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Golpistas sacam saldo de FGTS inativo
Trabalhador tentou sacar na última terça-feira, mas a conta estava sem os quase 
R$ 1.500,00. A CEF alega que não houve nenhuma denúncia.

Agricultores denunciam 
omissão da prefeitura
para recuperar áreas 
de plantio atingidas 
pelas fortes chuvas
Locais mais atingidos são as comunidades 
entre os distritos de Faria Lemos e Tuiuty, por 
onde são escoados cerca de 18 milhões de 
quilos de uva e cítricos por ano. Página 05

Temperatura cai quase 20º
Frio chega com força na Serra Gaúcha, podendo registrar  mínimas negativas nesta terça. Página 07

Agricultores denunciam 
omissão da prefeitura
para recuperar áreas 
de plantio atingidas 
pelas fortes chuvas

Luz mais
cara desde
ontem

Faculdades têm atividades 
suspensas pelo MEC
Despacho publicado no Diário Oficial da União
de ontem envolveu quatro instituições de ensino 
superior gaúchas, entre elas uma com sede em 
Bento Gonçalves. Página 04

Estudante inova 
em criação de 
protótipo

Farmácia
assaltada na
Cidade Alta

Farrapos é
Octacampeão 
Gaúcho

Jovem morre
em acidente na 
Linha Alcântara
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Opinião da Gazeta
Planejamento futurista

 A reportagem de capa desta edi-
ção ouviu alguns empresários rurais 
que amargam com o descaso da ad-
ministração pública.

Antes identificados como agri-
cultores, estes empresários transfor-
maram os minifúndios em empresas 
bem geridas que produzem tonela-
das anuais de alimentos. Estes em-
presários que pedem pouca coisa, so-
mente condições para escoar a safra 
e auxílio de algumas máquinas quan-
do acontecem  imprevistos como as 
fortes chuvas das últimas semanas.

Depois de mais de duas sema-
nas do pedido de auxílio, alguém 
da subprefeitura foi lá avaliar as ne-
cessidades. Oras, a recuperação das 
áreas atingidas, e  trafegabilidade das 
estradas não podiam esperar e foram 
executadas com ajuda dos vizinhos.

Como é que uma prefeitura que 

estufa o peito e divulga em seu pró-
prio site que a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento da Agricultura está 
ouvindo os agricultores e entidades 
ligadas ao setor "para definição dos 
eixos de sustentabilidade econômica, 
social e ambiental" para elaborar um 
"Plano Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (PMDRS), tendo por 
finalidade diagnosticar e traçar dire-
trizes de trabalho para o meio rural 
de Bento Gonçalves para os próximos 
20 anos.", se não consegue consertar 
uma estrada e, muito menos empos-
sar um secretário de agricultura.

Desde janeiro a ufanista Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento 
da Agricultura,  que diz elaborar um 
plano de agricultura que servirá para 
os próximos 20 anos, não tem sequer 
um secretário de Agricultura.

As subprefeituras, sucateadas, 
não  têm maquinário para atender 
simples demandas. Toda a zona rural 
está à própria sorte,mas recebendo 
turistas, criando riquezas que são 
escoadas por estradas em péssimo 
estado. Que planejamento futurista 
é este que não enxerga o básico de 
hoje?
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O saque de contas inativas 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), que gerou uma 
corrida às agências da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) nas últimas 
semanas, virou um problema para 
algumas pessoas. Uma homem na-
tural de Santiago fez um boletim 
de ocorrência, informando que 
sua conta havia sido invadida.

A vítima, identificada por Ro-
drigo Xavier, disse que tentou sa-
car o dinheiro do FGTS, mas, que 
a conta estava vazia. Segundo ele, 
foram roubados R$ 698,00, além 
de R$ 916,00 da conta do FGTS. 
Ainda de acordo com a vítima, no 
banco ele foi informado que pode-
ria ter sido vítima de um hacker.

Em março foi divulgado o 
calendário de saques em contas 
inativas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Contribuição (FGTS), 
que deve beneficiar mais de 10 
milhões de trabalhadores. Com o 
grande volume de transações nos 
próximos meses, estelionatários 
podem se aproveitar da euforia 
dos trabalhadores de retirar o di-
nheiro para aplicar golpes.

Fraudes
Os golpes acontecem por 

meio de ligações telefônicas e 
mensagens de celular que simu-
lam serem da Caixa. Nos textos, os 
criminosos prometem facilidades 
para consultar o saldo do FGTS, 
rapidez na liberação do dinheiro 
e acesso ao calendário de saques. 
Sites e aplicativos não oficiais 
também alegam permitir o acesso 
ao saldo a partir dos dados bancá-
rios, senhas de acesso, número do 
cartão cidadão e do PIS/Pasep.
Cuidados

A suspeita de saques indevi-
dos chama atenção para o cuida-
do na hora de consultar o saldo no 
celular ou no computador, onde 
os dados podem ser hackeados. 

Uma das formas de identificar 
que a mensagem é fraudelenta é 
observar se a empresa remetente 
da mensagem corresponde à mes-
ma descrita no corpo do texto, 
seja do e-mail ou SMS.

Por isso é preciso estar atento 
à origem das mensagens e à ex-
tensão dos sites que solicitam in-

formações como o número do PIS 
e do cartão cidadão, necessários 
para o acesso ao FGTS.

Segundo a Caixa, é importan-
te o consumidor entrar em conta-
to com o órgão antes de fornecer 
qualquer dado. Tudo que estiver 
vinculado à Caixa tem extensão da 
Caixa e do governo.

Denúncias
Em caso de golpe, a reco-

mendação é entrar em contato 
com a Caixa por meio do Serviço 
de Atendimento ao Consumidor 
(SAC) para registrar a reclamação 
e fazer um boletim de ocorrência 
da fraude em delegacias.

Acesso seguro
A maneira segura para acessar 

o saldo do FGTS é por meio dos 
canais oficiais da Caixa, que dispo-
nibilizou um aplicativo para smar-
thphones para as consultas. Além 
disso, no próprio site do órgão 
há informações sobre as contas 
inativas. Também é possível obter 
informações nas agências físicas 
do banco ou pela central 0800-
726-0207.

Homem registrou boletim de ocorrência revelelando que perdeu quase R$ 1.000,00 do seu FGTS

Saldo do FGTS inativo é sacado por golpistas 
em Bento, Caixa diz não ter denúncias

A maneira segura para acessar o saldo do FGTS é por meio dos canais oficiais da Caixa
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Tarifas da RGE com aumento de 5% desde ontem
As tarifas energia da Rio Grande 

Energia (RGE) tiveram um reajuste de 
5% nesta segunda-feira, 19, de acordo 
com a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

Os consumidores da distribuido-
ra gaúcha do grupo CPFL Energia, vão 
sentir um aumento de 5,84% em suas 
contas de luz, enquanto as indústrias 
atendidas em alta tensão terão um 
aumento, em média, de 3,81%. O re-
ajuste foi aprovado na última terça-
-feira (13).

A empresa atende 1.459.074 uni-
dades consumidoras localizadas em 
262 municípios do Rio Grande do Sul, 
entre eles, Bento Gonçalves.

O reajuste foi aprovado na última 
terça-feira (13)

Toda crise torna-se ainda mais 
aguda, quando o medo é coletivo. 
O medo é na verdade, o desconhe-
cimento do desfecho de uma situ-
ação que não dominamos. 

No momento econômico que 
o país está vivendo, podemos ver 
no dia a dia, pessoas com medo 
de perder o seu emprego, de não 
atingirem as metas em vendas ou 
empresários preocupados com a 
situação em que se encontram.

O comentário sobre a crise 
se tornou comum em nosso país. 
Este sentimento do medo e apre-
ensão tomou conta da maioria 
de nós. Uma forma de passar por 
este momento é investigar sobre 
pessoas que tiveram sucesso em 
tempos difíceis.

Às vezes, nos esquecemos de 
quanta determinação temos, pois 
ficamos confortáveis com a vida 
que levamos. Temos que nos lem-
brar de que possuímos uma força 
incrível dentro de nós, que é aces-
sível, ilimitada e que podemos 
utilizar sempre que precisarmos 
dela.

Tempos difíceis podem vir e 
muitas vezes teremos que nos de-
sapegar de algumas coisas e nos 
adaptar a outras.

Você provavelmente conhece 
ou ouviu falar de pessoas que em 
algum momento da vida perderam 
tudo financeiramente e no fim, 
dizem que estão melhor hoje do 
que estavam anteriormente.

É claro que ninguém queria 
que isso acontecesse, mas se não 
tivesse acontecido, não seriam as 
pessoas que são hoje, mais fortes, 
mais felizes e muitas vezes até 
mais bem sucedidas.

Há também pessoas que se 
deram bem nos negócios mes-

mo quando não era tão provável, 
como a história de John Marks 
Templeton, um investidor que 
ficou bilionário investindo em 
ações em época de crise, ou até 
mesmo R. H. Macy, que faliu ina-
creditáveis sete vezes antes de 
construir uma das maiores lojas 
de departamentos dos Estados 
Unidos, a Macy’s.

Em meio a esta batalha de 
conviver com medo e crise, nos 
resta ter coragem. Sim, coragem, 
pois ela não é ausência de medo, 
é ir em frente apesar do medo. Os 
tempos difíceis nos fazem mais 
fortes. 

Deixar nos levar pelo medo, 
compromete nossa mente, retar-
da nosso raciocínio e coloca-nos 
numa posição defensiva.

Você se lembra de tempos di-
fíceis em que esteve em crise mas 
superou? O que você fez para pas-
sar por este momento? Qual foi 
essa crise? Você até já esqueceu? 
Às vezes é bom dar um tempo, fa-
zendo algo que gostamos, ou até 
mesmo uma caminhada para oxi-
genar o cérebro.

O próprio Einstein costuma-
va caminhar para pensar, isso fará 
com que veja o mundo com no-
vos olhos. Não há como evitar o 
medo, mas temos de seguir em 
frente apesar de carregá-lo em 
nossas vidas, ele é apenas um mo-
mento de dúvida em nossa mente 
e coração, mas com habilidade, 
criatividade e perseverança pode-
mos transformar em força impul-
sionadora de nossos desejos.

Desde que nascemos o mun-
do está em crise e sempre estará, 
temos que mudar é nossa visão, 
procurando nela as sementes da 
oportunidade!

Thuany Thomé 

Coaching para Mulheres
de Negócios

Como vencer
o medo em 
época de
crise?

Faculdades gaúchas têm atividades 
suspensas pelo governo

Quatro instituições de ensino su-
perior gaúchas, entre elas uma com 
sede em Bento Gonçalves, tiveram par-
cialmente suas atividades suspensas 
pelo governo federal. O despacho foi 
publicado no Diário Oficial da União 
(DOU), dessa segunda-feira (19). O Mi-
nistério da Educação informou que os 
alunos não serão afetados, pois a me-
dida é cautelar, e somente processos 
administrativos estão interrompidos.

A decisão citou o Centro Univer-
sitário da Serra Gaúcha (FSG), com 
sede no município, além da Faculdade 
América Latina de Ijuí (FAL), Faculdade 
Ecoar (FAECO) e Faculdade Santo Au-
gusto (FAISA), e mais outras 23 insti-

tuiçõs no país. Não foram informadas 
quais seriam as práticas irregulares das 
faculdades.

Em nota, a FSG lamenta o ocorri-
do. “A FSG foi citada equivocadamente 
em despacho do Ministério da Edu-
cação (...), onde constam instituições 
investigadas pela Assembleia Legisla-
tiva de Pernambuco”. De acordo com 
a publicação, o equívoco ocorreu na 
divulgação incorreta do número de 
credenciamento de uma das institui-
ções, que teria colocado a FSG na lis-
tagem ainda em 2016. Porém, após os 
esclarecimentos, o nome da faculdade 
teria saído da lista.  “A FSG reiteira 
que não possui nenhuma relação com 

as instituições citadas no despacho 
e nem com o processo. A instituição 
trabalha junto ao MEC para a regula-
rização imediata da situação, e segue 
suas atividades normalmente”, conclui 
a publicação.

Uma denúncia de um grupo de 
estudantes de Pernambuco foi levada 
à Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) das Faculdades Irregulares, que 
fez uma denúncia a respeito. A CPI 
identificou que as faculdades estariam 
oferecendo cursos superiores sem pos-
suir a permissão do MEC, instalações 
físicas irregulares, comercialização de 
diplomas e terceirização de serviços 
de ensino, entre outras.

FGTAS/ Sine oferece 22 vagas de emprego na cidade
A agência FGTAS/Sine de Bento 

Gonçalves, está oferecendo nesta se-
mana 22 novas vagas de emprego.

As vagas são para ajudante de 
eletricista, auxiliar de cozinha, auxi-
liar de expedição, auxiliar de mecâ-
nico de autos, cozinheiro, desenhista 
industrial gráfico (designer gráfico), 

farmacêutico, instalador-reparador de 
redes e cabos telefônicos, montador 
de artefatos de madeira, operador de 
máquina-elevador, operador eletrome-
cânico, pintor de estruturas metálicas 
e técnico em segurança do trabalho.

Há uma vaga de estágio para téc-

nico em segurança do trabalho. Para 
PCD ou reabilitados do INSS há vagas 
de auxiliar de linha de produção e ope-
rador de caixa. 

Os candidatos devem comparecer 
na agência, portando carteira de traba-
lho, a partir das 8h. A agência fica na 
Marechal Floriano, 142.

Advogada diz que “a princípio, estacionamento de
veículos em via pública não seria passível de cobrança”

A Zona Azul (estacionamento pago) 
não deveria ser passível de cobrança. A 
afirmação é da advogada Camila Paese. 
Ela, no entanto, explica, que por se tra-
tar de espaço urbano público, e pela far-
ta demanda e escasso espaço é cobrado 
pelo tempo de uso para estimular a ro-
tatividade do estacionamento. 

Na explicação da advogada, em 
caso de furto há direito de indenização 
por roubo do automóvel, por se estar 
pagando pela utilização de um produto. 
Ela, no entanto, faz uma ressalva.

“Como entende Sérgio Cavalieri 
Filho, a teoria do risco administrativo, 

embora dispense a prova da culpa da 
administração, permite ao Estado afas-
tar a sua responsabilidade nos casos de 
exclusão do nexo causal – fato exclusivo 
da vítima, caso fortuito, força maior e 
fato exclusivo de terceiro”. 

Ainda segundo a advogada, os tri-
bunais entendem que os veículos es-
tacionados nas chamadas áreas azuis 
permanecem na via pública e a fiscali-
zação exercida pelos agentes resume-se 
à verificação da utilização correta do 
estacionamento – pagamento e tempo 
de permanência. Portanto, a exigência 
de pagamento de taxa para a ocupação 

de vagas na área azul não gera o dever 
de guarda e vigilância, mas apenas o de 
gerenciar o uso adequado do espaço 
público.

“Como se vê, o espírito da cobran-
ça pela utilização do estacionamento 
em via pública, que ocorre em deter-
minadas áreas da cidade, decorre da 
necessidade de se oferecer de modo 
isonômico a um conjunto maior de cida-
dãos o uso de tais espaços, estimulando 
os pagantes a permanecerem apenas 
o tempo necessário na via, de modo a 
possibilitar que outros motoristas tam-
bém possam fazê-lo”, explica.
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Agricultores reclamam da falta de assitência das subprefeituras 
para reparar os danos das chuvas em suas plantações

Depois de fortes chuvas, os 
estragos geralmente aparecem nas 
estradas. Moradores do interior de 
Bento Gonçalves relatam, entretan-
to, que esses problemas não têm a 
ver apenas com o clima, mas tam-
bém com as péssimas condições das 
vias. No último temporal, na semana 
retrasada, por exemplo, o produtor 
agrícola Roberto Parisotto fez um 
desabafo na sua rede social, após 
ter que ajudar um vizinho a retirar 
um desmoronamento de terra que 
caiu sobre sua estufa de tomates.

“Depois de dias de muitas chu-
va meu amigo, precisando de ajuda 
para tirar um desmoronamento de 
terra e salvar sua estufa de tomates 
pediu ajuda a prefeitura mas não 
teve resposta. O negócio foi fazer 
um pequeno mutirão,eu, com ajuda 
de vizinhos e resolver parcialmen-
te o problema tiramos a lama. Pelo 
menos a união faz a força , pois se 
dependermos da prefeitura o inte-
rior esta morto”, escreveu na pos-

tagem.
Parisotto conversou com a re-

portagem da Gazeta e revelou que 
ele e mais dois vizinhos consegui-
ram desviar a água e salvar a es-
trutura, que estava comprometida. 
Ainda, ele disse que a prefeitura 
mandou ajuda apenas na quinta-
-feira (15), uma semana após o ocor-
rido.

De acordo com o agricultor,  
pelas estradas entre Tuiuty e Faria 
Lemos são escoados mais de 18 
milhões de quilos de uva e cítricos. 
“Além dos carros dos moradores,  as 
vans escolares ‘entram e saem’ (sic) 
mais de 16 vezes ao dia. É um ter-
ror para andar de carro: tem valeta 
entupida, água correndo na estrada. 
Quando chove é uma tristeza. As 
comunidades mais afetadas são de 
Veríssimo de Matos, Linha Ferri, São 
Valentim 96, Linha Atividade e Linha 
Demari”, lamenta.

Ele e os vizinhos se queixam 
do descaso da municipalidade com 

todo  o interior. “Se tivesse manu-
tenção ainda daria para fazer algu-
ma coisa, mas não fazem nada. Não 
tem asfalto, isso é promessa de po-
lítico faz tempo. Asfalto no interior 
não vem nunca, é sonhar com Papai 
Noel”, ironiza.

“Não precisamos de asfalto, e 
se tivesse estrada em boas condi-
ções já ajudaria, mas nem isso eles 
não fazem. Manutenção é uma vez 
por ano e olha lá, e a maioria das 
vezes é a gente que faz.  Se nós que-
remos  limpar uma valeta ou abrir, 
pedimos mas  ninguém atende, en-
tão a gente pega e faz que é a me-
lhor coisa que tem que fazer. Parece 
que a gente está mendigando um 
direito nosso”, reclama.

O agricultor conta também que 
um caminhão que recolhia lixo tom-
bou em suas terras na quarta-feira 
(7) e que ficou atolado mais de uma 
semana até ser retirado. Outro mo-
rador descontente, M. M., também 
produtor agrícola, diz que as des-

culpas para não arrumarem as es-
tradas são sempre as mesmas.

“É sempre a mesma história, o 
tempo tá bonito e é sempre a mes-
ma desculpa. Um dia a máquina está 
estragada, outro dia não tem di-
nheiro. Disseram que vão arrumar, 
mas a gente não sabe quando”.

Para ele, a localidade deveria 
ser asfaltada, devido à carga de pro-
dução que eles precisam escoar. O 
agricultor ainda comenta que ten-
tou abrir uma valeta e o seu trator 
ficou atolado. “A estrada está pura 
pedra, horrível. Dá pena de colocar 
o carro. Eu entendo que deu tempo-
ral, mas quando chove tem a descul-
pa que choveu.

E quando não chove? Eles ar-
rumam onde está mais estragado e 
vão tampando com brita, mas não 
arrumam parelho. Querem que a 
gente fique na colônia. Mas não dão 
importância para nós, dão pouco 
valor para o agricultor. Parece que a 
vida é só na cidade”, conclui.

Além das péssimas condições das estradas, o agricultor ainda sofre com a falta de ajuda para recuperar os estragos das 
últimas chuvas fortes que depredaram as plantações

Vizinhos se uniram para amenizar danos

Um desmoronamento de terra caiu sobre estufa de tomates

Máquina da prefeitura chegou após uma semana Agricultores lamenta o descaso com o interior

Estradas escoam mais de 18 milhões de 
quilos de uva e cítricos
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Estamos no mês de comemo-
ração ao orgulho LGBT. Na ver-
dade, a sigla correta (ou quase 
correta) é LGBTTTI. Faz uma refe-
rência aos termos Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais, 
Trasngêneros e Intersexuais. E as 
identidades sexuais não param 
por aí. Só para ilustrar as faltan-
tes nessa sigla, podemos citar os 
assexuados.

O facebook até criou um tipo 
de like que é uma bandeira do or-
gulho LGBTI. A bandeira do arco-
-íris é um símbolo da comunidade 
LGBTI, e foi criada originalmente 
com oito cores, em 1978 para 
o Dia da Liberdade Gay de San 
Francisco na Califórnia. Cada cor 
representa um aspecto diferente 
da humanidade: o rosa significa 
a sexualidade; o vermelho, vida; 
o laranja, cura; o amarelo, luz do 
sol; o verde, natureza; o turquesa, 
arte; o anil, harmonia e o violeta, 
espírito humano.

Junho não foi escolhido o mês 
do orgulho gay por acaso. O mês 
faz referência à revolta de Sto-
newall, ocorrida em Nova York, no 
dia 28 de junho de 1969, quando 
um grupo de gays resolveu enfren-
tar a frequente violência policial 
sofrida pelos homossexuais.Na-
quela madrugada de 1969, homos-
sexuais que se encontravam no 
bar gay  Stonewall Inn  resolveram 
enfrentar a ação da polícia, per-
manecendo por vários dias confi-
nados dentro dele e recebendo o 
apoio de uma multidão de gays e 
lésbicas que, amontoados do lado 
de fora, apoiavam a resistência. A 
partir de então, o episódio pas-
sou a ser considerado como o da 
libertação gay, elevando o status 
de 28 de junho, que passou a ser 
tido como O Dia Internacional do 
Orgulho Gay.

Recentemente uma advogada 
transexual subiu à tribuna do STF, 
na primeira sustentação oral de 
sua carreira, defendendo o direi-
to dos transexuais de retificarem 
nome e sexo no registro civil mes-
mo sem a cirurgia de transgenita-
lização (troca de sexo). O tribunal 
gaúcho já entende, na maioria das 
suas decisões, essa possibilidade, 
porém as decisões não são unâ-
nimes. Essa advogada transexual 
disse que se sentia bem com a 
genitália masculina, e não se sen-
tia apta a uma cirurgia mutiladora 
que colocaria em risco sua vida. É 
de se frisar que a cirurgia de trans-
genitalização é extremamente ar-

riscada e invasiva.
A fala da advogada ttansexual 

Dra. Alessandra Schmidt e Silva é 
marcante. Ela diz: “a maioria das 
travestis, transexuais e homens 
trans não teve a oportunidade 
que eu tive, estão à margem de 
qualquer tutela. Reitero: morren-
do apedrejadas.”

Em sua fala, o Procurador-
-Geral da República, Rodrigo Janot 
disse que não é cirurgia que dá à 
pessoa a condição de transexual. 
“Condicionar a realização de tal 
procedimento médico à altera-
ção do registro civil, ainda que de 
modo indireto, vai de encontro, 
dentre outros, ao direito à vida, 
à saúde, à dignidade da pessoa 
humana, ao reconhecimento, à 
liberdade, à privacidade, à não 
discriminação, valores constitu-
cionais de primeira envergadura”, 
afirmou.

“Não se pode exigir do indi-
víduo verdadeira mutilação física 
para assegurar direito constitu-
cional básico assegurado a todo 
cidadão. Certamente não será ela, 
a transgenitalização, pressuposto 
para o exercício dos direitos da 
personalidade”, completou em 
seguida Janot.

Muitas vezes a falta de identi-
ficação com o sexo genital é con-
fundida com perversão. É verdade 
que muitas travestis partem para 
a prostituição. Mas como buscar 
emprego num mundo que as vê 
como seres de outro mundo? Se 
não conseguem sequer retificar 
seu nome no registro civil, como 
vão se apresentar numa empresa? 
E como vão utilizar os vestiários 
das empresas? E os banheiros? E 
como vão encarar as risadinhas e 
o assédio sexual e moral?

E afora isso, esses cidadãos 
tem de comprovar perante a so-
ciedade que sua identidade não 
é um delírio. São constantemen-
te acusados, em juízo, de querer 
prejudicar direitos de terceiros ou 
fugir de dívidas, como se quises-
sem trocar de identidade. E é por 
esse motivo que muitas vezes o 
tribunal nega a alteração do pre-
nome e sexo. Assim, será mesmo 
necessário obriga-los (as) e uma 
violenta intervenção nos corpos 
mesmo quando não desejam? Isso 
é uma vida digna, livre, conforme 
ditado na Constituição? Não se 
quer trocar de identidade, apenas 
se quer adequar a identidade civil 
à facticidade, a concretude que 
existe no mundo real.

Camila Paese Fedrigo

Advogada. Mestranda em Direito. 
Presidente da Comissão Especial da 
Diversidade Sexual e de Gênero da 
OAB Bento Gonçalves.

Transformar em empoderada
e orgulhosa a população 
LGBT ajudará a construir
um mundo melhor

Ciência Biológicas do Campus da UCS 
de Bento recebe conceito 4 do MEC

O curso de Bacharelado em Ciên-
cias Biológicas, ofertado no Campus 
Universitário da Região dos Vinhedos, 
também celebra a boa avaliação reali-
zada pelo Ministério da Educação, com 
o conceito 4. Avaliadores do MEC reali-
zaram uma visita presencial na unidade 
universitária, entre os dias 22 e 25 de 
março, para analisarem o curso em três 
dimensões: corpo docente, infraestru-
tura e projeto pedagógico.

A coordenadora do curso, profes-
sora Raquel Cristina Balestrin, explica 
que, em relação à titulação do corpo 
docente – que possui um percentual 
de 100% de professores pós-gradua-
dos, dos quais 53,84% são doutores – 
foi emitida a nota 4,3. O curso conta 
com 65,38% de professores em regime 
de tempo integral e parcial. E ainda, 
61,53% do corpo docente tem expe-
riência profissional igual ou superior 
a dois anos em outras atividades e 
88,46% possui experiência de magisté-
rio superior de três anos ou mais. E 50% 
possuem de quatro a nove publicações 
científicas.

Segundo os avaliadores do MEC, 
a estrutura curricular implantada con-
templa, muito bem, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: flexibi-
lidade, interdisciplinaridade, acessibili-
dade pedagógica e atitudinal e articula-
ção da teoria com a prática. Além disso, 
os conteúdos curriculares implantados 
possibilitam o desenvolvimento do 
perfil profissional do egresso, consi-
derando, em uma análise sistêmica e 
global, os aspectos: atualização, aces-

sibilidade, adequação da bibliografia e 
abordagem de conteúdos pertinentes 
às políticas de educação ambiental.

Raquel informa também que outro 
ponto que contribuiu com o conceito 4 
foi a qualidade do estágio obrigatório, 
que está muito bem regulamentado, 
considerando, em uma análise sistê-
mica e global, os aspectos: carga horá-
ria, previsão/existência de convênios, 
formas de apresentação, orientação, 
supervisão e coordenação, destacando-
-se a boa infraestrutura que a unidade 
universitária oferta para a realização 
destes trabalhos.

“A infraestrutura oferecida aos 
alunos contribuiu muito para esse con-
ceito, pois no campus universitário os 
alunos têm acesso a 21 laboratórios 
de Informática, três laboratórios de 
Física, um de Química e quatro labo-
ratórios de Biologia, todos muito bem 
equipados, dando suporte ao alunos, 
experienciando a teoria vista em sala 
de aula”, explica a coordenadora. Os la-
boratórios didáticos especializados im-
plantados com respectivas normas de 
funcionamento, utilização e segurança 
atendem aos aspectos quantidade de 
equipamentos adequada aos espaços 
físicos e vagas autorizadas.

Os avaliadores consideraram as 
salas de aula para o curso muito boas, 
considerando os aspectos: quantidade 
e número de alunos por turma, dispo-
nibilidade de equipamentos, dimen-
sões em função das vagas autorizadas, 
limpeza, iluminação, acústica, ventila-
ção, acessibilidade, conservação e co-

modidade.
A biblioteca atende aos requisitos 

legais em relação ao número de exem-
plares por aluno da bibliografia básica 
e complementar. Contudo, o destaque 
fica para os periódicos especializados, 
já que a UCS tem acesso ao Portal de 
Periódicos da CAPES, que supre todas 
as demandas necessárias para a o con-
ceito 5 neste indicador.

Diferenciais
O contexto educacional foi avalia-

do com conceito 5 (nota máxima) por 
contemplar de forma excelente as de-
mandas efetivas de natureza econômi-
ca, social, cultural, política e ambiental 
da região onde a IES está inserida. Os 
objetivos do curso também receberam 
nota 5, uma vez que são possíveis de 
serem alcançados e apresentam exce-
lente coerência, em uma análise sistê-
mica e global, com os aspectos: perfil 
profissional do egresso, estrutura cur-
ricular e contexto educacional. As ati-
vidades pedagógicas apresentam mui-
to boa coerência com a metodologia 
implantada, inclusive em relação aos 
aspectos referentes à acessibilidade pe-
dagógica e atitudinal. Em linhas gerais, 
existe corpo docente e infraestrutura 
na IES que atendem de forma excelente 
ao número de vagas oferecidas.

Os trabalhos de conclusão do cur-
so (TCC) também são diferenciais e, 
segundo os avaliadores do MEC, eles 
atendem de forma excelente a todos os 
parâmetros e a unidade universitária 
em Bento Gonçalves possui uma boa 
estrutura, oferecendo condições para o 
desenvolvimento de trabalhos em dife-
rentes áreas do conhecimento.

“Em âmbito global, em cada se-
mestre busca-se refletir a biodiversida-
de e a historicidade do conhecimento, 
contemplando disciplinas relacionadas 
tradicionalmente com a ecologia, a 
botânica, a zoologia e a genética. Ao 
longo do curso são oferecidas discipli-
nas que têm servido de ferramenta às 
descobertas, análise e interpretações 
biológicas, caracterizando a Biologia 
como um estudo essencialmente inter-
disciplinar”, afirma Raquel.

Avaliadores do MEC realizaram uma visita presencial na unidade
universitária, entre os dias 22 e 25 de março

A estrutura curricular implantada contempla flexibilidade, interdisciplinaridade, 
acessibilidade pedagógica e atitudinal e articulação da teoria com a prática

O estudante do curso de Engenha-
ria Eletrônica da Universidade de Caxias 
do Sul (UCS), Maikon De Ré Perin, 25 
anos, fez um Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC), baseado no desenvolvimen-
to de um projeto de tecnologia assisti-
va. O estudante criou um protótipo de 
cadeira de rodas totalmente controlada 
por eletro-oculografia (EOG) – ou seja, 
apenas pelo movimento dos olhos. 

Interessado em bioinstrumentação, 
Perin inspirou-se para o projeto em um 
intercâmbio de 13 meses que fez na Uni-
versidade de Nevada, em Reno (EUA), 
entre 2014 e 2015, pelo extinto progra-
ma Ciência sem Fronteiras. Ao aprender 
sobre biossinais, decidiu-se por adaptar 
um projeto anteriormente executado 
no campus de Bento. Em 2014, o então 
acadêmico Marcos Magnani desenvolve-
ra um sistema de controle cervical (por 
movimentos com a cabeça) para cadeira 
de rodas.

De volta a Bento Gonçalves, Perin 
trabalhou no modelo de EOG. Primeiro, 

no TCC 1, no sistema que capta os sinais 
elétricos gerados pela movimentação 
do globo ocular. Por fim, no TCC 2, que 
será apresentado em banca no dia 5 de 
julho, fez a integração com o sistema de 
controle da cadeira. Além do professor 
orientador, Angelo Zerbetto Neto, tam-
bém coordenador do curso de Engenha-
ria Eletrônica, o estudante contou com 
a colaboração dos professores Alexandre 
Mesquita e Marilda Machado Spindola, 
integrantes do grupo de pesquisa em 
tecnologia assistiva do CARVI.

Funcionamento
O equipamento funciona a partir da 

utilização, pelo usuário, de uma máscara 
com eletrodos, que, conforme o direcio-
namento do olhar, captam o sinal elétri-
co gerado pelos movimentos musculares 
que comandam o globo ocular. Como o 
sinal de EOG tem tensão muito baixa, 
(de algumas dezenas de microvolts), o 
circuito também faz sua amplificação, na 
proporção de 1 para 1 milhão. 

Estudante da UCS cria protótipo de cadeira de
rodas  controlada pelo movimento dos olhos

Maikon Del Ré Perin demonstra como 
funciona o protótipo: recurso para
pacientes de Esclerose Lateral
Amiotrófica e tetraplégicos



Ar polar faz temperatura despencar na Serra Gaúcha
Bento Gonçalves registrou tempe-
ratura negativa no início da man-
hã desta terça-feira.
Uma nova massa de ar polar en-
trou com muita força sobre o Rio 
Grande do Sul causando uma 
acentuada queda da temperatu-
ra. Em 24 horas, a temperatura 
caiu quase 20°c na maioria das 
áreas do estado. No início da 
manhã desta terça-feira, 20, os 
termômetros marcavam -1°C em 
Bento Gonçalves. No decorrer do 
dia a temperatura sofre uma leve 
elevação e chega na máxima dos 
15°C.
Quem mora em Tramandaí, no 
litoral norte gaúcho, sentia um 
calor de 27,5°C às 10 horas de 
domingo,18, e nesta segunda-
feira,19, o termômetro marcava 
10,3°C a esta hora. De acordo 
com o site Cilmatempo, os próxi-
mos dias será ode temperaturas 
mínimas negativas e com possibi-
lidade de geada na Serra Gaúcha.
Na quarta-feira, 21, o frio já co-
meça a diminuir, com a tempe-
ratura mínima ficando em torno 
dos 5ºC, assim como aconteceu 
nesta segunda-feira, 19. A dife-
rença será que a tarde o sol deve 
esquentar um pouco mais o dia, 
com as máximas chegando nos 
18ºC.
Ar polar em Santa Catarina e no 
Paraná
A população de Santa Catarina 

também começou a sentir os efei-
tos desta nova massa de ar polar. A 
segunda-feira amanheceu bastante 
fria em todo o centro-oeste e sul do 
estado. Temperaturas 2°C a 5°C fo-
ram observadas na serra catarinense 
e no planalto sul. A menor no estado 
foi 2,7°C em São Joaquim, na região 
serrana, pela medição do Epagri-Ci-
ram. Segundo o Instituto Nacional de 
Meteorologia, a temperatura máxima 
ontem em Florianópolis foi de 30,0°C, 
o maior valor desde 11 de abril quando 
a máxima chegou aos 30,9°C.
No Paraná, o frio polar já começou a 
ser sentido nesta segunda-feira no 
oeste e sul do estado. A temperatu-
ra em Clevelândia baixou para 5,6°C 
nesta segunda-feira.

Previsão de geada
O centro desta nova e forte mas-
sa de ar polar passa entre o Rio 
Grande do Sul e o Uruguai na 
tarde desta terça-feira, 20. O cen-
tro de uma massa de ar polar é a 
região mais fria. O frio intenso vai 
ocasionar geada ampla e até de 
forte intensidade sobre o quase 
todo Rio Grande do Sul, no sul e 
centro-oeste de Santa Catarina e 
no sudoeste e no sul do Paraná.
Ainda deve gear em algumas 
áreas do Sul na quarta-feira, mas 
o frio deve diminuir bastante na 
madrugada do dia 21,quarta-feira, 
a primeira do inverno. O solstício 
de inverno ocorre à 1h24 do dia 
21 de junho.

No início da manhã desta terça-feira, 20, os termômetros marcavam -1°C em 
Bento Gonçalves
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A Expobento, a maior feira 
multissetorial do país, encerrou 
a sua 27ª edição no domingo (18) 
com número recorde de visitan-
tes: mais de 226 mil. Em relação 
a 2016, o aumento do público foi 
de 7,5%. O evento começou no dia 
8 deste mês. Para Daniel De Toni, 
diretor de Serviços e Alimentação, 
o sucesso pode ser atribuído a vá-
rios fatores, entre eles ao ingresso 
único que dava acesso a todos os 
eventos, exceto ao show da dupla 
Maiara e Maraísa. “A gente atuou 
em várias atrações. Montamos pal-
co na praça de alimentação, além 
do evento cookshow de degusta-
ção de vinho, Salão Fenavinho e a 
mostra Quer Casar Comigo?”.

O cookshow, referido pelo 
diretor, foi um projeto com 12 
chefes que deram aulas para os 

visitantes, além da degustação 
de vinho. Já o Salão Fenavinho e 
a mostra “Quer Casar Comigo?” 
eram salões tematizados. O pri-
meiro foi sobre a Fenavinho, onde 
o público pôde conferir apresen-
tações culturais típicas de corais, 
grupos musicais e teatrais que re-
mentem à tradição italiana. A feira 
iniciou em 1967, comemorando 
50 anos neste ano.

O segundo era um espaço 
com decoração clássica, na qual 
os expositores apresentaram para 
noivos e noivas seus produtos e 
serviços para casamento, além de 
incentivarem a cerimônia para ser 
realizada na Serra Gaúcha. Outro 
ponto destacado por De Toni, foi 
o espaço cedido à agroindústria 
familiar. “A agroindústria familiar 
vem a potencializar a cultura lo-

Segurança e atrações foram pontos positivos da maior feira multissetorial do país

Expobento tem recorde de público em 2017
cal, toda esta parte de gastrono-
mia, inclusive a tradição dos ante-
passados”, relata.

De acordo com o diretor, o 
seu setor  era responsável pela 
segurança interna e externa, lim-
peza de corredores e banheiros, 
atendimento assistencial como 
médicos e UTI móvel e a parte 
gastronômica. A Fundaparque 
disponibilizou 190 câmeras dis-
tribuídas em pontos estratégicos. 
A Expobento contou com mais 16 
câmeras no hall de entrada, focan-
do rostos. No estacionamento, 45 

pessoas trabalhavam na seguran-
ça, onde havia mais 8 câmeras de 
monitoramento na entrada e saída 
de veículos.

“Não teve nenhuma ocorrên-
cia, apenas duas tentativas de fur-
to, mas como fizemos um plane-
jamento foram evitadas. Tivemos 
um trabalho com a Brigada Militar. 
O momento econômico do Brasil 
reflete na parte de segurança, tor-
nando-a deficiente. Para não cau-
sar dano ao expositor e ao visitan-
te, investimos bastante. O público 
também foi muito intenso. Nos 

dias que fizeram calor, por exem-
plo, algumas pessoas se sentiram 
mal e os bombeiros ajudaram. Tí-
nhamos mais de 8 bombeiros pre-
sentes na feira”, conta De Toni.

A preparação da próxima feira 
deve se basear, segundo ele, nas 
coisas que deram certo em todos 
os setores. Para o diretor, a feira 
superou expectativas, principal-
mente a população do município. 
“A Expobento é a feira de Bento. O 
ponto positivo é para Bento Gon-
çalves”, conclui. Ainda não há data 
definida para a 28ª edição. 

Salão da Fenavinho teve temática da tradição italianaMostra quer casar comigo? foi atração da feira

Número de visitantes foi superior ao do ano passado

Mais de 200 câmeras de monitoramento garantiram a segurança do evento
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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 19200: LOUGENS PIERRE, solteiro, metalúrgico, natural de 
Gonaïves, República do Haiti, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e ROSEMINE VITAL, solteira, industriária, natural de Saint Louis du 
Sud, República do Haiti, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19201: TIAGO CABRAL DA SILVA, solteiro, pedreiro, natural 
de Serafina Corrêa-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e MARA CRISTINA SILVA DA ROSA, solteira, do lar, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19203: MARIANO PESSIN MORETTO, solteiro, estofador, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ANDRÉA FACCIN, solteira, auxiliar de escritório, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19204: LUCAS CARRARO VALDUGA, solteiro, instrutor, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e LUCIANA MANFROI, divorciada, administradora, natural de Porto 
Alegre-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19207: JÉFERSON CIGOLINI FIGUEIRA, solteiro, industriá-
rio, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ELAINE VANIA CABRAL, solteira, auxiliar de limpeza, na-
tural de Palmas-PR, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19208: DJAN RENAN DE MELO, solteiro, projetista mecâni-
co, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e LIANA DA ROSA BURATTI, solteira, estudante, natural de 
Barão-RS, residente e domiciliada em Carlos Barbosa. O Regime de 
bens será o da Comunhão Universal de Bens.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Bento Gonçalves, 20 de junho de 2017.

 
GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

Oficial Registrador. 

Maria Eduarda Sulidário, filha 
de Eduardo Sulidário e Petlin de Cas-
tro, nascida em 01/05/2017 falecida 
em 12/06/2017, moradora de Encan-
tado, Solteira

Campomar Marcelo, vigilante 
aposentado, filho de Martinho Mano-
el Marcelo e Santa Virgilina Maria Pau-
la Marcelo, nascido em 02/08/1958 
falecido em 07/06/2017, natural de  
Veranópolis, morador de Bento Gon-
çalves, Casado

Wilmar Correa, autônomo, fi-
lho de Osmar Sebastião Correa e 
Tereza Bento Correa, nascido em 
01/01/1971, falecido em 12/06/2017, 
natural de Francisco Beltrão, morador 
de Farroupilha, Solteiro

Barbarina Leite Cabral, auxiliar 
de higienização aposentada, filha de 
Pedro José Leite e Arcila de Souza Lei-
te, nascida em 27/02/1947, falecida 
em 12/06/2017, natural de Caxias do 
Sul, moradora de Bento Gonçalves, 
Divorciada

Ema Debiasi dos Santos, costu-
reira aposentada, filha de João Bap-
tista Debiasi e Maria Octavilina Costi 
Debiasi, nascida em 25/01/1948, fale-
cida em 13/06/2017, natural de Gari-
baldi, moradora de Bento Gonçalves, 
Casada

Dosolina Pedrussi, agricultora 
aposentada, filha de José Riva e Rosa 
Riva, nascida em 04/03/1932 falecida 
em 11/06/2017, natural de Poço das 
Antas, moradora de Boa Vista do Sul, 

Viúva

Angela Maria Galvan Feo, do lar, 
filha de Luiz Galvan e Josefina Rosa-
len, nascida em 06/08/1942 falecida 
em 14/06/2017, natural de Lagoa Ver-
melha, moradora de Bento Gonçalves, 
Viúva

Sebastião Bilico da Silva, agricul-
tor aposentado, filho de  Diogo da Sil-
va Bilico e Carulina Lima, nascido em 
08/12/1936, falecido em 16/06/2017, 
natural de Soledade, morador de Ben-
to Gonçalves, Viúvo

Irena Pereira Vitoria, serviços 
gerais aposentada, filha de Olimpio 
José Pereira e Maria Olivia Rodrigues, 
nascida em 12/03/1938, falecida em 
15/06/2017, natural de Vespasiano 
Correa, moradora de Bento Gonçal-
ves, Casada

Orélio Favaretto, agricultor apo-
sentado, filho de Angelo Favaretto e 
Emilia Marin Favaretto, nascido em  
10/08/1937, falecido em 16/06/2017, 
natural de Faria Lemos, morador de 
Bento Gonçalves, Solteiro

Juliano de Jesus Marins, ajudante 
de motorista, filho de Nelson de Jesus 
Marins e Maria José de Jesus Marins, 
nascido em 16/08/1996, falecido em 
14/06/2017, natural de Campo Mou-
rão - PR, morador de Avaré, Solteiro

Bruno Storti, projetista, filho de 
Raul Antonio Storti e Geni Ben Storti, 
nascido em 18/08/1992, falecido em  
16/06/2017, natural de Bento Gonçal-

ves, morador de Cotiporã, Solteiro

Alice Catarina Comachio da 
Silva, do lar, filha de Antonio Co-
machio e Anna Bacega, nascida em 
25/01/1932, falecida em 16/06/2017, 
natural de Monte Belo do Sul, mora-
dora de Bento Gonçalves, Viúva

Lorena Catarina Marin Colog-
nese, costureira aposentada, filha de 
Isaco Marin e Joana Polese Marin, 
nascida em 17/02/1940, falecida em  
16/06/2017, moradora de Bento Gon-
çalves, Casada

Eva Marques de Brito, do lar, 
filha de Antonio Marques da Silva 
e Maria Angelina Brito, nascida em  
09/09/1926, falecida em 16/06/2017, 
natural de  Arroio Grande, moradora 
de Bento Gonçalves, Viúva

Euclides João Sabedot, ferreiro 
aposentado, filho de Joaquim Sabedot 
e Rosalba Borille Sabedot, nascido em 
27/06/1950, falecido em 18/06/2017, 
natural de Antônio Prado, morador 
de Bento Gonçalves, Casado

Flora Favaretto Minuzzi, profes-
sora aposentada, filha de Frederico 
Favaretto e Henriquetta De Nicoló, 
nascida em 14/08/1924, falecida em  
18/06/2017, moradora de Bento Gon-
çalves, Viúva

Isabelle Teixeira Romanato, filha 
de Cleiton Romanato e Luciane Bach 
Teixeira, nascida em 16/06/2017, fa-
lecida em 18/06/2017, moradora de 
Bento Gonçalves, Solteira

Com cerca de 15 mil pessoas na 
missa campal, e 5 mil nas missas dentro 
do Santuário, a 139ª Festa de Santo An-
tônio contou com um público de mais 
de 20 mil pessoas.

Realizada no dia 13 de junho, as 
missas foram  presididas pelo Padre 
Gilnei Fronza, Padre Izidoro Bigolin, 
pelo Arcebispo Metropolitano de Porto 
Alegre, Dom Jaime Spengler, pelo bispo 
da Diocese de Caxias  do Sul , Dom Ales-
sandro Ruffinoni, e pelo pároco Padre 
Ricardo Fontana, além de cocelebradas 
por dezenas de padres da região. Du-

rante o dia, houve bênção individual da 
saúde com Freis Franciscanos.

Segundo o pároco da Paróquia 
Santo Antônio, padre Ricardo Fonta-
na, foi um dia de celebração e de re-
tiro espiritual, com os devotos parti-
cipando das missas e da emocionante 
procissão, recebendo os pãezinhos do 
padroeiro, e podendo rezar no Recanto 
Santo Antônio, inaugurado nesta Festa. 

“Santo Antônio foi um frade iti-
nerante, que promulgou a Palavra de 
Deus e que teve um testemunho de 
vida dos mais profundos que pudemos 

No decorrer do dia ocorreram benção individual da saúde com Freis Franciscanos

Mais de 20 mil pessoas nas celebrações de Santo Antônio

conhecer na história da humanidade. 
Por isso, festejamos com muita emo-
ção o dia do nosso padroeiro, sendo 
todos convidados a seguir o seu exem-
plo, sendo Peregrinos do Amor. Quem 
aceitou o convite de participar da Festa 
pôde vivenciar um dia diferente, cheio 
de espiritualidade e de alegria”, relata 
o pároco da Paróquia Santo Antônio, 
padre Ricardo Fontana.

 Foram distribuídos mais de 88 
mil pãezinhos do padroeiro  ao longo 
do dia, tradição que simboliza a ação 
fraterna de Santo Antônio.

Na missa campal compareceram mais de 15 mil pessoas e 5 mil nas missas do santuário

Comunidade compareceu ao santuário para receber bêncão 

Durante o dia, houve bênção individual da saúde com Freis Franciscanos
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Tenho recebido diversos casos 
de pacientes com muitas dúvidas em 
relação a encaminhamentos cirúrgicos 
que recebem de seus médicos e espe-
cialistas. Na sua grande maioria e após 
uma avaliação física, antropométrica e 
clinica podem ser considerados preci-
pitados e até mesmo desnecessários.  

Casos de hérnias de disco lom-
bares são campeãs nesses índices  e 
também são nesses procedimentos 
os maiores incidentes de erros e se-
quelas irreversíveis. Também estão 
na lista cirurgias de joelho, quadril e 
cirurgias de ombros. 

A maioria dos pacientes além da 
crença veemente na área médica bei-
rando a religiosidade carrega consigo 
o desejo de cura imediata e com a 
promessa de uma vida sem dor su-
cumbem ao procedimento.

Porem,  estatísticas mostram que 
é realmente grande o percentual de 
cirurgias ortopédicas que não alcan-
çam o objetivo principal conhecido 
como “ Sindrome da Lombar falhada”. 
Ainda sobre estatística recentemente 
foram encontrados estudos onde 
houveram reabsorção da hérnia de 
disco após tratamento conservador 
multidisciplinar ( 82,94% dos casos 
de um estudo feito na Inglaterra por 
exemplo)  , ou seja , métodos de des-

compressão e fortalecimento global 
do paciente . 

Técnicas de Quiropraxia, Oste-
opatia , Fisiotrerapia clinica, Reabi-
litação Funcional, Pilates clinico e 
musculação tem se mostrado extre-
mamente eficazes nesse fenômeno. 
infelizmente temos hoje, uma peque-
na fatia da população médica pres-
crevendo esses tratamentos antes da 
decisão cirúrgica. Não entrarei aqui 
em questões mercadológicas nem 
discutirei métodos e decisões médi-
cas para tais procedimentos, porém 
os números não mentem e as pesqui-
sas tem mostrado muito avanço nes-
se sentido. 

Os avanços da medicina são re-
almente grandes no que se refere a 
tratamentos de patologias e doenças 
degenerativas mas creio que a nossa 
ortopedia carece de maior abertura e 
dialogo com profissionais do corpo 
e que atuam com o corpo em movi-
mento. 

Faz-se necessário um trabalho 
em equipe pre cirúrgico e não apenas 
pôs cirúrgico onde todas as técnicas 
sejam tentadas afim de evitar a expo-
sição do paciente a qualquer proce-
dimento invasivo e principalmente 
submeter o mesmo ao ambiente hos-
pitalar sem real necessidade.

Aline Rodrigues 

Personal Trainner (CREF 024163)
Especialista em Atividade Física,
Saúde e Quiropraxia
Mestre em Ciência do Movimento
Humano 

Tratamento cirúrgico ou 
tratamento conservador?

Estudo diz que banho quente e caminhada
queimam a mesma quantidade de calorias

Pesquisadores da Universidade 
de Loughborough, no Reino Unido, 
revelaram que tomar banho quen-
te de banheira ajuda no controle de 
açúcar no sangue, auxiliando no tra-
tamento de diabetes, e também a 
queimar calorias. 14 homens foram 
voluntários do estudo, e participaram 
de dois testes projetados para elevar 
sua temperatura corporal, no qual a 
equipe analisou quantas calorias fo-
ram queimadas em cada sessão.

No primeiro teste, os homens 
precisavam pedalar por uma hora. No 
segundo, relaxar pelo mesmo período 
em banheiras a temperaturas de 40° 
C. Embora o ciclismo tenha queimado 
mais calorias, o banho quente queima 
mais calorias que uma caminhada de 
30 minutos (cerca de 130).

“A resposta do açúcar no sangue 
a ambas as condições foi semelhante, 
mas o pico de açúcar depois de co-
mer foi cerca de 10% menor quando 
os participantes tomaram um banho 
quente em comparação à quando eles 
se exercitaram”, afirmou o autor do 
estudo, o médico Steve Faulkner.

Além disso, a pesquisa sugere 
que o aquecimento passivo do banho 
quente pode contribuir para a redu-

ção da inflamação crônica, que mui-
tas vezes está presente em doenças 
de longo prazo, como o diabetes tipo 
2.

Contudo, os pesquisadores acon-

selham manter uma dieta balanceada 
e prática de exercícios físicos aliados 
ao banho para conseguir essas vanta-
gens.

Tomar banho quente ainda auxilia no tratamento à diabetes

Sabonetes antibacterianos
aumentam aos riscos de câncer

A agência americana de medica-
mentos e alimentos (FDA, na sigla em 
inglês) proibiu no último ano a utili-
zação de 19 ingredientes químicos 
nos sabonetes antibacterianos comer-
cializados no país. De acordo com o 
órgão, essas substâncias – entre as 
quais estão o o triclosan, comum em 
sabonetes líquidos, e o triclocarban, 
presente na maior parte dos sabone-
tes em barra -, além de não terem se 
mostrado mais efetivas que os tradi-
cionais, podem trazer danos para a 
saúde, como problemas ao sistema 
imunológico, propiciam a resistên-
cia bacteriana e estão associadas ao 
desenvolvimento de alguns tipos de 
câncer. 

“Os consumidores podem pensar 
que os sabonetes antibacterianos são 
mais efetivos para evitar os germes, 
mas não existe evidência científica 
de que sejam melhores que água e 
sabão comum. Alguns dados, ainda 
por cima, sugerem que os ingredien-
tes antibacterianos podem fazer mais 
mal do que bem em longo prazo.”, 
disse Janet Woodcok, diretora da di-

visão de drogas da FDA.
Segundo Theresa Michele, que 

trabalha na área de cuidados pessoais 
da FDA, 40% dos produtos não mé-
dicos que estão no mercado contêm 
ao menos um dos ingredientes agora 
proibidos. Os fabricantes têm um ano 
para cumprir as novas regras e, inclu-
sive, alguns já começaram a retirar 
de seus produtos os ingredientes em 
questão. A proibição não inclui gel 
antisséptico, lenço umedecido nem 
produtos antibacterianos utilizados 
em hospitais e centros de saúde.

Brasil
Em 2012 a Proteste avaliou a 

eficácia de 12 sabonetes para acabar 
com quatro tipos de bactérias: Es-
cherichia coli presente no intestino 
grosso e nas fezes humanas, Pseu-
domonas aeruginosa, causadora da 
infecção hospitalar, Serratia marces-
cens, que ataca o sistema urinário e 
respiratório e a Staphylococcus au-
reus que causa infecções na pele e até 
pneumonia.

Oito sabonetes eliminaram a 

bactéria Escherichia coli, presente no 
intestino grosso e nas fezes humanas. 
Dos cinco sabonetes que anunciavam 
proteger a pele contra o S. aures, 
somente o Dettol em barra confir-
mou sua ação. Protex e Lifebuoy, nas 
versões sólidas, garantem eliminar 
a S. marcescens, mas só o Lifebuoy 
conseguiu. Embora não indiquem 
ação bactericida específica em seus 
rótulos, Granado Antisséptico, Ypê e 
Racco e Protex demonstraram ação 
antibacteriana. Por sua vez, o Protex, 
que afirma eliminar 99,9% das bacté-
rias presentes na pele, não cumpriu o 
prometido.

Na época, a  Proteste pediu à 
Anvisa a padronização dos testes de 
eficácia bactericida realizados pelos 
fabricantes.

Anvisa
A Anvisa informou, em comuni-

cado por e-mail, que no Brasil exis-
tem 215 produtos notificados como 
sabonetes antissépticos que contém 
o Triclosan e 110 com Triclocarban. 
Ainda segundo a agência, o Triclosan 
tem seu uso previsto para qualquer 
produto de higiene pessoal, cosméti-
co ou perfume com a função de con-
servante numa concentração máxima 
de 0,3%. O componente também pode 
ser utilizado com outras funções ou 
concentrações desde que  sua segu-
rança e eficácia sejam cientificamente 
comprovadas.

O Triclocarban também é con-
siderado um conservante, com con-
centração máxima de 0,2% e pode ser 
utilizado com outras funções, desde 
que em produtos destinados a serem 
enxaguados, com concentração máxi-
ma de 1,5%.

A Anvisa ressaltou que “tomou 
conhecimento dos recentes dados 
relacionados aos riscos decorrentes 
do uso destas substâncias em cosmé-
ticos e está estudando a necessidade 
de revisão da regulamentação”.

De acordo com a FDA, os sabonetes antibacterianos feitos com as substâncias
triclosan e triclocarban fazem mal para a saúde 
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Dieta anticortisol é importante para a 
pressão e diminuir queima calórica
Confira os alimentos que ajudam a balancear o hormônio e quais devem 
ser evitados

O cortisol é um hormônio im-
portante quando está em quantida-
des normais, principalmente para 
manter o organismo preparado para 
situações de perigo. “Ele ajuda a 
manter a pressão e diminui a quei-
ma calórica para poupar energia em 
caso de risco”, explica a endocrino-
logista Alessandra Rascovski.  

O problema é que nosso orga-
nismo não faz a diferenciação entre 
uma situação de risco real e imagi-
nária. Assim, em momentos de es-

tresse no trabalho, por exemplo, o 
corpo também irá interpretar que 
estamos em perigo e liberar o cor-
tisol. “Quando temos um caso de 
estresse crônico hiperestimulamos 
a produção de cortisol”, diz Rasco-
vski. 

O excesso deste hormônio pode 
causar uma série de complicações. 
Ele aumenta o risco de diabetes, hi-
pertensão arterial e depressão e em 
casos extremos, como a Síndrome 
de Cushing, pode levar a uma atro-

fia muscular. 
Outro problema é que o corti-

sol a mais estimula o acúmulo de 
gordura abdominal. “Isto ocorre 
porque o hormônio mobiliza o gli-
cogênio, forma de açúcar guardada 
no fígado, que vira açúcar na circu-
lação sanguínea e como ele não é 
utilizado, passa a ser depositado no 
abdômen”, esclarece Rascovski. 

Além do estresse, existem ou-
tros fatores que podem levar ao 
excesso de cortisol. “Tumor suprar-
renal ou tumor na hipófise, que 
também podem originar a Síndro-
me de Cushing, uso de corticoide 
como medicamento e a obesidade”, 
observa a endocrinologista Rosana 
Radominski, diretora do departa-
mento de obesidade da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Me-
tabologia. Caso você suspeite que 
possa sofrer com o excesso de cor-
tisol, a recomendação é se consultar 
com um endocrinologista.

Mudanças na alimentação e nos 
seus hábitos podem contribuir para 
a diminuição do excesso de cortisol, 
especialmente nos casos em que ele 
é decorrente do estresse, e conse-
quentemente ajudar no emagreci-
mento. Porém, saiba que essas mu-
danças só vão surtir efeito em quem 
realmente for diagnosticado com o 
problema hormonal.

A importância do sexo para 
uma vida saudável

Se você acredita na máxima 
“tudo que é bom, engorda”, esque-
ceu de uma exceção: o ato sexual. É 
bom, de graça, saudável e ainda aju-
da a emagrecer. Vamos começar por 
essa última vantagem. A perda calóri-
ca por ato sexual pode variar de 100 
a 150 calorias.”Isso corresponde a 
caminhar 20 minutos em ritmo mo-
derado”, compara a sexóloga Lúcia 
Pesca.

Mais importante que a perda 
calórica, porém, é o bem que o sexo 
faz. “Os batimentos cardíacos são 
acelerados, os órgão internos mas-
sageados, a circulação sanguínea e 
a linfática intensificadas. A produção 
de hormônios e endorfinas contribui 
para uma sensação de bem-estar, 
sendo um excelente antídoto para 
a depressão e a ansiedade”, lista 
Amaury Mendes, médico e sexólogo.

Por todos esses motivos, a Or-
ganização Mundial da Saúde, desde 
2000, inclui o sexo como um dos pré-
-requisitos para a qualidade de vida, 
tão importante quanto praticar exer-
cícios e se alimentar bem.

Corpos que conversam
“A carícia sexual incentiva a pro-

dução de substâncias que, entre ou-
tros efeitos, promovem sentimentos 
de afeição e de proteção em relação 
ao parceiro”, explica Lúcia Pesca. No 

dia a dia, isso pode representar uma 
atitude mais generosa, menos defen-
siva e mais cúmplice com o outro. 
O casal se torna mais unido, baixa a 
guarda e passa a associar o parceiro a 
momentos de alegria e êxtase. Além 
disso, o sexo pode ser um fator des-
complicante” na vida a dois, redu-
zindo a quantidade de sessões D.R. 
(discussão da relação), tão temidas e 
rejeitadas pelos homens.

Sozinha, com prazer
Proporcionar-se satisfação se-

xual é um importante meio de me-
lhorar a autoestima e a intimidade 
com o próprio corpo. “A masturba-
ção é fazer amor consigo mesma, é 
cuidar-se e investigar os seus cami-
nhos para adquirir prazer”, afirma a 
sexóloga Lúcia Pesca. Sem estímulo 
para ir sozinha? Então prepare um 
momento para você. Uma taça de 
vinho, um filme ou um livro erótico 
podem acompanhá-la. Mas os espe-
cialistas garantem que o que fun-
ciona mesmo é a mulher colocar a 
imaginação para funcionar. Confie no 
corpo: assim que você começar sua 
historinha, ele vai procurar o prazer 
instintivamente. O importante é dei-
xar o julgamento, os preconceitos 
e qualquer vergonha de lado. Nesse 
script, é você quem manda. Deixe-se 
guiar livremente.

A Organização Mundial da Saúde, desde 2000, inclui o sexo como um dos
pré-requisitos para a qualidade de vida, tão importante quanto praticar exercícios e 
se alimentar bem

Antibiótico e sedativo ganham 
versões genéricas

Com custo mais acessível, os 
genéricos chegam ao mercado com 
pelo menos 35% a menos do valor. A 
Anvisa publicou, na última semana, o 
registro de mais dois medicamentos 
genéricos inéditos: o genérico malea-
to de levomepromazina e o genérico 
limeciclina. 

O maleato de levomepromazina 
age no Sistema Nervoso Central (SNC) 
através de sua propriedade antidopa-
minérgica (que inibem a estimulação 
excessiva do SNC). A ação esperada 
é a sedação e a melhora de quadros 
mentais, como por exemplo, a ansie-
dade em pacientes psicóticos. O ge-
nérico maleato de levomepromazina 
comprimidos revestidos de 100 mg, 
cujo medicamento de referência é o 
Neozine, foi registrado pela empresa 
Hipolabor Farmacêutica Ltda.

Já a limeciclina é indicada para o 
tratamento de infecções sensíveis às 
tetraciclinas. Na dermatologia, o pro-

duto é indicado para o tratamento da 
acne vulgar e da rosácea. É inclusive 
um antibiótico eficaz contra micro-
-organismos sensíveis. O genérico li-
meciclina cápsulas duras de 150 e 300 
mg, cujo medicamento de referência 
é o Tetralysal, foi registrado pela em-
presa EMS S/A.

Mais de 22 mil pessoas foram 
vacinadas este ano em Bento
Campanha da vacinação encerrou no último dia 9 e superou meta
 inicial dos 90%

A Campanha contra a Gripe, 
encerrada oficialmente na sexta-
-feira, 9, superou meta de vacina-
ção em Bento Gonçalves. Segundo 
o setor de imunizações, da Secre-
taria Municipal de Saúde, 22.564 
pessoas receberam a dose, o que 
representa 90,2%, ultrapassando a 
meta inicial de 90%.

O setor contabilizou, ainda, 
mais 10.044 aplicações, corres-
pondentes a professores atuantes 
na rede pública e privada, doentes 
crônicos e público em geral, sendo 
que estes não incluem na contagem 
para atingir a meta.

Foram imunizados 4.846 crian-
ças, 12.919 idosos, 958 gestantes, 
254 puérperas, 3.587 trabalhadores 
da área da saúde, 1.617 professo-
res, 4.027 crônicos e 4.346 público 
em geral.

Está disponível apenas a segun-
da dose para as crianças primovaci-
nas, ou seja, aquelas que recebem a 
vacina pela primeira vez e necessi-
tam de uma segunda dose, com um 
intervalo de 30 dias.

Estado não atinge a meta
O Rio Grande do Sul encerrou 

a campanha de vacinação conta a 
gripe com 85,08% das pessoas que 
fazem parte dos grupos prioritários 
imunizadas, e 82,75% na contagem 
total, conforme informou a Secreta-
ria Estadual da Saúde nesta terça-

-feira (13).
Com isso, o estado não atingiu 

a meta estipulada, que era de vaci-
nar 90% do público-alvo. 

14 mortes por gripe no 
ano

O último boletim da secretaria 
mostra que 14 pessoas morreram 
por gripe no estado desde o come-
ço do ano. São nove vítimas com 

Influenza A (H3N2), de 96 casos 
notificados, duas com subtipo não 
especificado, duas com Influenza 
B, de 17 casos, e uma com infecção 
por Influenza A (H3N2) e Infuenza 
B, de dois casos notificados.

Apenas um caso de Influenza 
A (H1N1) foi notificado neste ano, 
com nenhum registro de morte. Em 
2016 foram 1.102 casos, com 155 
vítimas.

Foram imunizados 4.846 crianças, 12.919 idosos, 958 gestantes, 254 puérperas, 
3.587 trabalhadores da área da saúde, 1.617 professores, 4.027 crônicos e 4.346 
público em gerals

Mudanças na alimentação e nos seus hábitos podem contribuir para a diminuição 
do excesso de cortisol

A ação esperada é a sedação e a melhora 
de quadros mentais
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Oh, Mãe querida, nossa Senho-
ra Aparecida,
Oh, Santa Rita de Cássia,
Oh, meu Glorioso São Judas , 
Protetor da causas impossíveis,
Oh, Santo Expedito, o Santo da 
última hora,
Oh, Santa Edwiges, a Santa dos 
Necessitados
Vós que conheceis meu coração 
angustiado,
intercedei junto ao PAI por mim ( 
pedir a graça).
Eu vos Glorifico e Vos louvo 

sempre.
Curvar-me-ei diante de vós
(rezar) Pai Nosso, Ave Maria e 
Glória Deus Pai
Confio em DEUS com toda as 
minhas forças, e peço que ilumi-
ne o mmeu caminho e a minha 
vida.
Amém
(rezar por três dias seguidos. 
Publicar e acender uma vela na 
igreja para sua propagação).
Sua graça será alcançada, por 
mais difícil que seja.

Oração para pedido Especial

Atletas bento-gonçalvenses se
consagram campeões
brasileiros de Muay Thai
Ao todo, oito  atletas da Garra Team de Bento 
Gonçalves conquistaram o título brasileiro
integrando a seleção gaúcha

Os atletas da equipe Garra 
Team de Bento Gonçalves integra-
ram a seleção gaúcha no Campeo-
nato Brasileiro de Muay Thai, rea-
lizado no último final de semana, 
nos dias 17 e 18 de junho, no Rio 
de Janeiro, promovido pela Con-
federação Brasileira de Muay Thai 
- CBMT e pelo Gran Mestre Artur 
Mariano.

Ao todo, oito atletas de Bento 
Gonçalves conquistaram o título 

da competição, ajudando a sele-
ção gaúcha a se consagrar campeã 
por equipes do torneio. 

Dentre os atletas, destaca-se 
o tricampeão mundial Jussemar 
Noskoski, que conquistou mais 
uma vez o título brasileiro, obten-
do novamente uma vaga para o 
Mundial de Muay Thai de 2018, re-
alizado em março do próximo ano, 
na Tailândia.

Dentre os atletas, destaca-se o tricampeão mundial Jussemar Noskoski, que
conquistou mais uma vez o título brasileiro

Campeões:
Kauã dos Santos até 51kg cadet
Guilherme Borges até 60 YouTh
Anailton Lisboa até 63.5 kg Youth
Danrlei Lavandoski 75 youth
Kalliel soares ate 86 kg youth
Renato Rossato até 75 kg sênior
Jussemar Noskoski até 86 kg sê-
nior
Joelmir Michele até 86 kg sênior 

estreante
Vice-campeões:
Cleiton cordeiro ate 67 kg sênior
Anderson Giuriatti até 75 kg sê-
nior
Estevao Beninca até 81 kg sênior 
3º lugares:
Diego Baldissera 67 kg sênior
Adilson Silva 63.5 kg sênior
Mauri de Moura 63.5 kg sênior

Resultado dos bento-gonçal-
venses no Campeonato Bra-
sileiro de Muay Thai 2017:

BGF recebe a ACBF no clássico
serrano pela Liga Gaúcha de Futsal
Equipe de Vaner Flores visa conquistar sua primeira vitória em casa para 
se reabilitar na competição

O Bento Gonçalves Futsal en-
frenta, nesta quarta-feira, dia 21, a 
Associação Carlos Barbosa de Fut-
sal (ACBF), às 20h, no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes, em confronto 
válido pela 7ª rodada da Liga Gaú-
cha de Futsal.

Almejando se reabilitar na 
competição, a equipe de Vaner 
Flores espera vencer a ACBF no 
clássico serrano para sair da zona 
de rebaixamento. 

Na rodada passada, jogando 
fora de casa, o BGF foi superado 
pelo América, em Tapera, pelo pla-

7º Rodada:
ASIF 5 x 3 América
ATCEL 6 x 3 SASE
Segunda-feira, dia 19
AES x Atlântico
ABELC x Assoeva
ALAF x Guarany
Quarta-feira, dia 21
BGF x ACBF

car de 5 a 2, resultado que colocou 
a equipe bento-gonçalvense na pe-
núltima colocação da competição 
com 4 pontos conquistados.

Já o seu adversário de quarta 
se encontra na 6ª posição com dez 
pontos somados. A equipe de Ben-
to ainda não conquistou nenhuma 
vitória atuando em seus domínios. 

Até então, o Atlântico de Ere-
chim lidera a competição com 15 
pontos conquistados, seguido 
pelo Ibirubá, com 12, e o Sobra-
dinho, com 11 pontos. Na zona 
de rebaixamento, BGF e ATCEL de 

Caxias do Sul ocupam as últimas 
posições na tabela.

Feminino e Sub-17 da ACBF goleiam no final de semana
As equipes feminina e do Sub-17 

da Associação Carlos Barbosa de Fut-
sal (ACBF) jogaram pelo Estadual nes-
te final de semana e conquistaram os 
três pontos com grandes goleadas 
em seus jogos.

As meninas receberam a AMF, 
de Marau, no sábado, pela 4ª roda-
da. Sem dificuldades, a ACBF aplicou 
14x1. Os gols foram marcados por 
Giu (4), Pati (3), Marcella (3), Mari (2), 
Tammy e Mayara. A equipe laranja já 
soma 9 pontos em quatro partidas. O 
próximo jogo será no dia 24 contra a 
ASAF, em Santo Ângelo.

A garotada do Sub-17 jogou no 
domingo, em Carlos Barbosa, con-

tra o Bento. Os meninos venceram 
por12x3 e seguem com 100% de 
aproveitamento em três jogos. Os 
gols foram marcados por Pedro (2), 

Henri (2), Mika (2), Gabriel (2), Ian, 
Mateus, Lucas Lopes e Rafael. O pró-
ximo compromisso será no dia 25 
contra o Bella, em Caxias do Sul.

Sexta-feira, 23/06
Estadual Sub-20 – Bella x ACBF – 
20h30
Sábado, 24/06
Estadual Feminino – ASAF x ACBF 
– 20h
Domingo, 25/06

Estadual Sub-15 – Bella x ACBF 
– 16h
Estadual Sub-17 – Bella x ACBF 
– 17h30

Estadual Sub-20 – SER Alvorada 
x ACBF – 16h

Próximos compromissos das
categorias de base:
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Farrapos é campeão gaúcho pelo 
oitavo ano consecutivo
Equipe bento-gonçalvense derrotou o San Diego pelo placar de 39 a 20, 
mantendo a sua hegemonia no estado

O Farrapos conquistou pela 
oitava vez consecutiva o título de 
Campeão Gaúcho. A equipe de Ben-
to mostrou superioridade, manten-
do a sua hegemonia no estado e 
conquistando o título estadual pela 
oitava vez consecutiva e novamente 
de forma invicta.

Enfrentando na final o San Die-
go, em confronto realizado na tarde 
do último sábado, dia 17,  no Está-
dio da Montanha, a equipe bento-
-gonçalvense conquistou a vitória 
pelo placar de 39 a 20, levantando a 
taça de Octacampeão Gaúcho e tam-
bém da Liga Sul. 

Com um grande público presen-
te no Estádio da Montanha, o Farra-
pos entrou em campo desestabiliza-
do e surpreendido pelos adversários 
nos primeiros minutos. A equipe do 
San Diego abriu o placar logo em sua 
primeira descida ao ingoal, com try 
de Michel e conversão efetiva, 7 a 0. 
Permanecendo no ataque, a equipe 
visitante pressionou os donos da 
casa para ampliar o marcador, mas 

foram impedidos pela boa defesa da 
equipe serrana.

O Farrapos diminuiu o placar 
com try de Vini, o qual recém havia 
entrado em campo. A virada veio no-
vamente através de Vini, o qual rece-
beu bom passe de Scopel para che-
gar a linha de ingoal e marcar o seu 
segundo try na partida. O San Diego 
descontou com penal convertido 
por Disyuta, terminando a primeira 
etapa com placar de 12 a 10. 

Na etapa final, novamente Vini, 
um dos destaques da partida, ano-
tou mais um try para o Farrapos. 
A equipe do San Diego diminuiu a 
vantagem com mais um penal efe-
tivo de Disyuta, mas não demorou 
muito para o Farrapos novamente 
se distanciar no marcador, anotando 
mais um try, desta vez com Facundo 
Flores, após boa corrida de Ângelo.

Sentindo o desgaste físico, a 
equipe visitante já não conseguia 
mais segurar o poderio ofensivo do 
Farrapos, o qual passou a controlar 
as ações da partida. Vini marcou o 

seu quarto try na partida para o Far-
rapos, 32 a 13. O San Diego conse-
guiu diminuir com try anotado por 
Tales, mas Lafa sacramentou a vitó-
ria do Farrapos pelo placar de 39 a 
20, conquistando o seu oitavo título 
gaúcho. 

Além da conquista da competi-
ção estadual, o Farrapos comemorou 
o inédito título de campeão da Liga 
Sul de Rugby, torneio preparatório 
para o Super 8. Com a derrota do 
Desterro para o Curitiba, o Farrapos 
confirmou a liderança e, consequen-
temente, o título da competição.

Campeonato
Gaúcho de

Rugby de 2017:
Final: Farrapos 39 x 20 San Diego
Disputa de 3º lugar: S.C. Rugby 
25 x 21 Charrua

 Além da conquista da competição estadual, o Farrapos comemorou o inédito título de campeão da Liga Sul de Rugby

São Luiz derrota o Avenida e é 
campeão da Divisão de Acesso

Foi por pouco, mas não foi em 
2017 que o Avenida conquistou pela 
segunda vez o título da Divisão de 
Acesso. Depois de empatar com o 
São Luiz em 1 a 1 na partida de ida, 
no fim de semana passado, nos Euca-
liptos, a igualdade de 0 a 0 no jogo 
de volta neste sábado, 17, no Está-
dio 19 de Outubro, em Ijuí, levou a 
decisão para os pênaltis. Nem a tor-
cida, que compareceu em peso para 
apoiar o time da casa, assustou. A 
decisão aconteceu somente na déci-
ma cobrança, quando Moisés Baiano 
perdeu e o goleiro Jonatas converteu 
para o time de Ijuí, acabando em 9 a 
8 para o São Luiz.

Primeiro tempo
A primeira chance da partida foi 

criada pelos donos da casa. Léo Mi-
neiro, que disputava com Hyantony 
a artilharia do campeonato, avançou 
em velocidade aos cinco minutos, 
invadiu a área e finalizou, mas Rodri-
go conseguiu evitar o gol, fazendo 
o primeiro milagre da partida. Aos 
15, Xaro passou por Itaqui, entrou 
na área e acionou Ari, que mandou 
alto demais, desperdiçando mais uma 
chance para o time de Ijuí abrir o pla-
car.  

A primeira vez que o Avenida le-
vou perigo ao gol defendido por Jona-
tas foi aos 30 minutos. Em cobrança 
de falta, Itaqui buscava Hyantony no 
canto direito. O atacante só precisava 
empurrar pra dentro, mas o jogador 
errou e a bola ficou com o goleiro. O 
Periquito começou a crescer na parti-
da e teve mais uma oportunidade aos 
34 minutos. Maurício avançou pela 
esquerda e chutou cruzado. A bola 
passou pelo goleiro, mas acabou sain-
do pra fora. O time comandado por 
Fabiano Daitx perdeu mais uma chan-
ce clara aos 38. Em jogada individual, 
Hyantony se livrou dos marcadores, 
ficou frente a frente com o goleiro 
mas, na hora de finalizar, mandou 
alto demais, desperdiçando a melhor 
chance até então.

Segundo tempo
O Avenida já começou a segunda 

etapa mostrando que queria trazer 
a taça para Santa Cruz. No primeiro 
minuto, Felipe Tchelé avançou em 
velocidade pela esquerda e finalizou 
de longe. No entanto, a bola foi alta 
demais. Pouco depois, aos quatro, o 
Periquito teve mais uma chance de 
abrir o marcador. Márcio Reis cruzou 
na área, Maurício dominou e finalizou 
de canhota, obrigando Jonatas a fazer 
mais uma grande defesa. 

A falta de oportunidades criadas 
pelo time da casa começou a deixar 
os torcedores do São Luiz nervosos. 

Insatisfeitos com o empate, eles pe-
diam mudanças na equipe. A pressão 
vinda da arquibancada parece ter 
ajudado o time de Ijuí, que criou a 
primeira chance da etapa final aos 14 
minutos. Jean Dias cabeceou muito 
bem e Rodrigo fez mais um milagre, 
para sorte do Periquito. Aos 27 minu-
tos, foi a vez de Ari puxar o contra-
-ataque. Pela direita, ele avançou, 
se livrou de Toto e finalizou. Coube, 
mais uma vez, a Rodrigo ser crucial e 
ficar com a bola. 

A partir dos 30 minutos, a parti-
da ficou ainda mais tensa. O Avenida 
já não conseguia mais encontrar es-
paços para criar e o time da casa pas-
sou a dominar as ações do jogo. Aos 
31, o torcedor avenidense quase viu 
o São Luiz abrir o marcador em uma 
bola parada. Ronaldinho Gramadense 
cobrou uma falta quase perfeita e Ro-
drigo espalmou. No entanto, o golei-
ro quase foi traído pela redonda, que 
bateu na trave e quase morreu dentro 
das redes. Foi por pouco! Aos 48, Léo 
Mineiro ainda cabeceou mais uma 
vez, mas a bola foi para fora. Com o 
placar zerado, a decisão foi para os 
pênaltis.

Pênaltis
Itaqui, do Avenida, foi o primei-

ro a cobrar. O jogador mandou uma 
bomba no meio do gol, sem chan-
ce para Jonatas pegar. Léo Mineiro, 
do São Luiz, empatou para o São 
Luiz. Roger, o segundo a bater para 
o Periquito, viu sua cobrança sendo 
defendida por Jonatas e Maicon co-
locou o time da casa na frente. Pau-
linho Simionato converteu e Rodrigo 
defendeu o chute de Xaro, terceiro 
a cobrar, deixando tudo igual.  Na 
quarta cobrança, Alexandre bateu no 
canto direito e Jonatas caiu no lado 
esquerdo. Matheus empatou. Márcio 
Reis viu seu gol ser defendido, mas 
o árbitro anulou porque Jonatas se 
adiantou. O jogador cobrou, de novo, 
e mandou para o fundo da rede. Mas 
a comemoração durou pouco, já que 
Ronaldinho Gramadense empatou. 

Nas cobranças alternadas, todos 
jogadores converteram até chegar 
na décima rodada. Reinaldo, Valença, 
Luiz Henrique e Toto marcaram para 
o Avenida. Ricardo, Lauro, Zé Lucas e 
Caetano deixaram tudo igual para o 
São Luiz. Moisés Baiano, no entanto, 
não conseguiu balançar as redes. O 
goleiro Jonatas partiu para cobrar e, 
se fizesse, daria o título ao São Luiz. E 
foi o que aconteceu. No fim da parti-
da, as duas torcidas cantaram “ão, ão, 
ão, primeira divisão”, comemorando, 
afinal de contas, o acesso de ambas 
para a elite do futebol gaúcho no ano 
que vem.

O jogo acabou em 9 a 8 para o São Luiz

o Farrapos entrou em campo desestabilizado e surpreendido 
pelos adversários nos primeiros minutos Lafa sacramentou a vitória do Farrapos pelo placar de 39 a 20
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Deputados aprovam emenda que tira
Brigada de guarda externa dos presídios

Os deputados gaúchos apro-
varam em primeiro turno uma pro-
posta que retira as atribuições da 
Brigada Militar a exclusividade da 
segurança externa dos presídios do 
Estado. 

A sessão foi na última terça-fei-

ra (13), em Porto Alegre. A proposta 
altera o artigo 129 da Constituição 
do Rio Grande do Sul.

O segundo turno de votação 
será em julho. Ao todo, 51 deputa-
dos votaram, sendo 35 a favor e 16 
contra.

Idosa cai no conto do bilhete
Uma idosa caiu no conto do 

bilhete na manhã de quarta-feira 
(14). De acordo com o registro po-
licial, a mulher de 70 anos aguarda-
va ônibus em uma parada no bairro 
Botafogo, quando uma jovem apa-
receu dizendo que possuía um bi-
lhete premiado mas que precisava 
de ajuda para sacar o valor.

Uma segunda mulher estacio-
nou um carro próximo à parada e 

disse ser filha de um famoso ad-
vogado da cidade. Ela se propôs 
a verificar o cartão da vítima em 
troca de um valor sobre o prêmio. 
A idosa então entregou o cartão e 
forneceu a senha dele.

As mulheres saíram para veri-
ficar o cartão e disseram que re-
tornariam, mas não voltaram. Foi 
sacada a quantia de R$2.000 da 
idosa.

Foragido é capturado na 
Cidade Alta

Uma equipe da Brigada Militar 
realizava patrulhamento de rotina, na 
manha de quarta-feira (14), na Rua Au-
gusto Geisel, quando ao abordar um 
homem descobriu-se que ele era um 

foragido da prisão. O indivíduo tinha 
uma tornozeleira na perna esquerda 
que estava com a presilha rompida. O 
homem, de 36 anos, foi recolhido ao 
Presídio Estadual.

Furto à residência no Ouro Verde
Um morador da Rua Domenico 

Carini, no bairro Ouro Verde, compa-
receu à Delegacia para denunciar um 
furto à sua residência, na manhã de 
quarta-feira (14).

De acordo com o registro, a es-

posa do homem saiu do interior da 
casa para estender roupas no pátio 
por volta das 6 da manhã e deixou 
a porta da cozinha aberta. Ao retor-
nar, ela constatou o furto de objetos 
como carteira, cartões e celular.

Roubos à pedestres durante
a semana

Dois registros de roubos a pedes-
tres foram feitos durante a semana 
passada.

O primeiro foi na segunda-feira 
(12), quando um homem de 27 anos 
que caminhava na Rua 10 de novem-
bro, na Cidade Alta, por volta das 
19h30 da noite, foi abordado por um 
indivíduo armado com uma faca.

O criminoso roubou um celular 
Motorola e fugiu do local. Já o se-

gundo boletim de ocorrência foi na 
quarta- feira (14). A vítima dessa vez 
foi uma mulher de 34 anos. Ela estava 
no bairro Maria Goretti, por volta das 
07h40 da manha, quando dois indiví-
duos se aproximaram e anunciaram o 
assalto.

Um deles agarrou-lhe pelos bra-
ços e tentou pegar sua bolsa, já o 
segundo roubou-lhe o celular. Eles 
fugiram a pé.

Lesão Corporal no Progresso
Uma mulher registrou ocorrência 

contra o ex-marido. De acordo com 
o registro, no sábado (17), por volta 
das 18h, ela foi até a casa do homem, 

no Bairro Progresso, cobrar a pen-
são atrasada do filho de ambos, de 2 
anos. O acusado, de 21 anos, então a 
agrediu com socos e pontapés.

Furtos no Vale dos Vinhedos
Dois furtos foram registrados 

no Vale dos Vinhedos entre sába-
do (17) e a madrugada de domin-
go (18).

Uma jovem de 17 anos esta-
va em uma festa que acontecia na 
localidade, quando notou que seu 
celular Moto G, havia sido furtado.

Já o segundo caso também foi 
contra uma menor de idade que 
chegava em outra festa.

A adolescente de 15 anos se-
gurava um celular Iphone 5S na 
mão, quando um homem passou 
e pegou o aparelho, fugindo em 
seguida.

Preso é recapturado no Tancredo Neves
Uma guarnição da Polícia re-

alizava ronda na Rua Agostinho 
Casagrande, no Bairro Tancredo 

Neves, na sexta-feira (16), quando 
avistou um foragido. G.D.S, de 47 
anos, foi conduzido à Delegacia 

de Polícia de Pronto Atendimen-
to (DPPA) e recolhido ao Presídio 
Estadual.

Pedestres têm celulares roubados
Dois roubos a pedestres no fim 

de semana tiveram os mesmos ob-
jetos de furto: celulares. O primeiro 
ocorreu na Rua General Gomes Car-
neiro, no Centro, por volta das 18h30 
de sexta-feira (16).

A vítima estava próxima à Pon-
te Seca quando foi abordada por um 

indivíduo que portava uma faca. O 
criminoso rendeu a vítima contra a 
parede, roubou um celular Iphone 5S 
e fugiu em direção à Rodoviária.

O segundo foi no Bairro Santa 
Marta, entretanto a vítima não soube 
dizer o nome da rua. A menor, de 16 
anos, caminhava quando um homem 

a abordou e ordenou que ela lhe en-
tregasse o celular.

Ela recusou e foi ferida com uma 
facada nas costelas, mas o ferimento 
foi superficial e ela teve lesões leves. 
A adolescente entregou o aparelho. 
Um carro passou e a ajudou, encami-
nhando-a para a DPPA.

Apreensão de arma em Pinto Bandeira
Na noite de sexta-feira (16), por 

volta das 21h45, uma residência foi 
abordada por uma equipe da Polícia, 

na Linha Silva Pinto Sul.
A acusação seria de que estava 

ocorrendo uma rinha de galos no lo-

cal. Na casa foi encontrada uma arma 
calibre 38 e uma maleta para trans-
porte.

Morador tem casa arrombada enquanto estava 
com garota de programa

Um homem de 45 anos, morador 
da Rua Humaitá, no Centro, teve a sua 
residência arrombada na madrugada 
de sexta-feira (16), enquanto estava 
em seu quarto acompanhado de uma 
garota de programa.

A vítima disse que encontrou a 
mulher na esquina e a convidou para 
irem na casa dele. Enquanto estavam 
na parte superior, o porão foi arrom-
bado e uma fogueira foi acendida no 
local. Foram furtados um carregador 

de bateria e uma extensão. O homem 
não sabe se o furto está relacionado 
com a mulher.

De acordo com a ocorrência po-
licial, ele relatou que ela teria “cheiro 
de drogas”.

Acidente com morte na BR-470, na Serra das Antas
Um caminhão com placas de Ava-

ré-SP tombou na noite de quarta-feira 
(14), na BR-470, na Serra das Antas. 
O caroneiro faleceu, após ficar preso 
nas ferragens.

O veículo trafegava no sentido 
Bento Gonçalves-Veranópolis,  e em 
uma curva para a esquerda no qui-
lômetro 195 da rodovia, o condutor 
perdeu o controle do caminhão e 
tombou à direita nas margens da via. 
Os dois ocupantes ficaram presos nas 
ferragens. O motorista foi resgatado 
pelos bombeiros com ferimentos le-
ves. 

O caroneiro estava em óbito 
constatado por um médico do Servi-
ço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU).

A Brigada possui, atualmente, 
muitos profissionais na guarda ex-
terna dos presídios.

A proposta seria de que outras 
categorias, como soldados tempo-
rários, pudessem fazer este serviço.

Contrabandista é preso em
Bento Gonçalves

A Polícia Rodoviária Federal 
prendeu um homem na manhã 
de segunda-feira (19) acusado de 
abastecer a Serra Gaúcha com 
contrabando de cigarros. A ocor-
rência foi próximo ao acesso ao 
bairro Santa Rita.

A equipe da Polícia descon-
fiou da atitude do motorista, que 
dirigia um veículo Corsa e realizou 
a abordagem. É a segunda vez que 
o homem, de 56 anos e natural de 
André da Rocha, é preso em Bento 
pelo mesmo crime.

O carro e a mercadoria, de 
1800 maços de cigarro, foram 
apreendidos e encaminhados ao 
órgão alfandegário responsável. 

Estima-se que a carga ultrapassa-
ria 8 mil reais.

A mercadoria foi encaminhada ao 
órgão responsável

O motorista tecve ferimentos leves e o caroneiro faleceu no local
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Jovem morre em acidente na 
Linha Alcântara

Um jovem de 24 anos faleceu na 
sexta-feira (16) após um acidente de 
trânsito na ERS-431, na Linha Alcân-
tara, interior de Bento Gonçalves.

Por volta das 6h30, Bruno Stor-
ti conduzia um motocicleta quando 
colidiu contra um trator agrícola. Ele 
foi encaminhado ao Hospital Tacchi-

ni, mas não resistiu aos ferimentos. 
Storti era natural de Cotiporã e pro-
tagonizou o filme gaúcho Morro do 
Céu, do diretor Gustavo Spolidoro, 
de 2008.

O documentário acompanhou a 
vida de Bruno, aos 16 anos, na pe-
quena comunidade de Morro do Céu.

Farmácia é assaltada na
Cidade Alta

Bruno Storti, de 24 anos, faleceu na última sexta-feira(16)

Uma farmácia foi assaltada 
na tarde de quarta-feira (14), na 
Rua Dr. Casagrande, bairro Cidade 
Alta. Segundo testemunhas, o sus-
peito atirou para o teto e ninguém 
ficou ferido.

Após roubar R$60,00, ele fu-
giu a pé em direção à Osvaldo Ara-
nha. Ele vestia um guarda-pó azul. 
Policiais da Brigada Militar pren-
deram o criminoso na madrugada 
de sexta-feira (16). B.G.C, de 22 
anos foi conduzido até a delegacia 

e recolhido ao Presídio Estadual.
O indivíduo foi reconhecido 

pelas funcionárias da farmácia. Ele 
teve a prisão preventiva decretada 
pela justiça, pois corria o risco de 
fugir.

Pelo sistema da Polícia Civil, o 
assaltante reside na cidade de Por-
to União, em Santa Catarina, e po-
deria voltar para lá a qualquer mo-
mento. Ele também é suspeito da 
autoria de outros assaltos e furtos 
ocorridos em Bento Gonçalves.

Homem é agredido com facada no Ouro Verde
No sábado (17), um homem 

de 42 anos foi encaminhado ao 
Hospital Tacchini, após ter sido 
atingido por uma facada nas cos-

tas.
De acordo com o boletim de 

ocorrência, a prima da vítima dis-
se que ele estava no residencial 

Novo Futuro, no bairro Ouro Ver-
de, quando alguém o feriu, mas 
que não se sabe quem foi.

Arrombamento em estabelecimento comercial 
no bairro Centro

Um estabelecimento comercial 
foi arrombado no Centro, na noite 
de sábado (17).

Por volta das 22h30 o alarme 
do local foi acionado. De acordo 
com a proprietária do local, teriam 

entrado pelo telhado.
Foram furtadas moedas que to-

talizam um valor de R$5.

Cai em 53% mortes no trânsito
durante feriadão de Corpus Christi

Foi com boas notícias que a Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF) encer-
rou à meia-noite de ontem, 18 de 
junho, a Operação Corpus Christi 
2017.

Na Operação deste ano apre-
sentou redução nos índices de aci-
dentes com mortes em comparação 
à Operação Corpus Christi dos anos 
anteriores. Foram registrados 143 
acidentes, com 150 pessoas feridas 
e 6 mortes. Em comparação a 2016, 
houve redução de 19% no número 

de acidentes e redução de 53% no 
número de óbitos no local.

Das seis vítimas fatais, duas 
aconteceram na Via Expressa (BR 
282), duas na BR 280, uma na 101 e 
uma na 470. Quatro destas pessoas 
morreram em decorrência de coli-
sões frontais e as outras duas em 
atropelamentos de pedestre.

Foram abordados 6.833 veícu-
los e extraídos 2.848 autos de in-
fração. Destes, 120 foram para mo-
toristas que estavam dirigindo sob 

efeito de álcool. Os radares fotográ-
ficos registraram 4.960 imagens de 
veículos acima da velocidade permi-
tida. Um deles passou a 175 km/h 
na BR 282 em Bom Retiro/SC, local 
onde a velocidade máxima é de 80 
km/h.

Ainda durante a Operação, o 
combate ao crime apreendeu 7 mil 
comprimidos de ecstasy em Palho-
ça, recuperou cinco veículos rouba-
dos e deteve 33 pessoas por crimes 
diversos.

Operação Viagem Segura de Corpus Christi autua 
602 condutores na BR-470

A Polícia Rodoviária Federal re-
alizou a Operação Viagem Segura, 
durante o feriado de Corpus Christi 
entre a quarta-feira (14) e domingo 
(18). Durante a operação, foram fis-
calizadas 442 pessoas e 390 veículos 
e aplicados 223 testes de alcoolemia.

Cinco acidentes foram atendi-
dos, entre eles um com a morte de 
um passageiro de um caminhão pró-
ximo à Ponte Ernesto Dornelles (Pon-
te dos Arcos). 662 condutores foram 
autuados. O excesso de velocidade 
foi a maior causa de autuação, sendo 
482 condutores flagrados por isso.

Um dos condutores trafegava a 

163km/h em um trecho onde a ve-
locidade máxima permitida é de 80 
km/h. Por embriaguez, foram 12 au-
tuações e 20 por ultrapassagem em 
local proibido.

Mais de 8 toneladas de excesso 
de peso foram retirados da rodovia, 
24 documentos foram recolhidos e 
12 veículos removidos.

O assaltante é suspeito também da autoria de outros furtos ocorridos em 
Bento Gonçalves

O excesso de velocidade foi a maior 
causa de autuação, tendo
flagrado 482 condutores



Programação válida de 15/06/2017 
a 21/06/2017. 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    

GAZETA
muito mais que notícias

L’america Shopping 
Sala 1
Baywatch - S.O.S. Malibu 
(2D) (Duração 1h57min/
Comédia - Aventura / 14 
anos) - Todos os dias - 14h, 
16:30h, 18:45h -  Dublado
21:15h - Legendado
Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) 
é um devoto salva-vidas, orgulhoso 
do seu trabalho. Enquanto está trei-
nando o novo e exibido recruta Matt 
Brody (Zac Efron), os dois descobrem 
uma conspiração criminosa no local 
que pode ameaçar o futuro da baía.

Sala 02
Os Smurfs e a Vila Perdida 
(3D) (Duração 1h30min/ 
Animação-Família/ Livre)
Todos os dias  - 14h - Du-
blado
Smurfette (Demi Lovato) não está 
contente: ela começa a perceber 
que todos os homens do vilarejo dos 
Smurfs têm uma função precisa na co-
munidade, menos ela. Indignada, ela 
parte em busca de novas descobertas, 
e conhece uma Floresta Encantada, 
com diversas criaturas mágicas. En-
quanto isso, o vilão Gargamel segue 
os seus passos.

A Múmia (3D) (Duração 
2h13min/ Fantasia/Terror/ 

12 anos - Todos os dias  
16:30h - Dublado 
Nas profundezas do deserto, uma 
antiga rainha (Sofia Boutella) cujo 
destino foi injustamente tirado está 
mumificada. Apesar de estar sepul-
tada em sua cripta, ela desperta 
nos dias atuais. Com uma maldade 
acumulada ao longo dos anos, ela 
espelha terror desde as areais do 
Oriente Médio até os becos de 
Londres.

Piratas do Caribe - A vin-
gança de Salazar (3D) (Du-
ração 2h09/ Ação / Aven-
tura / Fantasia - 12 anos) 
- Todos os dias - 18:45 
- Dublado
O capitão Salazar (Javier Bardem) é a 
nova pedra no sapato do capitão Jack 
Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera um 
exército de piratas fantasmas assas-
sinos e está disposto a matar todos 
os piratas existentes na face da Terra. 
Para escapar, Sparrow precisa encon-
trar o Tridente de Poseidon, que dá 
ao seu dono o poder de controlar o 
mar

Mulher Maravilha (3D) 
(Duração 2h21/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias -14h, 
21h - Dublado - 21:15h
Treinada desde cedo para ser uma 
guerreira imbatível, Diana Prince (Gal 
Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha 
em que é reconhecida como princesa 
das Amazonas. Quando o piloto Steve 
Trevor (Chris Pine) se acidenta e cai 
numa praia do local, ela descobre que 
uma guerra sem precedentes está se 
espalhando pelo mundo e decide dei-
xar seu lar certa de que pode parar 
o conflito. Lutando para acabar com 
todas as lutas, Diana percebe o alcan-

ce de seus poderes e sua verdadeira 
missão na Terra.

Shopping Bento
Sala 1

Mulher Maravilha (3D) (Du-
ração 2h21/ Ação / Aventura 
/ Fantasia - 12 anos) - Todos 
os dias -14h, 21h - Dublado 
- 18:15h - Legendado

Sala 2
O Poderoso Chefinho (2D) 
(Duração 1h38min/Ani-
mação - Desenho / Livre) 
- Todos os dias - 14h -  Du-
blado
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 ca-
tástrofe e provar que o mais intenso 
dos sentimentos é uma poderosa for-
ça.

A Cabana (2D) (Duração 
2h13min/ Drama/ 12 anos
Todos os dias  - 18:15h - 
Dublado
Um homem vive atormentado após 
perder a sua filha mais nova, cujo cor-
po nunca foi encontrado, mas sinais 
de que ela teria sido violentada e as-
sassinada são encontrados em uma 
cabana nas montanhas. Anos depois 
da tragédia, ele recebe um chamado 
misterioso para retornar a esse local, 
onde ele vai receber uma lição de vida.

Piratas do Caribe - A vin-
gança de Salazar (2D) (Du-
ração 2h09/ Ação / Aventura 
/ Fantasia - 12 anos) - Todos 
os dias
21h - Dublado

Cena do filme Baywatch - S.O.S. Malibu

Cena do filme O Poderoso Chefiinho

Cena do filme Mulher Maravilha

Cartaz de divulgação do filme Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar
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Circulação nas terças e sextas


