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Opinião da Gazeta
A cidade está à deriva

Não é só a carência de vagas em 
creches municipais que impedem 
mais de 500 mães de conseguir um 
emprego, nem o fechamento dos 
postos de saúde e a penúria em se 
conseguir uma consulta médica, 
agora o que se revela é que a cidade 
está à deriva. Sabedores que o con-
trato estava findo, os governantes 
nada fizeram para ouvir e se pla-
nejar das dificuldades enfrentadas 
pelas empresas de recolhimento do 
lixo na cidade para cumprir as exi-
gências da licitação. 

Uma das empresas envolvidas 
divulgou nota abrindo os detalhes 
da negociação. Segundo a Serrana, 
o contrato exigia que a empresa 
tivesse uma sede que atendesse as 
necessidades de atender a 40 fun-
cionários, 12 caminhões coletores, 
quatro carretas, um poliguindaste e 

três caminhões para coletas espe-
ciais, mas no prazo exíguo de três 
dias. Ante a incapacidade de alugar 
um galpão em tão curto espaço de 
tempo e a recusa - por parte da 
contratante - de estender mais uma 
semana o prazo, a Serrana declinou 
do contrato.

Já a assessoria de imprensa di-
vulga que tudo está maravilhoso e 
todo lixo foi recolhido. Só que não.

Quantas perdas esta adminis-
tração municipal já fez a cidade 
sofrer entre verbas já liberadas por 
ministério que tiveram que ser de-
volvidas, tudo isto coroado com a 
não aprovação das contas de 2014 
pelo Tribunal de Contas do Estado?

Onde está o mandatário do mu-
nicípio a estas horas? Será que ain-
da está com a cabeça nas nuvens, 
envaidecido por ter conseguido tra-

zer a esquadrilha da fumaça para o 
aniversário do seu tão adorado - e 
inútil para a grande população que 
o elegeu - aeródromo?

O Secretário de Ação social ad-
mite cândidamente para as câmeras 
que o gravaram que a sua secretaria 
não tem nenhuma política pública 
para atendimento de moradores 
de rua e fica o dito pelo não dito, 
como a cidade é próspera em en-
tidades benemerentes, não há pro-
blema em passar a responsabilida-
de adiante (reportagem de capa da 
última edição).

E a pergunta fica, onde está o 
mandatário do município que não 
está gerindo com mãos de ferro 
esta crise que também afetou Ben-
to Gonçalves, como de resto do 
país, por culpa única e exclusiva-
mente de seus pares políticos?
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No Bairro São Bento, até às 16h30 de segunda-feira os lixos não haviam sido recolhidos 

Seguindo a série de erros e 
atrapalhadas, ontem o lixo voltou 
a ser recolhido em algumas áreas 
da cidade, apesar da assessoria de 
comunicação da prefeitura garan-
tir que exitem nas ruas 15, dos 22 
caminhões que estavam no último 
contrato  em vigor

Depois de vários contratos re-
novados emergencialmente e por 
conseguinte serem suspensos os 
editais de licitações nos últimos 
anos, o desacordo entre o contra-
tante (Prefeitura Municipal) e a em-
presa contratada (RN Freitas), che-
gou ao ponto da cidade ficar sem 
coleta e a prefeitura enviar servido-

res sem equipamentos de proteção 
e em caminhão aberto para as ruas 
centrais recolher o lixo. 

Apesar da empresa de coleta 
divulgar que “emergencialmente 
aceitaria recolher o lixo em alguns 
bairros - Centro, Planalto, São Fran-
cisco, Humaitá, Maria Goretti, Cida-
de Alta, Botafogo e Fenavinho” - no 
final de semana e que na segunda-
-feira apresentaria um cronograma 
de coleta, a cidade amanheceu com 
lixo em vários bairros - suposta-
mente - atendidos pelo serviço.

Ministério Público
Apesar da fiscalização do Mi-

nistério do Trabalho ter interditdo 
a coleta de lixo na cidade em 29 de 
novembro, exigindo que a empresa 
e o município se adequassem, o Mi-
nistério Público também está com 
inquérito em curso sobre as incon-
guências nas licitaçoes nos últimos 
anos.

Agora o MP está com mais um 
inquérito aberto depois das denún-
cias que os servidores municipais 
estavam recolhendo o lixo em ca-
minhões inadequados e sem EPIs, 
que foi denunciado também pela 
reportagem da Gazeta da última 
sexta-feira.

Segundo a assessoria de co-

municação da prefeitura a informa-
ção é de que o lixo (na tarde desta 
segunda) estava sendo recolhido 
em todos os bairros. Somente o 
reciclável, segundo a assessoria, 
que retorna à normalidade nesta 
terça-feira, 23. Estão utilizando 15 
caminhões (orgânico e reciclável) 
mais dois (um para entulho e um 
para vidro).

A interdição em 2016
No final do último ano Bento 

Gonçalves ficou sem a coleta de lixo 
por alguns dias por irregularidade 
com a RN Freitas. Na época, durante a 
inspeção, os auditores-fiscais Patrícia 
Sirtoli Pegorini e Daniel Engelbrecht 
constataram irregularidades que ca-
racterizam existência de grave e imi-
nente risco de acidentes fatais, além 
de acidentes e de desencadeamento 
de doenças que podem gerar inca-
pacidade permanente ou temporária 
para o trabalho.

A Fiscalização do MT em 29 de 

novembro gerou inquérito civil (IC) 
instaurado, em 2 de dezembro, pelo 
procurador Rodrigo Maffei, do Minis-
tério Público do Trabalho (MPT) em 
Caxias do Sul.

O transporte dos trabalhadores 
nos setores de coleta era feito com 
os mesmos na parte externa dos 
caminhões, sem a adoção de proce-
dimentos para minimizar o risco de 
acidentes. A coleta de lixo seletivo 
era feita de modo totalmente antier-
gonômico, com os coletores atirando 
o lixo por cima da carroceria do cami-
nhão, que tem 3,20 metros de altura.

Nenhum coletor de lixo utilizava 
equipamentos de proteção individual 
(EPIs), nem mesmo luva. Nenhum em-
pregado é submetido a exame médi-
co periódico (somente admissional). 
Em alguns exames médicos admissio-
nais, não foram realizados os exames 
complementares previstos no Pro-
grama de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). Os uniformes 
sujos eram levados para casa.

Coleta de lixo sem licitação e atendimento irregular

Vários pontos da cidade, no entardecer de segunda-feira ainda havia lixo a ser coletado
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Tecnologia e humanização como diferenciais em tratamento
Fórmula garante o sucesso do Instituto Bordin

O Instituto Bordin, em Far-
roupilha, que oferece Odontologia 
estética, Nutrição e Coaching, está 
apenas há um ano e seis meses no 
mercado, mas já soma 1500 pacien-
tes, sendo 40% do munícipio e os 
outros 60% da região. O implanto-
dontista João Carlos Bordin e sua 
noiva, Tuany Thomé, coach do Ins-
tituto, gerem o negócio, contando 
com colaboradores especialistas 
nas diversas áreas de Odontologia.

A chave para o sucesso pode 
ser atribuída à inovação, já que o 
Instituto conta com a alta tecno-
logia da impressora 3D, que con-
fecciona dentes de porcelana em 
minutos, agilizando o tempo do 
tratamento. “As pessoas vêm em 
busca de soluções mais rápidas e 
mais eficazes. Oferecemos cinco 
anos de garantia nesta tecnologia 
que utilizamos e nossas condições 
de pagamento são bem flexíveis”, 
avalia Bordin.

Na entrada do Parque dos Pi-
nheiros, a bela casa sede do Insti-
tuto dispõe de uma estrutura acon-
chegante. Para o implantodondista, 
“nos últimos tempos, os profissio-
nais de saúde perderam o contato 
estreito com o paciente e nós gos-
tamos de andar na contramão des-
ta realidade: recebo meus clientes 
como amigos e quero que eles sin-
tam que estão em casa. Atendemos 
famílias inteiras”.

A escolha pela cidade de Far-
roupilha, segundo Bordin, se deu 
“por ser ligação de regiões da serra 
e o nosso objetivo é sermos refe-

rência no estado”. A próxima estra-
tégia do empreendimento é inau-
gurar uma franquia do Instituto na 
cidade de Venâncio Aires, ainda em 
2017.

As portas do Instituto estão 
abertas para o recebimento de 
estudantes de Odontologia inte-
ressados em acompanhar os pro-
cedimentos realizados no local. 
Além dos serviços tradicionais e 
de transporte para os pacientes, 
em breve serão oferecidos paco-
tes completos de emagrecimento, 
atendimento a atletas e hospeda-
gem pós-cirúrgica.

Quem buscar o Instituto Bor-
din pode ter certeza de contar com 
profissionais altamente qualifica-
dos, humanização e um resultado 
muito satisfatório, aliados para 
proporcionar o bem-estar dos pa-
cientes.

 Para saber mais sobre o Insti-
tuto, acesse: www.institutobordin.
com.br, ou pelos contatos:

54 32681215 (54) 8139-8508 
(vivo)

contato@institutobordin.com.
br

Rua 14 de Julho, 920, Bairro do 
Parque. CEP 95180-000 - Farroupi-
lha - Rio Grande do Sul

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda à Sexta Manhã das 9h 

às 12h 
Tarde das 13:30 às 19h 
Sábado Manhã das 9h às 12h
Para atendimento em horários 

especiais, pode-se contatar o Insti-
tuto

O Instituto Bordin atrai pela tecnologia e pelo tratamento diferenciado

Impressora 3D que confecciona dentes em porcelana em poucos minutosO implantonista João Carlos Bordin e a coach Thuany Thomé à frente da gestão do Instituto

Ambiente aconchegante e acolhedor para nossos clientes e amigos

O Instituto está apenas há um ano e seis meses no mercado, mas já soma 
1500 pacientes
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Multa de trânsito pode ser convertida em advertência
Transformada em advertência, a multa não precisa ser paga e nem gera pontos na carteira

A resolução do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran) que trans-
forma uma multa em advertência é 
pouco conhecida pela população. Em 
vigor desde 2013, a Resolução nº 424 
converte multas relativas a infrações 
de natureza leve ou média em adver-
tência por escrito. Para ter direito à 
conversão, o proprietário do veículo 
ou condutor não deve ser reinciden-
te na mesma infração nos últimos 12 
meses. O prazo para a defesa da au-
tuação é até o vencimento da multa. 

Com a conversão, o proprietário 
ou condutor não precisa pagar multa 
e nem receberá pontos em sua cartei-
ra, implicando também no desconto 
do Imposto Sobre Propriedade de Ve-
ículos Automotores (IPVA).

Ficará a critério da autoridade 
considerar a multa ou a advertência 
mais educativa, ou seja, a solicitação 
do condutor será analisada para ser 
autorizada. Dessa decisão não cabe 
recurso à Junta Administrativa de Re-
cursos de Infrações (Jari), a não ser 
que a solicitação seja simultânea à 
apresentação de defesa.

A aplicação da Penalidade de 
Advertência por Escrito é registrada 
no prontuário do infrator depois de 
encerrada a instância administrativa 
de julgamento de infrações e penali-
dades.

Infrações leves e médias
As infrações leves têm um valor 

de multa de R$ 88,38 e implicam em 
3 pontos na carteira. Entre elas es-
tão: transitar na faixa/pista da direita, 
quando esta é para circulação exclu-
siva; estacionar afastado da guia de 
50 cm a 1 metro; estacionar em de-
sacordo com uma regulamentação; 
parar no passeio/calçada; dirigir sem 
atenção; usar buzina prolongada a 
qualquer pretexto; entre outras.

Já as infrações médias têm um 
valor de R$ 130,16 e implicam em 4 
pontos na carteira. Entre elas estão: 
parar o veículo sobre viadutos, pon-
tes e túneis; atirar do veículo ou aban-
donar objetos na via; parar o veículo 
na contramão da direção; enguiçar o 
veículo por falta de combustível; es-
tacionar veículo em ponto de ônibus, 

na contramão de direção e junto a 
hidrantes; dirigir com braço do lado 
de fora do veículo ou calçado inade-
quado; entre outras.

Desconto do IPVA
O Imposto Sobre Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) é uma 
obrigatoriedade para proprietários 
de veículos que não possuam mais 
de 15 anos. Todos os anos é libera-
da uma tabela contendo os finais das 
placas e os prazos para o pagamento 
do IPVA. 

O desconto do Bom Motorista é 
aplicado através da Lei nº 11.400/99. 
Ele concede até 15% de desconto no 
valor do IPVA ao condutor e proprie-
tário do veículo que não tenha tido 
infração de trânsito. Caso o período 
seja de um ano sem multa, o descon-
to é de 5%. Se forem dois anos, 10% e 
três anos e acima, 15%. |

É importante considerar que a in-
fração de trânsito cometida pelo pro-
prietário, afeta o desconto de todos 
os veículos de sua propriedade. E a 
multa aplicada a um veículo e devida-
mente imputada a um terceiro condu-
tor, afeta somente a este veículo e aos 
demais veículos deste condutor. Para 
ter o direito ao desconto, o IPVA deve 
ser pago até o dia de seu vencimento. 

Como requerer a conversão
Para formular a defesa, é neces-

sário, primeiramente, averiguar quem 
emitiu a notificação de autuação na 
carta de notificação da autuação re-
cebida em casa, na qual estão as ins-
truções de como e onde recorrer em 
cada caso.

Sendo órgão federal, deve-se 
entregar a solicitação de advertên-
cia (presente no site www.prf.gov.br/
portal/multas-e-infracoes/pedido-de-
-advertencia-1) e demais documentos 
(cópia da notificação de autuação; 
cópia da carteira de habilitação ou da 
carteira de identidade; histórico do 
prontuário do condutor-disponível no 
site do Detran) em uma unidade da 
Polícia Rodoviária Federal (Em Bento 
Gonçalves, a Delegacia da PRF fica ao 
lado do posto próximo a entrada da 
cidade pela Pipa Pórtico, na BR-470).

 No caso de infrações de compe-
tência do Detran/RS, Departamento 
Autônomo de Estradas e Rodagem 
(Daer) ou Prefeituras Muncipais, 
os documentos exigidos são as ra-
zões de defesa (http://www.detran.
rs.gov.br/conteudo/1266/defesa-da-

-autuacao); cópia da notificação da 
autuação; cópia da CNH ou outro 
documento de identificação que 
comprove a assinatura do requeren-
te e, em caso de pessoa jurídica, do-
cumento que comprove a represen-
tação; cópia do CRLV.

A defesa pode ser enviada pe-
los Correios para o endereço Av. 
Júlio de Castilhos, nº 505 - 8º an-
dar, Centro, CEP 90030-131, Porto 
Alegre/RS. Para dúvidas, o número 
do contato do Disque Detran/RS é 
0800.510.3311.

Cpers protocola segundo pedido de impeachment
do governador

Na manhã desta segunda-
-feira,22, a presidente do CPERS, 
Helenir Aguiar Schürer, protocolou, 
na Assembleia Legislativa, o se-
gundo pedido de impeachment do 
governador Sartori. Já em 2016, o 
pedido estava embasado no crime 
de responsabilidade fiscal pelo des-
cumprimento do artigo 35 da Cons-
tituição, parcelando os salários dos 
educadores e demais servidores.

Além da continuidade dos par-
celamentos, o segundo pedido foi 
motivado também pelos aponta-
mentos do TCE, que mostram que o 
governo tem descontado as contri-
buições dos servidores e não repas-
sado ao IPE Previdência, as pedala-
das fiscais em 2016 que obrigaram 
os servidores a fazer empréstimos 
no Banrisul, o descumprimento da 
norma constitucional de reposição 
infracionária aos vencimentos dos 

servidores, pelo descumprimento da 
aplicação dos 35% da receita líquida 
exigidos pela Constituição para a ma-
nutenção e o desenvolvimento do en-
sino e pelas graves denúncias de que 
Sartori recebeu R$ 1,5 milhão, oriundos 
de propina da JBS, por meio de Aécio 
Neves. A presidente do CPERS, entre-
gou o pedido ao chefe de gabinete da 
presidência da Assembleia, Elton Ma-
riani, ressaltando as razões da entidade 
e observando que estará, junto com a 
categoria, acompanhando o andamento 
do processo. “Já estamos a 16 meses 
com nossos salários parcelados.

A pedalada que foi feita no ano 
passado, nos obrigou a recorrer a em-
préstimos no Banrisul. Além disso, nos 
preocupa o fato do governo descontar 
as contribuições dos servidores e não 
repassar ao IPE Previdência. Também 
trazemos nesse pedido uma averigua-
ção do escândalo em que o governo 

do Estado teria sido eleito usando 
recursos da propina da JBS. O nos-
so pedido tem embasamento jurí-
dico. Esperamos que a Assembleia 
faça a análise necessária para que 
se possa, acima de tudo, repensar 
o Rio Grande do Sul, respeitando 
os trabalhadores”, afirmou Helenir. 
Mariani, recebeu o pedido e afir-
mou que a presidência da casa fará 
a tramitação devida.

A diretora geral do cpers de 
Bento Gonçalves, Juçara de Fátima 
Borges, se manifestou sobre os pro-
testos desta quarta-feira, 24. “Por 
enquanto não haverá manifestação 
aqui na cidade, muitos daqui estão 
indo para o Ocupa Brasília. Os ôni-
bus estão saindo de Porto Alegre”, 
afirma. Ainda segundo juçara, os 
protestos são contra o presidente 
Michel Temer e o governador, José 
Ivo Sartori.

Para ter o direito ao desconto, o IPVA deve ser pago até o dia de seu vencimento

Ficará a critério da autoridade considerar a multa ou a advertência mais educativa

Infrações médias têm um valor de R$ 130,16
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Festival Brasileiro de Música de Rua 
acontece em junho em Bento
De junho a outubro, cidades da Serra Gaúcha serão palco de uma
programação diversa com concertos ao ar livre, palestras nas escolas e 
palestras da Incubadora da Música.

Considerado um dos mais im-
portantes festivais de música do Rio 
Grande do Sul, o Festival Brasileiro 
de Música de Rua - Ano 6 - anuncia a 
etapa Integração Regional, com ativi-
dades em diferentes cidades da Serra 
Gaúcha. De junho a outubro Bento 
Gonçalves, Gramado, Flores da Cunha 
e Garibaldi serão palco de uma pro-
gramação multicultural, com o tema 
“Amor Pela Música”.

Em seis anos de atividades, o 
Festival Brasileiro de Música de Rua 
soma números expressivos: já promo-
veu mais de 300 concertos gratuitos 
ao ar livre, envolvendo 140 atrações 
artísticas de 7 países diferentes e in-
teragiu com um público superior a 
130 mil pessoas. Em março deste ano, 

Caxias do Sul recebeu a primeira eta-
pa, o Festival na Estação, que foi um 
marco para integração musical latino-
-americana, reunindo, em um final de 
semana, 17 artistas e grupos do Bra-
sil, Uruguai, Argentina e Chile, e um 
público superior a 8 mil pessoas.

Agora, a etapa Serra Gaúcha - In-
tegração Regional traz como marca a 
diversidade de gêneros, apresentan-
do artistas de diferentes vertentes: 
eletrônico, música regional e suas fu-
sões, rock instrumental, cantautoras 
gaúchas e hip-hop.

Nesta etapa, serão 20 artistas e 
grupos em circulação pelas cidades, 
entre os nomes confirmados CCOMA, 
YANGOS e Catavento e o rapper Chi-
quinho Divilas. As datas de realização 

estão confirmadas e você pode anotar 
em sua agenda: Bento Gonçalves dias 
01, 08 e 11 de junho, Gramado dias 
13 e 14 de julho, Garibaldi dias 22 e 
24 de setembro, e Flores da Cunha 
dias 20 e 22 de outubro. 

Além dos concertos ao ar livre, o 
Festival Brasileiro de Música de Rua 
apresenta oficinas em escolas com o 
tema da cultura hip-hop, e a Incuba-
dora da Música, com a palestra “Viver 
de Música - O Negócio da Música” 
para músicos e produtores de diver-
sas áreas. Os esperados food trucks, 
feirinha criativa e cerveja artesanal 
também acompanharão o Festival na 
etapa Serra Gaúcha - Integração Re-
gional, exceto em Gramado onde o 
festival será na Rua Coberta.

Festival Brasileiro de Música de 
Rua | ANO 6 | Serra Gaúcha - 
Etapa Integração Regional
Bento Gonçalves - 01, 08 e 11 de 
junho
Gramado - 13 e 14 de julho
Garibaldi - 22 e 24 de setembro
Flores da Cunha - 20 e 22 de 
outubro
Acesso Livre

Serviço:

Diversificar as atrações artísti-
cas oferecidas durante a ExpoBen-
to, que ocorre de 8 a 18 de junho, 
no Parque de Eventos, foi a meta da 
equipe de organização da feira em 
2017.

Uma das novidades programa-
das para a 27ª edição é a passagem 
do aplaudido espetáculo “Menorah” 
por Bento Gonçalves, com técnicas 
do novo circo e voltado para toda 
a família, a ser apresentado no dia 
15, na Praça Gastronômica da Expo-
Bento.

Reformulado há cinco meses, 
“Menorah” é um número híbrido 
de teatro, dança e arte circense da 
Cia. Sorriso com Arte, de Santa Ma-
ria, que coloca à prova os limites 
do corpo num cenário exuberante 
de cores e brilhos, feito um reina-
do de fantasias. Clowns, malaba-
res, contorcionistas e equilibristas 
mesclam-se a sessões de pirofagia 
e acrobacias aéreas, nas quais os 
artistas voam sobre o palco num 
misto de movimentos de força, gra-
ciosidade e sincronia.

Um dos novos elementos acres-
centados à reforma do espetáculo 
foi a inclusão da Banda Sorriso com 
Arte – composta pela cantora Daia-
ne Diniz e outros quatro músicos -, 
com canções autorais executadas 
ao vivo, potencializando a dramati-
cidade da montagem.

“Menorah”, um dos principais 
símbolos do judaísmo, significa lam-
parina em hebraico – o candelabro 
de sete braços é muito utilizado nos 
cerimoniais religiosos dos judeus. 

“Escolhemos esse nome por trazer 
para o palco a luz como sopro do ci-
clo da vida”, diz a diretora artística 
da companhia, Karine Pissutti.

Em Bento Gonçalves, o número 
será ajustado a fim de se acomodar 
ao palco da Praça Gastronômica, 
mas nada que comprometa o exer-
cício de perícia dos atores. Conce-
bido em 2015, “Menorah” é um dos 
dois espetáculos em circulação da 
companhia santa-mariense, criada 
em 2002 como um centro de ofici-
nas de dança.

Foi com ele que a trupe, com-
posta por 21 pessoas entre artistas 
e corpo técnico, excursionou recen-
temente pelo país, com passagens 
por Turvo (SC), Alta Floresta (MT) e 
São Paulo, onde gravou para o “Pro-
grama Silvio Santos”, no SBT, e cuja 
exibição irá ao ar no dia 28 de maio. 
A Cia. Sorriso com Arte, além de se 
apresentar por diversos Estados 
brasileiros, já mostrou sua perfor-
mance na Argentina, no Uruguai e 
no Chile.

Criar uma grade de programa-
ção que agregue entretenimento e 
lazer aos visitantes da ExpoBento, 
com qualidade artística e manten-
do preços módicos, foi o desafio do 
diretor de Eventos da ExpoBento, 
Leocir Glowacki. “Trabalhamos para 
trazer atrações ricas, diversificadas 
e que possam ser contempladas por 
toda família, sem custo extra, só 
pelo valor de ingresso ao acesso à 
feira. Isso nos permite contribuir de 
forma muito relevante com a comu-
nidade de Bento.

“Menorah” mostra mundo
fabuloso de cores e acrobacia
na ExpoBento

Serviço:
O que: apresentação do espetá-
culo “Menorah”
Quando: dia 15 de junho (feria-
do), às 15h

Onde: Praça Gastronômica da 
ExpoBento, no Parque de Even-
tos, em Bento Gonçalves
Quanto: R$ 10,00

Reformulado há cinco meses, “Menorah” é um número híbrido de teatro, dança e arte 
circense da Cia. Sorriso com Arte, de Santa Maria

Projeto Projeto Ccoma é atração confirmada

Banda caxiense Catavento tem participação confirmada Rapper Chiquinho Divilas participa do 
evento pela primeira vez

Yangos é outra atração confirmada 
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Voluntárias da Sociedade Santo Antônio arrecadam doações de 
roupas e alimentos e atendem mais de 200 pessoas por  mês

A Sociedade Beneficente San-
to Antônio existe há mais de 40 
anos e com o intuito de ajudar 
pessoas em vulnerabilidade so-
cial, realiza doações de alimentos 
e roupas. São mais de 20 idosas 
aposentadas trabalhando no local. 
De acordo com Lidia Sandrin, que 
há mais de 20 anos se dedica ao 
trabalho voluntário, são cerca de 
200 quilos de alimentos doados 
ao mês, além de peças de roupas.  

“Recebemos ajuda de algu-
mas empresas, e temos 60 pesso-
as cadastrados, que uma vez ao 
mês recebem donativos, mas nas 
quintas-feiras, contudo, tem do-
ação de emergência, porque tem 
bastante gente de outras cidades 
e que necessitam de ajuda. Ao to-
dos posso dizer que são em torno 
de 200 cadastrados”, explica.

O trabalho na associação é 
regado por horas de dedicação ao 
próximo. É com o pensamento al-
truista, que nas terças-feiras as vo-
luntárias se juntam para costurar 
peças de roupas. “Nós costuramos 
roupas, que são doadas e algumas 
peças vendidas. Com odinheiro 
compramos os alimentos para 
doação. Tem uma senhora de 94 
anos que ainda participa do grupo 
das costureiras”, comemora.

A felicidade pelo trabalho está 
estampado no semblante sereno 
de Lidia, que com os mais de 80 
anos, segue dedicando o tempo 
às doações. “Aqui todas têm idade 
entre 70 e 90 anos, e realizamos 
o trabalho com muito amor”, diz. 
A maior dificuldade, no entanto, 
é driblar a ação de pessoas que 
utilizam as doações para comprar 
drogas, conforme diz a voluntária.

“Acontece, infelizmente, de 
venderem os alimentos ou troca-
rem por drogas. Isso é triste, mas 
faz parte do nosso trabalho reali-
zarmos as doações e acreditarmos 
an indole da pessoa. Por isso pedi-
mso que quem estiver precisando 
venha até a gente, que vamos re-
ceber de braços abertos”, garante.  

Tricotando esperança
Sentada ao sol no quintal de 

casa na companhia de escritos e 
das lembranças rabiscadas em blo-
cos de papel, ela me aguardava. 
Os cabelos brancos, a pele enru-
gada e o semblante sereno dese-
nham a dona Lurdes Martines, 80 
anos. Lurdes dedicou os últimos 
20 anos de sua vida ao trabalho 
social. Atualmente faz parte do 
grupo de cerca de 30 idosas, com 
idades entre 70 e 90 anos que tra-
balham voluntariamente na Socie-
dade Beneficente Santo Antônio.

Dona Lurdes está há cera de 
quatro anos no grupo, e como ela 
mesmo diz, está apenas fazendo 
o bem. “Nós tricotamos, fazemos 
crochet e costuramos peças de 
roupa para crianças e adultos cm 
o único objetivo de ajudar o pró-
ximo”, diz.

O trabalho realizado por Lur-
des contempla famílias carentes 
do município. Além das eças de 
roupas confeccionadas, o grupo 
participa também de doações de 

Entre os contemplados estão idosos, deficientes, aposentados e pessoas em vulnerabilidade social
alimentos. “São entregues 80 ran-
chos por mês, para 80 famílias 
cadastradas, além destas, outros 
dezenas de famílias vão todos os 
dias na paróquia pedir comida e 
roupa”, explica.

Ela acrescenta sobre o traba-
lho. “Eu admiro muito o nosso 
grupo, porque todas nós temos 
entre 70 a 90 anos e queremos 
muito ainda ajudar o próximo”, 
observa.

O trabalho na Pastoral 
da criança

Dona Lurdes, que hoje com 
80 anos faz tricot com o grupo de 
idosas, começou a fazer trabalhos 
sociais há cerca de 20 anos com a 
Pastoral da Criança. Ela conta que 
foi uma das pioneiras a trabalhar 
na Pastoral. “Quando a Pastoral 
começou eu e uma freira da paró-
quia visitávamos famílias que mo-
ravam em vilas e observávamos a 
saúde das crianças e se estavam 
sendo bem alimentadas”, conta.

O trabalho consistia em am-
parar as famílias carentes, e se-
gundo a idosa, ajudar com a ali-
mentação e medicamentos. As 
condições das regiões periféricas 
naquela época era outro fator que 
dificultava.

“Quando começamos o tra-
balho voluntário na Pastoral da 
Criança as vilas eram repletas de 
barracos, quase que empilhados 
uns sobre os outros, e era esgoto 
a céu aberto. Esse cenário impac-
tante nos fazia lembrar do quão 
importante era o nosso dever, e 
com o tempo até mesmo pessoas 
das vilas começaram a nos ajudar 
com o trabalho. Todos os meses 
realizávamos almoços especiais 
na Vila dos Eucaliptos e também 
a pesagem dos bebês, paar saber 
se estavam em bem de saúde”, se 
emociona.  

O trabalho social desenvolvi-
do por Lurdes exigia disposição 
e coragem. Durante os seis anos 
que fez parte da Pastoral da Crian-
ça, ela presenciou cenas que de 
acordo com Lurdes marcaram sua 
vida. 

“Eu lembro de um menino de 
6 anos que um dia entrou no salão 
em que eu estava e implorou para 
que eu o levasse para minha casa 
porque havia passado duas noites  
correndo do próprio pai que o 
ameaçava com um facão.

O pai dele era muito violento 
e brigava com a mulher e os filhos. 
Eu, no entanto, não tinha como le-
va-lo para minha casa. Esse foi um 
episódio que me marcou muito”, 
se emociona.

Nos seis anos de trabalhos 
frente a Pastoral da Criança dona 
Lurdes atendeu centenas de crian-
ças de zero a seis anos.

As voluntárias da pastoral 
tinham a autorização ode levar 
crianças desidratadas e que esta-
vam em situações delicadas, para 
suas casas. “Quando eu podia fi-
cava com alguns dias com uma 
criança em situação de extrema 
pobreza, e assim que melhora-
vam, ficavam mais nutridos

São mais de 200 quilos de alimentos doados ao mês

Lidia Sandrin é voluntária da Sociedade Beneficente Santo Antônio há mais de 20 anos

Mais de 200 pessoas recebem ajuda das voluntárias
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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 regis-
tros:

Edital nº 19168: CLAUDIOMIRO DA LUZ MELLO, solteiro, metalúrgico, 
natural de São Borja-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
DEISE LISCANO DUARTE, solteira, zeladora, natural de São Borja-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o 
da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19169: MARCOS MORAIS DE OLIVEIRA, solteiro, moveleiro, 
natural de Caibaté-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
ALINE TERESINHA MORAIS, divorciada, auxiliar de educação infan-
til, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19171: DIOGO DOS SANTOS CUÍNHAS, solteiro, movelei-
ro, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e CLAUDETE POSSAMAI, solteira, babá, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19172: REVELINO SOBIESKI, divorciado, arquiteto, natural 
de São Domingos do Sul-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e LIZANDRA CARVALHO DA ROSA, divorciada, técnica em enfer-
magem, natural de São Vicente do Sul-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de 
Bens.
Edital nº 19173: LUCIANO ASSUNÇÃO MILLER, solteiro, pintor, na-
tural de São Francisco de Assis-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e KAROLINA MACHADO LAUER, solteira, estudante, natu-
ral de Itaqui-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regi-
me de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19174: CARLOS BITTENCOURT, divorciado, condutor soco-
rrista, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e THAÍS SARTORI, divorciada, funcionária pública muni-
cipal, natural de Bento Gonçalves-RS, 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, 23 de maio de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

Rosana Lauterbach Mazzi-
ni, oficial escrevente aposentada, 
filha de Artur Gassen Mazzini e 
Noely Lauterbach Mazzini, nas-
cida em 24/03/1955, falecida em 
14/05/2017, natural de Porto Ale-
gre, moradora de Bento Gonçalves, 
Solteira

Agapito da Rosa, funcioná-
rio público municipal aposenta-
do, filho de Cantiliano Antônio da 
Rosa e Eva Nunes da Rosa, nas-
cido em 04/07/1935,falecido em 
15/05/2017,  morador de Bento 
Gonçalves, Casado

Hilario De Martini, pedrei-
ro aposentado, filho de Angelo 
De Martini e Elena Secchi, nasci-
do em 20/11/1929  falecido em 
15/05/2017, natural de Veranópo-
lis, morador de Bento Gonçalves, 
Casado

Ironice Ribeiro Dutra, do lar 
aposentada, filha de Alzemiro Ro-
drigues Dutra e Maria Olivina Ribei-
ro Dutra, nascida em 05/05/1970, 
falecida em 15/05/2017, natural de 
Vacaria, moradora de Bento Gon-
çalves, Solteira

Everson Diego do Nascimen-
to, serviços gerais, filho de Lourên-
cio do Nascimento e Nelsi Neuza 
Caron,  nascido em 28/09/1995, fa-
lecido em  15/05/2017, morador de 
Bento Gonçalves, Solteiro

Maria Odete da Costa, cozi-
nheira aposentada, filha de Clara 

da Costa, nascida em 26/08/1967, 
falecida em 17/05/2017, natural 
de Santa Rosa, moradora de Bento 
Gonçalves, Divorciada

Eda Zonta Romagna, do lar 
aposentada, filha de Arcangelo 
Zonta e Thereza Lazzarotto Zonta, 
nascida em 10/12/1942, falecida em 
16/05/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Casada

Aveni Gonçalves de Brum 
Barbosa, do lar aposentada, filha 
de  Amadeu Fagundes de Brum e 
Conceição Gonçalves de Brum, nas-
cida em 20/11/1938, falecida em 
16/05/2017, natural de  Santiago, 
moradora de  Bento Gonçalves, Vi-
úva

Hermione Vitória Araújo de 
Lima, filha de Argel Almeida de 
Lima e Mirian Andréia Araújo da 
Silva, nascida em 06/05/2017,  fale-
cida em 16/05/2017, moradora de 
Bento Gonçalves

Gloria Navarini Rodrigues, do 
lar aposentada, filha de Henrique 
Fernando Navarini e Rosina Carobin 
Navarini, nascida em 13/05/1935,  
falecida em 17/05/2017, natural 
dee Veranópolis,  moradora de 
Bento Gonçalves, Casada

Walmor Marcon, agricultor 
aposentado, filho de Mario Mar-
con e Josefina Salvador, nasci-
do em 03/07/1946, falecido em 
16/05/2017,  natural de Vacaria, 
morador de Garibaldi, Casado

Dirce Trevizan Moretto, pro-
fessora aposentada, Antonio Tre-
vizan e Augusta F. P. Trevizan, 
19/03/1948, 18/05/2017, Veranópo-
lis, Cotiporã ,Casada

Valcir Luis Foresti, agricultor, 
Olivo Foresti e Gelsomina Compa-
rin Foresti, 26/09/1958, 18/05/2017, 
Bento Gonçalves, Pinto Bandeira 
Casado

Bento Turmina, empresário 
aposentado, filho de Leoncio Tur-
mina e Carolina Mazzochin Turmi-
na, nascido em 23/08/1949, faleci-
do em 19/05/2017, natural de Paraí, 
morador de Bento Gonçalves, Viú-
vo

Luiza Berté Batista, filha de  
Cléber Batista e Cristiane Berté,  
nascida em 06/05/2017, falecida 
em 18/05/2017, natural de Bento 
Gonçalves, moradora de Garibaldi, 
Solteira

Olício Pereira, comerciante 
aposentado, filho de Liberato Anto-
nio Pereira e Maria Delfina Pereira,  
nascido em 25/07/1929, falecido 
em 20/05/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Viúvo

Juarez Pedro Paulazzim, 
empresário aposentado, filho 
de Fiorindo Domingos Paulazzi 
e Lourdes Colle Paulazzi, naci-
do em 29/06/1962,  falecido em 
20/05/2017, morador de Bento 
Gonçalves  Solteiro

Extravio (roubo) de Talão de Notas Fiscais

A empresa: Consuc Produtos Naturais, com inscrição estadual:
010/0026974 e CNPJ: 88.978.937/0001-87, comunica o extravio, por

motivo de furto, do talão série 1 modelo 1, das notas 5916 até o n° 5925.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM LOGÍSTICA E 
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA SECA, LÍQUI-
DA, INFLAMÁVEL; TRANSPORTES RODOVIÁRIOS INTER-
NACIONAIS; TRANSPORTES RODOVIÁRIOS COLETIVOS 
MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, INTER-
NACIONAIS; TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE TURISMO, 
FRETAMENTO, URBANO, ESCOLAR; EMPRESAS DE ES-
TAÇÕES RODOVIÁRIAS E CONDUTORES DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES DE BENTO GONÇALVES E REGIÃO – SIN-
DITRANS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

No uso das atribuições que me conferem os Estatutos e em 
conformidade com a Legislação Sindical em vigor, CONVOCO 
os associados deste Sindicato, em pleno gozo dos seus direi-
tos sociais e sindicais, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GE-
RAL ORDINARIA, a realizar-se no dia 29 de maio de 2017, às 
18h30min em primeira convocação e às 19h em segunda convo-
cação, na Sede do Sindicato, situado na Rua 10 de Novembro, 
n° 667, Cidade Alta, Bento Gonçalves, RS.

ORDEM DO DIA

a) Debate correspondente às principais ocorrências do exercício 
de 2016;
b) Prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dez-
embro de 2016;
c) Demais assuntos de interesse geral.

Bento Gonçalves, 23 de maio de 2017.

Fernando Parisotto
Presidente

FGTAS/SINE
oferece 23 
novas vagas

23 novas vagas de emprego estão 
disponíveis nesta semana em Bento 
Gonçalves, através da Fundação Gaú-
cha do Trabalho e Ação Social (FGTAS/
Sine). Há vagas de ajudante de carga e 
descarga de mercadoria, alimentador 
de linha de produção e operador de 
caixa para portadores de deficiência. 
Há ainda oportunidades para atendente 
de balcão, costureira, designer gráfico, 
entre outras. Os interessados devem 
comparecer com a Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) na agência 
do Sine, que fica na Rua Marechal Flo-
riano, 142, no Centro. O atendimento é 
das 8h ao meio-dia.

Vagas disponíveis
Geral
Alimentador de linha de produção, 

atendente de balcão, auxiliar de cozi-
nha, auxiliar financeiro, cabista, costu-
reira em geral, designer gráfico, monta-
dor de computadores e equipamentos 
auxiliares, motorista de caminhão, ope-
rador de máquinas de usinar madeira, 
torneiro mecânico, técnico em seguran-
ça do trabalho, vendedor pracista.

Exclusiva PCD ou reabilitado INSS
Ajudante de carga e descarga de 

mercadoria, alimentador de linha de 
produção, operador de caixa.
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Planos de saúde podem ficar 
até 13,55% mais caros

O valor da mensalidade dos 
planos de saúde poderá ser reajus-
tado em até 13,55%, de acordo com 
decisão da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS), publicada na 
sexta-feira (19). O índice será apli-
cado entre maio deste ano até abril 
de 2018 e vale para os serviços con-
tratados a partir de janeiro de 1999 
ou adaptados à Lei nº 9.656/98, que 
representam 17,2% do total de 47,5 
milhões de usuários no Brasil.

O reajuste ficou mais alto que o 
triplo da inflação oficial medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (IPCA). No acumulado em 12 
meses, o IPCA atingiu em abril o me-
nor nível em dez anos, 4,08%. 

A ANS informa aos consumido-
res que o reajuste deve ser aplicado 
a partir do mês de aniversário do 

contrato, ou seja, a data em que ele 
foi firmado. No entanto, é permitida 
a cobrança de valor retroativo pelos 
meses de defasagem, em relação a 
divulgação do percentual e a data 
de aniversário. Ou seja, caso o mês 
de aniversário do contrato é maio, a 
mensalidade de junho será acrescida 
do valor referente à cobrança retroa-
tiva de maio.

Já para os contratos com aniver-
sário entre junho deste ano e abril 
de 2018 não poderá haver cobrança 
retroativa. O índice aplicado na men-
salidade deve ser informado pela ope-
radora. A empresa pode cobrar taxas 
mais baixas que 13,55%. Em casos de 
dúvidas, o consumidor deve entrar 
em contato com a ANS pelo telefone 
0800 701 9656 ou no site da regula-
dora (http://www.ans.gov.br/).

A ANS informa aos consumidores que o reajuste deve ser aplicado a partir do
mês de aniversário do contrato

6º Jantar baile dos trabalhadores metalúrgicos
reúne a categoria

Para celebrar o Dia do Traba-
lhador, foi realizado na noite de sá-
bado, 20, nas dependências do Gi-
násio da Associação dos Moradores 
do bairro Santa Helena, o 6º Jantar 
Baile do STIMMME.

Evento que reuniu cerca de mil 
pessoas veiculadas ao Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Ma-
terial Elétrico de Bento Gonçalves.

As boas vindas a categoria fo-
ram dadas pelo presidente Élvio 
de Lima, ao lado das soberanas. A 
atividade integra o calendário de 
evento de 2017, ano em que o Sin-
dicato celebra 50 anos, comemora-
dos em março.

O STIMMME-BG congrega 
aproximadamente 3,5 mil associa-
dos, representando cerca de 14 mil 
profissionais da categoria e atua 
em 18 municípios da região nor-
deste do Rio Grande do Sul.

A atividade integra o calendário de evento de 2017, ano em que o Sindicato
celebra 50 anos

Uergs abre vagas para diplomados, transferências 
e reingresso

A Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul (Uergs) abriu 392 
vagas no edital de Mobilidade Aca-
dêmica Externa, para estudantes di-
plomados, transferências de outras 
instituições de Ensino Superior e 
reingresso de ex-alunos. As inscri-
ções começaram nesta segunda-
-feira (22) e podem ser feitas até o 
dia 9 de junho.

As aulas iniciam dia 31 de ju-
lho. Mais informações podem ser 
obtidas através do site uergs.rs.gov.
br/mobilidade-academica-externa. 
Em Bento Gonçalves, a Uergs fica 
na Rua Benjamin Constant, 229, no 
Centro.

As vagas oferecidas no municí-
pio são para o curso de Engenharia 
de Bioprocessos e Biotecnologia.As inscrições começaram nesta segunda-feira (22)

EDITAL DO PUBLICIDADE DAS CHAPAS INSCRITAS PARA CON-
CORRER NA ELEIÇÕES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DE BENTO GONÇALVES, SANTA TEREZA E MONTE BELO 
DO SUL.

A Comissão Eleitoral designada pela Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura – FETAG-RS, conforme determinação do Termo de Ajusta-
mento de Conduta – 44.2017 de 25/04/2017, dá publicidade aos associa-
dos que foi solicitado o registro de duas chapas para concorrer ao pleito 
eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves para 
o mandato de 2017 a 2021 assim nominadas:
CHAPA 1 - Ines Fagherazi Bianchetti, Presidente; Loris Jose Rasia, 1º 
Vice-presidente; Edgar Cristofolli,2º Vice-presidente; Evandro Sachet, 
Secretário Geral; Lea Mercedes Scapin Felix, 1º Secretaria; Lucila de 
Loudes, 2º Secretario; Ivandro José Lerin, Tesoureiro Geral; Wagner Sa-
chet, 1º tesoureiro; Lourdes Cleci Bresolin, 2º tesoureira; Almir Barella, 
Suplente Vice-Presidente; Cleci Passaia Rossatto, suplente 2º secretá-
rio; Gemma Canossa Rafainer, suplente 2º tesoureiro; Anevir De Mozzi, 
Conselho Fiscal; Ana Andreolla Postal, Conselho Fiscal; Adelino Orsatto, 
Conselho Fiscal; Oliva Terezinha De Souza Sassi, suplente conselho fis-
cal, Alcides Panizzi, suplente conselho fiscal; Leda Raffainer Canossa, 
suplente conselho fiscal.
CHAPA 2 - Onesimo Pauleti, Presidente; Cedenir postal,1º Vice-presiden-
te; Terezinha Belitzki Tonet, 2º Vice-presidente; Ivone Fra Osmarin, Secre-
tária Geral; Gilmar Massoco, 1º Secretario; Jandir Lazari, 2º Secretario; 
Roberto Brun, Tesoureiro Geral; Fabiano Orsatto , 1º tesoureiro; Gentilia 
Pasini Gonzatti, 2º tesoureira; Gabriel Cimadon, Suplente Vice-Presiden-
te; Elenite Pilan Vignatti , suplente 2º secretario; Lourdes Lembi Gnoato, 
suplente 2º tesoureiro; Valdir Luis Zorrer, Conselho Fiscal; Leocir Lerin, 
Conselho Fiscal; Auri Flamia, Conselho Fiscal; Maria Fornasier Ferrari, su-
plente conselho fiscal, Jaqueline Betania Pavan Bono, suplente conselho 
fiscal; Ires Maria Canossa Lava, suplente conselho fiscal.
Conforme regimento eleitoral no caso de algum candidato não preen-
cher os requisitos estabelecidos na legislação sindical em vigor, poderão 
ser apresentadas, pedidos impugnação até o dia 29/05/2017. As impug-
nações podem ser apresentadas na secretaria do sindicato em horário 
normal com a funcionária Jucieli Toledo.

Bento Gonçalves/RS, 22 de maio de 2017.

Comissão eleitoral:

Elisete Kronbauer, Hintz Marcio Roberto Ferrari, Eugênio Edvino Zanetti

A campanha de vacinação contra 
a gripe termina na próxima sexta-fei-
ra (26). Um balanço do Ministério da 
Saúde mostrou que somente 53% do 
público alvo se vacinou desde o início 
da campanha, no dia 17 de abril, até 
o momento, totalizando 28,7 milhões 
de pessoas. A vacina demora cerca de 
15 dias para fazer efeito após a apli-
cação. 

A escolha dos grupos prioritários 
segue recomendação da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), sendo 
eles: crianças de 6 meses a menores 
de 5 anos, pessoas com 60 anos ou 
mais, trabalhadores de saúde, povos 
indígenas, gestantes, puérperas (até 
45 dias após o parto), funcionários 
do sistema prisional e pessoas com 
doenças crônicas não transmissíveis 
ou com outras condições clínicas es-
peciais, além de professores da rede 
pública e particular.

 O Ministério da Saúde orienta à 
população a adoção de cuidados sim-
ples para evitar a doença, como: lavar 
as mãos várias vezes ao dia; cobrir 
o nariz e a boca ao tossir e espirrar; 
evitar tocar o rosto; não compartilhar 
objetos de uso pessoal; além de evitar 
locais com aglomeração de pessoas. 

O agravamento do quadro de gri-
pe pode ser identificado por falta de 
ar, febre por mais de três dias, piora 

de sintomas gastrointestinais, dor 

Sexta é o últmo dia para vacina da gripe
muscular intensa e prostração.
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Cientistas descobrem nova função dos pulmões
Os pesquisadores também identificaram mais de um milhão de
células-tronco por pulmão

Cientistas da Universidade da Ca-
lifórnia, em São Francisco, descobri-
ram que os pulmões desempenham 
um papel que vai além da respiração. 
Em uma série de experimentos feita 
com camundongos, os pesquisadores 
notaram que os órgãos do animal pro-
duziram mais da metade das plaque-
tas – componentes do sangue neces-
sários para a coagulação – envolvidas 
na circulação sanguínea.

Isso significa que os pulmões 
humanos podem realizar uma função 
totalmente inesperada: a produção 
de sangue. A pesquisa, publicada na 
revista Nature, foi possível graças a 
uma técnica de microscopia em vídeo 
que permite que as plaquetas brilhem 

para que os cientistas visualizem cé-
lulas individuais em vasos sanguíneos 
minúsculos dentro dos pulmões de 
um rato vivo.

Durante a realização de três ex-
perimentos, eles observaram uma 
grande quantidade de células produ-
toras de plaquetas, os chamados me-
gacariócitos, na vasculatura pulmonar 
do animal.

Os megacariócitos já foram vis-
tos nos pulmões em estudos diferen-
tes, mas a medula óssea sempre foi 
apontada como um importante local 
de produção de plaquetas. Agora, as 
imagens adquiridas pelos cientistas 
revelaram que essas células produ-
zem mais de 10 milhões de plaquetas 

por hora nos pulmões dos ratos.
Os pesquisadores também 

identificaram mais de um milhão de 
células-tronco por pulmão, localiza-
das fora dos capilares pulmonares. 
Essas células são importantes, pois 
elas podem se transformar em quase 
qualquer tipo de célula (nesse caso, 
as sanguíneas).

No comunicado, os cientistas 
apontaram que os resultados têm re-
levância clínica direta e levanta vários 
questionamentos para futuros estu-
dos sobre doenças inflamatórias, san-
gramentos, tromboses e transplantes 
pulmonares. Agora, é preciso esperar 
pelos testes com seres humanos para 
confirmar a teoria.

Em uma série de experimentos, os pesquisadores notaram que os órgãos do animal utilizado no teste produziram mais da 
metade das plaquetas envolvidas na circulação sanguínea

Risco de infarto cresce após gripe 
ou pneumonia, aponta estudo

O risco de ter um infarto 
cresce nos dias posteriores a uma 
gripe, bronquite e pneumonia, de 
acordo com um estudo australiano 
publicado na última semana.

Os dados apontaram que o ris-
co não aumenta logo após o sur-
gimento dos sintomas da infecção, 
mas na primeira semana e que se 
mantém elevado durante um mês. 

A pesquisa analisou 578 pa-
cientes que sofreram um infarto 
como consequência do bloqueio 
de uma artéria coronária. 17% 
apresentaram sintomas de infec-

ção respiratória durante os sete 
dias prévios à crise cardíaca e 21%, 
durante os 31 dias prévios.

Um dos autores do estudo, o 
doutor Thomas Buckley, destaca 
que “a frequência dos ataques car-
díacos é mais alta no inverno”. 

Para os pesquisadores, as in-
fecções respiratórias tendem a 
aumentar a formação de coágulos 
no sangue, assim como a inflama-
ção e as toxinas que danificam os 
vasos sanguíneos, o que explicaria 
o forte aumento do risco cardio-
vascular.

Anvisa registra primeira insulina 
biossimilar fabricada no Brasil

A Anvisa registrou a primeira 
insulina biossimilar do mercado 
brasileiro, aumentando o leque de 
opções de tratamento para pessoas 
com diabetes do tipo 1 e 2. Chama-
do de Basaglar, o produto é uma in-
sulina análoga de longa duração ad-
ministrada por injeção subcutânea.

Durante a avaliação do Ba-
saglar, foram analisadas todas as 
etapas de registro, análise da tec-
nologia farmacêutica do produto, a 
eficácia e segurança.

O medicamento também pas-
sou por um teste para comprovar 

que é um biossimilar do medica-
mento de comparação, o Lantus 
(insulina glargina). 

O biossimilar é uma cópia de 
um medicamento biológico de refe-
rência, apesar disso não é correto 
usar para ele o termo de “genéri-
co”, pois as características deste 
tipo de produto impedem que o 
produto final seja idêntico ao me-
dicamento biológico que serve de 
comparação.

O registro de biossimilares no 
Brasil é regulamentado pela resolu-
ção RDC 55/2010.

A vitamina C no combate ao câncer

Já foi comprovado em testes 
de laboratório, com células in vitro, 
e em ratos, que a  vitamina C real-
mente mata as células cancerígenas. 
O problema foi que, em se tratando 
do ser humano, não importa quantos 
litros de suco de acerola alguém to-
masse, a vitamina C não surtia efeito 
nenhum.

Um grupo de cientistas da Uni-
versidade de Iowa (EUA) acredita ter 
matado a charada de duas formas. 
Primeiro, o problema com outras 
pesquisas é que a vitamina C era 
administrada oralmente – como o 

corpo procura regular a quantidade 
dela no sangue, então, não importa 
o quanto você tome, a maioria acaba 
sendo expelida. Para driblar isso, os 
cientistas aplicaram a vitamina C por 
via intravenosa e conseguiram atin-
gir concentrações de 100 a 500 vezes 
maiores que a normal.

Os pesquisadores notaram tam-
bém que uma alta dose de vitamina 
C mata o câncer, mas não as células 
normais – além disso, overdose de 
vitamina C não afeta o corpo, ao 
contrário de outras vitaminas que 
podem ser tóxicas e até letais em 

excesso.
Ainda segundo o grupo de pes-

quisa, o efeito “matador” das células 
cancerosas não vem da vitamina C, 
mas de outra substância, produzida 
quando ela começa a se decompor 
no sangue: peróxido de hidrogênio, 
popularmente conhecido como água 
oxigenada. Embora ela seja vendida 
na farmácia sem receita, é uma subs-
tância corrosiva, capaz de até mesmo 
queimar a pele e matar uma pessoa 
se injetada. O surpreendente é que, 
quando produzida pela decomposi-
ção da vitamina C no sangue, a água 
oxigenada não agride células saudá-
veis e destrói as cancerígenas.

O segredo está na enzima cata-
lase, que serve como escudo celular 
contra a água oxigenada, e é pro-
duzida em quantidade muito baixa 
pelas células cancerígenas. “Por isso, 
elas são muito menos eficientes em 
remover o peróxido de hidrogênio 
que as células normais”, afirma o on-
cologista Garry Buettner, condutor 
do estudo. “Assim, são muito mais 
suscetíveis ao dano e morte diante 
de uma grande quantidade da subs-
tância”.

A Universidade de Iowa atual-
mente está testando a vitamina C 
combinada com quimioterapia e ra-
dioterapia em cânceres de pulmão e 
pâncreas. A próxima fase da pesquisa 
é começar a medir o nível de catalase 
em diferentes tipos de câncer. Quan-
to menor, mais eficiente será tratá-
-los com vitamina C.

Atualmente, a vitamina está sendo testada em combinações com
quimioterapia e radioterapia em cânceres de pulmão e pâncreas

Os pesquisadores notaram também que uma alta dose de vitamina C mata o
câncer sem afetar as células saudáveis

Dr. Thomas Buckley, destaca que “a frequência dos ataques cardíacos é mais alta no inverno”

O medicamento também passou por um teste para comprovar que é um
biossimilar do medicamento de comparação
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Observatório do suicídio pode 
ser criado no RS

Integrantes do Comitê Estadu-
al de Promoção à Vida e Prevenção 
do Suicídio estiveram reunidos, na 
última quinta-feira (18), para discu-
tir o aumento de suicídios entre os 
adolescentes.

Uma das propostas do encon-
tro, é a criação de um observatório 
de suicídio, que tem como objetivo 
identificar áreas de maior risco e 
implementar ações de investigação 
para saber os motivos que levam o 
jovem ao suicídio, além de inter-
venção e enfrentamento do proble-
ma. Também serão desencadeadas 
ações que fortaleçam o trabalho 
em rede e que assegurem o acolhi-
mento e atendimento adequado a 
pacientes e familiares.

No Rio Grande do Sul, os da-
dos mostram a ocorrência de 848 
casos, entre 9 e 19 anos de idade, 
em 2016. A faixa etária acima dos 
60 anos é que mais tem incidência, 
porém nos últimos anos, ao contrá-

rio do que acontece com os adoles-
centes, esta taxa se mantém.

O Estado possui o maior nú-
mero de mortalidade por suicídio 
no Brasil, com uma média de três 
ocorrências por dia, o dobro do ní-
vel nacional.

Consulta pública sobre mensagens 
nas embalagens do cigarro
termina sexta-feira

A Agência Nacional de Vigilância 
em Saúde (Anvisa) abriu uma consul-
ta pública sobre pontos de vendas 
de cigarros e também para novos 
alertas nas embalagens do produto, 
que pode ser acessada até sexta-fei-
ra (26). O mecanismo é obrigatório 
nas propostas em regime comum, 

mas as manifestações recebidas 
não têm caráter decisório sobre os 
assuntos abertos à discussão, entre-
tanto servem para obter subsídios e 
informações da sociedade.

A Consulta Pública 329/2017 é 
sobre os requisitos propostos para 
as embalagens dos produtos deriva-

dos do tabacos e propõe a utilização 
de 9 novas imagens, que estão sen-
do apresentadas apenas de forma 
conceitual, e frases de advertência 
inovadoras. De acordo com a pro-
posta da Anvisa, as embalagens pri-
márias e secundárias destinados à 
comercialização no mercado nacio-
nal (inclusive os importados) devem 
conter advertências sanitárias sobre 
os malefícios decorrentes do taba-
gismo e mensagem de proibição de 
venda a menores de dezoito anos.

Além disso, necessitam apre-
sentar nome da marca, dados do 
fabricante, dados do importador 
(quando aplicável), tipo do produto,  
data de fabricação, número do lote, 
quantidade de produto na embala-
gem e ingredientes: tipos de tabacos 
e categorias dos aditivos.  

As imagens de problemas decor-
rentes do tabagismo vêm sendo uti-
lizadas em maços de cigarro no Bra-
sil desde 2001. Os nove modelos de 
advertência usados atualmente nos 
maços estão vigentes desde 2013 
e incluem alertas como “Fumaça 
Tóxica”, “Impotência”, “Gangrena” 
e “Infarto”.  Em 2017, os maços de 
cigarro passaram a conter também 
uma advertência na parte da fren-
te, além da foto na parte de trás. A 
Anvisa pretende agora expor frases 
mais diretas e objetivas como “Você 
brocha e fica impotente consumindo 
esse produto” e “Você morre de cân-
cer de pulmão e enfisema consumin-
do este produto”

Para os pontos de venda, a pro-
posta da Anvisa inclui proibição de 
associação do cigarro a êxito sexual, 
à prática de esportes desportiva e 
atribuição de propriedades calman-
tes, entre outros.

Os endereços para acessar às 
consultas são http://portal.anvisa.
gov.br/consultas-publicas#/visua-
lizar/347050 e http://portal.anvisa.
gov.br/consultas-publicas#/visuali-
zar/347053

Anticorpo pode combater vírus ebola
Pesquisadores descobriram um 

anticorpo que neutraliza as três prin-
cipais espécies do vírus do ebola, ao 
analisar o sangue de um sobrevivente 
da última epidemia na África ociden-
tal. Esta descoberta pode possibili-
tar a criação de antivirais e vacinas 
contra esta infecção. As terapias que 
existem atualmente são eficazes no 
combate a apenas uma espécie do ví-
rus do ebola. 

O estudo determinou que, dos 
349 anticorpos isolados no sangue 
de um sobrevivente da infecção, dois 

podiam bloquear todas as manifes-
tações conhecidas do vírus do ebola 
nos cultivos de tecidos humanos no 
laboratório.

Os dois anticorpos protegeram 
ratos e furões que foram expostos a 
doses mortais da doença. Isso permi-
tiu criar um coquetel desses anticor-
pos que está sendo testado em ani-
mais de maior tamanho, assim como 
num possível uso para tratar pessoas 
infectadas. Entre 2013 e 2016, cerca 
de 11.000 pessoas morreram de ebo-
la, na África.

A descoberta pode possibilitar a criação de antivirais e vacinas contra esta infecção

No Rio Grande do Sul, os dados mostram 
a ocorrência de 848 casos em 2016Chocolate amargo em benefício da saúde

Médicos / Cientistas da Faculda-
de de Medicina da Universidade de 
Granada em Espanha em conjunto 
com a Faculdade de Ciências Des-
portivas provaram cientificamente 
que o chocolate não engorda.

O artigo foi publicado no Jornal 
de Nutrição, onde os investigadores 
afirmam que o elevado consumo de 
cacau está associado a baixos índi-
ces de gordura corporal, incluindo 
a que está localizada na barriga. 
Estes resultados eram consistentes 
mesmo que os participantes não fi-
zessem dieta ou qualquer desporto.

A investigação com o nome HE-
LENA (HEalthy Lifestyle in Europe 
by Nutrition in Adolescence / Estilo 
de Vida Saudável na Europa através 
da Nutrição na Adolescência) foi fi-
nanciada pela União Europeia com 
o objectivo de estudar os hábitos 
de alimentação e estilo de vida dos 
jovens Europeus de 9 países.

No estudo participaram 1458 
adolescentes com idades entre  12 e 
17 anos com registo dos alimentos 
ingeridos durante o dia, medições 
regulares do peso, altura, tecido 
adiposo através das pregas corpo-

rais, largura da cintura e actividade 
física.

Outras investigações apontam 
igualmente nesse sentido. Mas 
pesquisa somente é válida quando 
seguimos algumas recomendações 
para que tenha efeitos eficazes:

- O chocolate a ser con-
sumido deve ser da variedade 
negro(amargo), ou seja, constituído 
apenas por cacau ou manteiga de 
cacau e açúcar;

- Deve-se optar pelos que te-
nham 80% ou mais de teor de cacau, 
pois há menos açúcar incluído;

- Evitar comer em conjunto com 
outros hidratos de carbono como 
pão, bombons, bolos, bolachas, re-
frigerantes ou bebidas alcoólicas;

- Não comer uma tablete de 
uma só vez, o ideal é comer um qua-
dradinho de cada vez;

- Ingerir 2 ou 3 vezes por dia, 
vários dias por semana.

O elevado consumo de cacau está associado a baixos índices de gordura corporal
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Bento Snakes vence e está
classificado para os playoffs
do Gauchão
Equipe superou o Bulldogs fora de casa, conquistando classificação inédita

O Bento Snakes segue impres-
sionando e evoluindo entre as equi-
pes de futebol americano do Rio 
Grande do Sul. Pela primeira vez na 
história da equipe, o Snakes con-
quistou uma vaga para os playoffs 
do Gauchão. A equipe, que já é sen-
sação em Bento Gonçalves, derrotou 
o Bulldogs FA por 28 a 10, em con-
fronto realizado na tarde de domin-
go, 21, no Estádio Edmundo Feix, 
em Venâncio Aires. Com a vitória a 
jovem equipe bento-gonçalvense 
mantém viva a esperança pelo título.

Jogando em um campo pesado, 
ambas as equipes entraram dentro 
das quatro linhas visando conquistar 
uma vitória para permanecer na bri-
ga pela classificação aos playoffs. O 
primeiro quarto de partida reservou 
poucas emoções. A equipe da casa 
encontrava dificuldades para realizar 
jogadas de efeito, já o Bento Snakes 
acumulava erros e tentativas falhas 
no ataque. Os visitantes tiveram a 
oportunidade de abrir o placar com 
um Field Goal, porém a finalização 
de Possebon foi interceptada pela 
defesa do Bulldogs. 

No segundo quarto, o Bento 
Snakes não conseguia ter efetivi-
dade ofensiva para chegar próximo 
ao ingoal e pecava em faltas no seu 

sistema defensivo, resultando em 
oportunidades para os donos da 
casa. O adversário, aproveitando as 
falhas da defesa do Snakes, abriu o 
placar com Field Goal de Armando. 
Após um fumble e excesso de faltas 
dos visitantes, o Bulldogs ampliou a 
vantagem com Touchdown de Eduar-
do, com extra point convertido por 
Armando, 10 a 0. 

No terceiro quarto, correndo 
atrás do prejuízo, o Bento Snakes 
melhorou a sua estabilidade defensi-
va, mas continuou com dificuldades 
para acertar jogadas no ataque. De-
pois de muita inssistência, o Bento 
Snakes diminuiu com Eduardo Salini, 
após bom passe do Quarterback Die-
gão.

No Extra Point, o snap foi mal 
efetuado, sobrando para Diegão que, 
em mais um passe certeiro, encon-
trou Salini novamente para a conver-
são de dois pontos, 10 a 8. O Snakes 
permaneceu pressionando o seu ad-
versário em busca da virada e, ainda 
no penúltimo quarto, Miotto anotou 
o segundo Touchdown para os visi-
tantes, com Extra Point convertido, 
virando o marcador da partida. 

No último quarto, o Bulldogs 
tentou reagir em busca de mais um 
Touchdown para reverter o placar, 

porém não conseguiu ter a mesma 
efetividade que no segundo quarto. 
O Bento Snakes, aproveitando os es-
paços da defesa adversária e efetu-
ando boas jogadas de ataque, princi-
palmente explorando a velocidade, 
aumentou a vantagem no placar 
com Touchdown de Gustavo MB, o 
qual recebeu livre pela extremidade 
direita, correndo aproximadamente 
20 jardas para ampliar o marcador. 
Nos minutos finais de partida, a 
equipe bento-gonçalvense fez o seu 
quarto Touchdown na partida, desta 
vez com Jaílson, o qual passou por 
entre a defesa adversária para decre-
tar a vitória e a classificação inédita 
do Bento Snakes aos playoffs.

Com o resultado positivo, o 
Bento Snakes agora aguarda o con-
fronto entre Porto Alegre Pumpkins 
e Restinga Redskulls, que será reali-
zado no próximo domingo, dia 28, 
para saber em qual posição termina-
rá a primeira fase. Caso o Pumpkins 
vença, a equipe do Snakes fica na 
terceira posição e enfrenta na pró-
xima fase o Santa Cruz Chacais, fora 
de casa. Se o Redskulls conquistar 
uma vitória, a equipe da Serra ter-
mina a fase regular na vice-liderança 
do grupo B, enfrentando o Ijuí Dro-
nes em casa na fase de playoffs.

BDL vence e se classifica e o São 
Bento se despede da Copa
dos Campeões

Na ultima semana BDL pelo livre 
e São Bento pelo máster entraram em 
quadra pela Copa dos Campeões em 
Esteio, bom para o Bando de Louco 
que avançou para as oitavas de finais.

O BDL entrou na quadra na quin-
ta para enfrentar o SP Futsal e saiu 
vencedor pelo placar de 3 a 1, com 
isso a equipe avança para os mata-

-mata, somando 4 pontos se classifi-
cou na terceira posição do seu grupo.

Já o São Bento jogou na sexta 
contra o Salsero e foi derrotado por 
3 a 1 e com esse placar a equipe ter-
minou a fase de grupos com apenas 1 
ponto e foi eliminada da competição.

O adversário e a data do jogo do 
BDL ainda não ficou definido.

O BDL entrou na quadra na quinta para enfrentar o SP Futsal e saiu vencedor pelo 
placar de 3 a 1, com isso a equipe avança para os mata-mata, somando 4 pontos se 
classificou na terceira posição do seu grupo

Crédito: Vini Pizzetti 

Piloto bento-gonçalvense pilota 
em Interlagos neste domingo

Válido pela segunda etapa do 
Super Bike Brasil, no próximo dia 
28, o piloto de Bento Gonçalves Pe-
dro Sampaio (19 anos) vai tentar se 
aproximar da Ducati 959 com sua 
Yamaha R6. “ Uma tarefa não muito 
fácil, mas não impossível” comenta 
Sampaio que vai estar em São Pau-
lo, na pista de Interlagos. 

Liderando a categoria Super 
Sport 600cc pró o piloto gaúcho 

tem mantido a forma participando 
de corridas a pé, pratica de ciclismo 
e supermotard no Kartódromo Aris-
tides Bertuol , em Bento Gonçalves. 

“Estou fora do campeonato 
Gaúcho de motovelocidade por 
falta de patrocínios e me dedican-
do a disputa nacional com grids de 
mais de 40 pilotos, quanto maior a 
disputa, mais temos que superar” 
afirma.

O piloto Pedro Sampaio

Liga Parceria com semifinalistas definidos
Titanium, Oliveira e Santana, Jansem e Barcelona seguem em busca do titulo

A Liga Parceria da Serra definiu 
no sábado, dia 20, os quatro semi-
finalistas e que seguem em busca 
do titulo.

Os jogos foram realizados 
na Jansem e na Sertorina Alta, no 
campo do Gaúcho.

Na Linha Jansem a equipe da 
casa entrou em campo no primeiro 
jogo da tarde jogando por um em-
pate contra o Amigos da Bola, mas 
quem abriu o marcador foi o time 
visitante Rodrigo fez o um a zero, 
placar da primeira etapa.

No segundo tempo o jansem 
foi pra cima e com gols de Pink e 
dois de Ricardo (Jansem) os anfitri-
ões ficaram mais tranquilos, ainda 
deu tempo para Alan fazer o 3 a 2, 
mas quem avança o SER Jansem.

No segundo duelo da tarde o 

Oliveira e Santana entrou em cam-
po também jogando por um empa-
te contra o Gaúcho, e logo no inicio 
da partida Negão fez o 1 a 0 para o 
Oliveira, o artilheiro da competi-
ção Marcos igualou a partida para 
o Gaúcho, depois Pepe de falta e 
novamente Negão fizeram o 3 a 1, 
e ainda no primeiro tempo Marcos 
novamente fez para o Gaúcho.

Na etapa derradeira os ânimos 
se exaltaram, mas dentro das qua-
tro linhas os jogadores estavam em 
busca da classificação, e Cleiton 
empatou a partida, depois disso o 
jogo ficou mais equilibrado ainda e 
o fato negativo foi fora de campo, 
em uma confusão da torcida o arbi-
tro decidiu encerrar a partida aos 
31 minutos do 2º tempo.

Com o placar em 3 a 3 e como 

o jogo já ultrapassou dos 75% do 
tempo de jogo, o que precisa para 
poder manter o resultado, essa de-
verá ser a definição, o jogo fica no 
empate e quem avança com isso é 
o Oliveira e Santana.

No outro campo o Barcelona 
bateu o Parceria por 4 a 0 e ga-
rantiu a vaga, e o Titanium ficou 
no empate em 3 a 3 com o Lyon e 
também avança as semifinais.

Semifinais:
Titanium x Oliveira e Santana
Jansem x Barcelona
Os jogos serão de ida e vol-

ta, os jogos deverão acontecer no 
campo da Jansem, mas no decorrer 
da semana a organização deverá 
confirmar os locais das partidas.
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Esportivo perde e está fora da
Divisão de Acesso
Equipe Alviazul foi derrotado por 2 a 0 pelo Avenida e dá adeus ao
sonho de voltar a elite do futebol gaúcho

O Esportivo adiou o sonho de 
voltar a elite do futebol gaúcho. No 
último sábado, 20, o Alviazul foi 
derrotado por 2 a 0 pelo Avenida. 
O jogo foi disputado no Estádio 
Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. 
A equipe do técnico Alex Xavier jo-
gava pelo empate, porém ainda no 
primeiro tempo foi surpreendido 
pelo gol do time adversário, que 
mostrou superioridade ao longos 
dos 90 minutos.  

A primeira chance da partida 
foi dos visitantes, através de Clei-
ton, finalizando forte para a boa 
defesa do goleiro Rodrigo. O Ave-
nida, pressionado em busca da 
vitória, chegava forte ao ataque, 
conseguindo boas jogadas para se 
aproximar do gol adversário. Aos 
23 minutos de jogo, em cobrança 
de falta, Luiz Müller espalmou e 
Márcio Reis, no bate e rebate, ano-
tou o primeiro para os donos da 
casa, 1 a 0. 

Na etapa final, o Esportivo se 
jogou para o ataque em busca do 
gol, já que o resultado eliminava 
a equipe Alviazul da competição. 
Mesmo pressionando o adversário, 
a equipe bento-gonçalvense não 
teve efetividade no momento das 
finalizações. Aos 30 minutos de 
jogo, o atacante Jarro, recém colo-
cado em campo, e o zagueiro Luis 
Henrique do Avenida discutiram e 
acabaram expulsos de jogo.

Bem postado defensivamente 
e explorando os contra-ataques, 
o Avenida esperava apenas uma 
oportunidade para liquidar o con-
fronto. Nos acréscimos, o meia 
Cleiton do Esportivo recebeu o se-
gundo cartão amarelo e foi expul-
so, deixando o Esportivo com um 
a menos nos minutos finais. Os do-
nos da casa souberam aproveitar e, 
em jogada de velocidade, William 
Ribeiro marcou o segundo, decre-
tando a vitória por 2 a 0 e a classi-

ficação garantida para a semifinal. 
Com a eliminação precoce na 

Divisão de Acesso, o Esportivo terá 
que amargar o seu quarto ano se-
guido na Divisão de Acesso desde 

que caiu em 2014. Agora, a direção 
do clube direciona o seu foco para 
definir se manterá o futebol ativo 
ou não no segundo semestre de 
2017.

Avenida* 2 x 0 Esportivo 
Lajeadense* 2 x 0 Pelotas
São Luiz* 1 x 0 Aimoré
Inter-SM x Glória - 21/04 
*classificados
Avenida
Rodrigo; Itaqui, Luís Henrique, 
Valença e Roger (Paulinho Si-
mionato); Toto, Moisés Baiano 
(Reinaldo), Alexandre (William 
Ribeiro), Márcio Reis e Maurício; 

Hyantony
Técnico: Fabiano Daitx
Esportivo
Luiz Müller; Renan (Gustavo), 
Fernando Cardozo, Gonçalves e 
Diego Saraçol; Nunes (Araújo), 
Cleiton, Natan e Vinicius (Jarro); 
Gustavo Sapeka e Zulu
Técnico: Alex Xavier
Gols: Márcio Reis 23’ 1T e Wi-
lliam Ribeiro 49’ 2T

Quartas de final:

BGF vence primeira partida pela 
Liga Gaúcha 2017

Em jogo válido pela terceira ro-
dada da Liga Gaúcha de Futsal, o BGF 
foi até a cidade de Boa Vista do Buri-
cá para enfrentar o ABELC e saiu de 
lá com os três pontos na bagagem. 
Essa foi a primeira vitória da equipe 
na competição.

O time de Bento realizou sua 
primeira partida longe do seus do-
mínios, conseguindo três importan-
tes pontos para seguir na briga pela 
classificação. Com isso a equipe soma 
4 pontos conquistados em três jogos 
disputados.

O Bento está na sétima coloca-
ção da competição, enquanto que a 
Abelc segue na última colocação ain-
da sem pontuar, junto com o Flores 
da Cunha, que também ainda não 
venceu na competição. O líder é o As-
soeva com 9 pontos.

A próxima partida dos bento-
-gonçalvenses será no sábado, dia 27, 
no ginásio municipal contra a SASE, 
que tem a mesma pontuação que o 
BGF na tabela.

Confira os resultados
da 3ª rodada:

AES 1 x 1 ACBF
América 1 x 2 Assoeva
SASE 5 x 5 Guarany
Flores da Cunha 2 x 5 Atlântico
ALAF 3 x 1 ASIF
ABELC 2 x 4 BGF

Farrapos vence o San Diego e está 
classificado para as semifinais
do Gauchão
Equipe principal venceu os porto-alegrenses por 
41 a 10, e a intermediária ficou com o título da 
competição, após vencer por 71 a 0

O Farrapos está classificado 
para as semifinais do Campeonato 
Gauchão de Rugby. No último final 
de semana a equipe principal ven-
ceu o San Diego pelo placar de 41 
a 10, enquanto que a equipe inter-
mediária ficou com a taça do cam-
peonato, após vencer o San Diego 
(intermediário) por 71 a 0.

No juvenil a equipe de Bento 

também superou os porto-alegren-
ses pelo placar de 35 a 12, ficando 
com o terceiro lugar da competi-
ção.

Além dos jogos pelo Gauchão, 
a equipe feminina realizou dois 
amistosos com o San Diego, mos-
trando uma evolução em campo e 
conquistando duas vitórias para fe-
char um grande dia no clube.

Equipe intermediária levanta a taça após vencer o San Diego por 71 a 0

Avenida conseguiu classificação para a semifinal da Série A2

Nunes e Moisés Baiano receberam cartão aos oito minutos

Crédito: Rodrigo Assm
ann

Crédito: Rodrigo Assm
ann



Foragido é preso na BR-470
A Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) prendeu um homem de 41 
anos, na madrugada deste sábado 
(20), na BR-470 entre Bento Gonçal-
ves e Veranópolis. Natural de São 
Jerônimo, ele estava foragido desde 
agosto de 2015, do presídio de Ta-

quara.
A Polícia abordou um ônibus 

que transportava abacaxis, para ven-
da na região, com cinco pessoas, 
quando constatou a situação. O pre-
so foi encaminhado à polícia judiciá-
ria para o flagrante.

Jornal Gazeta - terça-feira, 23 de Maio de 2017
polícia14

Polícia Civil apreende armas no 
interior de Bento

Uma operação da Polícia Civil 
apreendeu armas que pertenceriam 
a uma quadrilha de assaltantes na 
Linha Veríssimo de Mattos, em 
Tuiuti, na tarde de domingo (21).

Um suspeito estava no local, 

A apreensão foi feita na na Linha Veríssimo de Mattos, em Tuiuti

Um suspeito estava no local, mas conseguiu fugir

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) realizou uma operação entre 
a noite de sábado(20) e a manhã de 
domingo (21) na BR-470, no acesso 
a Salvador do Sul. Durante a ação 
13 condutores foram flagrados di-
rigindo sobre o efeito de álcool e 

um sobre efeito de maconha. Um 
condutor que apresentou 0,80 mg 
de álcool por litro de ar e outro 
com 0,48 mg de álcool por litro de 
ar foram presos por embriaguez ao 
volante.

Ainda, no segundo caso, o mo-

Operação da PRF flagra condutores embriagados
torista do veículo tentou desviar da 
fiscalização, mas logo em seguida 
foi abordado por uma das equipes 
que estavam na operação. A opera-
ção recolheu 3 veículos e autuou 31 
condutores. A maioria dos condu-
tores abordados estavam indo a um 

mas conseguiu fugir. Foram apre-
endidos um fuzil, uma metralha-
dora, equipamentos de precisão e 
um veículo com placas adulteradas 
que havia sido roubado em Porto 
Alegre. 

Homem desaparecido em Farroupilha é
procurado pela família

Éderson Borges da Silva, de 30 
anos, está desaparecido desde a últi-
ma quinta-feira (18), em Farroupilha. 
O homem teria saído pela manhã diri-
gindo um Fiat Palio branco e afirmado 
que iria na casa da mãe, porém não 
retornou.

Segundo boletim de ocorrência, 
o veículo foi encontrado no domingo 
(21) por volta das 18h, estacionado na 
rua Tiradentes, no centro da cidade. 

Ele estava trancado e sem a chaves 
e dentro do veículo foi localizado o 
celular de Ederson. Quem tiver infor-
mações, favor ligar para 190.

Quem tiver informações sobre o
paradeiro de Ederson deve ligar para 190
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Operação Cassino da Polícia Civil
desarticula casa de jogos nesta tarde

A Operação Cassino da Po-
lícia Civil desarticulou uma casa 
de jogos na Rua Carlos Dreher, no 
antigo Centro de Recuperação Fí-
sica, no fim da tarde desta sexta 
feira (19).

No local, foram apreendidas 
13 máquinas caça níqueis, ce-
duleiras, pen drives e cartão de 
memória, além da documentação 
que indica a autoria do crime.

Em outro local, um bar no 
Bairro Vila Nova, foram desativa-
das 3 máquinas, e apreendidas 3 
ceduleiras, 2 pendrives e 1 cartão 
de memória. Uma pessoa foi con-
duzida à delegacia. 

A DPPA investiga os crimes de 
jogos de azar, organização crimi-
nosa e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil desarticulou uma casa de jogos na Rua Carlos Dreher, no antigo Centro de Recuperação Física

Documentação que indica a autoria do crime foi apreendida com outros itens

Um dos locais é um bar no Bairro Vila Nova

Acidente de trânsito em Tamandaré
Um acidente de trânsito na 

ERS-453, na entrada de Tamanda-
ré, no final da tarde de domingo 
(21), resultou em um ferido.

O condutor, de 49 anos,  per-
deu o controle de seu carro, um 

Ford Ka e acabou colidindo nas 
árvores na lateral da rodovia. Um 
menino de 9 anos e uma idosa 
também estavam no veículo. Uma 
equipe do SAMU auxiliou no aten-
dimento ao ferido.

Mulher é agredida pelo marido
Uma mulher de 25 anos, foi 

agredida pelo marido na noite de do-
mingo (21), na Rua Luis Zorrer, Bairro 
Santa Helena. De acordo com a víti-

ma, o homem agarrou-a pelos cabelos 
e pelo pescoço. Ela representou a Lei 
Maria da Penha e requereu medidas 
protetivas contra o acusado.

Acidente em Faria Lemos
Duas pessoas ficaram feridas 

em um acidente por volta das 18h30 
de domingo (21), na ERS-431, em Fa-
ria Lemos. Um homem, o condutor, 
atropelou um cachorro e perdeu o 
controle da moto.

Ele e a passageira tiveram le-
sões corporais e foram atendidos 
por uma equipe do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (SAMU), 
sendo encaminhados ao Hospital 
Tacchini. 

Ônibus é assaltado no Bairro 
Vila Nova

Um ônibus foi assaltado no Bair-
ro Vila Nova, no final da tarde de sex-
ta-feira (19).

Um homem que estava sentado 

próximo ao motorista o ameaçou e o 
rendeu, levando uma quantia em di-
nheiro do caixa do transporte. O cri-
minoso fugiu em seguida.

Acidente de trânsito no acesso 
da Garibaldina

Uma mulher ficou ferida em um 
acidente entre uma moto, com placas 
de Bento Gonçalves e um Ford Edge, 
de Caxias do Sul, na manhã de segun-
da-feira (22), na BR-470, no acesso da 

Garibaldina.
A condutora da moto, de 36 anos, 

foi encaminhada pelo SAMU para o 
Hospital Tacchini com lesões leves.

A condutora da moto foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital Tacchini
com lesões leves

Criança é atropelada no Bairro 
São Roque

Um menino de 4 anos foi atro-
pelado na Rua Francisco Pavoni , no 
Bairro São Roque, na noite de domin-
go (21). Uma equipe dos bombeiros 
esteve no local para atender ao aci-

dente. De acordo com informações 
do Corpo de Bombeiros Militar de 
Bento Gonçalves, a criança foi imo-
bilizada e conduzida a atendimento 
médico.



Programação válida de 18/05/2017 
a 24/05/2017. 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!

Cinema    
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L’america Shopping 
Sala 1
Alien Covenant (2D)
(Duração 2h02min/Ficção 
Científica/ Terror / 16 
anos)
Todos os dias - 14h - Le-
gendado - 16:20h e 18:40h 
Dublado

2104. Viajando pela galáxia, a nave 
colonizadora Covenant tem por ob-
jetivo chegar ao planeta Origae-6, 
bem distante da Terra. Um aciden-
te cósmico antes de chegar ao seu 
destino faz com que Walter (Michael 
Fassbender), o andróide a bordo da 
espaçonave, seja obrigado a desper-
tar os 17 tripulantes da missão. Em 
meio aos necessários consertos, eles 
descobrem que nas proximidades há 
um planeta desconhecido, que abri-
garia as condições necessárias para 
abrigar vida humana. Ao chegar em 
Origae-6, eles rapidamente desco-
brem que o planeta abriga seres 
mortais.

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

Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle 
Rodriguez) estão curtindo a lua de 
mel em Havana, mas a súbita apa-
rição de Cipher (Charlize Theron) 
atrapalha os planos do casal. Ela 
logo arma um plano para chantage-
ar Dom, de forma que ele traia seus 
amigos e passe a ajudá-la a obter 
ogivas nucleares. Tal situação faz 
com Letty reúna os velhos amigos, 
que agora precisam enfrentar Ci-
pher e, consequentemente, Dom.

Sala 2
Os Smurfs e a Vila Perdida 
(3D) (Duração 1h30min/ 
Animação-Família/ Livre)
Todos os dias  - 14h e 
16:20h - Dublado

Smurfette (Demi Lovato) não está 
contente: ela começa a perceber 
que todos os homens do vilarejo 
dos Smurfs têm uma função precisa 
na comunidade, menos ela. Indig-
nada, ela parte em busca de novas 
descobertas, e conhece uma Flores-
ta Encantada, com diversas criaturas 
mágicas. Enquanto isso, o vilão Gar-
gamel segue os seus passos.

Velozes e Furiosos 8 (3D) 
(Duração 2h40/ Ação / 14 
anos) - Todos os dias
18:40h - Dublado

A Autópsia (2D) (Duração 
1h39min/ Terror / 16 anos)
Todos os dias 
21:15h - Dublado

Shopping Bento
Sala 1
Guardiões da Galáxia Vol. 
2 (3D) (Duração 2h18/ 

Ação, Ficção Científica / 
livre) - Todos os dias
14h - Dublado

Agora já conhecidos como os Guar-
diões da Galáxia, os guerreiros via-
jam ao longo do cosmos e lutam 
para manter sua nova família unida. 
Enquanto isso tentam desvendar os 
mistérios da verdadeira paternidade 
de Peter Quill (Chris Pratt)

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

O Poderoso Chefinho (3D) 
(Duração 1h38min/Ani-
mação - Desenho / Livre)
Todos os dias - 18:30h -  
Dublado

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

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

Sala 2
Corra! (2D) (Duração 2h18/ 
Ação, Ficção Científica / 
livre) - Todos os dias - 14h, 
16:15h, 18:30h e 21h - 
Dublado

Cena do filme O Poderoso Chefinho

Cena do filme Guardiões da Galáxia Vol. 2

Cena do filme Velozes e Furiosos 8

Cena do filme Corra!


