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muito mais que notícias

Briga com namorada 
e põe fogo na casa

Terminal compartilhado
congestiona no primeiro dia 

Transporte público

O Secretário de Mobilidade Urbana, admite que não fez estudo de número de usuários do transporte público para nortear as mudanças no trânsito no centro da cidade. 
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Opinião da Gazeta
O quanto temos que aprender 

 O episódio do jovem profes-
sor universitário, mestrando em 
física , que ousou dar pitacos in-
gênuos e misógenos sobre o que 
deveria  a mulher ideal foi o pon-
to alto das redes sociais na serra 
gaúcha.

 Mostra o quanto os jovens não 
estão preparados para entender o 
mundo que o cerca, acreditando 
que mestrados e doutorados em  
virar tampinhas os creditam a ter 
opinião sobre tudo.

 Uns diriam, é o mal dos jo-
vens de hoje, que acreditam que 
adquiriram o poder da "opinião" 
através das redes sociais e já se 
julgam grandes filósofos.

 Recém decoraram meia dúzia  
de regras técnicas e, normalmente 
sem nenhuma experiência de mer-
cado , já estão nas salas de aula de 
universidades, onde, deveria ser o 
lugar de discussão, crescimento, 

já que livros todos podem lê-los e 
entendê-los com maior ou menor 
dificuldade.

 A universidade por si só é um 
meio de orientação dos grandes 
mestres com muito conteúdo, aos 
alunos ávidos de conhecimento e 
discernimento.

 A grande preocupação com a 
qualidade de ensino fez com que 

se criassem exigências de douto-
rado aos docentes, mas não exige 
deles a didática, nem a prática do 
incentivo à discussão.

 O que se tem visto, são jovens 
cheios de razão, com conteúdos 
técnicos na ponta da língua e  um 
ego avassalador que normalmente 
não contribuem para o crescimen-
to do educando como um todo.
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Nesta segunda-feira, 17, a pa-
rada de ônibus da Rua Marechal 
Deodoro deixou de existir, e os 
passageiros que esperavam ôni-
bus naquele ponto começaram 
a esperar o coletivo na Rua Júlio 
de Castilhos. No local, além dos 
usuários que utilizam o transpor-
te urbano, se concentram também 
estudantes que utilizam ônibus 
intermunicipal.

A mudança gerou contrarie-
dade entre a maioria dos usuários, 
que acreditam que em horários de 
grande movimento a população 
será prejudicada.

Para a estudante da UCS, An-
gélica Nunes Santoni, que diaria-
mente utiliza o transporte inter-
municipal, a mudança prejudica a 
população que precisa de ônibus 
diariamente. “Eu utilizo o trans-
porte universitário, e a partir de 
agora vou aguardar aqui. Imagino 
que em horário de pico vai ficar 
tenso, congestionando tudo”.

Para o vigilante, Gilnei Alves, 
morador do bairro Santa Helena, 
a mudança no trânsito é o reflexo 
de um governo ruim. “Já não basta 
que o ônibus é ruim porque não 
tem direto e agora tem mais esse 
transtorno. Isso não vai ajudar em 
nada. A mobilidade urbana está 
bem ruim nessa cidade”, desabafa.

A opinião do estudante da 
Unisinos, Felipe de Vila Caon, no 
entanto, é favorável às mudanças 
na mobilidade urbana. “É o pri-
meiro dia que pego o ônibus para 
a faculdade, e acho que vai me-
lhorar porque na parada próxima 
a igreja Santo Antônio era muito 
travado o trânsito. De uma forma 
geral acho que vai melhorar”, co-
menta.

A opinião do estudante, no 
entanto, não reflete a opinião da 

Primeiro dia de parada de ônibus conjunta na Júlio 
de Castilhos, superlota e contraria  usuários
Ônibus urbanos e intermunicipais dividem o mesmo espaço  a partir desta semana 

maioria dos usuários, que revelam 
desconforto com as mudanças. 
Em pouco mais de 40 minuto no 
terminal da Júlio de Castilhos, foi 
possível presenciar a movimen-
tação intensa de passageiros e a 
fila de ônibus urbanos e também 
intermunicipais. Na confusão do 
meio dia, o fiscal de uma empresa 
criticou a extinção da parada da 
Marechal Deodoro.

“Essa mudança é prejudicial e 
o correto é aumentar esse termi-
nal. Eu sou contra a extinção da 
parada da Marechal Deodoro, e 
sou a favor do usuário. O trânsito 
vai trancar, e tem que aumentar a 
parada porque as pessoas vão se 
molhar em dias de chuva. A maio-

ria dos motoristas estão contra”, 
afirma.

Os idosos estão entre os mais 
prejudicados com a mudança. Em 

horário de grande movimentação 
são obrigados a esperar o coletivo 
em pé, devido a grande número 
de pessoas esperando ônibus. Um 
aposentado que não quis se iden-
tificar lamentou a retirada do ter-
minal da Rua Marechal Deodoro.

“Até semana passada esperava 
meu ônibus sentado e tranquilo, e 
agora quando necessito do trans-
porte próximo ao meio dia tenho 
que ficar aqui de pé, em meio a 
toda essa confusão”, desabafou.

A opinião do secretário 
de mobilidade urbana

Segundo o secretário de Ges-
tão Integrada e Mobilidade Urba-
na, Amarildo Lucatelli, o trânsito 
terá mais fluidez ao permitir o uso 
das duas pistas da Marechal Deo-
doro. “Os condutores que trafe-
gam nesta via poderão seguir em 
frente após o cruzamento com a 
Julio de Castilhos, não mais sendo 
obrigatório ficar à esquerda”, ex-
plica.

Além disso, não será mais per-
mitido que os ônibus de turismo 
parem na Via del Vino, próximo à 
fonte. Haverá pontos fixos de pa-
rada no lado direito da Cândido 
Costa, próximo à esquina com a 

Barão do Rio Branco, e na Salda-
nha Marinho, também próximo ao 
cruzamento com a Barão do Rio 
Branco.

“O lado esquerdo da Marechal 
Deodoro poderá ser usado para 
carga e descarga, até às 9h. Após 
este horário deverão ser usados 
pontos específicos que serão cria-
dos nas ruas Doutor Montaury e 
Doutor Antunes, das 7h às 19h.” 
continuou o responsável pela pas-
ta.

Os condutores que trafegam 
pela Rua Marechal Deodoro po-
dem seguir em frente após o cru-
zamento com a Julio de Castilhos, 
não mais sendo obrigatório ficar 
à esquerda. Com isso, o ponto de 
táxi, que hoje está localizado na 
pista da esquerda, será transferi-
do para o lado direito da via. Isso 
permite o uso das duas pistas da 
Marechal Deodoro, dando mais 
fluidez ao trânsito.

Estão sendo instalados tam-
bém semáforos para veículos e pe-
destres na rua Doutor Montaury, 
na faixa de pedestres em frente à 
Igreja Santo Antônio e no acesso 
à rua Assis Brasil, sendo nesta so-
mente para pedestres. De acordo 
com o Secretário, está sendo estu-
dada a possibilidade de mudanças 
no estacionamento para motos, 
com a realocação entre os cantei-
ros centrais.

Outra mudança foi a retirada 
do camelô sobre a via. Com essa 
alteração, o ponto de táxi, locali-
zado na pista da esquerda, senti-
do centro-bairro, será transferido 
para o lado direito da via, em fren-
te ao Shopping.

Lucatelli diz ainda que as 
mudanças já foram discutidas em 
reuniões com sindicato e empre-
sas do transporte coletivo, além 
de representantes do comércio. A 
previsão é de que em pouco mais 
de 30 dias as intervenções sejam 
concluídas. Alterações no trânsito 
em outros pontos da cidade tam-

bém estão sendo estudadas.
Lucatelli ressaltou ainda que 

as mudanças foram debatidas 
com as partes interessadas, como 
a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Bento Gonçalves (CDL-BG), o 
Sindicato do Comércio Varejista 

de Bento Gonçalves (Sindilojas-
-BG) e representantes do Shopping 
Center Bento Gonçalves, da Igreja 
Santo Antônio e das empresas res-
ponsáveis pelo transporte público 
no município, mas não com repre-
sentantes de usuários. 

Jovem desabafa nas re-
des sociais 

Nas redes sociais a internauta 
Jenifer Viciniescki manifestou con-
trariedade sobre o caso. No desa-
bafo afirma que - unir dois gran-
des terminais de ônibus no centro 
de uma cidade cheia de comércio 
como aqui em Bento é uma vergo-
nha, descaso com o povo e trans-
porte público, um aglomerado de 
gente que não consegue nem se 
mexer, não consegue atravessar 
pela calçada para continuar ca-
minhando ou pegar o ônibus que 
está atrás, filas enormes e aperta-
das para embarque e desembar-
que, além do empurra empurra 
para conseguir embarcar. Jenifer 
não poupou das críticas nem mes-
mo o prefeito Guilherme Pasin.

“É uma vergonha para um pre-
feito que acaba de se eleger, uma 
vergonha pra uma cidade que está 
crescendo, o intuito seria aumen-
tar as possibilidades e acessibili-
dade para seus moradores e não 

diminuir. E ai prefeito vai deixar 
assim ? Ridícula essa mudança e 
um descaso para as pessoas que 
precisam de transporte público. E 
como fica em dias de chuva, onde 
esse monte de gente que pega ôni-
bus vai ficar pra esperar seus ôni-
bus?”, indaga.

A jovem continuou o desabafo 
citando as condições do terminal 
em dias de chuva intensa, que se-
gundo ela, deve se transformar em 
um caos. “Quero ver ter espaço 
pra todos os guarda-chuvas arma-
dos dos que terão de aguardar em-
baixo de chuva. É fácil mudar pra 
quem tem seu carro, e não chega 
nem perto dá realidade do povo.

E os que não tem esse privilé-
gio, fica como, hein prefeito ???? 
Vamos melhor isso, se não a cida-
de vai continuar sendo a sombra 
do turismo, pq não chega nem per-
to de ter esse status se não con-
segue cuidar nem de quem mora 
aqui, imagina dos outros. Ridículo, 
ridículo e ridículo”, protesta. 

Felipe de Vila Caon pega diariamente 
ônibus para a Unisinos

Vigilante Gilnei Alves

Próximo ao meio dia fluxo de passageiros aumenta e maioria deles é contra as mudanças no trânsito

 Ônibus urbanos e intermunicipais dividem o mesmo terminal da Júlio de Castilhos
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A Bento-gonçalvense, Camila 
Paese Fedrigo, de 26 anos, acumu-
la experiência com publicações de 
artigos em diversos congressos, 
além de livros lançados.

De 2010 a 2014 cursou gradu-
ação em Direito, iniciada na Fun-
dação do Ministério Público, em 
Porto Alegre, e concluída na Uni-
versidade de Caxias do Sul, UCS.

Em 2016, foi presidente da 
Comissão Especial da Diversidade 
Sexual da OAB/RS. Desde 2015 é 
membro da ONG Advogados Sem 
Fronteiras.

Este ano irá cursar uma pós-
-graduação em Direito Civil e Di-
reito Processual Civil na Escola 
Verbo Jurídico, de Porto Alegre. 
Camila trabalha também com li-
cenciamento ambiental.

A advogada se destaca por 
uma visão consistente sobre o 
trabalho do advogado. Ela é inci-
siva ao comentar sobre o estudo 
voltado ao Direito. “Hoje em dia 
o que tem por doutrina do Direito 
está esquecido, porque tem muito 
jurisprudência.

É preciso voltar para o estudo 
da doutrina e fugir do senso co-
mum teórico do jurista. O juiz tem 
que decidir com base em regra, 
ordem e princípio”, critica.

Destaque na região
Camila é membro-revisora 

dos periódicos Revista Eletrônica 
de Ciências Sociais Aplicadas da 
FISUL (desde 2015) e foi revisora 
de 2013 a 2016 da extinta Revista 
Eletrônica Refletindo o Direito.

Ela é colunista da Revista Tot-
tal Auto de Caxias do Sul, além 
de escrever para o Jornal Gazeta 
e para o blog da Level Cult de Ca-
xias do Sul.  

Em 2010 recebeu premiação 
por um artigo escrito, no seu se-
gundo semestre de Graduação, na 
FMP, e começou a participar de 
grupos de pesquisa.

Em 2013 ficou em 1º Lugar 
no III Salão de Iniciação Científica 
da FMP, Fundação do Ministério 
Público, orientada pela prof. Ms. 
Melissa Demari, com o tema “Da 
ADIN e da ADC na função legife-
rante”.

Participou de três grupos de 
pesquisa na UCS. Foi bolsista de 

Advogada ganha destaque na Serra
Gaúcha com artigos e livros publicados

pesquisa FAPERGS (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do 
RS) e Monitora de três disciplinas 
na UCS.

Publicações
O currículo de Camila impres-

siona, não apenas pela quantidade 
de publicações, mas pela qualida-
de e profundidade dos assuntos 
abordados.Ela tem quase 30 arti-
gos completos apenas na gradua-
ção, e publica uma média de seis 
artigos ao ano.

Foram 10 Artigos completos 
publicados em periódicos

8 Livros publicados/organiza-
dos ou edições

17 Capítulos (artigos) publica-
dos em livros

8 Resumos publicados em 
anais de congressos

10 Apresentações de Trabalho 
em congressos

Entre as publicações, 
estão:

Multiplicidade e direito: as 
novas cores do ordenamento ju-
rídico brasileiro, co-organizada 
com a desembargadora gaúcha 
aposentada Dra. Maria Berenice 
Dias, e a advogada paulista Dra. 
Rosangela Novaes.

Coletânea Bento-Gonçalvense 
de Direito, anos 2015 e 2016, co-
-organizada com o presidente da 
Subseção da OAB em Bento Gon-
çalves, Dr. Cleber Dalla Colletta e 
o ex-presidente da subseção da 
OAB de Bento Gonçalves, Dr. Feli-
pe Panizzi Possamai;

Refletindo o Direito, em seus 
volumes I e II, que contou com 
a coordenação conjunta com os 
profs. Dr. João Ignacio Pires Lucas 
e Ms. Melissa Demari

Cultura de Paz e Justiça Con-
sensual, escrito com a Ms. Fernan-
da Martinotto.

Uma jovem advogada está ganhando espaço e se consolidando entre 
os melhores profissionais da área na Serra Gaúcha

A advogada Camila Fedrigo, de 26 anos, acumula experiência com publicações de 
artigos e livros lançados

Número de mulheres que investem 
no Tesouro Direto (TD) cresce
Economista de Bento cita alta no índice de mulheres 
que buscam a plataforma de compra e venda de títulos. 
Elas já somam cerca de  26,3%, segundo dados do TD

Atualmente, o número de inves-
tidores no Tesouro Direto (TD)aumen-
tou de forma expressiva (cerca de 70% 
em um ano – levantamento 2016). 
Mas é o índice de mulheres que pas-
saram a investir na modalidade que 
vem surpreendendo. A economista e 
professora universitária Mônica Mattia 
aponta que hoje,no país, elas somam 
cerca de 271,5 mil. E os dados esta-
tísticos do TD ilustram esse aumento: 
quando o programa iniciou, em 2002, 
elas representavam apenas 7,76% dos 
investidores ativos. Atualmente, ultra-
passam 26%.  

A economista frisa que dentre as 
investidoras, aproximadamente a me-
tade é composta por mulheres soltei-
ras, entre 26 e 45 anos. “A maioria das 
aplicações é concentrada em valores 
que vão de R$ 10 mil a R$ 50 mil.”, 
destaca Mônica. Ela explica que as 
ocupações mais comuns dessas mu-
lheres são administradora (8,1%), ban-
cária (7,3%), estudante (4,1%), médica 
(3,9%) e advogada (3,8%).

A especialista explica que uma 
justificativa para esse aumento refere-
-se ao fato de que está crescendo o nú-
mero de mulheres com ocupações que 
apresentam melhores rendimentos.  
“Também existe maior preocupação 
com o futuro; elas buscam investimen-
tos em títulos públicos federais pela 
confiança nesta modalidade de pou-
pança e, ao mesmo tempo, por outros 
dois fatores: falência da previdência 
social e pela independência financei-
ra”, ressalta.

Mas o que é, e como funcio-
na o Tesouro Direto

Para quem ainda não conhece 
muito bem esse tipo de investimento, 
ou tem dúvidas, vale lembrar que a 
plataforma de compra e venda de tí-
tulos foi criada em 2002, em parceria 
com a Bolsa de Valores, com o objeti-
vo de reduzir o custo das aplicações e 
torná-las mais acessíveis ao pequeno 
investidor.

Mônica explica. “É um programa 
do Banco Central do Brasil, em asso-
ciação com a Bovespa, cujo objetivo 
é facilitar o acesso de pessoas físicas 
a uma poupança diferenciada, possi-
bilitando fácil acesso à aquisição de 
Títulos do Governo Federal para gerar 
rentabilidade ao poupador”.

E para a economista, uma as 
vantagens desta modalidade de pou-
pança/investimento é que o próprio 
investidor fará a seleção dos títulos 
nos quais deseja investir. “É um siste-
ma muito parecido com o da Bolsa de 
Valores”, frisa.

Um dos pontos interessantes é 
que o Tesouro Direto aceita investi-
mentos mínimos entre R$ 30,00 e R$ 
100,00, dependendo do título que o 
investidor for escolher.  Isso porque, 
ao colocar em prática o Tesouro Di-
reto, o governo quis democratizar o 
investimento, dando oportunidade 

aos cidadãos comuns para aplicar nos 
títulos públicos.
Como adquirir os títulos 
públicos?

De acordo com a economista e 
professora universitária, os títulos 
podem ser adquiridos diretamente no 
site do Banco Central do Brasil. “An-
tes disso, o investidor deve efetuar o 
cadastro numa agência bancária, na 
qual deverá apresentar cópia de seus 
documentos, além de possuir uma 
conta para receber os rendimentos e 
intermediar as transações de crédito 
e débito decorrentes das operações 
realizadas”.

Mônica explica que existem mais 
de sessenta instituições habilitadas 
para agenciarem as transações do Te-
souro Direto. E orienta. “A escolha da 
instituição deve levar em conta a con-
fiança existente na mesma, se permi-
te aplicação programada, se cobra ou 
não taxa de administração e quantos 
dias úteis a instituição leva para depo-
sitar os ganhos em sua conta”.

Outra questão interessante é que 
o investidor pode aplicar no Tesouro 
Direto entre 9h da manhã de um dia e 
5h da manhã do dia seguinte. Ou seja: 
o sistema permite aplicação durante 
20 horas por dia. 

Ao que parece, a ideia do go-
verno é não submeter a aplicação à 
rigidez do horário de funcionamento 
dos bancos. Desse modo, insere mais 
facilmente essa modalidade de inves-
timento no atribulado dia a dia das 
pessoas, estimulando ainda mais a 
procura pelo TD.

Opções de títulos e riscos
Em relação aos tipos de títulos 

que é possível comprar, Monica Mattia 
explica que o poupador poderá inves-
tir em títulos do Governo Federal com 
uma rentabilidade que varia de acordo 
com o tipo de título e o preço de aqui-
sição. “Pode ser prefixada (Tesouro 
Prefixado 20XX - LTN e Tesouro Pre-
fixado Com Juros Semestrais 20XX - 
NTN-F), indexada à taxa SELIC (Tesouro 
Selic 20XX - LFT) ou indexada ao IPCA 
(Tesouro IPCA+ Com Juros Semestrais 
20XX - NTN-B e Tesouro IPCA+ 20XX - 
NTN-B Principal)”, exemplifica.

Por fim, ela destaca que o risco 
existente é o risco de mercado. “Es-
pecialmente os títulos de longo prazo, 
que podem sofrer o impacto da alte-
ração das taxas de rentabilidade tor-
nado-as menores do que as esperadas. 
E acrescenta. “Outro risco refere-se à 
quebra de contrato para o caso do in-
vestidor precisar dos valores antes das 
datas contratadas, pois haverá ônus 
para a antecipação do resgate”, alerta.

“Neste sentido é importante ob-
servar a incidência das taxas de admi-
nistração (da Instituição Financeira) e 
de custódia (da BM&FBOVESPA), das 
alíquotas do Imposto de Renda (IR) e 
do Imposto Sobre Operações Financei-
ras (IOF)”, conclui.

Como saber quais são as instituições 
financeiras participantes?

Neste endereço aqui: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-ins-
tituicoes-financeiras-habilitadas
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Secretaria de Mobilidade Urba-
na orienta que usuários do serviço 
verifiquem o aparelho ao embarcar 
no veículo

 A Secretaria de Mobilidade Ur-
bana, resolveu pedir ajuda aos  usu-
ários que  denunciem, através do 
0800-979-6866,  caso o taxímetro 
não seja ligado.

O gerente Estadual de Indús-
tria, Comércio e Serviços do Se-
brae-RS, Fábio Krieger Lopes Reis, 
é o convidado do Sindmóveis para 
uma palestra a seus associados so-
bre as tendências, conceitos e tec-
nologias do varejo na atualidade. 
A palestra será dia 25 de abril, às 
17h, no auditório B do CIC/BG.

Fábio Krieger Lopes Reis é ad-
ministrador formado pela PUCRS, 
com MBA em Gerenciamento de 
Projetos pela FGV e mestrado aca-
dêmico em Administração e Ne-
gócios pela PUCRS. No Sebrae-RS, 
atua nos segmentos de estratégia 
e planejamento, empreendedoris-

Prefeitura diz que vai autuar
taxista que não ligar taxímetro
Secretaria de Mobilidade Urbana orienta que usuários do serviço 
verifiquem o aparelho ao embarcar no veículo

Com 91 táxis  em funcionamento 
em 30 pontos na cidade a bandeirada 
inicial deve estar em R$ 5,07, mais  
R$ 2,93 ao quilômetro rodado , entre 
os horários de 6 às 21h, o que cor-
responde a Bandeira I. Já a bandeira 
II, inicia às 22h até as 6h, e custa R$ 
3,51 o quilômetro rodado.  A hora pa-
rada é de R$ 21,78.  

Caso o taxista trabalhe sem ou 
com defeito no taxímetro, o veícu-
lo será retido e aplicado uma mul-
ta de cinco URM’s. “Caso o usuário 
faça alguma denúncia, é importan-
te identificar o prefixo do veículo 
e se possível o nome do taxista”. 
*URM (Unidade de Referência Munici-
pal): R$ 120,28

mo, gestão de portfólios, varejo e 
indústria. O gestor falará, também, 
sobre cases de sucesso apresenta-
dos na última edição da NRF, princi-
pal feira mundial do varejo, em Nova 
York.

A participação é gratuita, mas as 
vagas são limitadas. Inscrições pelo 
link http://www.sindmoveis.com.br/
palestra-varejo.
Serviço

Palestra Tendências do Varejo
Quando: 25 de abril (terça-feira)
Horário: 17h
Onde: auditório B do CIC/BG
Informações e ingressos: (54) 

2102 6800.

Sindmóveis promove palestra sobre 
tendências do varejo

Taxista que trabalhar sem ou com defeito no taxímetro, terá veículo retido e será multado

Nesta terça-feira, 18, acontece 
correição no Foro Trabalhista de 
Bento Gonçalves, quando o vice-
-corregedor do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), de-
sembargador Marçal Henri dos San-
tos Figueiredo, estará no município.

A correição é uma inspeção do 
TRT-RS para verificar o desempenho 
e o funcionamento das unidades 

Correição no Foro Trabalhista acontece nesta terça-feira
judiciárias. É feita anualmente pela 
corregedora ou pelo vice-corregedor 
do Tribunal. Na ocasião, o desembar-
gador também se coloca à disposição 
de advogados e partes.

Foro Trabalhista de Bento 
Gonçalves

Juiza Diretora do Foro: Silvionei 

1ª Vara do Trabalho
Processos Recebidos – Processos Baixados (Conhecimento) – Processos Baixados (Execução)
2012                          2016                                   1771                                                     –
2013                          1798                                   1727                                                     –
2014                          1875                                   1676                                                     748
2015                          2327                                   1485                                                     715
2016                          2.072                                  1.675                                                    689

2ª Vara do Trabalho
Processos Recebidos – Processos Baixados (Conhecimento) – Processos Baixados (Execução)                
2012                          2010                                   1916                                                     –
2013                          1786                                   1668                                                     –
2014                          1880                                   1639                                                     745
2015                          2318                                   1545                                                     479
2016                          1.998                                  1.607                                                    458

do Carmo
Jurisdição: Bento Gonçalves, Boa 

Vista do Sul, Carlos Barbosa, Coronel 
Pilar, Cotiporã, Dois Lajeados, Fagun-
des Varela, Garibaldi, Guabiju, Monte 
Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassa-
no, Nova Prata, Paraí, Pinto Bandeira, 
Protásio Alves, Santa Tereza, São Jor-
ge, São Valentim do Sul, Veranópolis, 
Vila Flores, Vista Alegre do Prata

O lançamento do edital do Fun-
do Municipal de Cultura de Bento 
Gonçalves ocorre na noite desta ter-
ça-feira, dia 18, na Fundação Casa das 
Artes. As inscrições poderão ser reali-
zadas entre os dias 18 de abril e 25 de 
maio. Para esta edição, devem ser dis-
ponibilizados R$ R$ 685.826,00, com 
um teto de até R$ 33 mil por projeto 
cultural concorrente.

As alterações  desta edição de-
vem ser apresentadas no evento que 
começa às 18 horas. Os concorrentes 
podem inscrever projetos de promo-
ção às áreas de artes cênicas, visuais 
ou plásticas; audiovisual, áudio e ma-
teriais derivados; música; literatura, 
poesia e leitura; patrimônio histórico 
artístico e cultural (bens materiais e 
imateriais); e folclore, culturas popu-
lares, tradicionais e etnias.

Como mecanismo fomentador 
de projetos culturais do município, o 
secretário de Cultura de Bento Gon-
çalves, Evandro Soares, afirma que a 
pasta tem a expectativa de uma par-
ticipação bem expressiva no Fundo 
Municipal de Cultura. “A gente acre-
dita que a gente vai, pelo menos, 
receber mais de 100 projetos para 

Edital do Fundo Municipal de
Cultura é lançado nesta terça-feira

que sejam avaliados pelo Conselho de 
Cultura e depois possam receber esses 
recursos”, afirma.

Como resultado de várias reuniões 
realizadas, mudanças serão apresen-
tadas neste edital, com o intuito de 
aperfeiçoamento a uma nova realidade 
e democratização do acesso a esse re-
curso. É o que afirma o secretário de 
Cultura.

Uma das principais mudanças se 
refere à quantidade de projetos apro-
vados por proponente. “Em 2016, as-
sim como nos anos anteriores, o pro-
ponente poderia inscrever  mais de 
um projeto e poderia ser contemplado 
então também em mais de um projeto. 
No sentido de democratizar e ampliar 
o acesso poder contemplar mais pesso-
as, essa comissão de avaliação do edital 
achou por bem que neste ano de 2017 
o proponente pode inscrever mais de 
um projeto, porém ele somente será 
contemplado em apenas um projeto”, 
explica.

Serão financiados até 100% do cus-
teio de cada projeto aprovado. O resul-
tado dos recursos e projetos aprovados 
será divulgado no dia 30 de outubro de 
2017.
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO 
DOS VINHEDOS 

CNPJ Nº 87.847.901/0001-00 
 

Demonstrações Contábeis levantadas em 
31 de dezembro de 2016. 

 
 
 
 
 

I - BALANÇO PATRIMONIAL 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

Rubrica R$ R$ 

ATIVO 148.302.088,11 148.326.425,65 

ATIVO CIRCULANTE ..................................... 99.471,89 123.809,43 

DISPONÍVEL 99.471,89 123.320,87 

   Caixa 13,04 - 

   Bancos C/Corrente 72,50 1,00 

   Bancos c/Aplicação 98.897,79 123.319,87 

REALIZÁVEL 488,56 488,56 

   Tributos a Recuperar (INSS) 488,56 488,56 

ATIVO NÃO CIRCULANTE.............................. 148.202.616,22 148.202.616,22 

IMOBILIZADO 148.202.616,22 148.202.616,22 

   Terrenos 113.500.000,00 113.500.000,00 

   Prédios 34.700.000,00 34.700.000,00 

   Benfeitorias 12,08 12,08 

   Móveis e Utensílios 2.081,63 2.081,63 

   Acervo Bibliográfico 522,51 522,51 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

Contas R$ R$ 

PASSIVO 148.302.088,11 148.326.425,65 
PASSIVO CIRCULANTE 
.............................. 3.000,78 323,29 

       INSS a Recolher 2.640,00 - 

       Tributos Federais 360,78 323,29 
PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO................................ 148.299.087,33 148.326.102,36 

   Patrimônio Social 148.299.087,33 148.326.102,36 
 
 
 

II – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

Rubrica R$ R$ 

RECEITAS ORDINÁRIAS    

   Receitas de Aluguéis 18.184,12 25.232,00 

   Receita de doações - 6.000,00 

   Total das Receitas..................................... 18.184,12 31.232,00 

DESPESAS ORDINÁRIAS   

   Despesas Administrativas (54.810,07) (20.040,79) 

   Despesas Tributárias (2.390,22) (4.754,58) 

   Despesas Financeiras (158,36) (169,69) 

   Outras Despesas (1.939,73) - 

   + Receitas Financeiras 13.943,43 13.064,74 

   + Outras Receitas Operacionais 155,80 152,00 

   Total das Despesas.................................... (45.199,15) (11.748,32) 

DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.......... (27.015,03) 19.483,68 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL  
 

 31/12/2016 31/12/2015 

Rubricas R$ R$ 
Patrimônio Social início período 148.326.102,36 148.306.618,68 

 + Déficit/Superávit do exercício (27.015,03) 19.483,68 

 = Patrimônio Social .................................................. 148.299.087,33 148.326.102,36 

 
 
 

IV – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto) 
 
                          

Atividades Ano 2016 Ano 2015 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    

    Déficit/Superávit do Exercício ................................  (27.015,03) 19.483,68 

    Aumento (Redução) grupos Ativo e Passivo    

         Aumento dos Tributos a Recuperar  - (488,56) 

         Aumento dos Fornecedores 2.640,00  

         Aumento/Redução das Obrigações Tributárias  37,49 6,51 

 VARIAÇÃO LÍQ. NO CAIXA/EQUIVALENTES .............  (24.337,54) 19.001,63 

 Resumo    

 Saldo no início do período  123.320,87 104.319,34 

 Saldo no final do período  98.983,33 123.320,87 

Aumento/Redução do Caixa e equivalentes...............  (24.337,54) 19.001,63 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 
Nota 1 - A Fundação Educacional da Região dos Vinhedos - FERVI foi fundada em 30 de 
agosto de 1972, por escritura pública e, está inscrita no CNPJ sob nº 87.847.901/0001-00, 
tendo sua sede na Alameda João Dal Sasso, 800, em Bento Gonçalves, RS (CEP 95705-266). 
Se objeto se resume em manter e desenvolver Cursos Superiores em Bento Gonçalves e em 
toda a região de sua geoabrangencia, conduzindo-os, no devido tempo, a formação de uma 
Universidade.  
Nota 2. - Das Demonstrações Contábeis 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a legislação vigente para este 
tipo de instituição e em atendimento aos Princípios Fundamentais da Contabilidade, observada 
a ITG 2002 (R1), ajustadas no que lhe concerne. 
Nota 3. - Das Principais Práticas Contábeis 
3.1 - O resultado é apurado pelo regime de competência e reflete as operações do exercício de 
2015 e 2016.  
3.2 – Os tributos a recuperar referem-se à Contribuição do INSS a ser compensado no primeiro 
débito gerado. 
3.3 – A depreciação não foi realizada uma vez que os bens estão de posse da Fundação 
Universidade de Caxias do Sul em contrato de comodato, representando o valor de mercado. 
Nota 4. - Do Contexto Operacional 

4.1 - Dos Contratos de Comodato  
a) Comodatária: Fundação Universidade de Caxias do Sul: Objeto, bens móveis e imóveis, 

assinado em 17/07/92, tem término previsto para 16/07/2027. 
b) Comodatária: Associação dos Moradores da Rua Padre Raul Accorsi; objeto: área de terras 

de fronte ao Colégio Estadual Dona Isabel, para prática de esportes; Data da 
Assinatura: 20 de julho de 1989; Prazo Indeterminado; 

c) Comodatário: Grupo Escoteiro Ciretama 65: Objeto: área de terras de 10.800 m², renovado 
em 2013 com previsão para encerramento em 23/05/2018. 
4.2 – Das ações judiciais 

A entidade não possui demandas judiciais que ensejam a formação de provisões para 
contingência. 

 
Bento Gonçalves, 31 de dezembro de 2016. 

 
 

 
Juarez José Piva 

Presidente 

 
Enio Gehlen 

Contador CRCRS nº 028428/O 
CPF nº 115.045.870-49 

 

Falar sem esforço, articular 
bem as palavras, beber bastante 
água, fazer repouso vocal, evi-
tar pigarrear, sussurrar ou gritar, 
manter boa postura corporal ao 
falar são algumas das principais 
recomendações dos especialistas 
para o bom cuidado do aparelho 
vocal.

A saúde da voz é tema de palestra que acontece nesta quarta-feira
Evento em alusão ao Dia Mundial da Voz, comemorado no último di 16

O dia 16 de abril está marcado 
no calendário de datas comemora-
tivas como o Dia Mundial da Voz. 

A data tem como principal 
objetivo chamar a atenção da po-
pulação em geral para os cuidados 
de preservação da voz, ficando 
alerta às alterações vocais, que 
podem ser um sinal de doenças. 

O câncer de laringe é um exem-
plo preocupante de como a falta 
de importância com a voz pode se 
manifestar.

No dia 19, acontece a palestra 
“Voz Profissional” que abordará 
anatomofisiologia da laringe, cui-
dados e orientações vocais com 
exercícios práticos. A atividade é 

voltada para professores e profis-
sionais que utilizam a voz como 
instrumento de trabalho (recep-
cionistas, telefonistas, cantores, 
cerimonialistas, repórteres, entre 
outros).

A palestra será realizada na 
Coordenadoria de Tecnologia 
de Informação e Comunicação 

(CTEC), em dois períodos do dia: 
das 8h30 às 11h30 e das 14h às 
17h, ministradas pelas fonoaudió-
logas Izana Canova Silva e Andréa 
dos Santos Boeira, respectivamen-
te.

As inscrições devem ser feitas 
no site da Prefeitura, na aba Cur-
sos, para receber certificação.

Curiosidades sobre a 
saúde vocal  

O grito prejudica a voz?
Sim. Não grite, não sussurre, 

não fale em excesso. Usar a voz 
em tom mais alto ou mais baixo 
que o habitual necessita um es-
forço maior, que pode provocar 
a formação de nódulos. Por isso, 
fale normalmente.

Café em excesso diminui 
a hidratação das pregas 
vocais?

O café faz com que a pessoa 
produza maior secreção no cor-
dão vocal e comece a pigarrar. 
Normalmente está associado ao 
consumo de cigarro.

O bocejo ajuda no re-
laxamento das pregas 
vocais?

Sim. Esse relaxamento facilita 
a voz e ajuda a diminuir as ten-
sões. Existe uma série de exercí-
cios para relaxamento. Procure 
sempre um profissional.

O ato de pigarrear gera 
um alto impacto das 
pregas vocais? 

Sim. O pigarrar pode ocasio-
nar futuras lesões. É importante 
saber a causa deste pigarro. O ex-
cesso de muco na laringe pode ser 
decorrente do fumo, alergias res-
piratórias e desidratação.

A produção demasiada desse 
muco é a defesa do organismo 
diante desses quadros irritativos. 
Não pigarre e beba bastante água.
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Para a maior parte dos brasi-
leiros, a aquisição da casa própria 
representa um momento decisivo 
na vida – é a materialização de 
um sonho. São as economias de 
uma vida, ou mesmo, o compro-
metimento da renda familiar por 
décadas. Mas esse sonho pode se 
tornar pesadelo se não foram ob-
servados certos cuidados na hora 
de efetivar a compra.

Para o advogado imobiliário 
Augusto Cobalchini, é preciso 
estar atento na hora de fechar o 
negócio. “São recorrentes as re-
clamações contra construtoras 
e incorporadoras. E os motivos 
são muitos: não cumprimento 
de prazos de entrega ou mesmo 
ofertas estabelecidas, problemas 
com licenciamento do terreno, 
com a qualidades dos materiais e 
equipamentos utilizados na cons-
trução do imóvel, em relação às 
clausulas do contrato e outros.

As dúvidas que surgem du-
rante o processo de aquisição do 
imóvel são inúmeras. E mesmo 
depois de sanadas, outros proble-
mas podem aparecer. 

Então, cautela e informação 
parecem ser as palavras-chave.  O 
consumidor precisar avaliar todos 

os pontos, e buscar as condições 
que possam oferecer mais segu-
rança, principalmente quando se 
trata da compra de um imóvel na 
planta.

Fique atento aos detal-
hes e saiba negociar

Segundo Cobalchini, nes-
se caso, o cliente deve, antes de 
tudo, conhecer bem a construtora 
que irá entregar o bem.  “Pesqui-
sar no site do Instituto de Defesa 
do Consumidor (Procon), ter auxí-
lio de um corretor de imóveis e vi-
sitar outros empreendimentos en-
tregues pela mesma empresa são 
algumas dicas nesta busca prelimi-
nar de informações”, afirma.

Vale lembrar que orgãos 
como o Procon possuem uma lista 
considerável de reclamações con-
tra construtoras e incorporadoras, 
seja por problemas com prazo de 
entrega, descumprimento de ofer-
tas estabelecidas ou mesmo em 
relação à qualidade do imóvel. 

Além disso, a Prefeitura e se-
cretarias do município mantém 
históricos relativos às condições 
de terrenos e licenças, sem con-
tar o Conselho Regional de Enge-
nharia e Arquitetura, que também 

Clientes devem ficar atentos antes de finalizar compra da casa própria
Advogado imobiliário chama a atenção para os cuidados na hora de efetivar o negócio. Dúvidas e queixas 
contra construtoras são recorrentes, e podem transformar sonho em pesadelo

pode informar dados sobre essas 
questões.

Vale ficar atento também aos 
planos oferecidos. É preciso que o 
comprador analise muito bem os 
detalhes da proposta, para evitar 
problemas posteriores (inclusive a 
desistência por diversos motivos 
que poderiam ser sido previstos). 
Em relação ao imóvel, é funda-
mental exigir documentos que 
atestem a propriedade do terreno 
e o registro da incorporação, o RI. 
Cobalchini explica. “No memorial 
descritivo da obra, certifique-se 
da qualidade dos materiais e dos 
equipamentos que serão utiliza-
dos. Verifique o cálculo exato da 
área da unidade”, destaca.

O advogado chama a atenção 
também para a importância de ne-
gociar cláusulas para o caso de ne-
cessidade de desistência. “Na fase 
pré-contratual, a construtora está 
mais interessada em conquistar o 
cliente e fechar o negócio, signifi-
ca que, provavelmente, as chances 
de aceitar as suas sugestões de 
alterações de cláusulas são maio-
res”.

E completa. “Atente para que 
as promessas contidas no material 
publicitário ou feitas pelo corretor 

na fase de negociação sejam con-
templadas no contrato”.
Detalhes importantes 
     Outro ponto importante que 
Cobalchini  destaca. “Poucos 
compradores sabem, mas desde 
a celebração do contrato de 
promessa de compra e venda até 
a efetiva transferência da proprie-
dade do imóvel para o compra-
dor, os documentos podem ser 
levados ao cartório de registro 
de imóveis para que passem a 
constar na matrícula do imóvel”, 
atesta.

E em relação à compra fi-
nanciada (ainda que somente a 
partir da entrega das chaves), ele 
alerta. “Exija informações preci-
sas, como, por exemplo, quais as 
consequências se o crédito não 
for aprovado e quais são as condi-
ções gerais do financiamento (exi-
gências para liberação do crédito, 
prazos, taxa de juros, sistema de 
amortização etc.)”.

E conclui. “Caso o comprador 
tenha dúvidas em relação ao con-
trato ou a idoneidade do negócio, 
recomendo sempre procurar um 
advogado especializado. O impor-
tante é ser cauteloso e buscar in-
formações, sempre”.

 Advogado imobiliário alerta para 
cuidados na hora de efetivar a comprar 
da casa própria.
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Óbitos

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DE BENTO GONÇALVES

EDITAIS DE CASAMENTO

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

Edital nº 19107: ISMAEL SCALON, solteiro, engenheiro elétrico, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e LUCELI REGINA ROSSATTO, solteira, analista de sistemas, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Monte 
Belo do Sul. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens. 

Edital nº 19108: EVERTON LUAN MIGLIOLI, solteiro, auxi-
liar de cozinha, natural de Foz do Iguaçu-PR, residente e domici-
liado em Bento Gonçalves e NAIANNE PEREIRA, solteira, estu-
dante, natural de Foz do Iguaçu-PR, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 18 de abril de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

Alzira Guimarães da Veiga, do 
lar, aposentada, filha de Etelvina Alves 
Guimarães, nascida em 18/12/1929, 
falecida em 09/04/2017, natural de 
São Miguel das Missões, moradora de 
Bento Gonçalves, Viúva

Gelci Augustinho Haas, pedreiro 
aposentado, filho de Aloisio Haas e 
Laura Maria Dupont Haas, nascido em 
02/03/1963, falecido em 10/04/2017,  
morador de Carlos Barbosa, Casado

Delfina da Silva Farias, do lar, fi-
lha de Dorvalino da Silva Borges e Gui-
lhermina da Silva Borges, nascida em 
11/01/1957, falecida em 07/04/2017, 
natural de Arvorezinha, moradora de 
Nova Prata, Casada

Daiana Cestari de Oliveira Gam-
batto, ourives, filha de Alceu Gam-
batto e Solani Cestari, nascida em 
05/08/1996, falecida em 06/04/2017 
natural de Arvorezinha, moradora de 
Guaporé, Solteira

Aquilino Oppermann, dentista 
aposentado, filho de José Floribal-
do Oppermann e Maria J. Krause, 
nascido em 07/02/1927, falceido em 
11/04/2017, natural de Montenegro, 
morador de Bento Gonçalves, Casado

Sabina Joana Lazzarotto Miglio-
rini, do lar, aposentada, filha de Do-
mingos Lazzarotto e Modesta Costela 
, nascida em 18/07/1931, falecida em 
11/04/2017, moradora de Guaporé , 
Viúva

Erno Barth, industriário aposen-
tado, filho de José Barth e Florentina 
Klein, nascido em 16/05/1937, faleci-
do em 12/04/2017, natural de Júlio de 
Castilhos, morador de Bento Gonçal-
ves, Casado

Josephina Marini Pastorello, 
agricultora aposentada, filha de 
João Marini e Carmelina Dall Costa, 
nascida em 27/06/1929, falecida em 
08/04/2017, natural de Bento Gon-
çalves, moradora de Pinto Bandeira, 
Viúva

Valdemir Bussolotto, pintor, 
filho de Ivo Bussolotto e Inêz Ana 
Zanchet Bussolotto, nascido em 
11/06/1963, falecido em 12/04/2017, 
natural de Passos Maia, SC, morador 
de Bento Gonçalves, Separado

Lucia Martina Cattaneo Ca-
pelaro, do lar aposentada, filha de 
Atilio Cattaneo e Adelina Signore, 
nascida em 13/12/1930, falecida em 
12/04/2017, natural de Nova Prata, 
moradora deVeranópolis, Viúva

Ivo Pessin, metalúrgico aposen-
tado, filho de Guerino Pessin e Pau-
lina Pessin, nascido em 29/04/1938, 
falecido em 13/04/2017, morador de 
Veranópolis, Casado

Juliano Pegoraro, pedreiro, filho 
de Fiorelo Pegoraro e Gema Rubbo 
Pegoraro, nascido em 30/07/1980, 
falecido em 13/04/2017, morador de 
Bento Gonçalves, Solteiro

Irma De Carli Móro, profes-
sora municipal, aposentada, filha 
de José De Carli e Maria Marchetto 
, nascida em 05/04/1923, falecida 
em  13/04/2017,  moradora deBento 
Gonçalves, Viúva

Iracema Dobrovolski Silveira, 
agricultora, filha de Eduardo Do-
brovolski e Miguelina Dobrovolski, 
nascida em 22/05/1961, falecida em 
14/04/2017, natural de Campinas do 
Sul, moradora de Bento Gonçalves, 
Casada

Cleunice Maria Dalla Vecchia, 
doméstica aposentada, filha de Olyr 
Angelo Dalla Vecchia e Leonilda 
Iracema Dalla Vecchia, nascida em 
16/11/1969, falecida em 13/04/2017, 
natural de São Miguel do Oeste, S, 
moradora de Bento Gonçalves, Sol-
teira

Antonio Carlos Rodrigues de 
Mello, extrator de pedra, filho de 
Mauricio Rodrigues de Mello e Lui-
za Capellaro de Mello, nascido em 
10/09/1961, falecido em 16/04/2017, 
natural de Nova Prata, morador de 
Protásio Alves, Casado

Jonas Reginaldo da Silva, es-
tofador, filho de Jorge Hildebrando 
R. da Silva e Terezinha de Fatima S. 
Reginaldo, nascido em 24/01/1986, 
falecido em 15/04/2017, natural de  
São Borja, morador de Bento Gon-
çalves, Solteiro

Na última quinta-feira, 13, mor-
reu em São Valentim, a professora 
Irma de Carli Moro, de 92 anos, 
mãe de cinco filhos e que por 40 
anos lecionou em escolas da região. 
Uma pessoa prestativa e dedicada à 
família, é desta forma que a a neta 
Maisa Cristina Moro a descreve. 
Filha de italianos, a professora al-
fabetizou os primeiros imigrantes 
da região.

Eu ouvi várias histórias de que 
minha avó havia ensinado a língua 
portuguesa para pessoas que na 

época só sabiam falar italiano”, 
lembra. A personalidade forte e a 
confiança na realização das tarefas 
diárias concedeu à professora reco-
nhecimento entre a população da 
região. Para Maísa, os ensinamen-
tos da avó são importantes para 
colocar em prática no decorrer da 
vida.

“A minha vó me ensinou a nun-
ca depender de ninguém, a ser in-
dependente. Ela me ensinou que eu 
que tenho que correr atrás do que 
eu quero. A minha vó era o pilar 

Professora que lecionou por mais de 40 anos
morreu na última quinta-feira, 13
Irma de Carli Moro tinha 92 anos e é lembrada pela neta por ter dedicado à vida aos alunos e à família

de sustentação da família, mesmo 
acamada. Ela era muito sabia e in-
teligente e isso me ensinou que a 
busca pelo saber não fica até o fim 
da escola e da faculdade. Ela era 
aquele tipo de pessoa que sabia 
tudo e de todos. O que tu preci-
sava era só perguntar pra ela”, se 
emociona.

Maísa brinca com o fato da avó 
ter vivido intensamente e ter na-
morado com homens mais novos. 
“Ah, ela era bem pelo duro mesmo 
(risos). Quando tinha 40 anos ca-
sou com um homem de 26 e teve 
cinco filhos depois dos 40 anos, 
um atrás do outro. Ela trabalhava 
de profe e ainda na colônia, cuida-
va dos filhos e casa”, comenta.  

A neta lembra ainda que após 
a morte do esposo, Waldyr Moro, 
Irma começou a adoecer, e nas pa-
lavras de Maísa, a se despedir len-
tamente. “Até os 92 anos ela cuida-
va da casa e fazia comida, esperava 
sempre, todos os dias, os filhos e 
netos com biscoitos. Era uma gra-
ça. Depois da morte do meu avô 
em novembro de 2015 foi quan-
do ela começou a se ir. Era como 
se ela tivesse cumprido a missão 
dela”, lembra. Irma de Carli Moro e Waldyr Moro no terceiro encontro da família Moro  Irma de Carli Moro junto de sua família
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Um professor da universidade de 
Caxias do Sul (UCS) gerou polêmica 
na última semana ao publicar num 
jornal de Garibaldi um texto em que 
cita “qualidades” para uma mulher. 
Na publicação, André Contini (de ca-
misa polo e um cabelo com gel) que 
é doutorando em Engenharia Mecâni-
ca, escreve que mulheres com unhas 
pintadas e que usam salto alto são 
elegantes, e que na visão dele, são 
diferenciais para uma “dama”.

Num dos trechos polêmicos do 
texto, ele diz que o salto alto é im-
portante porque “consegue deixar a 
mulher mais alta e de bumbum arre-
bitado”.

Contini escreve ainda que uma 
mulher deve estar sempre bonita, que 
na sua visão inclui estar de vestido 
preto e brincos de argola. Na publi-
cação, o professor não esqueceu de 
escrever que mulheres de fases não 
devem ser consideradas como exem-
plo. “A última qualidade é etr equilí-
brio emocional. Isso mesmo. Não tem 
como aguentar uma mulher de fases”, 
disse.

A publicação não demorou para 
gerar uma onda de publicações repu-
diando o texto de Contini nas redes 
sociais. Em resposta ao professor, in-
ternautas responderam ao professor.

Repercussão nas redes 
sociais

“Com mero prazer agradeço por 
usar o meu all star rasgado, ter unhas 
curtíssimas, e um brinco de pérola, 
daqueles bem pequenos sabe? 

Nada de abraços, e... julgando o 
meu equilíbrio emocional”, disse uma 
das manifestantes”.  

“Realmente, um completo idiota. 

A campanha de vacinação contra 
a gripe para todos os grupos priori-
tários iniciou nesta segunda-feira, dia 
17. Desde a semana passada, estão 
sendo imunizados profissionais da 
área da saúde e idosos. A atividade 
deve se estender até o dia 19 de maio.

A partir deste ano, os professo-
res também estão na lista de prefe-
rência para receber as doses. O coor-
denador do setor de imunizações da 
secretaria de Saúde de Bento Gonçal-
ves, Maichel Manfredini, ressalta que 
também fazem parte do grupo pesso-
as com 60 anos ou mais, gestantes, 
puérperas (mulheres com até 45 dias 
após o parto), crianças de seis meses 
a menores de cinco anos, portadores 
de doenças crônicas, profissionais da 
área da saúde e a população indígena.

Com 30 mil doses disponíveis 
em Bento Gonçalves, gratuitamente, 
a meta é vacinar 90% dos grupos prio-
ritários. As doses serão aplicadas em 
todas as unidades básicas de saúde 
(UBS), exceto nos bairros Cohab II, 
Maria Goretti, São Valentim e 15 da 
Graciema.

A vacina é contraindicada para 
uso por indivíduos com história de 
reação alérgica grave às proteínas 

André Contini escreveu sobre “maneiras que uma mulher deve se comportar”, gerando onda de revolta
Professor da UCS publica texto polêmico e é alvo de críticas nas redes sociais

Nós mulheres nos cuidamos (se assim 
quisermos) para nos sentir bem e não 
para agradar esse tipo de homens! 
Esse cara não quer uma mulher, quer 
um fantoche! Na real esse cara não 
sabe o que é uma mulher”, disse ou-
tra internauta.

“Legítimo filhinho da mamãe. 
Não bastasse tudo o que ele quer, a 
moça tem que deixar um livro esca-
par ousadamente da bolsa durante a 
conversa para que o papo fique mais 
interessante. Andrezinho, vai passar 
teu gel, vai...”

 A equipe da Gazeta entrou em 
contato com o jornal, mas o editor, 
Fabrício Romio, disse apenas que 
Contini não faz mais parte da equi-
pe do jornal. O professor, segundo 
Romio, pediu o desligamento do pe-
riódico.

Quando perguntado sobre o 
posicionamento referente ao texto 
de Contini, Romio apenas disse que 
tudo seria informado através de nota, 
e que estaria proibido de comentar o 
assunto. 

 
Nota de esclarecimento

O Jornal Novo Tempo vem a pú-
blico esclarecer que, diante das reper-
cussões provocadas pela publicação 
da coluna de um de seus articulado-
res, repudia toda e qualquer forma de 
desrespeito e preconceito, especial-
mente no que está inserido na edição 
de sexta-feira, 13 de abril, quando, 
usando de seu espaço semanal, An-
dré Contini, emitiu seus escritos os 
quais foram recebidos como machista 
e preconceituosos, causando descon-
tentamento, indignação e constrangi-
mento a leitoras e leitores.

O Jornal Novo Tempo, reafirma 

Vacinação contra a gripe para todos 
os grupos prioritários começou nesta 
segunda-feira
Meta é vacinar 90% dos grupso prioritários até o dia 19 de maio

do ovo (ovo ou produtos do ovo), 
às proteínas de galinha, a qualquer 
componente da vacina (ou seja, como 
definido na composição, incluindo 
os resíduos de fabricação), ou após 
a administração prévia desta vacina 
ou outra vacina contendo os mesmos 
componentes. Também é contraindi-
cada para crianças menores de 6 me-
ses de idade.

No sábado, dia 13 de maio, as 
unidades de saúde estarão abertas 
para a vacinação das 8h às 17h, sem 
fechar ao meio-dia. Neste dia, a uni-
dade móvel de saúde também estará 
oferecendo a vacina na Via Del Vino, 
para todos os grupos prioritários, 
menos crianças, que devem procurar 
as UBS, salvo as unidades de Faria Le-
mos e de Tuiuty.

Com 30 mil doses disponíveis em Bento Gonçalves, gratuitamente, a meta é vacinar 
90% dos grupos prioritários

seus valores lastreados no respeito à 
dignidade, firme na condução de um 
jornalismo sério, isento, comprometi-
do com a verdade e, principalmente, 
sempre atento aos princípios éticos, 
profissionais e democráticos; marcas 
construídas e explícitas em todas as 
relações da empresa em mais de trin-
ta e cinco anos de intenso trabalho, 
tendo construído forte identificação 
com a comunidade que o abriga.

Por ser plural, democrático e 
transparente, marca sua trajetória 
por defender a liberdade de impren-
sa, dando aos seus profissionais e 
colaboradores liberdade de expres-
são sem qualquer atitude de censura, 
pois este instrumento só fortaleceu 
aos regimes ditatoriais de triste lem-
brança.

Reitera, porém, que isso não seja 
traduzido como libertinagem, arro-
gância ou sentimento de supremacia, 
pois mesmo com a liberdade de ex-
pressão garantida nos ditames cons-
titucionais, nela também se insere a 
responsabilidade pelo que se escreve 
ou afirma, a qual estabelece os limites 
para não ferir o direito alheio.

Diante da publicação deste colu-
nista – por sua total responsabilidade 
e autoria – em artigo que desagradou 
e provocou a manifestação de repú-
dio pelas redes sociais, o Jornal Novo 
Tempo se solidariza com as manifes-
tações justas e oportunas, afastadas 
àquelas que fogem da crítica para 
tecer ofensas que não constroem ne-
nhum caminho para a consagração da 
verdadeira liberdade de expressão.

Queremos lamentar o aconteci-
do, sendo uma situação inaceitável 
para nossa empresa que se esforça, 
diariamente, para manter sua marca 
de credibilidade, liderança e respeito, 

sempre em busca do mais absoluto 
profissionalismo com o único propó-
sito de fazer comunicação, cabendo 
neste desagradável episódio pedir 
nossas sinceras desculpas a todos e a 
todas leitoras do Jornal Novo Tempo.

Darvin divulga nota de 
repúdio

O Diretório Acadêmico da Região 

dos Vinhedos (Darvin) publicou uma 
nota de repúdio ao texto publicado 
pelo Jornal Novo Tempo. Segundo 
a nota o professor se posicionou de 
forma machista e misógina. “Acre-
ditamos que o século XXI não com-
porta mais este tipo de pensamento 
e cobramos da UCS esclarecimentos 
a respeito do posicionamento do pro-
fessor”, conclui. 

Próximo ao fechamento da edição de hoje apareceu uma “Nota de Escla-
recimento” por parte do ex-colunista do jornal de Garibaldi, André Contini 
(conforme consta na reportagem acima).
Mas, a emenda ficou pior que o soneto, porque diante do texto que gerou 
a polêmica, seria difícil esperar uma “Nota de Esclarecimento” que fosse 
capaz de atenuar a falta de discernimento do jovem - instruído - no trato 
com as mulheres nos dias de hoje
Na nota, infelizmente,o jovem ratifica sua falta de habilidade com as pala-
vras – e com situações que exigem uma dose razoável de bom senso. Já 
no início do texto, o professor universitário se coloca numa posição um tan-
to delicada, quando se dirige “a todas as mulheres do mundo”. Menos, caro 
Contini. Apesar do alcance inquestionável da internet, certamente as tantas 
mulheres espalhadas pelo mundo desconhecem o  malfadado ocorrido.
Classificar sua atitude como infeliz é um bom começo, claro. Mas quando 
lê-se (inacreditavelmente) que a coluna foi escrita há seis anos (??), volta-
se a duvidar do bom senso do jovem professor universitário. Como assim, 
há seis anos? Ora, compreende-se a falta de tempo.  Mas replicar um tema 
escrito há tanto tempo (sem ler, assim ele descreve) no mínimo é uma 
falta de respeito para com o veículo e principalmente com quem deveria 
se dirigir.
Enviar um texto sem reler  pressupoe uma tremenda falta de responsabi-
lidade, visto que o mundo muda numa velocidade apavorante, e o próprio 
conceito da palavra “ultrapassado” assusta.
Por fim, ele alega que mudou, que está casado com uma mulher (bom!!!), 
que segundo ele, não se enquadra nos requisitos apontados como ideais 
na coluna ( então não ouviu os conselhos da própria mãe citada na coluna 
fatítica?) e a quem ama demais . Novamente as mulheres sentiram-se des-
respeitadas. Professor Contini, pela reação das mulheres, é melhor  ater-se 
às questões da física, no qual acredita-se que tenhas algum conhecimento.

Quando a emenda fica pior que o soneto

A semana começa com tempo 
aberto e uma brisa fresquinha no 
inicio da manhã. Durante os dias, as 
temperaturas não irão se alterar mui-
to e a chuva irá aparecer só na quinta-
-feira.

Na terça-feira, 18, as tempera-
turas ficam entre 11° na manhã e 23 
graus no decorrer do dia, o qual terá 
períodos curtos de sol intercalados 
com períodos de muitas nuvens. A 
probabilidade de chuva é de 5%, o que 
é relativamente baixo. Os índices de 
UV ficam altos.

Na quarta-feira, 19, o tempo con-
tinua nublado e com as temperaturas 
entre 13° e 22° graus, mas com muito 
mais sol e poucas nuvens, não deixan-
do chance para a chuva.  Os índices 

de UV continuam altos.
Após alguns dias sem chuva, ela 

volta na quinta-feira, 20, com a pro-
babilidade de 6mm.  Os termômetros 
irão marcar 15° e 22°, com predomí-
nio de sol pela manhã e à tarde chove 
com trovoada.

A sexta-feira, 21, vai ser chuvosa 
com a probabilidade de 15mm dei-
xando as temperaturas entre 14° e 22 
graus.  O dia terá muitas nuvens, mas 
os índices de UV continuarão altos.

No final de semana o frio irá 
chegar e os termômetros irão marcar 
a mínima de 9° graus no sábado, e 
a máxima de 22° no domingo.  Não 
chove, mas os dias irão ter períodos 
curtos de sol intercalados com perío-
dos de nuvens.

Temperaturas estáveis e muitas 
nuvens durante os dias
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Cientistas aprofundam pesquisas para 
a produção de sangue em laboratório

Com a demanda de solicitações 
por doação de sangue, pesquisadores 
da Universidade de Bristol, na Ingla-
terra, aprofundaram um projeto que 
já existente, o qual é produzir sangue 
em laboratório.

Células-tronco já foram indu-
zidas a formar glóbulos vermelhos, 
também chamados de hemácias. O 
problema: cada unidade origina, em 
média, 50 mil hemácias antes de mor-
rer — quantidade ínfima para uma 
transfusão, por isso os pesquisadores 
criaram um procedimento muito mais 
proveitoso.

A novidade consiste em manter 
a célula produtora de sangue em um 
estágio inicial (quando se chama eri-
troblasto). Dito de um modo simplis-
ta, os experts imortalizaram usinas ce-
lulares para que se mantenham ativas 
indefinidamente.

Além da possibilidade de produ-
ção em massa, Jan Frayne, que parti-
cipou da descoberta, aponta outro 
benefício: “Os glóbulos vermelhos 
cultivados têm vantagem sobre o san-
gue do doador, como uma redução 
no risco de transmissão de doenças 
infecciosas”. Cabe esperar para ver se, 
na prática, o uso do líquido vermelho 
artificial acontecerá sem percalços.

Em países como o Brasil, onde 

O projeto já existia, mas os pesquisadores conseguiram aprofundar ainda mais a 
capacidade de produção do sangue em laboratório

apenas 1,9% da população é doadora, 
a técnica pode ser extremamente útil. 
Porém, um empecilho para a imple-
mentação é o alto custo. Por isso, pelo 
menos no começo, os especialistas 
explicam que o procedimento deve 
ser empregado em pacientes com ti-
pos de sangue raros e escassos nos 

bancos de coleta.
Outra limitação envolve a produ-

ção em si. Embora o método tenha 
sido definido, é necessário desenvol-
ver equipamentos e outras tecnolo-
gias para utilizá-lo em larga escala. 
Barreiras que, com o tempo, devem 
ser suplantadas.

Segundo pesquisa da Natio-
nal Osteoporosis Society, do Reino 
Unido, dietas que cortam alimen-
tos lácteos pode colocar em risco 
a saúde dos ossos, até mesmo em 
pessoas jovens.

O levantamento avaliou res-
postas de 2.000 pessoas, sendo 
239 menores de 25 anos e 339 com 
idade entre 25 e 35 anos de idade. 
Os pesquisadores do estudo suge-
rem que muitos jovens têm busca-
do conselhos sobre nutrição entre 
blogueiros na internet e celebrida-
des. Embora certas recomendações 
sejam boas, algumas pessoas têm 
se tornado um tanto quanto restri-
tivas em relação à alimentação. Os 
resultados são preocupantes, mas 
a dieta sem lactose não é a única 
responsável. Outros alimentos que 
são fonte de cálcio também podem 
estar em déficit na alimentação dos 
participantes.

Saúde dos ossos
“A dieta no início da idade adul-

ta é muito importante, pois quando 
chegamos nos vinte e tantos anos é 
tarde demais para reverter o dano 
causado pela má alimentação e de-
ficiências de nutrientes”, disse Su-
san Lanham-New, chefe de nutrição 
da Universidade de Surrey e conse-
lheira clínica na National Osteopo-
rosis Society.

O hábito de fumar, a falta de 
exercício físico e o consumo de be-
bidas efervescentes ricas em ácido 
são fatores bastante prejudiciais à 
saúde dos ossos. Consumir alimen-
tos ricos em cálcio e vitamina D, 
como produtos lácteos, vegetais 
de folhas verdes, salmão, sardinha, 

Dieta sem lactose pode aumentar o risco de
desenvolvimento de osteoporose
Muitas pessoas cortam todos os derivados de leite da dieta, mas será 
que evitar esses alimentos melhora a sua saúde?

brócolis e feijão cozido, é particu-
larmente importante antes dos 25 
anos, de acordo com a pesquisa. 
Depois dos 50, metade das mu-
lheres e um a cada cinco homens 
desenvolve osteoporose, condição 
óssea frágil que causa fraturas dolo-
rosas nos pulsos, quadril e coluna.

Como prevenir?
Produtos lácteos, como leite, 

queijo e iogurte, por exemplo, são 
a principal fonte de cálcio. O leite 
de vaca é a melhor fonte, sendo as 
versões desnatada e semi-desnata-
da ainda mais ricas, mas o de soja 
e de amêndoas também podem ser 
encontrados em versões fortifica-
das com cálcio. Sobre os queijos, a 
melhor escolha são as versões com 

baixo teor de gordura. No entanto, 
legumes, nozes, sementes, peixe 
e produtos de farinha branca tam-
bém contêm cálcio.

Deficiência de cálcio
Cortar ou reduzir o consumo 

de laticínios pode ser saudável se 
outros alimentos atuarem como 
seus substitutos nutricionais. “Os 
derivados do leite tendem a fazer 
maior contribuição para a nossa 
ingestão de cálcio, sendo assim, 
precisa ser substituído por outras 
fontes, como pães, cereais, peixe, 
nozes, sementes e folhas verdes, 
bem como a escolha de leites ve-
getais alternativas fortificadas com 
cálcio”, explicou a porta-voz do es-
tudo.

 Dietas que cortam alimentos lácteos pode colocar em risco a saúde dos ossos, até 
mesmo em pessoas jovens

Programas 
especializados 
para Atletas: 
quais os 
benefícios?

Aline Rodrigues 

Personal Trainner (CREF 024163)
Especialista em Atividade Física, Saú-
de e Quiropraxia
Mestre em Ciência do Movimento Hu-
mano 

Todo o atleta, seja de alto rendi-
mento ou atleta amador necessitam 
de respaldo fisiológico na sua perio-
dização de treinamento. Existem hoje 
em dia, profissionais especializados 
em atender suas necessidades atu-
ando não só na prevenção de lesões, 
mas sobretudo no diagnóstico e no 
tratamento das mesmas, potenciali-
zando resultados e garantindo segu-
rança no treinamento desportivo. 

Algumas técnicas como a “ reabi-
litação funcional “ podem ser pontos 
chaves nesse trabalho. Ao realizarmos 
por exemplo, uma avaliação funcional 
no atleta, conseguimos visualizar não 
só a lesão tratando apenas sintomas 
momentâneos como também os mo-
tivos pelos quais o indivíduo se lesio-
nou. Tratando dessa forma a “ causa’”. 
Por exemplo: o jogador reincide uma 
lesão de posterior de coxa por diver-
sas vezes , ao invés de tratarmos o 
sintoma , no caso dores na coxa que 
limitam o movimento e ação de jogo 
, é realizada uma avaliação postural 
onde possamos detectar possíveis 
fatores associados a patologias da 
coluna ou somente a musculatura 
da região das costas com algum en-

curtamento ou desvio postural como 
escolioses ou outra descompesação . 
Essas disfunções podem vir a ser as 
causas de uma lesão recorrente e o 
tratamento adequado potencializa a 
ação do jogador e previne ainda mais 
que lesões como esta voltem a ocor-
rer.  Esse é apenas um exemplo entre 
muitos outros associados ao esporte 
e que podem ser prevenidos e trata-
dos com técnicas certas. 

Além da reabilitação funcional, 
podemos citar também as técnicas 
de liberação miofascial e a massagem 
desportivas que hoje são aliadas de 
grande valia aos atletas de qualquer 
modalidade esportiva. Manobras Pal-
patorias, técnicas de pilates clinico 
e de solo e a quiropraxia são aliados 
importantes nesse tipo de programa . 

Os programas especiais para atle-
tas devem ser planejados de acordo 
com o calendário de jogos do ano as-
sim como e conjunto com seu técnico 
ou até mesmo seu personal trainer os 
quais estarão em constante dialogo. 

Como sempre procurem os pro-
fissionais certos e qualificados para 
atingir os objetivos necessário, eles 
existem e estão esperando por você . 
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Exercitar de estômago vazio ou 
cheio? Essa é uma questão que é mui-
to discutida. Segundo os pesquisado-
res da Universidade de Bath, no Reino 
Unido, ir à academia em jejum pode 
ajudar, sim, a queimar mais calorias e, 
até mesmo, obter maiores resultados 
a longo prazo.

Depois de comer, o corpo se 
ocupa em digerir o alimento e acaba 
deixando a queima de calorias gerada 
pelos exercícios à parte. Isso significa 
que realizar refeições logo antes do 
treino pode não ser o recomendado. 
Em vez de queimar gordura já existen-
te no tecido adiposo, o corpo consu-
mirá os carboidratos recentemente 
ingeridos como fonte de energia.

 Queima de calorias
Os pesquisadores acreditam que 

praticar atividade física ainda em je-
jum pode estimular a queima de gor-
duras e o aumento da massa muscular. 
Segundo Dylan Thompson, autor do 

estudo, o exercício não estimulará os 
mesmos benefícios no tecido adiposo 
do que em jejum. “Isso significa que 
o exercício em estado de jejum pode 
provocar mais mudanças favoráveis no 
tecido adiposo, e isso pode ser benéfi-
co para a saúde no longo prazo”, disse 
o pesquisador ao Daily Mail.

A pesquisa, publicada no perió-
dico American Journal of Physiology, 
Endocrinology and Metabolism, teve 
como objeto de análise um grupo de 
homens acima do peso.

Em jejum, eles caminharam por 
60 minutos e, para comparar, cami-
nharam por mais uma hora depois de 
ter uma café da manhã rico em carboi-
dratos. Múltiplas amostras de sangue 
e tecido adiposo foram colhidas após 
comer e jejuar, bem como antes e após 
os exercícios. O estudo mostrou que 
a expressão genética do tecido adipo-
so diferiu significativamente entre os 
dois ensaios.

Tanto as expressões genéticas 

Queime mais calorias fazendo jejum antes dos exercícios 

Entrar com sapatos sujos em 
casa pode prejudicar a sua saúde
Novo estudo realizado nos Estados Unidos revela os 
riscos do nosso hábito

Geralmente chegamos na nossa 
casa, vamos direto para o quarto e 
tiramos os sapatos e deixamos no 
cômodo.

Mas, o certo é tirar os sapatos 
antes de entrar em casa, pois, se-
gundo pesquisadores da Universi-
dade de Houston, Universidade do 
Arizona e Universidade Baylor, nos 
Estados Unidos, não tirar os sapatos 
antes de entrar em casa pode expor 
você e sua família a um risco aumen-
tado de doenças causadas por bac-
térias trazidas da rua para dentro de 
casa pelas solas dos sapatos.

Em casa, esses microrganismos 
multiplicam-se nos pisos e carpetes 
e estão relacionados a problemas 
de saúde que vão desde diarreia até 
câncer. 

 Os estudos
“É incrível o quanto as pessoas 

andam durante o dia, e toda essa 
caminhada traz consigo os germes“, 
disse Kevin Garey, professor na Uni-

versidade de Houston, nos Estados 
Unidos Junto com uma equipe de 
pesquisadores, ele analisou a pre-
valência do coliforme Clostridium 
difficile, que pode causar dores 
no estômago e diarreia, em 2.500 
amostras de sapatos. Cerca de 
26,4% das amostras apresentaram 
resultado positivo para o coliforme.

Em outro levantamento, reali-
zado pela Universidade do Arizona, 
também nos Estados Unidos, foram 
detectados 421.000 tipos diferen-
tes de bactérias nos sapatos.

Os coliformes, presente nas 
fezes humanas, foram rastreados 
em 96% dos sapatos analisados pela 
pesquisa.

Já um estudo realizado pela 
Universidade Baylor, nos EUA, mos-
trou que as pessoas que viviam nas 
proximidades de estradas asfaltadas 
com alcatrão de hulha, líquido escu-
ro derivado do carvão, tinham um 
maior risco de contrair câncer devi-
do as toxinas levadas pelos sapatos.

Nos sapatos que usamos, existem mais de 421.000 tipos diferentes de bactérias

PNK4 e HSL, que participam da síntese 
de proteínas, aumentaram quando os 
homens jejuaram e se exercitaram. No 
entanto, seus níveis diminuíram nos 
homens que haviam se alimentado an-
tes de caminhar. O resultado do jejum 
mostrou que a gordura armazenada, 
em vez dos carboidratos da última re-
feição, foi utilizada como combustível 
para o metabolismo durante os exer-
cícios.

Diferença entre homens e 
mulheres

Antes dessa descoberta, pesqui-
sadores da Universidade de Surrey 
encontraram uma maneira para que 
homens e mulheres fossem capazes 
de queimar mais calorias sem precisar 
de exercício extra. A pesquisa, publica-
da em janeiro, mostrou que definindo 
um momento ideal para as refeições 
seria possível queimar até 22% mais 
gordura.

No entanto, eles descobriram 
que os padrões poderiam ser muito 
diferentes entre homens e mulheres. 
Enquanto os homens queimavam mais 
se exercitando antes de comer, em je-
jum, para as mulheres a situação era 
oposta. Segundo o estudo, o corpo fe-
minino tende a queimar gordura mais 
facilmente do que os homens.

Comer antes da academia, por 
exemplo, é a melhor pedida. Porém, 
as mulheres são muito melhores na 
conservação de carboidratos durante 
o exercício. Sendo assim, comer logo 
após o treino, para as mulheres, pode 
comprometer a capacidade do corpo 
de queimar as calorias no futuro.

Tratamentos para a presbiopia, mais 
conhecida como “visão cansada”
Atualmente forçamos muito mais a visão do que antigamente, e depois do avanço da 
tecnologia, o problema está começando a atingir os jovens e não só os mais velhos

Até o momento a única solução é 
preciso procurar o médico para receber o 
diagnóstico da presbiopia, que também 
leva a alcunha de vista cansada. “Trata-
-se da perda natural da elasticidade do 
cristalino, uma lente que temos dentro 
dos olhos responsável por focalizar dife-
rentes comprimentos da visão”, explica 
o oftalmologista Paulo Schor, da Univer-
sidade Federal de São Paulo.

Por mais comum que seja, não dá 
pra negar que a condição interfere na 
qualidade de vida. “Para aqueles que pas-
sam o dia todo no computador, se tor-
na difícil aguentar a carga de trabalho, 
o que leva a quedas no desempenho”, 
observa o oftalmologista Celso Takashi 
Nakano, do Hospital Santa Cruz, na ca-
pital paulista.

Os efeitos da visão borrada não se 
limitam ao indivíduo e chegam a impac-
tar até a economia global. Segundo um 
estudo da Universidade de New South 
Wales, na Austrália, 1,2 bilhão de sujei-
tos convivem com o problema. Isso re-
presenta um desperdício produtivo de 
25 bilhões de dólares por ano.

“Para piorar, não existe nenhum 
tipo de hábito ou atitude capaz de evitar 
ou retardar o enrijecimento do cristali-
no”, lamenta o médico Sérgio Felberg, 
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

O ideal é ir ao oftalmologista anual-
mente para fazer a detecção precoce de 
uma série de males que podem acometer 
os globos oculares. Quando o diagnósti-
co é a vista cansada, dá até pra recorrer 
a outras abordagens além dos óculos, 
entre elas as lentes de contato. “Normal-
mente, lançamos mão delas por questões 

Raio X dos tratamentos

Óculos
Prós – São a forma mais fácil e rápida de corrigir a vista cansada.
Contras – Há quem se incomode e não goste de usá-los em situações 
sociais.

Lentes de contato
Prós – Ficaram modernas e os modelos se acertam a cada olho.
Contras – Carecem de cuidados de higiene e pedem descanso aos ol-
hos.

Cirurgia
Prós – Resolve catarata e presbiopia de uma vez só.
Contras – Está indicada para um perfil específico de paciente.

estéticas, como na hora de ir a uma festa, 
ou de conveniência, para facilitar a rotina 
de exercícios físicos”, repara a oftalmolo-
gista Laura Cardoso, consultora médica 
da Johnson & Johnson Vision Care.

Recentemente, foram criadas lentes 
mais tecnológicas, que se adaptam não 
só ao tamanho da pupila, mas ao grau 
de deficiência de cada olho. Vale lembrar 
que, apesar dos progressos nessa seara, 
os óculos continuam indispensáveis para 
períodos de descanso ou intercorrências 
que impeçam o uso das lentes.

Há também algumas modalidades 
de cirurgia para voltar a enxergar direito. 
Elas envolvem o emprego de laser e mo-
dificam a curvatura da córnea, a camada 
superficial e externa do olho.

“Mas existe certa controvérsia so-
bre os benefícios desse tipo de procedi-
mento para a presbiopia”, julga Felberg. 
Portanto, o laser não está entre os méto-
dos populares na prática clínica.

Quando o sujeito de idade avançada 
apresenta presbiopia junto com catarata, 
processo em que o cristalino perde trans-
parência e começa a ficar turvo, o jeito 
é substituir a estrutura natural por uma 
sintética.

A ciência evoluiu e oferece lentes 
trifocais, com ajuste de nitidez para 
objetos próximos, intermediários e lon-
gínquos. “Porém, é necessário conversar 
com o paciente, porque o resultado não 
vai ser perfeito como ele espera”, adver-
te Belfort Junior.

Durante o estudo, enquanto os homens queimavam mais se exercitando antes de 
comer, em jejum, para as mulheres a situação era oposta



Jornal Gazeta - terça-feira, 18 de Abril de 2017

12 esporte

Esportivo vence lanterna da competição 
e segue na Zona de Classificação
Equipe venceu o Panambi por 4 a 2 em jogo disputado na montanha dos Vinhedos

O Esportivo continua recupe-
rando os pontos perdidos nas pri-
meiras rodas da Divisão de Acesso. 
A equipe conquistou mais uma vi-
tória, desta vez derrotando a SER 
Panambi pelo placar de 4 a 2, em 
jogo realizado na tarde de sábado, 
dia 15, no Estádio Montanha dos 
Vinhedos. Com três gols de Zulu, a 
equipe goleou o lanterna do grupo, 
permanecendo na zona de classifi-
cação e mantendo a invencibilidade 
de Alex Xavier no comando Alvia-

zul.
Na primeira etapa, logo aos 3 

minutos, após erro na saída de bola 
dos visitantes, Felipinho sofreu 
pênalti, o qual foi convertido por 
Zulu. Pressionando o adversário no 
ataque e explorando as laterais do 
gramado, o Esportivo chegou ao se-
gundo, aos 27 minutos do primeiro 
tempo, novamente com gol de Zulu, 
após cruzamento certeiro de Viní-
cius. Logo depois, novamente atra-
vés de cruzamento de Vinícius para 

a área, Zulu, de peixinho, anotou o 
terceiro do Esportivo, ampliando a 
vantagem no marcador, 3 a 0.

Na etapa final, o Panambi se 
jogou para o ataque buscando di-
minuir o marcador, obtendo opor-
tunidades em bolas paradas e em 
finalizações de longa distância. O 
Esportivo, por sua vez, aproveita-
va os contra-ataques para chegar 
ao setor ofensivo. O Panambi con-
seguiu diminuir com gol de Elieu, 
porém, pouco depois, Vinícius fez 
o quarto do Esportivo. A equipe 
visitante ainda anotou o seu se-
gundo na partida com Salatiel, mas 
não evitou a derrota, terminando o 
confronto com placar de 4 a 2 para 
a equipe da casa. 

Ficha técnica:
Esportivo: Bernardo, Douglas 

Tuchê, Gonçalves, João Carlos e 
Saraçol; Douglas T-Rex, Natan (Gus-
tavo), Araújo, Felipinho e Vinícius 
(Nunes); Zulu (Léo) – Técnico: Alex 
Xavier

Panambi: Delone, Gandon, 
Gustavo, Muriel e Samuel; Juninho, 
Pablo (Moacir), Dener e Jhony; Elieu 
e Salatiel – Técnico: Everson Aguiar

Gols: Zulu 2’ 1T, 27’ 1T e 29’ 1T 
(ESP), Elieu 29’ 2T (PAN), Vinícius 
32’ 2T (ESP) e Salatiel 42’ 2T (PAN)

O PRS de Garibaldi conquistou o 
primeiro ponto na Terceirona Gaúcha 
de 2017, empatando com o Gaúcho 
de Passo Fundo em 1 a 1, em confron-
to realizado na tarde deste domingo, 
dia 16, no Estádio Alcides Santarosa. 
Mesmo realizando uma boa atuação 
dentro de campo, a equipe coman-
dada por Edmilson Silva cedeu o em-
pate, permanecendo na lanterna do 
grupo B da competição. 

A primeira etapa foi marcada 
pelo equilíbrio entre as equipes den-
tro de campo, porém, com predo-
mínio ofensivo da equipe do PRS, a 
qual teve chances claras de gol para 

PRS de Garibaldi conquista o primeiro ponto 
na Terceirona Gaúcha
Equipe de Edy Silva ficou no empate em 1 a 1 com o Gaúcho

Centroavante Zulu  marcou três gols na vitória contra o Panambi
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abrir o marcador. Dentre as principais 
oportunidades do primeiro tempo, a 
equipe da casa colocou uma bola no 
travessão, quase anotando o primeiro 
da partida.

Na etapa final, depois de des-
perdiçar várias chances, o PRS abriu 
o placar com gol de Lulinha. O Gaú-
cho, correndo atrás do prejuízo, se 
jogou ao ataque, conseguindo marcar 
o gol de empate aos 32 minutos com 
Ledesma, finalizando no ângulo do 
goleiro, decretando a igualdade no 
placar em 1 a 1. 

Com o resultado, a equipe do 
PRS segue sem vencer na competição 

estadual, conquistando apenas um 
ponto em quatro jogos. Na próxima 
rodada, a equipe de Garibaldi enfren-
ta a forte equipe do Grêmio B, na 
quinta-feira, dia 20, no Estádio Hélio 
Dourado. 

Ficha da partida:
PRS: Caio, Adrian, Airton, Ian e 

Neto Baiano; Henrique, Douglas, Ro-
ger e Lulinha; Renan e João Victor - 
Técnico: Edmilson Silva

Gaúcho: Mateus, Léo Taiva, Bru-
no, Guimorvan e Lauro; Caio, Baggio, 
William e Cadu; Ricardo e Ledesma 
- Técnico: Ricardo Atollini

Inscrições abertas para a Copa Amizade de 2017
Competição será formatada na próxima quarta-feira, dia 19, de acordo 
com o número de equipes

As inscrições para a Copa 
Amizade de 2017 seguem até esta 
quarta-feira, dia 19. Os interessa-
dos devem entrar em contato pelo 
fone 3055-7422.

Após o período de inscrição, 
será realizada uma nova reunião 
para definir o formato da compe-
tição e o quanto será gasto para a 
sua realização.

O secretário da pasta, Adão 
Valtamir Atzler, confirmou que o 
torneio não terá apoio financeiro 
do poder público, porém, a SE-
MJEL estará presente na organiza-
ção e no apoio estrutural da com-
petição, em conjunto com a União 
das Associações Comunitárias de 
Bento Gonçalves (UACB).  Inscrições para Copa Amizade seguem até esta quarta-feira, 19 

Campeonato Municipal de
Futebol começa nesta sábado

Com 24 equipes em 2017, tem 
início no sábado, dia 22, o Campe-
onato Municipal de Caxias do Sul. 
Divididos em quatro chaves, Águia 
Dourada, Atlético Mariani, Az de 
Ouro, Beltrão de Queiroz, Bom Pas-
tor, Cachoeirinha, Cristal, Diamante 
Negro, Guarani, Hawaí, Kayser, Linha 
13, Londrina, Ouro Verde, 1º de Maio, 
Projeto CAE, XV de Novembro, Real 
Rizzo, Santa Cruz, Udineze, União de 
Zorzi, Unidos, Universo e Uruguai, jo-
gam um dos maiores torneios amado-
res da Serra Gaúcha. 

Dentre os principais objetivos do 
campeonato, estão o apoio à prática 
do futebol como uma atividade de la-
zer e o estímulo às comunidades em 
torno do esporte, o que inclui a pre-
servação dos campos e locais em que 
a competição ocorre.

Os jogos serão sempre aos sá-
bados e domingos, nas categorias 
suplentes e titular. As disputas acon-
tecem no Centro Esportivo Municipal 
Antônio Barboso Filho (Campo Muni-
cipal), no Centro Municipal de Espor-

te e Lazer Professor Joel Bastos de 
Souza (Enxutão) e, ainda, nos campos 
dos bairros Sagrada Família, Fátima, 
Pioneiro e na Zona Norte.

Mais de 1.700 jogadores vão par-
ticipar do campeonato. Os jogos co-
meçam às 13h15 (equipe suplente) e 
às 15h15 (titular). 

Confira os jogos da 1ª 
rodada:

22/04 – sábado
Beltrão de Queiroz x Guarani
XV de Novembro x Cachoeirinha
Kayser x Atlético Mariani
Ouro Verde x Udineze
Santa Cruz x Londrina
Águia Dourada x Diamante Negro

23/04 – domingo
Unidos x Real Rizzo
União de Zorzi x Projeto CAE
1º de Maio x Linha 13
Cristal x Hawaí
Az de Ouro x Uruguai
Bom Pastor x Universo

Jogos começam no sábado (Foto: Fabio Carnesella/Banco de Dados RSCOM)

Os jogos serão sempre aos sábados e domingos, nas categorias suplentes e titular
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Farrapos estreia com vitória na Liga Sul

O Farrapos estreou na Liga Sul 
com vitória, derrotando a equipe do 
Curitiba Rugby, atual campeã do Su-
per 8, pelo placar de 20 a 5, em con-
fronto realizado no último sábado, 
dia 15, na capital paranaense. Com 
uma grande atuação dentro de cam-
po e controlando as ações da parti-
da, a equipe de Javier Cardozo con-
quistou um grande resultado em seu 
primeiro teste visando a competição 
nacional.

Dominando a partida e realizan-
do uma atuação efetiva em seu setor 

Equipe de Javier Cardozo derrotou o Curitiba Rugby, os atuais campeões 
do Super 8 pelo placar de 20 a 5

ofensivo, o qual se destacou dentro 
de campo, o Farrapos derrotou os pa-
ranaenses, comandados pelo técnico 
Arnu  “AK” Southey e pelo auxiliar 
Carlitos Baldassari, ex-treinador do 
Farrapos, pelo placar de 20 a 5, ini-
ciando o triangular com vitória. No 
final da partida, houve um princípio 
de confusão entre as equipes, mas 
que terminou em aplausos e apertos 
de mãos. A equipe M19 (Juvenil) do 
Farrapos também entrou em campo 
pela Liga Sul, derrotando o Curitiba 
pelo placar de 38 a 28. 

No próximo sábado, dia 20, o 
Farrapos enfrenta a equipe do Char-
rua em Porto Alegre, em partida vá-
lida pela 3ª rodada do Campeonato 
Gaúcho de Rugby de 2017. O próxi-
mo jogo da equipe de Bento Gonçal-
ves na Liga Sul será contra o Desterro 
de Santa Catarina, no dia 29, no Está-
dio da Montanha. 

LIGA SUL - 1ª rodada:
Curitiba Rugby 5 x 20 Farrapos
M19 - Curitiba Rugby 28 x 38 

Farrapos
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A Associação Carlos Barbosa de Fut-
sal (ACBF) estreou com um empate em 
casa na Liga Nacional de Futsal (LNF). O 
adversário da noite desta sexta-feira, 14, 
era o Jaraguá e, apesar de o time laranja 
ter o apoio de mais de 2.100 torcedores, 
o placar final foi de 1x1.

Quem começou criando as oportu-
nidades foi a ACBF. E logo aos 5 minu-
tos, Bruno Souza estava com a bola na 
ala esquerda, chutou cruzado no ângulo 
e abriu o placar. Depois, o que se viu foi 
um jogo de forte marcação dos dois la-
dos.

No entanto, os catarinenses conse-
guiram furar o bloqueio laranja e chega-
ram ao empate com Daniel, faltando 30 
segundos para o fim da primeira etapa.

O segundo tempo não foi diferen-
te. A marcação forte das equipes fez 
com que houvesse poucas chances de 
gol. Nos minutos finais, o técnico Mar-
quinhos Xavier mandou o time de Carlos 
Barbosa para o ataque, avançando Henri-
que na função de goleiro-linha. Porém, a 
posse de bola não foi convertida em gols 
e o jogo terminou empatado.

O próximo jogo da ACBF na LNF 
será no dia 29 contra o Joinville, em 
Carlos Barbosa. Porém, antes haverá a 
estreia na Liga Gaúcha, no dia 22. O jogo 
será contra o Atlântico, também na Serra 
Gaúcha.
Atleta entre os melhores do 
mundo

Equipe não superou o Jaraguá em ginásio com 
mais de 2100 torcedores

ACBF estreia com empate na Liga Nacional

Bruno Souza marcou o gol da Acbf

Jogos seguem com ritmo forte
Os jogos da última semana foram 

realizados na segunda e quinta, devi-
do ao feriado e nessa que se inicia 
será da mesma forma.

A liderança da competição segue 
com o Horiver Plate e o Sport no Ju-
venil, na livre com o La Pelota, nos 
veteranos com o Amigos da Bola e no 
Master com o Los Chacaras\Natplast.

Confira os resultados da 
ultima semana:

Segunda 10-04
Veteranos IDA - Gnatta\Bohemios 

Tem atleta da Acbf  concorrendo 
ao prêmio de melhor do planeta. O pivô 
Deives está na lista dos 10 jogadores que 
concorrem a melhor jogador do mundo. 
A premiação é realizada pelo site Futsal 
Planet Awards, que elege os melhores 
com base nos votos de técnicos e jorna-
listas do mundo todo.

O atleta foi indicado ao prêmio por 
sua performance na temporada 2016, 
quando jogava no Corinthians, onde 
ganhou muita notoriedade ao ser cam-
peão da LNF, ser eleito o melhor pivô, o 
melhor jogador, além de ter sido o ar-
tilheiro da maior competição do futsal 
brasileiro. “Para mim é uma honra enor-
me estar entre os 10 melhores jogadores 
de futsal do mundo. Tenho certeza que 
todo o meu esforço e dedicação está va-
lendo a pena. Serei eternamente grato a 
todas as pessoas que, de alguma forma, 
me ajudaram a chegar até aqui, todos os 
atletas e treinadores com quem já tra-
balhei”, comentou Deives, que está na 
Argentina com a Seleção Brasileira para 

a disputa da Copa América.
Deives é natural de São Leopoldo e 

chegou na ACBF no início desta tempora-
da. Em menos de três meses em Carlos 
Barbosa já ajudou o clube a conquistar a 
Supercopa. Ele garante que a indicação 
serve como motivação para seguir tra-
balhando forte na temporada 2017. “Sei 
que terei que me dedicar e esforçar cada 
vez mais e farei isso para ter êxitos com 
a camiseta laranja. Tenho certeza que 
começar ganhando a Supercopa ajuda 
demais a motivar e ver que começamos 
em um caminho de conquistas”.

Ele concorre ao posto de melhor 
do mundo com outros nove jogadores. 
Entre os concorrentes, há mais dois 
brasileiros: Rodrigo, do Magnus, e Mar-
cênio, do Gazprom da Rússia. Ambos os 
jogadores também já vestiram a camisa 
da ACBF, onde ganharam projeção mun-
dial. Na disputa também estão os atuais 
melhores do planeta: o português Ricar-
dinho, do Inter Movistar, da Espanha, e o 
espanhol Miguelín, do Elpozo.

Deives já conquistou a Supercopa pela Acbf em 2017 

O time dominou a partida realizando atuação efetiva no setor ofensivo

Os jogos da última semana foram realizados na segunda e quinta devido ao feriado

Mais uma semana de Citadino de Futsal em Garibaldi
Jogos seguem com ritmo intenso

3 x 0 Garrama
Veteranos IDA - Amigos da Bola 1 

x 1 Los Godines
Livre – Unidos 2 x 2 Borguetto

Quinta 13-04
Master – Vidraçaria Bueno 2 x 6 

Borguetto\Bola na Rede
Livre – La Pelota 2 x 1 Guarany
Livre – Gaviões 1 x 4 Udinese

Confira os jogos que serão 
realizados nessa semana:

Segunda 17-04

Master - Calce Leve\ Peleia Futsal 
x Chacaras\Natplast

Veterano – VOLTA - Gnatta\ Bohe-
mios x Amigos da Bola

Livre – ACF x Gaviões

Quinta 20-04
Juvenil – Os Parados x Bela Vista
Livre – Guarany x Borguetto
Veterano – VOLTA – Los Godibes 

x Garrama

Os jogos sempre são realizados 
no ginásio municipal de Garibaldi e 
iniciam às 19h30min.
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Após discussão, homem põe fogo 
na casa de namorada

Uma mulher de 30 anos foi ví-
tima de vingança de seu namorado, 
onde ele colocou fogo na casa da ví-
tima localizada no bairro Zatt.

A vítima relata que registrou 

uma ocorrência onde diz que teve 
uma discussão de relação com o seu 
namorado e em virtude disso, ele 
ameaçou colocar fogo em sua casa. 

Na manhã de quinta-feira, quan-

do chegava em sua residência, o 
imóvel estava em chamas e os bom-
beiros combatendo um incêndio. 
Houve danos de grande na residên-
cia.

Homem preso por mandato de Prisão
Um homem de 32 anos, foi pre-

so por Mandato de Prisão na noite 
de quinta-feira, 13, por volta das 
20h15min, na rua Adelaide Basso Pas-
quali, bairro Tancredo Neves. O POE 
(Pelotão de Operações Especiais) foi 

o que cumpriu o mandato. 
Ele foi encaminhado à Delegacia 

de Polícia para registro da ocorrência 
policial, posteriormente será levado 
ao Presídio Estadual de Bento Gon-
çalves.

Jovem desaparecido em Bento
Um jovem de 18 anos, está de-

saparecido em Bento desde a última 
quinta-feira, 13. Segundo relato de 
cunhado, Charles Coutinho dos San-
tos saiu da sua casa localizada na rua 
Antônio Esperotto, bairro Cohab, por 
volta das 19h30min, sem dizer para 

onde iria. Ele não levou roupas e nem 
seu aparelho celular.

O cunhado ainda relata que o 
jovem é ex-usuário de drogas e é na-
tural de Bagé. Ele veio à Bento Gon-
çalves, com o intuito de se afastar do 
vício.

Quatro furtos em veículos em dois dias
Em dois dias, três veículos foram 

furtados e um, roubado em Bento 
Gonçalves. Os furtos aconteceram en-
tre a tarde de sexta-feira, 14 e a noite 
de sábado, 15.

O primeiro caso aconteceu por 
volta das 18h, de sexta-feira, 14, 
quando um homem, 50 anos, esta-
cionou seu veículo Zafira, cor branca, 
na rua na rua Pedro Koff, bairro Santa 
Helena. Ao retornar percebeu que fo-
ram levados do interior do carro uma 
carteira, contendo cartões bancários, 

documentos pessoais, $ 5 dólares e 
R$ 20, além do documento do auto-
móvel.

O segundo caso, foi por volta das 
21h30min, onde os criminosos rouba-
ram um Fiat Uno Mille, cor azul, que 
estava estacionado na frente da resi-
dência da vítima no bairro Aparecida.

No sábado, 15, o proprietário do 
veículo, de 31 anos, relata que deixou 
seu veículo Celta, estacionado na rua 
Giacomo Bacin, bairro São Roque, por 
volta das 16h. Os indivíduos abriram 

o porta-malas do veículo com uma 
chave micha e levaram dois aparelhos 
de GPS e um rádio.

O último caso aconteceu por 
volta das 23h, quando uma jovem, 25 
anos, estacionou seu veículo, uma Pa-
rati, cor vermelha, na Rua Olinto de 
Oliveira Freitas, bairro Planalto. Ao re-
tornar, encontrou a porta do lado do 
motorista aberta. Do interior, foram 
furtados documentos pessoais, rou-
pas, uma chapinha, perfume, sandália 
e as chaves de sua casa.

Homem é agredido e assaltado no Centro
Um homem de 35 anos foi agre-

dido e assaltado na madrugada de 
sexta-feira, 14.

O crime aconteceu por volta das 
5h, enquanto caminhava pela Praça 

das Rosas. De repente foi abordado 
por três indivíduos que anunciaram o 
assalto. Os ladrões pediram seu celu-
lar e a carteira, mas ele não entregou 
e tentou reagir, porém foi agredido 

pelos indivíduos com socos e ponta-
pés. 

Eles levaram seus pertences e 
depois fugiram em direção à praça 
Centenário.

Vandalismo em placas do bairro Cidade Alta
Na manhã de sexta-feira, 14, 

moradores e pedestres que tran-
sitavam pelo bairro Cidade Alta, 
flagraram cenas de vandalismo em 
placas de Ruas e de sinalização 

dos parquímetros. Na Rua Benja-
min Constant, próximo da Praça 
Centenários, placas que sinalizam 
a cobrança de estacionamento 
amanheceram no chão, totalmen-

te amassadas.
Já na Dr. Casagrande, esquina 

com a Benjamin Constant, uma 
placa de indicação de Rua, estava 
torta.

Veículo cai em valeta no Vale 
dos Vinhedos

 Um veículo Celta acabou saindo 
da pista quando estava indo em dire-
ção a Monte Belo do Sul na manhã de 
domingo, 16. 

Apesar do susto, ninguém ficou 
ferido com a colisão. 

O veículo ficou acavalado em 
uma valeta.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

O veículo saiu da pista e acabou derrapando 

Criança fica ferida em acidente de trânsito
Um menino de 9 anos ficou 

ferido em um acidente de trân-
sito que aconteceu na noite de 
domingo, 16.

A colisão foi entre uma mo-

tocicleta e um veículo por volta 
das 18h30min, rua Pernambuco, 
bairro Progresso.

O caroneiro e o menino de 
9 anos, que estavam na moto, 

ficaram com ferimentos leves e 
foram encaminhados pelo SAMU 
até no Hospital Tacchini. O con-
dutor do veículo recusou atendi-
mento.
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Homem morre e outro fica baleado 
no bairro Vila Nova III

Um homem de 31 anos, identifica-
do como Jonas Reginaldo da Silva, foi 
morto e um jovem de 23 anos, identi-
ficado como Endrigo José Pacheco, foi 
baleado na noite de sábado, dia 15, na 
rua Antônio Somensi, bairro Vila Nova 
III. A Brigada Militar chegou ao local 
e fez buscas na região atrás dos sus-

peitos do crime, porém não encontrou 
ninguém.

Segundo relatos, o crime acon-
teceu por volta das 22h, onde Jonas 
estava em seu veículo Chevrolet Bla-
zer, acompanhado do amigo Endrigo, 
quando foram surpreendidos por dois 
homens em um Ford Focus, de cor pre-

ta. Os indivíduos que estavam no Ford 
dispararam várias vezes contra o veí-
culo, e Silva acabou não resistindo aos 
ferimentos e morreu na hora.

Jonas Reginaldo da Silva era irmão 
de Jéferson Reginaldo da Silva, o Kike 
Jé, de 26 anos, que foi assassinado na 
madrugada do dia 14 de maio de 2016.

Jonas Reginaldo da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu na hora

Bola de futebol com celulares é jogada 
para dentro do Presídio

Um homem  de 25 anos, foi 
preso enquanto arremessava uma 
bola cheia de celulares para den-
tro do pátio do presídio de Bento 
Gonçalves, na noite de domingo, 
16. O caso ocorreu por volta das 
21h55min, de domingo, dia 16.

Por volta das 21h55min, o jo-
vem, identificado como L.F.M, foi 
abordado e questionado pelos poli-
ciais, o qual afirmou que teria joga-
do a bola de futebol. Segundo ele, 
que é ex-detento, o pedido partiu 

de uma ligação feita por um dos 
apenados de dentro da casa de de-
tenção. 

Na bola, os agentes penitenciá-
rios encontraram dois carregadores 
para celular e oito celulares. Os ob-
jetos foram apreendidos pela carce-
ragem do presídio de Bento.

O jovem prestou depoimento
 e depois foi liberado

Celulares e carregadores encontrados dentro da Bola

PRF divulga balanço do feriado 
da Semana Santa na BR 470

A Polícia Rodoviária Federal di-
vulga balanço de sua atuação na re-
gião, no feriado da semana santa do 
ano de 2017. O maior destaque é a 
ênfase equânime dada pelos policiais 
rodoviários federais não só à fiscali-
zação de trânsito, mas também ao 
combate à criminalidade.

Entre 13 a 16 de Abril, no que 
diz respeito à fiscalização de trânsito, 
foram abordados 550 veículos fiscali-
zando mais de 700 pessoas e realizou 
cerca de 180 testes de etilômetro. 
Seis pessoas foram autuadas por diri-
gir embriagadas, sendo um deles pre-
so em flagrante em Veranópolis. Eles 
foram multados em mais de R$2.900, 
além de, cada um deles vai responder, 
perante o Detran, a processo admi-
nistrativo que poderá culminar na 
sua suspensão do direito de dirigir. A 
PRF fez uso dos radares todos os dias, 
onde cerca de 300 imagens foram 

capturadas pelo radar fotográfico.
Ao todo, 437 autos de infração 

foram emitidos pelos mais diversos 
motivos, falta do uso de cinto de se-
gurança, ultrapassagem em local proi-
bido, não acender luz baixa durante o 
dia, entre outros.

Um acidente com feridos em Ve-
ranópolis envolvendo um caminhão 
e um carro Celta na quinta-feira, 13, 
foi o único com vítima durante todo o 
feriado no trecho da BR 470 atendido 
pela delegacia de Bento Gonçalves. 
No combate ao crime, três pessoas 
foram presas por dirigir com a CNH 
suspensa, uma pessoa presa por diri-
gir alcoolizado e uma pessoa foi pre-
sa por possuir um mandado de prisão 
em aberto.  A equipe da PRF realizou 
abordagens educativas e palestras 
sobre segurança no trânsito durante 
todo o período do feriado, conscien-
tizando mais de 400 pessoas.

Ao todo, 437 autos de infração foram emitidos pelos mais diversos motivos

Jovem preso por tráfico de cocaína
Um jovem de 18 anos foi preso 

por tráfico de drogas na madrugada 
de sábado, 15, no bairro Eucaliptos. 
Por volta das 1h30min, o indivíduo foi 
flagrado com 25 buchas de cocaína. Ao 
ser questionado, ele afirmou que estava 

traficando porque “A situação está difícil 
e a pessoa está grávida”.

Ele foi conduzido à Delegacia de 
Polícia, e foi preso em flagrante sendo 
encaminhado ao Presídio Estadual de 
Bento, onde está à disposição da Justiça.

Veículo pega fogo no São Roque
Um veículo pegou fogo por vol-

ta das 10h20min de sábado, 15, na 
Avenida São Roque. O Corpo de Bom-
beiros atendeu a o incêndio em uma 

cabine de caminhão. Para o combate 
ao sinistro foram utilizados 200litros 
de água. 

Ninguém ficou ferido.

Homem preso no Eucaliptos
Um homem de 33 anos foi preso 

pelo Pelotão de Operações Especiais 
(POE) da Brigada Militar na tarde de 
sexta-feira, 14 na Rua Ari da Silva, 
bairro Eucaliptos. 

O sujeito já possui diversos an-
tecedentes e foi flagrado com uma 
quantia de crack e dinheiro em um 

conhecido ponto de tráfico do bairro. 
Quando avistou os policiais, ele 

tentou se livrar da droga, porém não 
conseguiu. 

O homem foi encaminhado a 
Delegacia de Polícia, e após, encami-
nhado ao Presídio Estadual de Bento 
Gonçalves.



Programação válida de 13/04/2017 
até19/04/2017
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
O Poderoso Chefinho (2D) 
(Duração 1h38min/Animação 
- Desenho / Livre)
Todos os dias
14h, 18h30min - Dublado

Um bebê falante que usa terno e car-
rega uma maleta misteriosa une forças 
com seu irmão mais velho invejoso para 
impedir que um inescrupuloso CEO 
acabe com o amor no mundo. A missão 
é salvar os pais, impedir a catástrofe e 
provar que o mais intenso dos senti-
mentos é uma poderosa força.

A Cabana (2D) (Duração 
2h13min/ Drama / 12 anos)
Todos os dias
16h - Dublado, 21h15 -
Legendado

Depois de sofrer uma tragédia familiar, 
Mack Phillips (Sam Worthington ) entra 

em uma profunda depressão, que o faz 
questionar suas crenças mais íntimas. 
Diante de uma crise de fé, ele recebe 
uma carta misteriosa que o convida 
para ir a uma cabana abandonada. Mack 
encontra então verdades significativas 
que transformarão seu entendimento 
sobre a tragédia que abalou sua família 
e sua vida mudará para sempre.

Velozes e Furiosos 8 (3D) 
(Duração 2h40/ Ação / 14 
anos)
Todos os dias
14h30 - Dublado
18h30 - Dublado
21:15h - Legendado

Agora que Dom e Letty estão em lua de 
mel e Brian e Mia se retiraram do jogo 
– e o restante da equipe foi exonerada 
– o time segue com uma vida normal. 
Mas, quando uma mulher misteriosa 
(ganhadora do Oscar Charlize Theron) 
seduz Dom para o mundo do crime, ele 
parece não conseguir escapar e a trai-
ção das pessoas próximas à ele fará com 
que todos sejam testados de uma forma 
como nunca antes foram. Das margens 
de Cuba e ruas de Nova York para as 
planícies geladas do mar do ártico, nos-
sa tropa de elite cruzará o globo para 
impedir que um anarquista desencadeie 
o caos.

Shopping Bento
Sala 1
Velozes e Furiosos 8 (3D) 
(Duração 2h40/ Ação / 14 
anos)
Todos os dias
14h30 - Dublado
18h30 - Dublado
21:15h - Legendado

Agora que Dom e Letty estão em lua de 
mel e Brian e Mia se retiraram do jogo – 

e o restante da equipe foi exonerada – o 
time segue com uma vida normal. Mas, 
quando uma mulher misteriosa (ganha-
dora do Oscar Charlize Theron) seduz 
Dom para o mundo do crime, ele parece 
não conseguir escapar e a traição das 
pessoas próximas à ele fará com que to-
dos sejam testados de uma forma como 
nunca antes foram. Das margens de 
Cuba e ruas de Nova York para as planí-
cies geladas do mar do ártico, nossa tro-
pa de elite cruzará o globo para impedir 
que um anarquista desencadeie o caos.

Sala 2
Bela e a Fera (2D) (Duração 
2h09min/ Fantasia, Aventura/ 
10 anos
Todos os dias - 21h

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

Os Smurfs e a Vila Perdida 
(3D) (Duração 1h30min/ 
Animação-Família/ Livre)
Todos os dias 
14h, 16h15, 18h30 e 21h - 
Dublado

Smurfette (Demi Lovato) não está con-
tente: ela começa a perceber que todos 
os homens do vilarejo dos Smurfs têm 
uma função precisa na comunidade, me-
nos ela. Indignada, ela parte em busca 
de novas descobertas, e conhece uma 
Floresta Encantada, com diversas criatu-
ras mágicas. Enquanto isso, o vilão Gar-
gamel segue os seus passos.

Cartaz de divulgação do filme Velozes e Furiosos Cena do Filme A Bela e a Fera (2D)

Cena do filme O Poderoso Chefinho

Cena da animação Os Smurfs e a Vila Perdida (3D)


