos 
dois anos.

Teste deve ser disponibilizado para uso profissional em dois anos

Já falo a bastante tempo nos 
meus textos acerca da importância 
de um trabalho personalizado base-
ado em planejamento e especificida-
des além de um ambiente tranquilo e 
a utilização de diversas técnicas para 
atingir um único objetivo. 

Pois bem, hoje o assunto é “ 
tempo” x “dinheiro “ . E quando digo 
tempo me refiro a falta dele, ou seja, 
a dificuldade que enfrentamos em 
organizar nossa rotina corrida do 
mundo produtivo e moderno com 
as demandas e cuidados coma nossa 
saúde. 

Ao tomar a tão esperada deci-
são de “ assumir as rédeas “ da nos-
sa qualidade de vida e iniciar a mu-
dança, nos deparamos com diversas 
perguntas: devo ir a uma academia? 
Procurar um personal trainer ? Devo 
começar com uma nutricionista ? Mas 
meu médico disse que preciso de  pi-
lates pois tenho problemas de coluna 
. Preciso antes reabilitar esse joelho 
que dói ? 

Frente a isso colocamos no papel 
todas as possibilidades e fazemos as 
projeções financeiras para tanto e é 
nesse momento que ‘desistimos. Re-
almente, financeiramente são poucas 
as pessoas que possuem o privilégio 
de poder se dedicar a tantas coi-
sas que são benéficas a saúde. Seria 
ótimo poder fazer todas essas ativi-
dades, mas infelizmente precisamos 
optar. Tanto em relação a gastos mas 

muito mas em relação a tempo que 
gastaríamos nos deslocando de um 
lado para o outro em diversos esta-
belecimentos em bairros diferentes 
da cidade. 

Pensando dessa forma alguns 
espaços em grandes centros foram 
criados para facilitar essa lógica. 
Conhecidos como “Centros de trei-
namento e reabilitação “ , clinicas 
ou até mesmo estúdios esses locais 
oferecem um serviço completo e 
um atendimento diferenciado com 
um ótimo custo benefício  . 

O foco nesses Centros com-
pletos é poder ser atendido e as-
sistido  por vários profissionais em 
conjunto e em constante diálogo. 
A maioria deles oferece pacotes 
de acordo com a necessidade do 
cliente, incluindo : nutricionista , 
reabilitação , massoterapia , pilates 
, musculação técnicas avançadas de 
emagrecimento , espaço da beleza 
com serviços de manicure e depila-
ção desportiva além de locais para 
banho e descanso com tranquili-
dade e privacidade . E tudo isso é 
incluso no seu plano , você não pre-
cisa ir a mais nenhum lugar para ter 
o melhor . 

Procure por espaços como es-
ses e desfrute de qualidade de vida 
de verdade. Isso irá facilitar sua vida 
e melhorara sua saúde de uma for-
ma integrada, facilitando a logística 
do dia a dia .
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Comer chocolate preto pode beneficiar 
circulação sanguínea em idosos
Pesquisa italiana aponta que a guloseima pode auxiliar no combate à 
doença arterial periférica

Chocolate é praticamente unani-
midade. A guloseima é adorada por 
crianças, jovens, adultos e idosos. Es-
ses últimos, por sinal, tem agora um 
motivo a mais para ingerir a iguaria: 
segundo um estudo realizado pela Uni-
versidade Sapienza de Roma, mostrou 
que pessoas na terceira idade com pro-
blemas arteriais conseguiram fazer ca-
minhadas com menos dificuldade após 
a ingestão de chocolate preto.

Idosos atingidos pela doença 
arterial periférica (PAD) - problema 
cardiovascular que afeta as artérias 
das pernas e está associado à idade - 
foram acompanhados pelos pesquisa-
dores. Foram 14 homens e mulheres, 
entre 60 e 78 anos. O problema causa 
redução do fluxo de sangue causa dor, 
cãibras e cansaço nas penas e quadris 
durante a caminhada.

Os participantes foram testados 

em uma esteira – uma vez na parte 
da manhã e outra após a ingestão de 
40g de chocolate preto. O resultado 
apontou que, depois de consumir o 
doce, eles caminharam, em média, 39 
metros e 17 segundos a mais do que 
no início do dia. Dados do estudo in-
dicam que os compostos encontrados 
no cacau são capazes de reduzir o 
estresse oxidativo e melhorar o fluxo 
sanguíneo nas artérias periféricas.

Chocolate pode ajudar a idosos com PAD

Cientistas criam teste para fertilidade masculina 
que pode ser feito em casa
A partir de um smartphone - com um dispositivo anexo - podem ser ana-
lisadas amostras de sêmen, unindo baixo custo, rapidez e praticidade

Um novo teste de fertilidade 
masculina que pode ser feito em 
casa e com a ajuda de um smar-
tphone foi desenvolvido por pes-
quisadores americanos. De acordo 
com o artigo publicado pela revis-
ta “Science Translational Medici-
ne” no último dia 22, a testagem 
é rápida (o resultado sai em segun-
dos), prática e barata: o acessório 
conectado ao celular custa US$ 
4,45 (cerca de R$ 14).

A novidade, desenvolvida 
por especialistas do Brigham and 
Women’s Hospital (BWH) e do 
Massachusetts General Hospital, 
em Boston, quantifica a concen-
tração de espermatozóides e sua 
mobilidade. Até então, esse tipo 
de teste precisava ser feito em um 
hospital ou clínica, contando com 
o auxílio de técnicos para operar 
equipamentos de alto custo, com 
dias ou semanas de espera pelo 
resultado.

Segundo Hadi Shafiee, um dos 
pesquisadores do BWH, o estudo 
vinha buscando uma solução para 
tornar os testes de infertilidade 
masculina tão simples e acessí-
veis quanto os testes de gravidez 
em casa. Ele explica que o fato de 
os homens precisarem fornecer 
amostras de sêmen em quartos de 
hospital ou laboratórios gera, em 
muitas vezes, uma situação cons-
trangedora: alguns experimentam 
pessimismo ou mesmo e decep-

ção.
Em geral, os exames clínicos 

que vêm sendo feitos são labora-
toriais, e além de subjetivos, são 
consideravelmente demorados. Já 
o teste desenvolvido pelo estudo 
concentra diversas vantagens, que 
incluem o baixo custo e a alta pre-
cisão.

Para testar o novo acessó-
rio para celular e sua efetividade 
para estabelecer resultados foi 

necessário analisar 350 amostras, 
referentes a dez voluntários, com 
uma precisão de 98% para detectar 
baixa concentração de espermato-
zóides e/ou baixos níveis de mobi-
lidade.

Vale ressaltar que 40% dos 
casos de infertilidade são atribuí-
dos ao homem, e de acordo com 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a questão atinge mais de 
45 milhões de casais no mundo.

Novo teste para infertilidade masculina é rápido, fácil e altamente preciso

Álcool e energético: combinação 
perigosa que aumento risco 
de ferimentos
Estudo aponta que a bebida cafeinada  mascara 
os efeitos da alcoólica, e assim, leva usuários a se 
envolver mais em brigas e acidentes de trânsito

Muitos apostam na combinação 
“energético e álcool” - principal-
mente jovens na balada, que que-
rem aproveitar os efeitos de bebidas 
como uísque e cerveja, mantendo-se 
despertos. 

Mas a prática é considerada pe-
rigosa para o coração e pode levar 
à morte, segundo diversos artigos 
científicos. E agora, um estudo de 
revisão publicado no Journal of Stu-
dies on Alcohol and Drugs investigou 
outro efeito adverso da combinação 
e constatou o risco aumentado de fe-
rimentos, seja em acidentes de trân-
sito ou em brigas.

Os pesquisadores canadenses, 
do Centro de Pesquisa sobre Adição 
da Universidade de Victoria, investi-
garam artigos cujo tema envolvia in-
gestão de álcool e energético, todos 
publicados entre 1981 e 2016. Entre 
os 13 que se alinhavam com os crité-
rios do estudo, dez mostravam a re-
lação entre a mistura dessas bebidas 
e o risco aumentado de ferimentos 
frente à ingestão somente de álcool.

A equipe de estudo baseou-se 
nesses trabalhos, dividindo esses 
ferimentos em não intencionais (que-
da, batida de carro) e intencionais 
(envolvimento em brigas e outras si-
tuações de violência física). E segun-
do a principal autora do estudo, Au-
dra Roemer, os efeitos estimulantes 
da cafeína mascaram as sensações da 

intoxicação por álcool, como langui-
dez e sono.

A estudiosa explica que em 
geral, a ingestão de álcool deixa a 
pessoa cansada, com o ímpeto de ir 
para casa. Mas o energético mascara 
esses sintomas, e com isso, muitos 
não percebem o quão bêbados estão. 
Por esse motivo, acabam consumin-
do mais bebida alcoólica, podendo 
se envolver em comportamentos de 
risco.

Um dos fatores que motivou o 
estudo, segundo sua principal autora, 
foram outras pesquisas que inves-
tigaram a combinação de drinques 
e cocaína. Ela ficou curiosa para ve-
rificar o grau de impacto no caso de 
um estimulante menos forte e aceito 
socialmente. Mas ressalta que são ne-
cessários mais estudo a esse respeito, 
porque ainda existem poucos traba-
lhos científicos sobre o tema.

Mas outro ponto importante 
envolvendo o assunto foi apontado 
num estudo da Universidade de Pru-
due, nos Estados Unidos: os efeitos 
de bebidas alcoólicas cafeinadas não 
são apenas imediatos, pois a ingestão 
desses drinques desencadeia mudan-
ças no cérebro do adolescente simi-
lares às provocadas pela cocaína. E 
as consequências podem se estender 
até a idade adulta, incluindo a altera-
ção na habilidade de lidar com subs-
tâncias recompensadoras.
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EUA registram casos de tipo 
raro de câncer relacionado ao 
uso de silicone nos seios
Foram mais de 300 pacientes, com nove mortes decorrentes da doença

Um tipo de câncer extremamen-
te raro chamado de LACG (linfoma 
anaplástico de células grandes) foi 
identificado em 359 pacientes com 
um ponto em comum: todas se sub-
meteram à colocação de prótese de 
silicone. O relato é da Food and Drug 
Administration (FDA) - órgão do go-
verno americano responsável pela 
regulamentação de alimentos e me-
dicamentos no país. Os registros re-
ferentes aos casos aconteceram entre 
2016 e 1º de fevereiro deste ano.

Não existe uma confirmação por 
parte da agência de que os implantes 
são os causadores do LACG, mas evi-

dências apontaram que as mulheres 
que possuem a prótese apresentam 
mais risco de desenvolver a patologia. 
De acordo com os relatos, as infor-
mações que existem até  momento 
sugerem que mulheres com implantes 
mamários têm um risco muito baixo 
de desenvolver a doença, mas essa 
chance tem aumentado em compara-
ção com as mulheres que não têm.

Segundo a FDA, a doença se de-
senvolve no tecido cicatrizado que 
se forma ao redor da prótese e na 
maior parte dos casos, pode ser tra-
tada e parece estar mais associado às 
próteses com texturas. Normalmente, 

esse tipo de linfoma só é identificado 
após o aparecimento dos sintomas 
como dor, inchaço, acúmulo de lí-
quidos, e afeta as células do sistema 
imunológico. Os tumores não podem 
ser considerados um tipo de câncer 
de mama, e surgem na pele ou nos 
gânglios linfáticos.

Os dados da Sociedade Ameri-
cana de Cirurgiões Plásticos indicam 
que, atualmente, mais de 10 milhões 
de mulheres no mundo possuem 
implantes mamários, mas menos de 
dez são diagnosticadas ao ano com 
câncer de mama relacionado ao im-
plante.

Foram mais de 300 casos de LACG , com nove mortes decorrentes da doença

Alternativa não tóxica à 
quimioterapia contra câncer 
é testada por pesquisadores 
O estudo utilizou (em experimento in vitro) 
nano cápsulas inteligentes capazes de identifi-
car e aplicar a medicação diretamente nas célu-
las tumorais

Um importante estudo realiza-
do na Universidade de Salamanca 
(Espanha) testou com sucesso um 
experimento in vitro, que oferece 
uma forma alternativa não tóxica à 
quimioterapia no combate ao câncer, 
utilizando nano cápsulas inteligentes, 
que conseguem identificar e realizar a 
aplicação da medicação diretamente 
nas células tumorais.

Segundo a catedrática em Enge-
nharia Química Eva Martín del Valle, 
que dirigiu a equipe responsável pelo 
estudo, a pesquisa científica busca 
modificar a quimioterapia convencio-
nal, especificamente no combate ao 
câncer de pulmão.

Para tanto, o experimento em 
questão envolve o desenvolvimento 
de um aerossol que funcione como 
um inalador convencional, com a in-
clusão de um meio inteligente que 
consiga identificar somente as células 
tumorais, minimizando os efeitos tó-
xicos e evitando reações adversas ao 
entrar em contato com o tecido pul-
monar.

Outro ponto importante segun-
do a cientista espanhola é que o ae-
rossol deverá oferecer ao paciente 
autonomia em relação à administra-
ção de um ciclo convencional de me-
dicamentos. Ela explica que o objeti-
vo do estudo é abolir a dependência 
do paciente que passa duas horas em 
uma sala, submetido a tratamento, 
enquanto está recebendo a quimio-
terapia.

A outra finalidade do experimen-
to é diminuir a quantidade de medi-
camento utilizada para que chegue 
de forma específica ao resultado - o 
que reduzirá a toxicidade e aumenta-
rá a eficácia do mesmo. A responsável 
pelas pesquisas esclarece ainda que 
praticamente 80% do fármaco admi-
nistrado não é utilizado, mas tem que 
ser metabolizado ou expulso pelo or-
ganismo.

Segundo a equipe que conduziu 
o experimento, a expectativa é de 
que, em cerca de dois anos, testes 
iniciais sejam realizados em ratos. 
Atualmente, para garantir a validação 
deste novo meio na administração de 
fármacos, a equipe está desenvolven-
do tumores em três dimensões, para 
que os resultados sejam mais próxi-
mos da realidade e garantam uma 
certa segurança antes de passar para 
os animais.

Para tanto, os cientistas utilizam 
impressoras 3D, desenvolvendo com-
partimentos que possibilitam adap-
tação e o crescimento das células tu-
morais de forma estruturada com um 
sistema que está controlando suas 
funções. A coordenadora da equipe 
explica que existe um salto extrema-
mente grande dos testes in vitro em 
comparação com a experimentação 
in vivo. Por isso estão sendo desen-
volvidos tumores em três dimensões, 
segundo ela, para verificar como eles 
crescem e validar o que o experimen-
to em desenvolvimento.

Equipe de cientistas espanhóis que realizou com sucesso experimento que oferece 
uma forma alternativa não tóxica à quimioterapia no combate ao câncer

Brasileiros criam teste que detecta 416 vírus diferentes
Você já imaginou um único tes-

te que detecta 416 vírus diferentes? 
Pois é, criado na Faculdade de Ciên-
cias Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, um 
novo aparelho permite rastrear e en-
contrar mais de quatro centenas de 
vírus típicos das regiões tropicais do 
planeta a partir de uma amostra de 
sangue. 

“Os métodos disponíveis hoje 
procuram por apenas um único 
agente infeccioso ou um número li-
mitado deles”, explica o bioquímico 
Victor Hugo Aquino, idealizador da 
tecnologia.

Assim, se o causador de deter-
minada doença for desconhecido, é 
necessário recorrer a vários testes 
até descobrir qual deles está por trás 
dos sintomas. 

A ideia é que o dispositivo, ain-
da em desenvolvimento, seja utiliza-
do em grandes laboratórios de refe-
rência, como o Instituto Adolfo Lutz, 
em São Paulo, e a Fundação Oswaldo 
Cruz, no Rio de Janeiro, para moni-
torar os casos de enfermidades e 
evitar que epidemias se espalhem 
pelo país. Imagem mostra como é realizado o procedimento
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Farrapos vence mais uma 
partida pelo Gauchão
Equipe derrotou o Brummers pelo placar de 67 a 12

O Farrapos desponta como uma 
das melhores equipes do Estado. A 
equipe conquistou a segunda vitória 
no Campeonato Gaúcho de Rugby, 
derrotando a equipe do Brummers 
pelo placar de 67 a 12, em confronto 
realizado na tarde de sábado, dia 25, 
na cidade de Dois Irmãos.

O time de Bento foi superior 
dentro de campo e realizando mais 
uma grande atuação, a equipe coman-
dada por Javier Cardozo obteve o seu 
primeiro resultado positivo jogando 
fora de casa na competição estadual.

Na primeira etapa, o Farrapos 
encontrou dificuldades para quebrar 
a linha de defesa adversária, mesmo 
assim controlou as ações da partida, 

marcando com tries de Duda, Facun-
do, Bruno Celso, Gobatto, Frison e 
Daian, com três conversões anotadas 
por Facundo, terminando a etapa ini-
cial com placar de 36 a 0 para o Farra-
pos. No segundo tempo, o Brummers 
diminuiu a diferença com tries Edinei 
e Vivi, mas não conseguiu segurar o 
poderio ofensivo dos visitantes que, 
com tries de Bigode, dois de Gobatto 
e dois de Duda e com três conversões 
de Scopel, decretou a vitória do Farra-
pos pelo placar de 67 a 12. 

Pela categoria intermediária, o 
Farrapos foi amplamente superior, 
derrotando os donos da casa pelo pla-
car de 24 a 0. Já pela categoria M19 
(Juvenil), as equipes protagonizaram 

um confronto bastante disputado 
dentro de campo, terminando com 
vitória dos Brummers pelo placar de 
29 a 13.

Na próxima rodada, o Farrapos 
enfrenta, novamente fora de casa, a 
equipe do Charrua, no dia 22 de abril, 
em Porto Alegre. O próximo compro-
misso da equipe bento-gonçalvense 
será contra o Curitiba Rugby, em con-
fronto válido pela primeira rodada 
da Liga Sul, a qual ocorre no dia 8 de 
abril, em Curitiba. 

2ª rodada:
*Brummers 12 x 67 Farrapos
*San Diego 11 x 0 Charrua
*URSM - S.C. Rugby - 02/04

Bento-gonçalvense Lucas 
Bergamini disputa as prévias 
da World Padel Tour
Competição começou a ser disputada no final 
de semana, em Santander, na Espanha

O padelista bento-gonçalvense 
Lucas Bergamini iniciou no domin-
go, dia 26, a busca por uma vaga no 
quadro principal da World Padel Tour 
(WPT), principal competição a nível 
mundial da modalidade, a qual está 
sendo realizada na cidade de Santan-
der, na Espanha. O atleta estreiou ao 
lado de Lucas Campagnolo, nas pré-
vias da competição. 

Depois de conquistar a Fabrice 
Pastor Cup, primeira etapa do Cam-

peonato Brasileiro de Padel, sediado 
em Bento Gonçalves, ao lado de seu 
irmão Juliano Bergamini, Lucas agora 
redireciona os seus objetivos exclu-
sivamente na competição mundial, 
visando chegar ao quadro da WPT. A 
estreia do bento-gonçalvense, o qual 
estará representando o Brasil junto 
com outros quatro atletas brasileiros 
na competição, será neste domingo, 
contra a dupla Adriá Mercadal e Marc 
Quílez.

O atleta estreiou ao lado de Lucas Campagnolo, nas prévias da competição

Inter enfrenta o Cruzeiro-POA no 
Estádio Montanha dos Vinhedos
Partida é válida pela última rodada da fase 
classificatória do Gauchão

O jogo entre Internacional e 
Cruzeiro será realizado em Bento 
Gonçalves, no Estádio Montanha 
dos Vinhedos, nesta quarta-feira, 
dia 29, às 21h45min, pela última ro-
dada da fase classificatória do Cam-
peonato Gaúcho de 2017. A equipe 
colorada cumprirá a primeira perda 
de mando de campo da punição es-
tabelecida pelo TJD pela briga de 

torcedores em Veranópolis. 
O presidente da Federação 

Gaúcha de Futebol (FGF), Francisco 
Novelletto, confirmou o jogo para 
Bento Gonçalves, porém, o depar-
tamento jurídico do Inter ainda 
tentará a obtenção de um efeito 
suspensivo, com a probabilidade 
da partida voltar a ser disputada no 
Beira-Rio. 

Bento Vôlei promove o Desafio Internacional 
de Voleibol Feminino
Quatro equipes disputarão o torneio, disputado pel as categorias 
sub-15 e sub-17

O Bento Vôlei, em conjunto 
com o SESC, promove, nos dias 
8 e 9 de abril, o Desafio Inter-
nacional de Voleibol Feminino, 
que será realizado no Ginásio 
Municipal de Esportes, em Ben-
to Gonçalves. 

O torneio contará com a 
participação de quatro equipes, 
disputado em duas categorias: 
sub-15 e sub-17. 

Além do anfitrião Bento Vô-
lei, estarão disputando a com-
petição a Sociedade Ginástica 
Novo Hamburgo, o Club Reme-
ros, da cidade de Mercedes, 
Uruguai e o Centro Allavena, da 
cidade de Paysandú, também do 
Uruguai. No sábado, dia 8, serão 
realizados os jogos da categoria 
sub-15, e no domingo, entram 
em quadra a categoria sub-17. 

O torneio inicia às 9h e se 
estende durante toda a tarde, 
em ambos os dias de competi-
ção. 

“A competição serve como 
um intercâmbio para aprimorar 
os sistemas de jogo treinados 
até aqui e serve para iniciar a 
preparação da fase competitiva 

das equipes e atletas”, ressalta 
o coordenador de categorias de 
base do Bento Vôlei, Mauricy Ja-
cobs. 

A competição tem o apoio 
da Prefeitura de Bento Gonçalves 
e do Serviço Social do Comércio 
- SESC.

O torneio contará com a participação de quatro equipes, disputado em duas catego-
rias: sub-15 e sub-17

Rede Mestre organiza Torneio 
Estadual de Taekwondo Songahm

Para quem gosta de emoção em 
competições a Rede Mestre também 
proporciona através de diversas mo-
dalidades, entre elas a luta propria-
mente dita, a modalidade de fórmula 
(avaliação individual de técnica) e 
armas marciais.

A Rede Mestre é organizadora 
do Torneio Estadual de Taekwondo 
Songahm que ocorrerá nos dias 01 e 
02 de abril deste ano no Centro de 

Convenções do Dall’Onder Grande 
Hotel em Bento Gonçalves, com a 
participação de alunos competidores 
a partir de três anos de idade, des-
de a faixa branca até a categoria de 
faixa preta 5º Dan com a presença 
de diversos campeões Brasileiros, 
Panamericanos e Mundiais. Contará 
ainda com a presença de diversas Au-
toridades Nacionais do Taekwondo 
Songahm.



Jornal Gazeta - terça-feira, 28 de Março de 2017
esporte14

Com ataque deficiente, Esportivo 
apenas empata com Panambi
Equipe de Alex Xavier permanece na zona de classificação do grupo B 
da Divisão de Acesso

O Esportivo, aos poucos, está se 
recuperando na Divisão de Acesso. 
Após começar o ano com duas derro-
tas, a equipe se recuperou emendan-
do duas vitórias, e no último confron-
to contra o Panambi, a equipe ficou 
no 0 a 0. O Alviazul ficou com um a 
mais em campo durante o segundo 
tempo, porém não teve efetividade 
no ataque. Com o ponto conquistado, 
o Esportivo permanece na zona de 
classificação. 

Na etapa inicial, o confronto co-
meçou equilibrado, com as duas equi-
pes chegando ao ataque. O Esportivo 
apostou nos contra-ataques e na velo-
cidade para chegar ao setor ofensivo. 
Aos poucos, a equipe visitante foi en-

contrando espaços para chegar próxi-
mo ao gol adversário, principalmente 
através das laterais, tentando achar o 
centroavante Zulu na área por meio 
de bolas aéreas. A principal chance da 
primeira etapa surgiu através de Juni-
nho que, após cruzamento, finalizou 
na pequena área, com o zagueiro do 
Panambi salvando na linha, impedin-
do o gol dos visitantes.

No segundo tempo, logo nos 
primeiros minutos, Jhonny recebeu 
o seu segundo cartão amarelo e foi 
expulso de jogo, deixando os donos 
da casa com desvantagem dentro de 
campo.

O Esportivo pressionou o adver-
sário, conseguindo grandes chances 

de gol através de Zulu e Jarro, porém, 
desperdiçando importantes oportuni-
dades para abrir o marcador. Mesmo 
com um a mais, o Esportivo não teve 
a efetividade necessária para balançar 
as redes, ficando no empate com o 
Panambi em 0 a 0. 

O Alviazul está na 4ª colocação 
com oito pontos conquistados. Du-
rante a semana, a direção do clube 
definirá será Alex Xavier permanece 
ou não no comando da equipe, po-
dendo efetivá-lo como treinador para 
o restante do campeonato. Na próxi-
ma rodada, a equipe de Xavier enfren-
ta o Lajeadense, no domingo, dia 2 
de abril, às 16h no Estádio Montanha 
dos Vinhedos. 

De virada, ACBF vence o Corinthians 
e conquista a Supercopa
O time laranja venceu por 2x1 em jogo realizado 
em Carlos Barbosa

Não faltou emoção na decisão 
da Supercopa entre a Associação 
Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) e o 
Corinthians, na tarde de sábado, 25. 
O time laranja saiu atrás do placar, 
mas arrancou a virada e conquistou o 
título da competição nacional com a 
vitória por 2x1.

A partida começou bastante mo-
vimentada e com a marcação forte de 
ambos os lados. No entanto, quem 
conseguiu encontrar espaços primei-
ro foi o Corinthians. 

O placar foi inaugurado, aos 14 
minutos, após uma jogada ensaiada 
na cobrança de falta, que foi con-
vertida por Vander Carioca. Depois, 

a ACBF se reencontrou na partida e, 
aos 15, Deives passou para Marlon 
empatar o jogo.

O segundo tempo teve mais mo-
vimentação. Kevin teve a chance de 
marcar frente a frente com o goleiro, 
mas chutou para fora. Porém, aos 6 
minutos, Júlio foi derrubado na área e 
o árbitro marcou pênalti. 

Deives cobrou e marcou o gol da 
virada. Depois, os corintianos passa-
ram a pressionar jogando com golei-
ro-linha. Quando a bola passava da 
defesa, o goleiro Léo Oliveira foi o en-
carregado por impedir o empate com 
várias defesas difíceis, assegurando o 
título para Carlos Barbosa.

O time laranja saiu atrás do placar, mas arrancou a virada e conquistou o título da 
competição nacional com a vitória por 2x1

6ª rodada da Liga Parceria da 
Serra é marcada por goleadas

Na tarde de sábado, dia 25, foi 
realizada a 6ª rodada da Liga Parceria 
da Serra, e mais uma vez teve muitos 
gols e equipes goleando em seus jo-
gos.

O até então líder do Grupo B e 
100% Titanium na rodada enfrentou 
o Tigre e venceu mais uma, desta 
vez por 4 a 1 e deixou o Tigre sem 
chances de classificação para os mata-
-mata, a única até essa rodada. As ou-
tras 19 equipes ainda estão na briga, 
e o detalhe é que nenhuma tem sua 
classificação matematicamente asse-
gurada.

No campo da Jansen o Ser Jansen 
recebeu o Paysandu que vinha numa 
boa sequência de resultados e até 
saiu na frente, mas em tarde inspirada 
de Ricardo, autor de dois gols, uma 
assistência e ainda sofreu um pênalti, 
o time da casa virou o jogo e aplicou 
um elástico placar de 6 a 1.

Já no segundo duelo da tarde o 
Titanium enfrentou o Tigre. Entrando 
em campo para defender o seu 100% 
de aproveitamento,  o Titanium pe-

gou o lanterna, mas na primeira eta-
pa, com vários gols perdidos, o jogo 
não saiu do zero, porém, na segunda 
etapa o Titanium deslanchou e ven-
ceu por 4 a 1.

Resultados da 6ª rodada:
Flamengo da Linha Amadeu

Oliveira e Santana 5 x 1 ABGF
Real Rizzo 1 x 4 Barcelona

Gaúcho
LSC 2 x 2 Tandera
Gaúcho 7 x 0 Sapucaia

Saletino
Lyon 1 x 2 Parceria
Atlético PN 1 x 4 Borussia

Jansen
Ser Jansen 6 x 1 Paysandu
Tigre 1 x 4 Titanium

Mundo Novo
Por do Sol 4 x 1 Olimpiacos
Mundo Novo 0 x 2 Amigos da 

Bola

BGF realiza avaliação técnica para a categoria sub-17
Seletiva acontecerá no dia 15 de abril, no Ginásio Municipal de Esportes

O Bento Gonçalves Futsal re-
alizará avaliações para selecionar 
atletas para a formação da equipe 
sub-17, que disputará o Campeona-
to Gaúcho da categoria em 2017. A 
seletiva será realizada no dia 15 de 

abril, com início às 9h30, no Ginásio 
Municipal de Esportes.

Poderão participar da avaliação 
técnica atletas nascidos em 2000 e 
2001, os quais deverão portar consi-
go um documento de identificação e 

o seu material esportivo para a reali-
zação dos testes. 

Os atletas participantes serão 
avaliados pelo técnico e coordena-
dor das categorias de base, Vaner 
Flores. 

Academia de Bento conquista ótimos resultados 
na 2ª Etapa da Copa Prime de Jiu Jitsu
Competição foi realizada no último domingo, dia 26, em Porto Alegre

A Garra Team de Bento Gonçal-
ves conquistou grandes resultados 
na 2ª Etapa da Copa Prime de Jiu 
Jitsu, realizado no último domingo, 
dia 26, em Porto Alegre. No total, 
oito atletas bento-gonçalvenses su-
biram ao pódio da competição es-
tadual, a qual reuniu competidores 
de todas as partes do estado. 

Confira os resultados:
*Felipe - Campeão  Faixa Azul - Peso 
Pena
*Roger da cruz - 2º lugar Faixa Bran-
ca - Peso Pesado
*Guilherme Morais - 2º lugar Faixa 
Branca - Peso Leve
*Maicon Gonçalves - Campeão Faixa 
Roxa - Peso médio
*Douglas Ramos - Campeão Faixa 
Azul - Peso Pena
*Douglas de Andrade - Campeão 

Faixa preta - Peso médio e 3º Lugar 
no absoluto
*Betina de Rossi - Campeã Faixa 
Azul Feminino -Peso Pesado e 3º 
Lugar no  absoluto
*Volmir da Silva -  2º lugar Faixa 
Azul - Peso Pluma
*Vandenir Vitorassi (Garibaldi) - 

Campeão Faixa Marrom - Peso Leve
O próximo compromisso da 

equipe de Bento Gonçalves será 
no dia 2 de abril, em Porto Alegre, 
onde acontece a 4ª Etapa do Cam-
peonato Gaúcho de Jiu Jitsu, orga-
nizada pela Federação Gaúcha de 
Jiu Jitsu (FGJJ).
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Homem é morto no interior de Bento
Um homem foi vítima de um ho-

micídio por volta das 19h45min, na 
noite deste sábado, 25, na Linha Passo 
Velho, Distrito de Tuiuty. Ele foi iden-
tificado como Rudimar Mattei, de 50 
anos, e foi morto por diversos dispa-

ros. 
Uma equipe do Samu foi até o lo-

cal e constatou o óbito da vítima.
Segundo relatos, a vítima esta-

va em frente a residência de amigos, 
quando dois indivíduos se aproxima-

ram e atiraram a queima roupa contra 
Mattei. Após os tiros, um dos melian-
tes fugiu em um veículo de cor cinza e 
o outro em uma motocicleta Biz.

Os autores do crime já foram iden-
tificados e estão sendo procurados.

Indivíduo armado rouba veículo no Santo Antão
Um homem de 42 anos, foi assal-

tado na tarde de domingo, 26, na rua 
Oreste Romagna, bairro Santo Antão.

A vítima, que está construindo 
uma nova casa, estacionou o seu veí-
culo em frente a construção por volta 

das 15h30min. 
Ele deixou o portão aberto e um 

indivíduo de aproximadamente 25 
anos entrou portando um revólver e 
anunciou o assalto. O meliante apon-
tou a arma para a cabeça de vítima e 

fez a mesma deitar no chão. A esposa 
da vítima viu toda a ação no andar de 
cima. 

Ele roubou o veículo e os docu-
mentos que haviam no interior.  Nin-
guém ficou ferido. 

Homem preso por manter mulher em cárcere privado
Na noite deste sábado (25), a 

Brigada Militar foi acionada por um 
senhor visto sua filha estar sendo 
mantida em cárcere privado.

As guarnições deslocaram até a 
rua Domingos Peruzzo, bairro Con-

ceição, onde efetuaram contato com 
a jovem de 24 anos a qual era manti-
da no local juntamente com sua filha 
de 3 anos.

Diante do fato, foi preso em fla-
grante A.R.S. 32 anos (com passagens 

pela polícia por roubos, ameaça, pos-
se de entorpecentes). As partes foram 
conduzidas à Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) para re-
gistro de ocorrência e posteriormen-
te, encaminhado ao presídio.

Dois indivíduos armados assal-
taram um estabelecimento comercial 
na manhã de sábado, 25, por volta 
das 8h30min, na rua Joanna Guindani 
Tonello, bairro Cohab.

Estabelecimento comercial assaltado no bairro Cohab
Os dois chegaram no mercado 

em uma motocicleta de cor preta e 
abordaram a vítima anunciando o as-
salto. 

Eles levaram uma certa quantia 

em dinheiro. 
Após a ação, os criminosos sa-

íram em rumo ignorado, a Brigada 
Militar foi comunicada do fato, mas 
ninguém foi preso.

Dois indivíduos assaltam casa e ainda brigam 
com morador no bairro Licosul

Um homem de 54 anos foi 
vítima de um assalto dentro de 
sua própria residência na noite de 
quinta-feira, 23, na rua Eugênio 
Valduga, bairro Licorsul.

A vítima estava assistindo 

sua televisão com a porta da casa 
aberta quando dois homens invi-
diram o local e anunciaram o as-
salto. 

Então, o homem entrou em 
luta coportal com um dos homens 

enquanto o outro roubava objetos 
da casa. 

A vítima teve lesões na perna 
e os assaltantes levaram alimentos 
da geladeira, um celular e duas fa-
cas. Após o ato, a dupla fugiu. 

Uma mulher de 30 anos, ficou 
com ferimentos leves em acidente de 
trânsito na rua Góes Monteiro, bairro 
São Francisco na manhã de sábado, 

Mulher fica ferida em acidente no bairro São Francisco
25, por volta das 11h45min. 

A colisão aconteceu entre um ve-
ículo Tucson e uma motocicleta Biz.

Uma equipe de socorristas do 

Samu compareceu no local e enca-
minhou a motociclista até o Hospital 
Tacchini, já o condutor do veículo não 
se feriu.

Um homem de 40 anos morreu 
após cair de uma obra em construção 
por volta das 7h30min desta segunda-
-feira, 27. 

Identificado como Ademir Men-
des Viana, ele era funcionário da 
obra localizada na Avenida Osvaldo 
Aranha, no bairro Juventude, quando 

Homem morre após cair de construção
sofreu uma queda de altura de apro-
ximadamente 5 metros. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado e conduziu 
o homem com traumatismo craniano 
com sangramento no lado direito da 
cabeça para o Hospital Tacchini, mas 
ele não resistiu aos ferimentos e fa-
leceu. 

Uma adolescente de 16 anos foi 
apreendida pela Brigada Militar com 
um comprimido de ecstasy e um es-
murrador para fragmentar maconha 

Jovem apreendida com comprimido de ecstasy
na noite de sexta-feira, 24, na Praça 
Centenário, na Rua Barão do Rio Bran-
co.

A adolescente chegou a resistir 

a revista e ficou agitada. Ela foi con-
duzida até a Delegacia de Polícia para 
os procedimentos legais e um familiar 
foi chamado para lhe buscar.

Jovem preso em flagrante por 
roubo de botijão de gás

Um jovem de 20 anos foi preso 
por tentar roubar um botijão de gás 
de uma residência na rua Sete de Se-
tembro, no bairro Fenavinho. 

O fato aconteceu por volta das 
12h40min do dia 26, domingo. 

Ele foi contido por populares e 
por um segurança de uma empresa 
de monitoramento que passava na 
rua no momento da ação. 

A Brigada Militar foi acionada e 
quando chegaram no local enconta-
ram o jovem identificado como,  J.F.H, 
algemado e deitado no chão. 

Uma testumunha indicou onde 
estava o botijão e o indivíduo foi en-
caminhado para a Delegacia de Polí-
cia para registro da ocorrência, e pos-
teriormente encaminhado ao presídio 
estadual. 

Assaltante escala casa de dois 
andares e furta objetos

Um jovem de 24 anos foi assal-
tado enquanto dormia na manhã de 
domingo, 26, na rua Angelo Marcon, 
bairro São Roque. 

A vítima estava dormindo na par-
te superior da casa, com a porta da 

sacada  fechada, mas provavelmente 
sem trancar. Então, o ladrão invadiu o 
local e furtou os documentos do car-
ro, uma cartela do cinema com mais 
de 20 tickets, um aparelho celular e 
R$ 20,00. 

Furto de rádio do interior de veículo
Um rádio, cd’s e um óculos de 

sol foram furtados do interior de um 
veículo que estava estacionado na rua 
Dr Casagrande, no Centro, na noite 
de sábado, 25.

A vítima havia deixado seu ve-

ículo na via pública durante a noite 
de sábado, 25, e quando retornou na 
manhã de domingo, 26, encontrou a 
porta do carona arrombada e de den-
tro furtados o rádio, cd’s e um óculos 
de sol.

PRF apreende carga de cigarros 
em Bento Gonçalves

Por volta das 11h20 desta segun-
da, 27, próximo ao trevo de acesso a 
Faria Lemos, no km 209 da BR 470, 
em fiscalização de rotina, policiais 
rodoviários federais abordaram um 
veículo GM Corsa com placas de Ben-
to Gonçalves, conduzido por um ho-
mem de 56 anos, natural de André da 
Rocha. 

A carga, proveniente do Paraguai, entrou no 
país de forma clandestina. Ela foi apreendida e 
será entregue à Receita Federal do Brasil 

No interior do veículo foram en-
contrados cerca de 830 maços de ci-
garros de origem estrangeira.

Diante disso, a carga foi apreen-
dida e será levada ao órgão fazendá-
rio para posterior destruição, uma 
vez que se trata de crime de contra-
bando a entrada de cigarros de ori-
gem estrangeira no país.



Programação válida de 23/03 até 
29/03
Sujeita a alterações sem aviso 
prévio
Shopping  Bento - 3055.2442
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
Power Rangers (2D) (Du-
ração 2h04min/ Ação- 
Aventura/ 10 anos)
Todos os dias
13h50, 16h20 e 18h30  - 
Dublado
21h15min - Legendado

A jornada de cinco adolescentes 
que devem buscar algo extraordi-
nário quando eles tomam consci-
ência que a sua pequena cidade 
Angel Grove - e o mundo - estão 
à beira de sofrer um ataque alie-
nígena. Escolhidos pelo destino, 
eles irão descobrir que são os 
únicos que poderão salvar o pla-
neta. Mas para isso, eles devem 
superar seus problemas pessoais 
e juntarem sua forças como os 

Power Rangers, antes que seja 
tarde demais.

Fragmentado (2D) (Du-
ração 1h57/ Suspense-
Terror/ 14 anos)
Todos os dias
14h e 18h30min - Legen-
dado
16h20 e 21h - Dublado

Kevin (James McAvoy) possui 23 
personalidades distintas e con-
segue alterná-las quimicamente 
em seu organismo apenas com a 
força do pensamento. Um dia, ele 
sequestra três adolescentes que 
encontra em um estacionamento. 
Vivendo em cativeiro, elas pas-
sam a conhecer as diferentes fa-
cetas de Kevin e precisam encon-
trar algum meio de escapar.

Shopping Bento
Sala 1
Logan (2D) (Duração 
02h17min/ Ação/ Ficção 
Cientifíca/ Aventura/ 16 
anos) 
Todos os dias 
14h00 - Dublado

Em 2029, Logan (Hugh Jackman) 
ganha a vida como chofer de li-
mousine para cuidar do nona-
genário Charles Xavier (Patrick 
Stewart). Debilitado fisicamente 
e esgotado emocionalmente, ele 
é procurado por Gabriela (Eliza-
beth Rodriguez), uma mexicana 
que precisa da ajuda do ex-X-Men 
para defender a pequena Laura 
Kinney / X-23 (Dafne Keen). Ao 
mesmo tempo em que se recusa 

a voltar à ativa, Logan é persegui-
do pelo mercenário Donald Pierce 
(Boyd Holbrook), interessado na 
menina.
Kong: A Ilha da Caveira 
(2D) (Duração 1h59min/
Ação-Aventura/12 anos)
Todos os dias 
21h - Dublado

1944, durante a Segunda Guerra 
Mundial. Dois aviões, um ameri-
cano e outro japonês, são abati-
dos em pleno combate aéreo. Os 
pilotos sobrevivem, chegando a 
uma ilha desconhecida no Pacífi-
co 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 expedição à tal 
ilha perdida. Ele acredita que lá 
existam monstros, mas precisa 
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).

50 Tons mais Escuros 
(2D)
(Duração 1h58min/Dra-
ma-Erótico/16 Anos)
Todos os dias
17h00min - Dublado

Sala 2
Bela e a Fera (3D) (Du-

ração 2h09min/ Fantasia, 
Aventura/ 10 anos
Todos os dias 
14h30 e 18h30 - Dubla-
do
21h15min - Legendado

Moradora de uma pequena aldeia 

francesa, Bela (Emma Watson) 
tem o pai capturado pela Fera 
(Dan Stevens) e decide entregar 
sua vida ao estranho ser em troca 
da liberdade dele. No castelo, ela 
conhece objetos mágicos e des-
cobre que a Fera é, na verdade, 
um príncipe que precisa de amor 
para voltar à forma humana.

Cena do filme A Bela e a Fera

Cena do filme Fragmentado

Cena do filme Power Rangers 


