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Opinião da Gazeta
Os agricultores merecem

Finalmente um agricultor é, no-
vamente, presidente do Sindicato 
Rural de Bento Gonçalves. 

A presidente que perdeu as 
eleições ontem, depois de mais de 
15 anos no poder, sem de talão de 
agricultor (condição básica ), na úl-
tima hora, conseguiu documento  
comprobatório que “dividia” terras 
com um agricultor do distrito de São 
Pedro. Hoje ela faz parte da história 
de um sindicato que tinha perdido o 
foco: o benefício do agricultor.

Depois de perder todos os pra-
zos possíveis para anexar as bases 
territoriais ao sindicato, decorrente 
de emancipação política de três mu-
nicípios e tentar mudar o estatuto 
para impedir candidatura de concor-
rente, Inês Faguerazzi encerra o ci-
clo  de presença em eventos sociais 
e  homenagens. 

A partir de hoje os agriculto-
res podem contar, novamente, com 
agricultores na gestão do sindicato 
rural. Agricultores que defenderão 
os interesses dos que trabalham na 
terra, que precisam de estradas em 
condições para escoar a safra, que 
precisam de quem vá em busca de 
soluções para a telefonia e internet 
precárias. Que tenha peso e voz para 
exigir atendimento básico de saúde 
nos distritos, qualidade nos serviços 
de transporte público e, principal-
mente, que sejam ouvidos/respeita-
dos e não usados como comediantes 
caricatos em festejos municipais.

Cedenir Postal é uma pessoa 
instruída e trabalhadora que a Ga-
zeta acompanha há mais de 14 anos 
através do Jornal de Tuiuty, sempre 
atuante e com ideias claras e práti-
cas. Nos seis anos em que a Gazeta 

promoveu o ciclo de palestras Eco 
Certo, em co-autoria com a Embrapa 
Uva e Vinho, levando à família agri-
cultora as últimas inovações e estu-
dos para melhorar a vida no campo, 
sempre encontrou o agricultor Ce-
denir Postal e sua diretoria muito 
interessados em aprender e ampliar 
o debate com os doutores palestran-
tes. 

Depois de quase 15 anos acom-
panhando a vida do campo através 
dos quatro jornais rurais, a Gazeta 
saúda e se coloca à disposição desta 
nova gestão, que acredita que real-
mente poderá colocar novamente o 
Sindicato Rural no rol dos sindicatos 
de trabalhadores influentes e respei-
tados. 

Os agricultores merecem. 

Parabéns! 
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A ação de criminosos na 
prática de crimes cibernéticos e 
estelionato tem se tornado corri-
queira. De acordo com o delegado 
titular Arthur Reguse, da Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) foram contabilizados de 
março a junho pelo menos 87 ca-
sos registrados de estelionato, en-
globando desde golpes de bilhete 
até fraudes com cheque, vendas 
pela internet, compras indevidas 
com cartão de crédito.

O gerente adjunto do Banri-
sul, Edson Fenner diz que desde 
que o banco implantou o chip nos 
cartões de crédito (há três anos), 
não aconteceram mais clonagens. 
Apesar disso, Fenner alerta para o 
uso do cartão em sites suspeitos 
da internet. “Hoje é possível fa-
zer transação via celular e mobile, 
mas é um sistema frágil, por isso 
é preciso ter um cuidado com os 
sites acessados”, afirma.

Segundo o gerente, o banco 
atendeu em torno de cinco pes-
soas que tiveram a conta roubada. 
Para ele, alguns indicativos são 
importantes para observar uma 
página segura. “Quando a página 
apresenta o desenho de um cade-
ado quer dizer que é seguro, en-
tão é um bom indicativo. Ter um 
antivírus bom no computador ou 
celular é fundamental para evitar 
possíveis ações de hackers”, diz.

Fenner cita ainda algumas 
dicas para proteger a conta ban-
cária. “É preciso desconfiar de 
promoção de vendas de produtos 
com grandes descontos, e em hi-
pótese alguma emprestar o car-
tão. Essa prática sem dúvida, faci-
lita a ação de criminosos”, alerta.

Vítimas de fraudes
Em 2008 o estudante Alcides 

Furlin teve a conta acessada por 
criminosos, sofrendo um prejuí-
zo de aproximadamente R$ 4 mil. 
“Eu estava viajando quando me 
inteirei da minha conta. A primei-
ra coisa que fiz foi procurar uma 
agência bancária. Eu tive que ir 
pagando a dívida até conseguir 
comprovar que não tinha sido eu 
que comprei”, afirma.

Furlin diz que desde então 
nunca mais utilizou cartões de 
crédito e que hoje, evita caixas 
eletrônicos em áreas mais isola-
das.

O aposentado, Albino Ben, diz 

que há pouco mais de um ano teve 
a conta do cartão de crédito inva-
dida por criminosos. Na ocasião 
foram pouco mais de R$ 900.00 
roubados. Ele diz que rapidamen-
te foi no banco para resolver o 
problema. “O gerente do banco 
me disse que alguém de São Paulo 
havia utilizado os dados do meu 
cartão. Ainda no dia seguinte eu 
fui ressarcido, e não tive prejuí-
zo”, diz.

Após o episódio, Ben toma al-
gumas medidas de prevenção. “Eu 
evito fazer compras pela internet, 
e sempre que utilizo o cartão, re-
cebo uma mensagem dizendo o 
valor que foi gasto por mim na-
quela compra. Dessa forma con-
sigo ter um controle melhor dos 
meus gatos”, garante.  

Há pouco mais de três se-
manas, o comerciante, Paulo dos 
Santos, também foi vítima da ação 
de criminosos. De acordo com ele, 
em uma semana todo o dinheiro 
da sua conta foi roubado.

“Foram pouco mais de R$ 
1.000,00 roubados, mas após eu 
ir ao banco relatar o acontecido, 
eu tive que assinar um termo di-
zendo que as compras realizadas 
não foram realizadas por mim, 
para então, eu não ter prejuízo”, 
diz. Ainda segundo o aposentado, 
o cartão foi bloqueado, recebendo 
um novo cartão em pouco mais de 
10 dias. “Eu vou ter um cuidado 
maior a partir de agora, e evitar 
realizar compras na internet utili-
zando o cartão”, diz.

Fraude on-line
Um novo estudo sobre os cri-

mes cibernéticos no Brasil mostra 
o país em quinto lugar no ranking 
de detecções de malwares (sof-
tware malicioso, que pode cor-
romper sistemas ou roubar infor-
mações) bancários. Confira abaixo 
algumas dicas para evitar a ação 
de criminosos.

Feche imediatamente as con-
tas afetadas. O ideal é que você 
possa cancelar ou trocar todas as 
contas de cartão de crédito, ban-
cos ou outros serviços on-line, 
antes que sejam utilizadas pelo 
ladrão. 

Tudo em nome da seguran-
ça: mesmo que seja problemático 
tentar cancelar ou mudar as con-
tas, esse procedimento pode real-
mente valer a pena, se conseguir 
evitar uma contestação futura, re-

lacionada a compras fraudulentas 
feitas por um criminoso cibernéti-
co. Independente de contatar sua 
instituição financeira pessoalmen-
te ou por telefone, use esse tem-
po para discutir qualquer impacto 
que isso poderá ter na sua conta 
e os procedimentos necessários 
caso sua conta tenha sido compro-
metida durante o ataque. 

Defina um alerta de frau-
des com as agências de apoio do 
consumidor (Equifax, Experian, 
TransUnion, nos EUA). Entre em 
contato com apenas uma dessas 
agências que as outras serão auto-
maticamente informadas. O alerta 
de fraude informará aos credores 
para entrar em contato com você 
diretamente, antes que qualquer 
alteração seja feita nas contas 
existentes no intuito de abrir no-
vas contas.

Esse é um procedimento es-
sencial para controlar a extensão 
dos danos que um ladrão de iden-
tidade pode causar com as suas in-
formações roubadas. Essa medida 
permite também que você solicite 
seus relatórios de crédito de cada 
uma das agências gratuitamente. 

Registre um boletim de ocor-
rência com a polícia. De preferên-
cia, isso deve ser feito na localida-
de onde o crime ocorreu. Apesar 
disso poder ou não fornecer à 
polícia informações suficientes 
para penalizar os criminosos, você 
poderá usar uma cópia do boletim 
de ocorrência como uma prova 
legal para os credores, caso seja 
solicitado. Pode ser que você nun-
ca precise disso, mas poderá fazer 
uma grande diferença mais tarde. 

Entre em contato com agên-
cias governamentais. Se a sua car-
teira de habilitação ou CPF forem 
roubados, entre em contato com 
o DETRAN da sua região ou com a 
Receita Federal, respectivamente. 
Além disso, relate o roubo da sua 
identidade à Federação das Indús-
trias da sua região, que certamen-
te mantém um banco de dados 
dos roubos de identidade e que é 
usado pela polícia para investiga-
ções. 

Informações são do delegado Arthur Reguse, que afirma que os crimes englobam desde golpes de bilhetes, até fraudes 
com cheque, vendas pela internet e compras indevidas com cartão de crédito

Mais de 80 pessoas já foram vítimas de
estelionato em Bento, inclusive online, este ano

Analise com cuidado os seus 
relatórios de crédito. Verifique 
suas contas com atenção, confe-
rindo as informações de todas as 
agências de relatórios de crédito, 
pois as informações podem diferir 
de uma para outra. Algumas agên-
cias oferecem relatórios integra-
dos ou serviços de alertas cobran-
do uma taxa.

Dependendo do nível do im-
pacto potencial e da sua preocu-
pação, poderá valer a pena pagar 
por esses serviços adicionais para 
obter uma visão mais fácil e um 
tempo de processamento mais 
curto. Lembre-se de que poderá 
levar algum tempo até que todas 
as atividades fraudulentas apare-
çam nos seus relatórios de crédi-

to. 
Procure por sinais que pos-

sam indicar o roubo de identi-
dade. É natural que você fique 
excessivamente defensivo depois 
que a sua identidade tiver sido 
roubada. Durante esse período, 
preste atenção em itens estranhos 
que possam chegar pelo correio, 
incluindo cartões de crédito não 
solicitados e contas que deveriam 
chegar, mas que se perderam.

Ser contatado por fornecedo-
res com relação a contas que você 
desconhece ou, ainda pior, por co-
bradores de dívidas relacionadas a 
compras que não foram feitas por 
você, são indicadores claros de 
que ocorreu um roubo de identi-
dade.

Usuários vítimas de estelionato evitam fazer compras online utilizando cartão de crédito
Roubo de número da conta de cartões de crédito é corriqueira

Gerente de banco diz que é preciso observar se o site onde o cliente realiza a compra é 
realmente confiável 

Banco de Bento atendeu cinco pessoas vítimas de hackers esse ano
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A única coisa que realmente 
temos na vida é um punhado de 
tempo, que é um conceito abs-
trato, e por não sabermos quanto 
dele temos, o que de fato temos é 
esse exato momento. O que você 
quer fazer com seu tempo? Que 
tipo de pessoa você é? Você pensa 
na sua própria morte?

 Não é uma tarefa fácil falar 
sobre o nosso propósito na vida 
ou até mesmo, pensar na nossa 
finitude e no limite do tempo que 
temos. O fato é que responder es-
sas perguntas, são tão incômodas 
que fazem com que prefiramos 
evitá-las, porém, pensar sobre isso 
pode ser essencial para viver me-
lhor.

Esses questionamentos ser-
vem para traçarmos os nossos ob-
jetivos de vida. Posso querer um 
determinado emprego, um rela-
cionamento amoroso que me dei-
xe alegre ou até mesmo ser feliz, 
mas a questão é: “o que você pode 
fazer nesse exato momento para ir 
em direção do que você quer?”.

Viver de fato significa viver 
o agora, isto é, ao tomar banho 
sentir realmente a temperatura da 
água, perceber a sensação enquan-
to passamos o shampoo nos cabe-
los, ao se secar sentir a textura da 
toalha sobre o seu rosto, e assim 
viver realmente aquele momento.

Hoje, vivemos de modo auto-
mático, muitas vezes por causa da 
correria dos nossos dias e ganân-
cia de acumular bens ou conseguir 
status social. Como consequência, 
a família e os relacionamentos 
humanos em geral têm sido negli-
genciados. Vemos na nossa volta o 
individualismo, materialismo, con-
sumismo, entre outros.

Muitos conquistam diversas 
posições sociais, conquistam bens 
materiais, conforto, luxo, riqueza 
e chegam ao final de suas vidas, 

com um sentimento de frustração. 
Conversando com pessoas madu-
ras ou idosas, elas compartilham 
que as coisas mais importantes da 
vida estão vinculadas com os rela-
cionamentos humanos, como por 
exemplo, casamento, amizade, 
relacionamentos de pais e filhos e 
relacionamentos familiares.

Percebemos que paramos 
para pensar no tempo apenas 
quando somos obrigados a isso, 
seja por uma doença ou a morte 
de alguém próximo. São nestes 
momentos que muitas “fichas” 
caem. Pensar na morte pode aju-
dar a nos tirar do automático e de 
uma rotina insatisfatória para nos 
colocar em movimento.

É um bom exercício nos ima-
ginarmos em uma cama na UTI de 
um hospital, ouvindo o barulho 
dos equipamentos, com nada mais 
a ser feito, neste momento, você 
estaria contente com a vida que 
levou até agora? E se você tivesse 
pouco tempo de vida, estaria sa-
tisfeito ou pensaria como na músi-
ca do Titans, que “devia ter amado 
mais, ter chorado mais, ter visto o 
sol nascer, devia ter arriscado mais 
e até errado mais, ter feito o que 
queria fazer?”

Vislumbrar a finitude de nossa 
existência, pode nos levar a apro-
veitar o nosso tempo melhor. Não 
importa se você acredita ou não 
em algo depois da morte, o fato é 
que temos esse tempo, esse exa-
to momento de agora! Não temos 
certeza se vamos realizar nossos 
sonhos, se vamos conseguir ser fe-
lizes ou se iremos ter muitos anos 
pela frente.

          A única coisa que temos 
como realmente certa é de esta-
mos vivos nesse exato momento. 
Você tem esse tempo, esse de 
agora, o que você vai fazer com 
ele?

Thuany Thomé 

Coaching para Mulheres
de Negócios

O que você
vai fazer
com seu 
tempo?

O campeonato de skate fez parte da programação

Aberta a convocação de candidatos da lista
de espera do Sisu

Os candidatos que estão na lis-
ta de espera do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) começaram a ser 
convocados na segunda-feira (26) 
para matrícula. É importante que 
os estudantes acompanhem as con-
vocações junto à instituição na qual 
tenham interesse, pois a chamada é 
feita pelas próprias instituições de 
ensino. A lista de espera foi aberta 
aos candidatos que não foram se-
lecionados na chamada regular ou 
que foram aprovados somente para 
a segunda opção de curso. A parti-
cipação na lista é restrita à primeira 
opção de vaga.

Nesta edição do segundo se-
mestre do Sisu, foram 935.550 mil 
pessoas inscritas. O total de inscri-
ções chegou a cerca de 1,8 milhão, já 

que cada participante pôde fazer até 
duas opções de curso. O Sisu ofere-
ce vagas no ensino superior público 
com base na nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem).

Nesta edição, foram ofertadas 
51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 
instituições de ensino, entre univer-
sidades federais e estaduais, institu-
tos federais e instituições estaduais.

Sisu oferece vagas no ensino superior público com base na nota do Enem

O último domingo, dia 25, foi de 
cultura Hip Hop na praça Centenário. 
Aconteceu a 2ª edição da Maratona Ur-
bana. O evento reuniu workshops de 
graffiti e DJ, cyphers, edição especial 
de batalha de footwork, live paint e 
muita música.

A programação foi preenchida 
com campeonato de dança, oficina 
de deejay e de Graffiti, além de cam-
peonato de skate. Segundo os organi-
zadores, entre os participantes, estão 
pessoas de Caxias do Sul e Santa Cruz 
do Sul. Na segunda edição do Marato-
na Urbana teve também renovação do 
graffitti nos muros da escola Bento, 
além da pista de Skate.

Com o objetivo de fomentar a cul-
tura, despertando novos simpatizantes 
e incentivando os já adeptos à arte na 

cidade, a atração também relembrou o dia 21 de junho, dia do Skatebording.

Cerca de 200 pessoas participam de evento de Hip 
Hop na Centenário

Consulado norte-americano abre na capital
Para quem deseja fazer o vis-

to para viajar para os Estados Uni-
dos, uma boa notícia: o consulado 
norte-americano vai ser inaugura-
do nesta terça-feira (27), em Porto 
Alegre.

Operando em sistema de soft 
opening (pré-abertura) desde o dia 
5 de junho, a agência já atendeu 
mais de 500 pessoas. A expectativa 

de abertura é desde 2015. O ponto 
positivo para os gaúchos é de que 
não precisam viajar para outros 
estados, onde existem os demais 
consulados. A diplomata responsá-
vel pela agência no Rio Grande do 
Sul é Julia Harlan. Além das emis-
sões de vistos, o consulado terá 
espaço para contatos e reuniões 
empresariais. 

Como solicitar o visto:
-O consulado em Porto Alegre fica 

na Avenida Assis Brasil, 1.889, na Zona 
Norte. O horário de atendimento de 
vistos é de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h. Para cidadãos norte-ameri-
canos, o horário é das 13h às 16h.

-O visto deve ser solicitado na pá-
gina da Missão Diplomática dos EUA, 
http://br.usembasy.gov/pt/vistos

Para quem tem a cidadania italia-
na, viajar para os Estados Unidos em 
alguns casos é mais fácil utilizando o 
documento do que através do con-
sulado norte-americano. Isso porque 
a Itália participa do Visa Waiver Pro-
gram (Programa de Isenção de Visto), 
que permite preencher um formulário 
online para a obtenção do visto nos 
casos de permanência de 90 dias ou 
menos, e no caso de viagem a passeio 
ou a negócio. Mas é preciso ter cuida-
do para que no passaporte brasileiro 

não tenha constado o visto de turi
Quem tem a cidadania e quer 

viajar com os filhos que ainda não 
possuem, o processo pode ser fei-
to através da Agência Consular de 
Bento Gonçalves. Aos pais que estão 
com os dados atualizados junto ao 
consulado, basta a certidão de inteiro 
teor de nascimento do filho (do ano 
corrente), acompanhada de tradução 
juramentada. Ambos documentos 
devem estar apostilados pelo Cartó-
rio ou pelo Tabelionato. Àqueles que 

precisam atualizar o estado civil, de-
vem proceder da mesma forma acres-
centando da certidão de inteiro teor 
de casamento, seguindo o mesmo 
procedimento.Já para quem não é ca-
sado, deve-se apresentar a declaração 
pública de reconhecimento de pater-
nidade/maternidade feita em Tabelio-
natos. Ainda, a todos, é necessário 
apresentar comprovante de residên-
cia e fotocópia do RG dos genitores. 
Mais informações podem ser obtidas 
através do telefone 3455 3555.

Visto para cidadão italiano é mais fácil



No final de janeiro, Simone Za-
nin conseguiu um emprego e procu-
rou a Secretaria Municipal de Edu-
cação (Smed) para tentar colocar 
seu filho em uma creche pública. Já 
se passaram cinco meses e ela ainda 
não foi chamada. Assim como essa 
mãe, muitas outras aguardam vagas 
em creches para os seus filhos em 
Bento Gonçalves. Um dado recente 
apresentou que 458 crianças estão 
cadastradas na fila de espera.

Simone conta que foi demitida 
no início da gestação, quando ainda 
não tinha conhecimento de que es-
tava grávida. Após o nascimento do 
filho, e com a nova oferta de empre-
go, foi na Smed.

“Fui fazer a inscrição na Smed 
para o meu filho e não consegui 
pois precisava da declaração da em-
presa que eu estava trabalhando e 
um contracheque e mesmo assim 
não garantiram que eu iria ter a 
vaga. Tive que desistir do emprego 
porque não iria conseguir arcar com 
uma escola particular”, lamenta. A 
família de Simone não mora na cida-
de e ela não tem com quem deixar 
Guilherme, de um ano e três meses.

O Estatuto de Criança e Adoles-
cente determina que toda a criança 
e adolescente tem direito ao acesso 
à escola pública gratuita e próxima 
da sua residência. Já a Lei Nº 13.005, 
de 25 de junho de 2014, relatou o 
Plano Nacional de Educação (PNE), 
que vale até 2024 em todo o Brasil.

A meta número um do PNE é de 
“(...)ampliar a oferta de educação 
infantil em creches de forma a aten-
der, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das crianças de até 3 (três) 
anos até o final da vigência deste 
PNE”.  Uma das estratégias do pla-
no, é de “definir, em regime de co-
laboração entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, 
metas de expansão das respectivas 
redes públicas de educação infantil 
segundo padrão nacional de quali-
dade, considerando as peculiarida-
des locais”.

De acordo com o conselheiro 
tutelar Leonides Lavinicki, o último 
levantamento feito pelo Conselho 
Tutelar, no final de 2016 apontou 
que 1.526 crianças nasceram na-

quele ano na cidade. Em três anos, 
um total de 6.282 crianças foram 
registradas no Cartório Civil, das 
quais 2.752 estavam matriculadas 
em alguma creche.

O déficit apresentado na fai-
xa etária de 0 a 3 anos, segundo o 
documento, é de 56,2% de crianças 
sem vagas. O levantamento ainda 
aponta que 1.487 crianças estavam 
matriculadas em creches munici-
pais, 415 em vagas compradas e 
850 em creches particulares. Porém, 
os números de 2017 só serão com-
pilados no final do ano.

Uma das soluções encontra-
das pela Prefeitura para diminuir o 
número de espera, é a compra de 
vagas em escolinhas particulares. 
O município arca com X valor, e os 
pais complementam com o restante 
da mensalidade da instituição. De 
acordo com Cristiane Ramos, presi-
dente da Associação das Escolinhas 
Particulares, há ainda vagas dispo-
níveis pelas instituições. Isso por-
que, segundo ela, a prefeitura não 
realizou todas as compras que havia 
prometido, de 500 vagas.

“Existem crianças fora da esco-
la. Hoje já existe esta parceria entre 
as escolinhas particulares, que se 
oferecem para suprir essa deman-
da. E é a escola quem se responsa-
biliza pelas crianças, a Prefeitura só 
precisa se preocupar em colocá-las 
lá”. Segundo Cristiane, 17 escolas 
estão associadas no município para 
a venda de vagas. “Uma escola par-
ticular tem uma série de cobranças, 
trabalhamos com professores for-
mados. É preciso dar a base para a 
criança, é nesta fase que ela cria a 
personalidade que vai levar para a 
vida”, avalia.

Segundo a diretora, a média de 
mensalidade de escolinhas em turno 
integral varia de R$700 a R$1000. O 
valor, comparado ao salário mínimo 
(R$937) é considerado alto, o que 
faz com que muitas mães optem 
por largarem os empregos e ficarem 
cuidando dos filhos.

Para M.E, que não quis se iden-
tificar, mãe de um bebê de oito me-
ses, a única solução que encontrou 
depois do nascimento do filho foi 
se demitir. “Achei melhor ficar em 
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Mães desistem de trabalhar 
por falta de vagas em creches

casa com ele do que pagar uma 
escolinha. Uma que gostei e que 
ficava no meu trajeto do trabalho 
custava R$1.500 por mês, mais fral-
das, leite. Eu fiz inscrição em uma 
escolinha e até tentei falar com um 
vereador, mas não adiantou”, conta. 
Ela optou por trabalhar em casa, fa-
zendo artesanato.

Andriele de Azevedo Schimitz 
está com o mesmo problema e não 
consegue vaga para a filha de qua-
tro meses. Ela acredita que vai ter 
que sair do emprego porque não 
tem com quem deixar a menina.

“Fui na Smed mais de uma vez 
e eles dizem que não tem vaga nas 
creches. E não tem o que fazer. Já 
venceu a minha licença e tentei ir 
de novo na Smed na última semana 
e me disseram de novo que não tem 
vaga. Daí estou em casa e os dias 
que não vou trabalhar vão ser des-
contados. Estou apavorada”, relata. 
Andriele diz que fez a inscrição da 
filha em 16 de março, e que até o 
momento não foi chamada.   

Lavinicki aconselha as mães e 
aos pais que trabalham a procura-
rem a Defensoria Pública. “Defendo 
que para os pais que trabalham a 
assistência é um direito assegurado. 
Acredito que devemos encaminhar 
esses pais para a Defensoria Públi-
ca para a garantia de seus filhos”. 
A reportagem tentou contato com 
a Secretaria Municipal de Educação, 
mas não obteve retorno.

Simone espera há cinco meses uma vaga 
em creche para seu filho Guilherme

Recém-nascidos abandonados  
no hospital são encaminhados 
ao abrigo pelo Conselho Tutelar

Um caso inusitado aconteceu 
na última sexta-feira (23). Um ca-
sal de bebês abandonado por suas 
mães no Hospital Tacchini foi le-
vado ao abrigo Casa Azaleia pelo 
Conselho Tutelar, após suspeitas 
de que supostos pais estariam fu-
rando a fila de adoção.

De acordo com o conselhei-
ro Leonildes Lavinicki, os bebês 
nasceram há cerca de vinte dias 
e ambas as mães são amigas e 
dependentes químicas. Um deles 
nasceu prematuro e ficou interna-
do na Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI).

“Uma das mães está na ala 
da psiquiatria e assinou um do-
cumento abrindo mão do filho. A 
outra ganhou o filho e no dia se-
guinte, ao dar alta, foi embora e 
deixou ele lá”, conta Lavinicki. Os 
bebês precisaram ficar em obser-
vação porque as mães eram porta-
doras de sífilis.

“Dois homens apareceram no 

Hospital dizendo serem os pais 
dos bebês. Mas a equipe da Assis-
tência Social do hospital achou o 
caso estranho e entrou em con-
tato com o Conselho Tutelar. Um 
deles, inclusive, era marido da 
mulher que estava no hospital cui-
dando do bebê”, explica o conse-
lheiro.

Para ele, as mães podem ter 
combinado de entregarem os be-
bês para famílias, sem que hou-
vesse o processo de adoção. Ain-
da, de acordo com Lavinicki, outro 
homem que é morador de rua, te-
ria aparecido no hospital para ver 
seu filho, mas não tem condições 
de ficar com a criança.

“O juiz pediu o exame de 
DNA para os supostos pais. Um 
deles não fez ainda. O resultado 
fica pronto em cerca de dez dias. 
Os bebês foram encaminhados ao 
abrigo, e caso os interessados não 
sejam os pais biológicos, eles vão 
para a adoção”, conclui.

Um dos bebês nasceu prematuro e ficou internado na UTI

As mães das crianças são amigas e em
ambos os casos homens se apresentaram 
no Hospital como supostos pais
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Multa para quem não portar CNH e 
licenciamento pode acabar
Atualmente veículo pode ser retido se o condutor não estiver
com os documentos

Na última quinta-feira (22), a 
Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania (CCJ) aprovou o 
projeto de lei 8.022/14, que veta a 
aplicação de multa e a retenção do 
veículo caso o motorista não estiver 
com a carteira de habitação e o li-
cenciamento anual.

A medida defende que o agente 
de trânsito pode obter as informa-
ções sobre o condutor e o veículo 
contidas nos documentos por meio 
de consulta a banco de dados ofi-
cial, ou seja, online.

O projeto tramita desde 2014 
e foi apresentado pela ex-deputada 
Sandra Rosado (PSB-RN) e pela de-
putada Keiko Ota (PSB-SP). Essa 
alteração do Código de Trânsito 
Brasileiro, foi aprovada em caráter 
conclusivo, e se não houver recurso 
de algum deputado, vai direto para 
o Senado sem precisar passar pelo 
plenário da Câmara.

Ainda, segundo o texto, quando 
não for possível ao agente de trân-
sito realizar a consulta online das 
informações do veículo ou do con-

dutor, o auto de infração será can-
celado caso o motorista apresente, 
em até trinta dias, o documento ao 
órgão de trânsito responsável pela 

autuação.
Assim, o condutor não terá 

pontos computados em sua carteira 
referentes à infração.

Projeção de crescimento da
economia é reduzida para 0,39%

O mercado financeiro anun-
ciou na segunda-feira (26), a  redu-
ção na projeção para o crescimen-
to da economia, de 0,40% para 
0,39% É a terceira vez em 2017 
que a da expansão estimativa do 
Produto Interno Bruto (PIB) é re-
duzida.

Para 2018, a projeção do cres-
cimento do PIB foi reduzida pela 
quinta vez consecutiva, de 2,20% 
para 2,10%. As estimativas são do 
boletim Focus, que é uma publica-
ção elaborada todas as semanas 
pelo Banco Central sobre os prin-
cipais indicadores econômicos.

As estimativas são do boletim Focus, que é uma publicação elaborada todas 
as semanas pelo Banco Central

Projeto na Assembleia impede recolhimento 
de veículos com IPVA vencido

Um projeto que tramita na 
Assembleia Legislativa do estado 
do Rio Grande do Sul, de autoria 
do Ciro Simoni, doPDT, impede 

que os veículos automotores que 
estejam com o IPVA (Imposto de 
Propriedade de Veículos Automo-
tores) vencidos sejam recolhidos, 

retidos ou apreendidos.
O deputado explica que exis-

tem diferenças entre os termos 
“licenciado”, “registrado” e “com 
Imposto (IPVA) atrasado”. Nas 
duas modalidades iniciais, “em 
caso de irregularidades no registro 
ou na licença, o não cumprimento 
da data para sua realização impli-
cará na apreensão do veículo e o 
condutor será multado, conforme 
o artigo 230 da Lei 9.503/97”.

Mas no caso do IPVA, que é 
um tributo sobre a propriedade de 
veículos, “a conduta coercitiva de 
cobrar com o recolhimento, reten-
ção ou apreensão do veículo pelo 
não pagamento na data do venci-
mento é arbitrária e ilegal, por tra-
tar-se de confisco, o que é vedado 
pela Constituição Federal”, disse o 
parlamentar.

O STF, através das Súmulas 
70, 323 e 547 emitiu parecer so-
bre essa questão, considerando 
inconstitucional apreender bens 
com o fim de receber tributos.

O STF emitiu parecer sobre essa questão, considerando inconstitucional apreender 
bens com o fim de receber tributos

Sine oferece 30 oportunidades de trabalho
nesta semana
Além das vagas habituais, há o espaço para portadores de deficiência

Nesta semana 30 vagas de em-
prego são oferecidas pela unidade 
da Fundação Gaúcha do Trabalho e 
Ação Social (FGTAS/Sine). O atendi-
mento aos interessados nas vagas é 
das 8h às 12h. É necessário ter em 
mãos a Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social (CTPS).

Vagas oferecidas:
Ajustador mecânico de manu-

tenção – 6 vagas
Auxiliar de expedição – 5 vagas

Auxiliar de linha de produção 
(exclusiva PCD ou reabilitado INSS) 
– 2 vagas

Auxiliar de mecânico de autos – 
1 vaga

Desenhista industrial gráfico 
(designer gráfico) – 1 vaga

Eletricista – 4 vagas
Embalador, à mão – 1 vaga
Farmacêutico – 1 vaga
Montador de artefatos de ma-

deira – 1 vaga
Operador de caixa (exclusiva 

O projeto tramita desde 2014 e foi apresentado pela ex-deputada Sandra 
Rosado (PSB-RN) e pela deputada Keiko Ota (PSB-SP)

No dia 12 de maio entrou 
em vigor a nova lei da gorjeta 
(3.419/2017). A lei modifica alguns 
pontos do artigo 457 da Consolida-
ção das Leis Trabalhistas (CLT), que 
regula a divisão das gorjetas entre 
profissionais da equipe de serviços 
(garçons e seus colegas) de bares, 
restaurantes, hotéis e motéis.

Entre as mudanças, está a alte-
ração do porcentual da gorjeta des-
tinado a pagar encargos trabalhistas 
e uma maior clareza sobre como a 
divisão deve ser realizada entre os 
funcionários. “A gorjeta não consti-
tui receita própria dos empregado-
res, destina-se aos trabalhadores e 
será distribuída segundo critérios 
de custeio e de rateio definidos em 
convenção ou acordo coletivo de 
trabalho”, diz a lei. 

Para a advogada Camila Pae-
se Fedrigo, para o consumidor, em 
nada ela altera, ou seja: continua 
sendo espontânea a concessão de 
gorjeta para o garçom.

“O que muda, em síntese, é 
a remuneração para o empregado 
(garçons e seus colegas), redistri-
buindo o percentual destinado a pa-
gar encargos trabalhistas, deixando 
mais clara a divisão a ser realizada 
entre os empregados”, explica. 

 Ainda segundo Camila, os acor-
dos coletivos também vão servir 
para definir o que o garçom deve 
fazer caso receba a gorjeta em es-
pécie, sem estar inclusa na conta. 
“Mesmo que conste na fatura ou na 
comanda, pode ser paga apenas se 
o consumidor quiser. Caso contrá-
rio, é lícito que peça para retirar”, 
esclarece. 

 
O que muda

O texto estabelece primordial-
mente que a gorjeta é receita dos 
funcionários e deverá ser distribuída 
integralmente entre eles, segundo 

critérios definidos por acordos co-
letivos ou convenções. Para as em-
presas com mais de 60 funcionários, 
a lei prevê que seja instituída uma 
comissão de empregados para fisca-
lizar e acompanhar a regularidade e 
distribuição da gorjeta. 

Além disso, a lei especifica 
que empresas que estão sujeitas ao 
modelo de tributação diferenciado 
(Simples) só poderão utilizar 20% do 
total para cobrir custos de encargos 
sociais. Os outros 80% devem ser 
redirecionados diretamente aos fun-
cionários.

Por outro lado, as empresas 
cujo modelo de tributação não é 
diferenciado podem utilizar até 33% 
do valor para a mesma finalidade. 
Por exemplo: se o funcionário rece-
ber R$ 1000,00 mensais de gorje-
ta, os encargos incidirão sobre R$ 
800,00 (no caso de a empresa ser 
enquadrada no Simples) e sobre R$ 
670,00 (no caso de a empresa estar 
fora do Simples).

Contribuição de gorjeta para o 
garçom continua sendo
espontânea, diz advogada

A lei especifica que empresas que estão su-
jeitas ao modelo de tributação diferencia-
do só poderão utilizar 20% do total para 
cobrir custos de encargos sociais

PCD ou reabilitado INSS) – 1 vaga
Operador de máquina-elevador 

– 1 vaga
Operador eletromecânico – 1 

vaga
Professor de Administração – 1 

vaga
Técnico em Segurança do Traba-

lho    1
Técnico em Segurança do Traba-

lho (estágio) – 1 vaga
Vendedor de comércio varejista 

– 2 vagas
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Cedenir Postal é o novo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Depois de uma eleição marcada 

por embargos judiciais, o agricultor 
Cedenir Postal foi eleito o novo presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Bento Gonçalves na noite 
desta segunda-feira (26), na sede da 
associação, no Bairro São Francisco. 
Depois de quinze anos que a atual 
presidente Inês Fagherazzi Bianchet-
ti, dirigiu os destinos do sindicato, o 
candidato da Chapa 2 foi eleito com 
376 votos, contra 359, do candidato 
Ivandro José Lerin, da Chapa 1. Ainda 
foram computados 3 votos em branco 
e 9 nulos. O resultado representaouo 
desejo dos agricultores pela renova-
ção, segundo o representante da Cha-
pa 2.

A votação foi das 9h às 15h, en-
tretanto o resultado só foi divulgado 

perto das 19h. Postal tomou posse 
ainda na noite de segunda-feira e res-
ponderá pelo sindicato até 26 de ju-
nho de 2.021. Dos mais de quatro mil 
associados, apenas 1.042 agricultores 
estavam aptos para votar. O novo pre-
sidente receberá uma remuneração 
de 10 salários mínimos, o equivalente 
a R$ 9.370,00.

Depois de se candidatar nova-
mente como presidente no início do 
processo eleitoral, a ex-presindente 
teve a candidatura impugnada por-
não apresentar um talão de produ-
tora rural com base em Bento Gon-
çalves. Na última terça-feira (20), ela 
conseguiu ser autorizada a concorrer 
pela Comissão Eleitoral da  Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura no 
Rio Grande do Sul (Fetag). Inês teria 

apresentado um bloco no qual era 
colaboradora de outro produtor ru-
ral, porém, desta vez, ela concorreu 
pela Chapa 1 pelo cargo de Secretária 
Geral.

Cedenir Postal tem 42 anos e 
mora na localidade de Linha São 
Luiz, no distrito de Tuiuty. O agricul-
tor é filiado ao Sindicato há mais de 
15 anos. “A partir de agora, vamos 
estudar como está a situação do Sin-
dicato e trabalhar juntos”, diz o elei-
to. “Tivemos muito pouco tempo de 
campanha, foi visitando casa a casa, 
e com a ajuda dos meus colegas da 
Chapa 2 que obtivemos êxito no re-
sultado”, avalia. Postal enfatizou no 
seu discurso de vitória que pretende 
contar com a colaboração da chapa 
de oposição. 

Chapa eleita:
Presidente: Cedenir Postal; 1º 

Vice Presidente: Ivone Frá Osmarin; 
2º Vice Presidente: Terezinha Belit-
zki Tonet; Secretária Geral: Gema 
PilanToniolo; 1º Secretário: Cassia-
no Buffon; 2ª Secretária: Maria Can-
telli Merlo; TesoureiroGeral: Valdir 
Zorrer; 1º Tesoureiro: Fabiano Or-
satto; 2º Tesoureiro: Geraldo João 
Rasera;Suplente do Vice-presidente: 
Carlos de Costa; Suplente dao 2º se-
cretário: David JoséBenatti; Suplente 
do 2º tesoureiro: Gabriel Petroli; Con-
selho Fiscal Efetivo: Auri Flamia,Elias 
Pellicioli, Gabriel Cimadon; Conselho 
Fiscal Suplente: Carlos Baretti,Aelite 
Maria Comachio Trentin.

A ex-presidente (D) se despediu do cargo emocionada e dizendo que “a chave era dela 
até a meia-noite”

Chapa 2 venceu por 17 votos

Nova diretoria regerá os destinos do Sindicato até 2021, sob o comando de Postal (C)



Óbitos

Adelia Dall’Agnese Osmarin, 
agricultora aposentada, filha de An-
tonio Dall’Agnese e Dalvina Tonet 
Dall’Agnese, nascida em 25/04/1935, 
falecida em18/06/2017, moradora de 
Bento Gonçalves, Viúva

Ivanor Pegoraro, mecânico in-
dustrial aposentado, filho de Baldoi-
no Pegoraro e Itelvina da Ré Pegora-
ro, nascido em 08/07/1965, falecido 
em 18/06/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Separado

Daniel Fiorentini, professor 
aposentado, filho de João Fiorentini 
e Libera Italia Fiorentini, nascido em 
08/06/1946, falecido em 18/06/2017, 
natural de Três de Maio, morador de 
Bento Gonçalves, Casado

Balduino Pedro Bolezina, agri-
cultor aposentado, filho de Luiz Bo-
lezina e Judith Mazzomo, nascido em 
07/02/1926, falecido em 19/06/2017, 
morador de Bento Gonçalves, Viúvo

Josephina Bergamaschi, agricul-
tora aposentada, filha de Emilio Ber-
gamaschi e Delfina Brun, nascida em 
25/03/1933, falecida em 16/06/2017, 
moradora de Bento Gonçalves, Sol-
teira

Irena de Oliveira Tomedi, do lar, 
filha de Jose Candido de Oliveira e 
Antonia Eloy de Oliveira, nascida em 
03/10/1925, falecida em 20/06/2017, 
natural de Novo Hamburgo, morado-
ra de Bento Gonçalves, Viúva

Janir Spadari Bertuol, secretária 
aposentada, filha de Avelino Spadari 
e Lídia Ana Vanni Spadari, nascida em 
07/09/1953, falecida em 21/06/2017, 
moradora de Bento Gonçalves, Ca-

sada

Maria Bettiol, do lar aposenta-
da, filha de Américo Matheus Bettiol 
e Elisa Catharina Valduga Bettiol, 
nascida em 12/05/1951, falecida em 
20/06/2017, moradora de Bento Gon-
çalves, Divorciada

Homelson Jean Simon, filho de 
Homere Jean Simon e Guidelande 
Jean Simon Jean Baptiste, nascido em 
18/06/2017, falecido em 21/06/2017, 
morador de Bento Gonçalves, Soltei-
ro

Joana Sonaglio, do lar aposenta-
da, filha de Jose Sonaglio e Ana Car-
rer nascida em 04/12/1920, falecida 
em  22/06/2017, natural de Bento 
Gonçalves, moradora de Pinto Ban-
deira, Solteira

Ivo Aidrig, pedreiro, filho de Ar-
noldo Aidrig e Marcelina Brunetto,  
nascido em 24/01/1952, falecido em 
22/06/2017, natural de Veranópolis, 
morador de  Fagundes Varela, Viúvo

Eliseu Gabbardo, agricultor 
aposentado, filho de Eugenio Octa-
viano Gabbardo e Luiza Piazzetta, 
nascido em 24/05/1925, falecido em 
22/06/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Casado

Maria Luiza Minetto, agriculto-
ra aposentada, filha de Luiz Posse-
bom e Angela Possebom, nascida em  
11/01/1926, falecida em 22/06/2017, 
natural de Santo Ângelo, moradora 
de Bento Gonçalves, Viúva

Vanir Vivan, aposentada, filha 
de Orestes Vivan e Delina Micheleto 
Vivan, nascida em 25/04/1948,  fale-

cida em 23/06/2017, natural de So-
ledade,  moradora de Veranópolis, 
Divorciada

João Lili Ribeiro, agricultor apo-
sentado, filho de Antonio Lili Ribei-
ro e Fortunata Ribeiro, nascido em 
08/09/1938, falecido em 23/06/2017, 
natural de Passo Fundo, morador de 
Bento Gonçalves, Casado

Elcio Rebelatto, marceneiro 
aposentado, filho de Agostinho Pe-
dro Rebelatto e Maria Justina Bertoli-
ni Rebelatto, nascido em 23/07/1953, 
falecido em 23/06/2017, natural de 
Cotiporã, morador de Bento Gonçal-
ves, Casado

Pedro Alveroni da Silva Rosa, 
serviços gerais, filho de Alberto Pe-
reira da Rosa Leão e Genecí da Silva 
Rosa, nascido em 06/11/1966, fale-
cido em 23/06/2017, natural de En-
cruzilhada do Sul, morador de Bento 
Gonçalves, Separado

Oliva Moscone Tessaro, do lar 
aposentada, filha de Pedro Mos-
cone e Ana Sonaglio, nascida em 
16/03/1929, falecida em 24/06/2017, 
moradora de  Bento Gonçalves, Viúva

Abilia Dominga Concatto Do-
natti, agricultora aposentada, filha 
de Avelino Concatto e Assumpta 
Concatto, nascida em 12/10/1924, 
falecida em 24/06/2017, natural de 
Farroupilha, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva

Ana Claudia Silva da Costa, do 
lar, filha de Claudio Marques da Silva, 
nascida em 08/03/1964, falecida em  
25/06/2017, natural de Bagé, mora-
dora de Bento Gonçalves, Viúva

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 19210: MATEUS DOS SANTOS CORRÊA, solteiro, pintor 
de construção civil, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e do-
miciliado em Bento Gonçalves e MAYRA PERES RAMOS, solteira, 
pedagoga, natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial 
de Bens.
Edital nº 19211: JONAS DOS ANJOS MARTINS, solteiro, coletor, 
natural de Alegrete-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e MICHELE FERREIRA MEDEIROS, solteira, auxiliar de limpeza, 
natural de Alegrete-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19212: ISMAEL ZANCHI, solteiro, vendedor, natural de 
Garibaldi-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e VIVIA-
NE DOS SANTOS MELLO, solteira, funcionária pública municipal, 
natural de Palmeira das Missões-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, 27 de junho de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 
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Orquestra apresenta espetáculo em homenagem a
Pixinguinha em Bento
Apresentação acontece no próximo dia 9 na Casa das Artes

No domingo, dia 9, a Orques-
tra Municipal de Sopros de Caxias 
do Sul apresenta com a temática 
“Pixinguinha: 120 anos” um con-
certo na Casa das Artes. A apresen-
tação inicia às 20 horas e marca a 
estreia do maestro Fernando Berti 
Rodrigues, que retorna à regência 
da Orquestra também como dire-
tor artístico.

Fruto de intensa pesquisa, a 
apresentação perpassa pelas vá-
rias facetas do compositor, com 
a interpretação de célebres obras 
como Lamentos, Rosa, Carinhoso 
e Ingênuo. A Orquestra executará 
também arranjos originais extraí-
dos do programa de rádio “O pes-
soal da Velha Guarda”, transmitido 
pela rádio Tupi nas décadas de 40 
e 50 com locução do radialista 
Almirante e direção musical de Pi-
xinguinha.

Entre os destaques está a ho-
menagem de Radamés Gnatalli ao 

dedicar um dos movimentos da 
“Suíte Retratos” ao compositor, 
bem como a fecunda parceria de 
Pixinguinha com Benedito Lacer-
da.

Entre os solistas teremos a 
participação especial do cantor 
Rafael Gubert na interpretação de 
Rosa, do Flautim de Ana Carolina 
Bueno, a Flauta de Cleber Silva e 
o Trompete de Roberto Scopel in-
terpretando o choro “Carinhoso”.

Pixinguinha
A importância do compositor, 

arranjador, flautista e saxofonista 
Alfredo da Rocha Vianna Filho, o 
São Pixinguinha, na iconografia 
da música popular brasileira é ine-
gável, a ponto do dia 23 de abril, 
além de marcar o nascimento de 
Pixinguinha, também é reconheci-
do oficialmente como o Dia Nacio-
nal do Choro.

A apresentação perpassa pelas várias facetas do compositor, com a interpretação de célebres obras como Lamentos, Rosa, Carinhoso e Ingênuo
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O presidente Michel Temer assi-
nou nesta segunda-feira (26) a lei que 
possibilita descontos para os consu-
midores caso o pagamento seja fei-
to em dinheiro, e não em cartão de 
crédito ou débito. O texto tem como 
origem a Medida Provisória (MP) 
764/2016. Além de permitir a cobran-
ça diferenciada em função da forma de 
pagamento, a lei possibilita a variação 
do valor de acordo com o prazo de pa-
gamento.

De acordo com o presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Bento Gonçalves, Marcos Carbone, 
a sanção da lei é aguardada há bastan-
te tempo pelo comércio e foi recebida 
de forma positiva. “Ela permite que 

os estabelecimentos tenham flexibi-
lidade para ajustar as melhores con-
dições de negociação e incentivar a 
comercialização de seus produtos, 
permitindo, por exemplo, que o lo-
jista tenha autonomia para oferecer 
descontos maiores em pagamentos à 
vista, se entender que este é o for-
mato mais adequado para suas tran-
sações”, avalia.

Segundo Carbone, no caso das 
empresas de micro, pequeno e até 
mesmo médio porte, essa mudança 
pode se traduzir em mais competi-
tividade, uma vez que esse tipo de 
estabelecimento sente mais os cus-
tos relacionados à operação e taxas 
de cartão de crédito. “Esse também 

pode ser um benefício importante 
para as empresas que necessitam de 
maior fluxo de caixa imediato, pois 
permite que estimule as negociações 
à vista em detrimento dos pagamen-
tos parcelados”, comenta. 

O presidente acredita que toda 
lei que é capaz de conferir ao lojista 
mais autonomia na gerencia de seus 
custos operacionais é sempre bem-

Lei permite descontos em compras feitas com dinheiro

-vinda, isso porque pode gerar, de for-
ma direta, vantagens ao consumidor 
final, o que impulsiona o comércio. 
“Ao consumidor cabe valer-se dessa 
possibilidade para negociar as me-
lhores condições de compra, obtendo 
descontos e vantagens nas compras à 
vista, por exemplo”, orienta.

O texto obriga o comerciante a 
informar em lugar visível os descontos 

que são oferecidos. O fornecedor 
que não cumprir essa regra estará 
sujeito a multas previstas no Código 
de Defesa do Consumidor.

A Lei já está valendo, uma vez 
que ela foi apresentada por meio de 
MP.  A expectativa é de que, ao per-
mitir a diferenciação de preços, ela 
estimule a queda do valor médio co-
brado pelos produtos. 

Meta é que os produtos baixem a média de valor final

“Presidente da CDL diz que lei é bem-vinda pelos lojistas

Nova lei regulamenta que o consumidor tenha desconto em compras feitas em dinheiro



Primeiro caso de microcefalia 
por zika no Estado

A Secretaria Estadual de Saú-
de (SES) anunciou na última sema-
na o primeiro caso de microcefalia 
por zika vírus contraído no Rio 
Grande do Sul.

O bebê nasceu em julho de 
2016 e estava sendo acompanha-
do desde a gestação, porque a 
mãe apresentou sintomas de zika. 
Os exames feitos no Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 
apresentaram que os sintomas 
do bebê eram associados ao zika 
vírus. A criança está recebendo 
atendimento de reabilitação por 
meio da Linha de Cuidados da Pes-
soa com Deficiência.

O Estado tem mais duas ocor-
rências de crianças com microce-
falia por zika, em Cachoeira do Sul 

e em Esteio, mas as mães foram contaminadas em outros estados.

Pais mais velhos tendem a ter filhos ‘mais nerds’
Estudo aponta que idade parental maior influencia positivamente fatores 
como QI, introspecção e foco nos meninos

Homens que se tornam pais 
mais tarde têm chance maior de ter 
um filho com traços típicos - e posi-
tivos - de “nerds” e “geeks”, diz um 
estudo recém-publicado no Reino 
Unido.

Esses meninos se tornam mais 
espertos, focados e menos preocu-
pados em se enturmar, de acordo 
com artigo publicado por pesquisa-
dores da Universidade King’s Colle-
ge de Londres no periódico “Trans-
lational Psychiatry”.

Curiosamente, a idade da mãe 
não teve impacto nos resultados, 
os quais parecem ser relevantes 
apenas para filhos do sexo mascu-
lino.

As descobertas estão entre as 
raras notícias positivas relaciona-
das a gestações tardias, comumen-
te associadas à maior incidência 
de problemas genéticos, autismo e 
esquizofrenia.

Os pesquisadores analisaram 
resultados de testes feitos com 12 
mil gêmeos britânicos de um am-
plo estudo que acompanha seu de-
senvolvimento - infância e adoles-
cência - desde 1994, para entender 
quais fatores contribuem para a 
construção de sua individualidade.

Os pesquisadores criaram o 
que chamaram de “Geek Index”, 
avaliando crianças de 12 anos de 
idade com relação a seu QI, sua 
habilidade de focar em um tema e 
instrospecção.

“Nossa hipótese é de que QI 
alto, foco no assunto de interesse e 
algum grau de introspecção social 
provavelmente são benéficos em 
uma economia movida pelo conhe-
cimento”, diz o artigo científico. 
“Ainda que esses traços estejam 
distribuídos pela população, a lite-
ratura etnográfica agrupa-os sob o 
guarda-chuva do termo ‘geek’.”

Os que tiveram altas pontua-
ções no ranking “geek” acabaram 
se saindo melhor na escola, sobre-
tudo em temas como ciência, tec-
nologia, engenharia e matemática.

Explicações
Entre os participantes do estu-

do, pais com idade igual ou inferior 
a 25 anos tiveram filhos que pon-
tuaram menos no ranking geek do 
que pais com idades entre 35 e 40 
ou mesmo com mais de 50 anos.

Entre as possíveis explicações 
para isso, os cientistas apontam 
que:

Pais nerds podem estar demo-
rando mais para ter filhos e trans-
mitir suas “nerdices” para os filhos

Homens mais velhos podem 
estar criando um ambiente familiar 
que encoraja traços “nerds”, graças 
a empregos melhores e mais está-
veis que aumentam o acesso a edu-
cação e experiências diversas

Pode haver novas mutações no 
esperma, afetando o desenvolvi-
mento dos filhos

Atenção para os riscos
No entanto, estudiosos não 

recomendam que casais tomem 
decisões quanto à concepção com 
base nessas descobertas, justa-
mente por causa dos riscos asso-
ciados a gestações tardias.

“Famílias não devem ser in-
fluenciadas por este estudo em 
suas decisões quanto a ter filhos”, 
adverte Magdalena Janecka, pes-
quisadora do King’s College.

“Ainda que pareça legal ser 
geek, não recomendo que os futu-
ros pais retardem seus planos de 
iniciar uma família para proposita-
damente aumentar as chances de 
ter uma criança com essas quali-
dades”, afirma o professor da Uni-
versidade de Sheffield Allan Pacey.

“Os perigos da paternidade 
tardia estão bastante descritos (na 
literatura médica), incluindo os 
riscos de infertilidade, aborto es-
pontâneo ou distúrbios debilitan-
tes ao nascer. Dito isso, acho bas-
tante intrigante a ideia do ‘gene 
geek’. E, diante da tendência de 
termos filhos cada vez mais tar-
de, talvez estejamos destinados a 
criar uma futura sociedade de gê-
nios que nos ajudarão a resolver 
os problemas do mundo.”

Ao mesmo tempo, a equipe 
de pesquisadores também acre-
dita que alguns traços genéticos 
herdados de pais mais velhos po-
dem ter influência tanto sobre o 
aspecto “nerd” quanto sobre as 
possibilidades de desenvolvimen-
to do autismo.

“Quando a criança nasce com 
apenas alguns desses genes, pare-
ce ter mais chance de ser bem-su-
cedida na escola. No entanto, com 
uma ‘dosagem’ mais alta desses 
genes, somada a outros fatores 
de risco, pode ser que ela tenha 
uma predisposição maior para o 
autismo”, disse a pesquisadora 
Janecka.

As diferenças de gênero não 
foram esclarecidas pelo estudo. 
Pode ser que as medições não te-
nham sido capazes de perceber as 
diferenças nas manifestações de 
“nerdices” entre meninos e meni-
nas. Ou pode ser que haja diferen-
ças na forma como o cérebro de 
meninos e meninas se desenvolve.Os pesquisadores criaram o que chamaram de “Geek Index”, avaliando crianças de 12 

anos de idade com relação a seu QI, sua habilidade de focar em um tema e instrospecção
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O Estado tem mais duas ocorrências de crianças com microcefalia por zika

Fico abismada que ainda escute 
de pacientes e alunos que vão parar 
com o programa de atividade física 
devido ao problema de saúde x ou 
Y . Meu médico me proibiu de fazer 
exercícios ou não posso mais cami-
nhar na esteira porque tenho pro-
blema na coluna .

Não existe nenhuma contrain-
dicação para a atividade física bem 
orientada , ou seja , em nenhuma 
caso de patologia alguma o exercício 
deixa de exercer a função benéfica 
ao organismo . Isso tudo já foi com-
provado mas o senso comum Ainda 
insiste em disseminar esse discurso 
errôneo e perigoso . Como exemplo 
Saiu recentemente na revista Nature 
uma pesquisa que representa a pri-
meira evidência em humanos de que 
os exercícios podem ser benéficos 
para os discos intervertebrais. 

 Os resultados demonstram que 
a carga axial repetitiva na coluna 
durante a corrida em pessoas sau-
dáveis pode ser benéfica principal-
mente, para os discos lombares.

 Alguns pontos chaves desse 
estudo: 

Indivíduos que correm apresen-
tam discos intervertebrais lombares 

mais hidratados e hipertrofiados do 
que indivíduos sedentários.

 Uma caminhada ou corrida 
leve a uma aceleração de 2 m/s 
(~7km/h) seria uma zona ideal de 
impacto para esses benefícios nos 
discos intervertebrais. 

Indivíduos que correm acima 
de 50km semanais apresentaram 
melhores propriedades dos discos 
do que indivíduos que correm 20km 
semanais. Entretanto, estes resulta-
dos não apresentaram diferença es-
tatística significante.

E os autores ainda sugerem que 
esse promete ser um ponto de par-
tida para melhor definir protocolos 
de exercício e perfis de atividade 
física para o anabolismo do disco 
intervertebral em humanos. 

Então médicos, educadores fí-
sicos e fisioterapeutas, fiquem de 
olho! Até mesmo nos profissionais 
da saúde que já sabemos desses 
benefícios nos surpreendemos do 
quanto a ciência evolui e pode me-
lhorar muito a vida das pessoas . 
Portando esqueça velhos conceitos 
e procure profissionais competen-
tes e que podem acrescentar muito 
na sua vida . 

Aline Rodrigues 

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

Não existe nenhuma
contraindicação para 
exercício
físico 



Fatores de Risco para Câncer 
de Olho

Um fator de risco é algo que 
afeta sua chance de contrair uma 
doença como o câncer. Diferentes 
tipos de câncer apresentam distintos 
fatores de risco. Alguns como fumar, 
por exemplo, podem ser controlados; 
no entanto outros não, por exemplo, 
idade e histórico familiar. Embora os 
fatores de risco possam influenciar o 
desenvolvimento do câncer, a  maio-
ria não causa diretamente a doença. 
Algumas pessoas com vários fatores 
de risco nunca desenvolverão um 
câncer, enquanto outros, sem fatores 
de risco conhecidos poderão fazê-lo.

Ter um fator de risco ou mesmo 
vários, não significa que você vai ter 
a doença. Muitas pessoas com a en-
fermidade podem não estar sujeitas a 
nenhum fator de risco conhecido. Se 
uma pessoa com câncer de olho tem 
algum fator de risco, muitas vezes é 
muito difícil saber o quanto esse fa-
tor pode ter contribuído para o de-
senvolvimento da doença.

Fatores que podem aumentar o 
risco de uma pessoa desenvolver cân-
cer de olho: 

Fatores de Risco para
Melanoma Intraocular

Raça. O risco de melanoma intra-
ocular é muito maior em brancos do 
que em negros ou asiáticos.

Cor dos Olhos. Pessoas com 
olhos claros são mais propensas a de-
senvolver melanoma ocular do que as 
pessoas com olhos castanhos.

Idade e Gênero. Melanomas 
oculares podem ocorrer em qual-
quer idade, mas o risco aumenta à 
medida que as pessoas envelhecem. 
O melanoma ocular é ligeiramente 

mais comum em homens do que em 
mulheres.

Doenças Hereditárias. As pesso-
as que têm a síndrome do nevo dis-
plásico, ou seja, verrugas irregulares 
na pele tem um risco aumentado de 
melanoma de pele, também pode au-
mentar o risco de desenvolver mela-
noma de olho.

As pessoas com manchas mar-
rons anormais na úvea, conhecidas 
como melanocitose oculodermal ou 
verruga Ota, também têm um risco 
aumentado de desenvolvimento de 
melanoma ocular. Os melanomas 
oculares podem correr em algumas 
famílias que não têm essas condi-
ções, mas é muito raro.

Exposição ao Sol. Embora a ex-
posição excessiva à radiação solar ou 
câmaras de bronzeamento tem sido 
sugeridas como um possível fator de 
risco para melanoma do olho, não foi 
encontrada uma relação direta até o 
momento.

Exposição Ocupacional. Alguns 
estudos sugerem que os soldadores, 
agricultores, pescadores, trabalhado-
res químicos, e trabalhadores de la-
vanderia podem ter um maior risco 
de melanoma ocular, mas nenhuma 
dessas ligações foi comprovada.

Fatores de Risco para
Linfoma Intraocular

O único fator de risco conheci-
do para o linfoma intraocular é estar 
com o sistema imunológico enfra-
quecido. Exemplos incluem pacientes 
com a síndrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS), bem como as pes-
soas que tomam medicamentos anti-
rejeição após transplantes de órgãos.

Pessoas com olhos claros são mais propensas a desenvolver melanoma ocular do que 
as pessoas com olhos castanhos
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Benefícios de beber água morna 
regularmente
Ao praticar esportes é importante tomar água morna em vez de água 
gelada para não descompensar nosso organismo

A água é um dos líquidos que 
contém mais propriedades curativas 
e muitos benefícios que trazem gran-
des coisas positivas para a sua saúde. 
Se você é daquelas pessoas que cos-
tuma consumir água regularmente, 
recomendamos que tenha muito cui-
dado com a temperatura na qual se 
encontra esse líquido que você tanto 
gosta de beber, já que não é muito re-
comendável que consuma água muito 
gelada, isso porque pode gerar vários 
inconvenientes para a sua saúde que 
podem, inclusive, levar a uma doença, 
principalmente na hora de praticar 
esporte.

É importante ter o hábito de in-
gerir água morna ou não tão gelada 
(temperatura ambiente), pois seu cor-
po se encontra em uma temperatura 
muito alta e ao ingerir água gelada 
pode fazer com que te de um espas-
mo especialmente no estômago e no 
intestino delgado.

Talvez você não saiba, mas a 
água morna tem mais benefícios do 
que você imagina. Por exemplo, se 
você se acostumar a beber um copo 
de água morna todas as manhãs em 
jejum, esperar que passe um tempo 
e tomar outro copo de água com um 
pouco de suco de limão acrescentan-
do uma colher de sopa de mel, você 
verá como o seu organismo começa 
a experimentar uma sensação de lim-
peza e desintoxicação, o que fará que 
você se sinta mais leve. Da mesma 
forma, a água morna ajuda a suprir 
a ansiedade de comer, fazendo que 
você consuma menos quantidade de 
alimento, então se bastará com o ne-
cessário.

Mas, atenção! Esses não são to-
dos os benefícios que a água morna 
pode te oferecer, por este motivo é 
que a continuação mencionaremos 
alguns dos mais interessantes.

Elimina toxinas
A água morna é extremamente 

útil no momento de realizar um je-
jum, já que elimina os resíduos que 
a água gelada por si só não pode dis-
solver. Além disso, ajuda a eliminar 
a sujeira através dos rins, poros e os 
demais órgãos que cumprem uma 

função eliminatória no seu organis-
mo.

Da mesma maneira, você deve 
levar em conta que o consumo cons-
tante de água morna te ajudará a con-
seguir uma maior limpeza em cada 
um dos seus tecidos. Não basta bebê-
-la apenas uma vez ao dia, senão que 
deve ser consumida periodicamente.

Alivia doenças
Como se não fosse o bastante, 

também te servirá de forma excelente 
para curar e inclusive aliviar algumas 
doenças tais como: o reumatismo e a 
arteriosclerose, entre muitas outras.

Também é importante que você 
saiba que a água morna é muito be-
néfica para quando você estiver com 
febre, já que se beber rapidamente 
ajudará imediatamente a diminuir a 
temperatura do corpo, pois ajuda a 
dilatar os canais do organismo, fazen-
do com que o sangue possa circular 
de forma fácil, eliminando, por sua 
vez, todas as impurezas acumuladas 
pelas vias que normalmente deve ser.

Reduz o peso
Você sabia que as pessoas que 

sofrem de sobrepeso podem encon-

trar na água morna uma boa ajuda? 
O que você deve saber é que incluir 
na sua dieta a ingestão de água mor-
na constantemente ajudará na perda 
de peso se você precisar (combinan-
do com exercícios e complementos 
para a perda de peso) e sem necessi-
dade de recorrer a dietas que podem 
colocar a sua saúde em risco.

Balanceia o PH
O consumo regular de água 

morna também ajuda a balancear o 
PH, já que ajuda a reduzir a acidez 
total do seu corpo, o que fará com 
que você se sinta e fique muito mais 
bonita e saudável.

Lembre-se
Que 80% do seu corpo é com-

posto por água, e consumir pouco 
líquido pode fazer com que gere 
um desequilíbrio no seu corpo; e o 
que pode ser melhor que este líqui-
do que você consume diariamente? 
A água é um fluído natural e que te 
trará a medida que passar o tempo 
muitos benefícios para sua saúde. 
No entanto, lembre-se de não exce-
der entre 1,5 litros a 2 litros de água 
por dia.

É importante ter o hábito de ingerir água morna ou não tão gelada (temperatura 
ambiente), pois seu corpo se encontra em uma temperatura muito alta e ao ingerir 
água gelada pode fazer com que te de um espasmo especialmente no estômago e no 
intestino delgado

Medicamento também diminui casos de derrame e insuficiência cardíaca

Estatina reduz risco de infarto
Um novo estudo acaba de com-

provar que pessoas que tomam esta-
tinas são menos propensas a terem 
corações anormalmente grandes, o 
que diminui riscos de infarto, insufi-
ciência cardíaca e derrame.  Isso por-
que o músculo do coração espesso, 
que é conhecido como hipertrofia 
ventricular esquerda, é que causa os 
desfechos.

O estudo foi divulgado no iní-
cio deste mês, por pesquisadores da 
Universidade de Londres. Eles anali-
saram, por meio de exames de resso-
nância magnética, o coração de 4.622 
pessoas na Inglaterra, das quais 17% 
tomavam estatinas. Os resultados 
mostraram que, em comparação com 
quem não fazia tratamento com o 
medicamento, aqueles que faziam 
tinham câmaras ventriculares esquer-
das com uma porcentagem de massa 
muscular 2,4% menor. Seu volume de 
massa ventricular esquerda e direita 

também eram menores.
Os resultados foram confirma-

dos mesmo após os cientistas conta-
bilizaram outros fatores que podem 
afetar o coração, como etnia, gêne-
ro, idade e índice de massa corporal 
(IMC).

Outros benefícios já comprova-

dos das estatinas incluem melhoria 
da função dos vasos sanguíneos, re-
dução da inflamação e estabilização 
dos depósitos de gordura nas pa-
redes das artérias. Também reduz o 
stress oxidativo e a produção de fato-
res de crescimento, químicos naturais 
que estimulam o crescimento celular.

Anvisa suspende lote de
contraceptivos

A Anvisa suspendeu a distribui-
ção, comercialização e uso de 13 lotes 
do medicamento Gynera (gestodeno + 
etinilestradiol), fabricados pela empre-
sa Bayer S.A. A medida foi publicado 
no Diário Oficial da União (DOU), desta 
segunda-feira (26).

De acordo com a publicação, os 

lotes dos contraceptivos apresentaram 
resultados que não atendem à legisla-
ção sanitária vigente, quanto ao estu-
do de estabilidade. Além da suspensão 
dos lotes da Gynera, a resolução RE 
1.698 de 23 de junho de 2017 determi-
na que a Bayer promova o recolhimen-
to do estoque existente no mercado.

o medicamento Gynera é fabricados pela empresa Bayer S.A
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São José passa de fase e Novo 
Hamburgo e São Paulo-RG são 
eliminados da Série D
Zequinha vai enfrentar a equipe do Brusque-SC 
na segunda fase da competição nacional

A equipe do São José carimbou 
a classificação para a próxima fase 
da Série D do Campeonato Brasi-
leiro e é a única equipe gaúcha que 
segue na briga pelo acesso à Série 
C. Novo Hamburgo e São Paulo-RG 
novamente foram derrotados na úl-
tima rodada da fase classificatória, 
sendo eliminados da competição 
nacional. 

Jogando em casa, o São José 
conquistou mais uma vitória e ter-
minou a primeira fase na liderança 
de seu grupo com 12 pontos con-

quistados. Enfrentando o Ituano, 
a equipe do Zequinha venceu pelo 
placar de 1 a 0, com gol de Kelvin, 
ex-Esportivo, carimbando a classifi-
cação da equipe porto-alegrense à 
próxima fase. 

O Novo Hamburgo, atual cam-
peão gaúcho, foi derrotado fora de 
casa pelo São Bernardo pelo placar 
de 2 a 0 e deu adeus à competição 
de forma precoce, terminando a pri-
meira fase na última colocação de 
seu grupo. O São Paulo-RG, jogan-
do em seus domínios, foi derrotado 
pelo XV de Piracicaba de virada por 
4 a 3 e também terminou a primeira 
fase na lanterna de sua chave. 

Na segunda fase da Série D, o 
São José enfrenta a equipe do Brus-
que-SC. O primeiro jogo da decisão 
será realizado no próximo domin-
go, dia 2, em Brusque, já o jogo de 
volta está marcado para o dia 9, no 
Passo D’Areia.

São José* 1 x 0 Ituano
São Bernardo 2 x 0 Novo Ham-
burgo
São Paulo-RG 3 x 4 XV Piraci-
caba

6ª rodada:

Zequinha vai enfrentar a equipe do Brusque-SC na segunda fase da competição nacional

Sampaio abandona prova e ainda mantém
liderança na categoria     

A terceira etapa do Super Bike 
Brasil aconteceu em Interlagos (SP) 
no ultimo final de semana e Pedro 
Sampaio, foi em busca de mais uma 
vitoria na categoria super Sport 600cc 
pró.

Nos treinos cronometrados o pi-
loto de Bento Gonçalves (RS)  de 19 
anos fez a pole position na sua cate-
goria e segundo na geral. O Tempo  
de 1.40.26 o deixou a 0,6 segundos 
da Ducati 959cc. : “ Nas curvas me 
aproximo mais porque nas retas é 
complicado vencer o torque da Du-
cati” analisa o piloto da Yamaha YZF 
600cc.  

Domingo, vinha na liderança da 
categoria com a primeira posição e na 
sexta volta do total de 12 voltas no 
circuito, abandonou a corrida.

Sampaio se posicionou sobre a 
corrida. “Infelizmente, não foi dessa 
vez! Vinha na P1 da SuperSport Pro 
e segundo na geral, quando a minha 
moto começou soltar fumaça de óleo, 
me forçando a parar nos boxes. Con-
tinuo na liderança do campeonato 
mesmo depois disso e vamos traba-
lhar para na próxima etapa, voltarmos 
com um equipamento ainda melhor” 
afirmou. 

A próxima etapa vai acontecer 
novamente em Interlagos (SP) no dia 
23 de julho. 

o piloto de Bento Gonçalves (RS)  de 19 anos fez a pole position na sua categoria e 
segundo na geral

A próxima etapa vai acontecer novamente em Interlagos (SP) no dia 23 de julho

Sampaio abandonou a
corrida na 6ª volta
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BGF empata e sai da zona de 
rebaixamento
Equipe de Vane Flores ficou em 2x2 com a ALAF

Mesmo realizando uma boa atu-
ação dentro de quadra, o BGF ficou 
no empate em 2 a 2 com a ALAF de 
Lajeado, em confronto realizado na 
noite de sábado, dia 24, no Ginásio 
Municipal de Esportes. Com o resul-
tado, a equipe comandada por Vaner 
Flores saiu da zona de rebaixamento 
da Liga Gaúcha de Futsal, mas segue 
sem vencer em seus domínios. 

A partida começou bastante 
equilibrada, com as duas equipes 
atacando intensamente em busca do 
gol. O placar foi aberto aos 9 minu-
tos de jogo com Xitão para a ALAF. 
Um minuto depois, Kevin igualou o 
marcador para os donos da casa, 1 
a 1. Aos 14 minutos, Cappa driblou 
o goleiro e finalizou com precisão 
para virar a partida para o BGF, ter-
minando a primeira etapa com pla-
car de 2 a 1 para os bento-gonçal-
venses.

Na etapa derradeira, a equipe 
de Lajeado controlou as ações da 

partida, conseguindo boas chances 
para empatar. Mas foi o BGF que 
chegou perigosamente no ataque, 
quase ampliando o placar. Em fina-
lização rasteira, a bola ultrapassou 
a linha da baliza, mas o árbitro sina-
lizou que ela não entrou por com-
pleto, resultando em reclamação 
por parte do BGF. Minutos depois, a 
ALAF chegou ao gol de empate, no-
vamente com Xitão, deixando tudo 
igual, 2 a 2. 

Após o segundo gol, os visitan-
tes colocaram duas bolas na trave, 
já o BGF desperdiçou boas oportuni-
dades, uma com Kevin, em tiro livre 
direto, e outra com Vinícius, carim-
bando a trave adversária, terminan-
do o jogo em 2 a 2. 

Com o resultado, a equipe su-
biu para a 10ª posição com 5 pontos 
conquistados. No próximo jogo, o 
BGF enfrenta o lanterna ATCEL, no 
sábado, dia 1º de julho, em Caxias 
do Sul.

Com o resultado, a equipe comandada por Vaner Flores saiu da zona de
rebaixamento da Liga Gaúcha de Futsal, mas segue sem vencer em seus domínios

Rosário vence novamente o
Paranaguá e está na final da 18ª 
Libertadores do Nordeste
Equipe aplicou 4 a 2 no Paranaguá

A equipe do Rosário, coman-
dada por Éder Larentis, entrou em 
campo no domingo, dia 25, pelo 
jogo da volta das semifinais da Li-
bertadores do Nordeste. O Rosá-
rio tinha a vantagem de jogar pelo 
empate, mas não foi preciso, já 
que, apesar de sair atrás do marca-
dor, o time de Pinto Bandeira, jo-
gando em casa, conseguiu vencer 
mais uma vez o Paranaguá, desta 
vez por 4 a 2.

O Rosário entrou em campo 
jogando um futebol abaixo do que 
vinha apresentando e com isso 
não poderia ser diferente o Para-
naguá saiu vencedor na primeira 
etapa por 1 a 0, gol de Vanderlei.

No segundo tempo o time da 
casa voltou com outra postura e 
não demorou para virar o jogo, 
com dois gols de Pepe, um de fal-
ta e outro num belo chute enco-
brindo o arqueiro. Depois disso, 
o Paranaguá saiu mais para o jogo 
e chegou a empatar com mais um 
de Vanderlei, desta vez de pênalti, 

mas ainda deu tempo para Wilson 
de cabeça e Cappa, em um contra 
ataque, fechar a goleada e carim-
bando a vaga na final.

O time agora enfrenta o multi-
campeão Ferroviário que empatou 
jogando em Bento contra o Colo-
rado e chega para mais uma final, 
a equipe de Nova Pádua tenta o 
penta, já o Rosario vem em busca 
do seu segundo titulo.

Os jogos finais estão agenda-
dos para os dias 02 e 09 de julho, 
o primeiro em Pinto Bandeira e o 
outro no Travessão da Curuzu, em 
Nova Pádua.

Jogos de volta:
Rosário* 4 x 2 Paranaguá
Colorado 1 x 1 Ferroviário*

Libertadores
do Nordeste -

Semifinal:

Equipes de base da ACBF pontuaram 
no final de semana nos Estaduais

O final de semana rendeu mais 
resultados positivos para os Esta-
duais das categorias de base da As-
sociação Carlos Barbosa de Futsal 
(ACBF). As equipes Sub-15, Sub-17, 
Sub-20 e também o feminino pon-
tuaram na rodada.

O Sub-15 da ACBF venceu o 
Bella Futsal, em Caxias do Sul, por 
3x2, no domingo. Os gols foram 
marcados por Luis (2) e  Victor. O 
resultado manteve os meninos na li-
derança do Grupo 1 com 13 pontos 
em cinco jogos.

O Sub-17 também enfrentou 
o Bella no mesmo dia e ficou no 
empate em 4x4. Os gols do time 
laranja foram marcados por Mateus 
Meira, Pedro, Henri e Bernardo. No 
infanto-juvenil, as duas equipes di-
videm a liderança do Grupo 1 com 
16 pontos em seis partidas. 

Sub-20
O time juvenil da ACBF teve 

dois jogos no final de semana. Na 
sexta-feira, também enfrentou o 
Bella, fora de casa. O adversário 
venceu por 5x2. Os gols dos barbo-
senses foram marcados por Eduar-
do. A recuperação veio no domin-
go contra o SER Alvorada, longe 
de Carlos Barbosa. O time laranja 
venceu por 3x2 com os gols de Vi-
nicius, Roberto e Andrew. O Sub-20 
também lidera o seu grupo com 15 
pontos em seis partidas.

Feminino
As meninas da ACBF mantive-

ram o bom aproveitamento no Es-
tadual. No sábado, elas enfrentaram 
a ASAFF, em Santo Ângelo, e vence-
ram por 4x1. Os gols foram marca-
dos por Cota, Marcella, Pati e Giu. 
A ACBF soma 12 pontos em cinco 
partidas na competição.

Confira os compromissos 
da semana

Feminino
Sábado, 01/07 – 20h – Celemas-

ter x ACBF
Sub-15
Domingo, 02/07 – 14h – Top 

Sport x ACBF

João quer seguir
aproveitando as chances 
contra o América

A ACBF tem mais um jogo em 
casa pela Liga Gaúcha de Futsal. 
Com cinco desfalques, o time laranja 
receberá o América, de Tapera, nesta 
terça-feira, às 20h. Mesmo com as 
ausências, o grupo tem suprido bem 
a perda de alguns jogadores.

Sem poder contar com os fixos 
Marlon e Alemão, ambos lesionados, 
o técnico Marquinhos Xavier recorre 
ao jovem João Salla na função. Até o 
ano passado, o atleta de 21 anos fa-
zia parte da equipe Sub-20 da ACBF 
e ganhou uma vaga no time princi-
pal nesta temporada, sendo utiliza-
do em algumas partidas da LNF e da 
Liga Gaúcha. “Para mim é importan-
te essa sequência, mas é uma pena 
que tenha sido em função da lesão 
de alguém. A gente nunca torce por 
lesão de colega”, comentou João.

Com as últimas oportunidades 
em quadra, João não desperdiçou 
as chances. Tanto que marcou gols 
nos últimos três jogos: contra o 
Magnus, Bento e Intelli. “Fazer gol 
é sempre bom, mas o importante é 
ajudar o time. Toda a equipe tem me 
ajudado bastante neste processo. 
Eles são mais experientes, têm mais 
bagagem, eles me dão conselhos e 
colocam para cima”.

O fixo continuará sendo a opção 
do técnico Marquinhos Xavier no-
vamente contra o América e espera 
seguir aproveitando o momento. 
“Acredito que estou aproveitando as 
chances. Tive poucas, mas quando 
fui acionado respondi bem. Tenho 
seguido à risca o que o professor me 
passa. Estou desde o início do ano 
me preparando para isso, fiz uma 
pré-temporada forte e treino bastan-
te”, concluiu João.

Reforços reforça time
principal

A ACBF conta com 18 jogado-
res no elenco atual. Deste total, 8 
surgiram das categorias de base do 
time laranja. Inclusive o experiente 
ala Bruno Souza, que fazia parte do 
time Sub-20 na sua primeira passa-
gem por Carlos Barbosa, no início 
dos anos 2000.

Nas últimas rodadas, com exce-
ção do goleiro Henrique, a ACBF ini-
ciou os jogos com atletas oriundos 
das categorias de base: João, Bruno 
Souza, Kevin e Júlio.

Augusto, Roberto e Rafinha, 
que estão no grupo principal, tam-
bém fazem parte da equipe Sub-20 
da ACBF. Além deles, o time barbo-
sense conta com o pivô Dener, que 
também surgiu na equipe Sub-20 
laranja.

As equipes Sub-15, Sub-17, Sub-20 e também o feminino pontuaram na rodada

Colorado empata com o Ferroviário e é eliminado 
da Libertadores do Nordeste

O Colorado de Bento Gonçalves 
empatou em 1 a 1 com o Ferroviário de 
Nova Pádua e foi eliminado da Liberta-
dores do Nordeste, em partida realiza-
da na tarde deste domingo, dia 25, no 
campo do Santa Helena. Mesmo saindo 
na frente, a equipe da casa deixou o Fer-
roviário empatar nos acréscimos, con-
quistando a classificação para a final, já 
que, no jogo de ida, havia derrotado os 
bento-gonçalvenses por 1 a 0. 

No primeiro tempo, ambas as 
equipes tiveram poucas oportunidades 
claras de gol. O Colorado chegava forte 
ao ataque através de bolas aéreas, en-
quanto que o Ferroviário jogava no erro 
dos donos da casa, explorando contra-
-ataques para se aproximar do setor 
ofensivo. Com uma primeira etapa mar-
cada pelo equilíbrio, o placar permane-
ceu zerado. 

Na etapa derradeira de partida, o 
Colorado se jogou para o ataque em 
busca do gol de empate para levar a 
partida à prorrogação. Em boa jogada 

de velocidade, Matheus foi mais rápi-
do que a defesa adversária, tocando de 
cabeça na bola na saída do goleiro ad-
versário, abrindo o placar do confronto 
aos 34 minutos de jogo. Após o gol, o 
Ferroviário passou a dominar a partida, 
conseguindo boas chances de gol. Aos 
48 minutos de acréscimo, em falta na 
entrada da grande área, Luandrio Ramos 
finalizou no canto do goleiro, empatan-
do a partida e decretando a classificação 
da equipe de Nova Pádua para a decisão. 

O primeiro confronto da final da 
Libertadores do Nordeste entre Rosário 
e Ferroviário será realizado no próxi-
mo domingo, dia 2 de julho, em Pinto 
Bandeira. O Jogo de volta será em Nova 
Pádua.

Libertadores do
Nordeste - Semifinal:

Jogos de volta:
Rosário* 4 x 2 Paranaguá
Colorado 1 x 1 Ferroviário*

O primeiro confronto da final da 
Libertadores do Nordeste entre Rosário e 

Ferroviário será realizado no próximo do-
mingo, dia 2 de julho, em Pinto Bandeira
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Mulher assaltada no bairro
Maria Goretti

Uma mulher estava indo para 
o trabalho quando foi assaltada, 
na manhã de sábado (24).

De acordo com o relato, ela 
passava na Rua Pedro Rosa, no 
bairro Maria Goretti, quando um 

indivíduo se aproximou e puxou a 
sua bolsa.

Ele correu em direção à Vila 
do Sapo. A vítima teve cartões, do-
cumentos, um cheque de R$1400 
e um celular furtados.

Detento foge mas é recapturado 
duas horas depois

No início da tarde de sábado 
(24), o detento Cleidson de Silva 
Gomes, de 20 anos, fugiu do Pre-
sídio Estadual, na Rua Assis Brasil, 
Centro.

De acordo com o registro de 
ocorrência, ele foi visto caminhan-
do pelo telhado e teria pulado a 
cerca do local em direção à rua. 
Entretanto, a guarnição da polícia 
não conseguiu alcançá-lo.

Duas horas depois, o preso 
foi avistado pelo sargento Roque 
Franchini, que estava indo para 
casa, na BR-470, próximo ao acesso 
do Borghetto. 

O policial começou a segui-
-lo por cerca de um quilômetro e 
ainda entrou em luta corporal com 
o fugitivo. O detento foi detido e 
encaminhado ao Presídio Estadual.

Corpo encontrado em
residência no bairro Ouro Verde

O corpo de um homem foi en-
contrado em uma residência, na Rua 
João Busnello, no bairro Ouro Verde, 
na sexta-feira (23).

Uma vizinha estranhou que ele 
não era visto há alguns dias e acionou 
a Polícia, que entrou na casa e encon-

trou o corpo em um dos aposentos. 
O homem teria entrado em óbito na 
quarta-feira (21). 

Não havia sinais de violência no 
cadáver, mas o resultado da necrop-
sia ainda não indicou qual teria sido a 
causa da morte.

Após luta corporal com um sargento,
o detento foi encaminhado

ao Presídio Estadual

Tentativa de fuga frustrada
Outra tentativa de fuga foi re-

gistrada no Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves.

Por volta das 14h30 desta se-
gunda-feira (26), os detentos jo-
gavam futebol quando o detento 
M.C.S.O, de 34 anos, tentou pular 
o muro.

A Brigada Militar fez uso de 
arma anti-motim para conter uma 
possível tentativa de fuga de ou-
tros detentos.

O preso machucou a perna na 
queda e foi atendido pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu).

Definida a data de júri popular de homem que 
atropelou Eliana Boniatti

O julgamento de Robson Po-
loni de Oliveira, de 26 anos deve 
acontecer no dia 14 de julho, ás 
9h, no salão Toscana do Dall’Onder 
Vitória Hotel.

Ele é acusado de ter atropela-
do a advogada Eliana Boniatti, em 
11 de fevereiro de 2012, quando 
ela atravessava a Rua Henry Hugo 

Dreher, com um grupo de amigos.
Robson dirigia um Golf Prata, 

e após o atropelamento, fugiu do 
local sem prestar socorro. Eliana, 
na época com 58 anos, foi resga-
tada com vida e encaminhada ao 
Hospital Tacchini, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu pouco 
depois.

Eduardo Humberto Jaconi 
também foi atropelado por Rob-
son. Ele sofreu fraturas nas per-
nas, costelas, clavícula e no braço, 
ficando internado na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

O júri será no hotel devido às 
obras que estão em andamento no 
Fórum.

O Conselho Municipal de Segu-
rança Pública (Consepro) de Bento 
Gonçalves conseguiu a aprovação 
de quatro projetos que têm como 
objetivo melhorar a segurança pú-
blica.  As solicitações foram con-
templadas com recursos de R$ 38,1 
mil através da Vara de Execuções 
Criminais (VEC) da comarca de Ga-
ribaldi. Para atender as demandas 
apresentadas pela SUSEPE, serão 
adquiridas carabinas, rádios-co-
municadores e drone, além de ha-
bilitação de agentes para conduzir 
viatura-cela.

Garibaldi não possui carcera-
gem, por isso os presos acabam 
sendo conduzidos ao Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves. A 
Comissão Mista do município vi-
zinho, que é responsável por deli-
berar sobre o destino dos valores 
e examinar os projetos de entida-
des habilitadas, tem auxiliado no 
atendimento das necessidades de 
melhoria em segurança para a casa 
prisional, aprovando projetos dire-
cionados tanto a agentes prisionais 
quanto aos apenados.

Os recursos são oriundos de 
multas e prestações pecuniárias 
impostas como transação de pena 
(nos casos de infração de menor 
potencial ofensivo) ou como con-
dição de suspensão de processos 
criminais. “Reputamos importante 
que os valores decorrentes das pe-
nas pecuniárias sirvam para aten-
der aos interesses da comunidade 

local, dentre eles o de segurança 
pública”, avalia o juiz de Direito da 
VEC, Gérson Martins da Silva.

Segundo o presidente do Con-
sepro, Elton Gialdi, as posturas 
como a do juiz inserem o Poder 
Judiciário como ente transforma-
dor na sociedade para além de 
sua instância como Justiça. “O juiz 

Ações provêm de recursos liberados pela Vara de Execuções Criminais da comarca 
de Garibaldi

Gérson tem se mostrado muito 
solícito diante de nossas reivindi-
cações, nos ajudando até onde ele 
pode com as questões do presídio. 
A atuação dele é muito positiva em 
reinvestir em nossa região as ver-
bas que foram arrecadadas com as 
penas alternativas, o que serve de 
exemplo para todos”, comemora.

Consepro receberá aporte de quase R$ 40 mil
Os recursos são oriundos de multas e prestações pecuniárias impostas como transação de pena, 
ou como condição de suspensão de processos criminais

A Brigada Militar fez uso de arma anti-motim para conter os detentos

O preso machucou a perna na 
queda e foi atendido

pelo SAMU
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Mercado é alvo de assaltantes no 
bairro Maria Goretti

Um mercado foi alvo de assal-
tantes na rua Guilherme Fasolo, no 
Bairro Maria Goretti na noite de 
sexta-feira (23).

Três indivíduos armados en-
traram no local. Dois portavam re-
vólveres e o outro, uma espingarda 

calibre 12. Os criminosos renderam 
funcionários e clientes e roubaram 
o dinheiro dos caixas e do cofre, 
além de pertences de clientes e 
funcionários. 

Duas pessoas foram agredidas. 
Uma delas, que levou uma coro-

nhada na cabeça, foi encaminhada 
para o Hospital Tacchini.

Os assaltantes roubaram cerca 
de R$ 5.000 em espécie, documen-
tos e cartões de banco.   Os crimi-
nosos fugiram em direção a BR-470 
em um veículo Punto vermelho.

Mulheres têm bolsas furtadas em 
casas noturnas

Dois casos de furtos de bolsas 
em casas noturnas foram registrados 
nas madrugadas de sábado (24) e do-
mingo (25), na cidade. O primeiro foi 
em um estabelecimento localizado 
na Rua Hugo Henry Dreher, no bairro 
Planalto, por volta da 1h de sábado.

Uma jovem de 20 anos declarou 

ter deixado sua bolsa em cima de 
um banco e quando se deu conta, o 
objeto não estava mais lá. Na bolsa, 
havia R$70,00, cartões e documen-
tos. 

O segundo caso foi em uma 
casa noturna na Rua Olinto de Frei-
tas, também no bairro Planalto. A 

Pedestre assaltado no São Bento
Um jovem de 19 caminhava na 

Rua Senador Salgado Filho, próxi-
mo ao Colégio Estadual Egídio Fa-
bris, no bairro São Bento, na ma-
drugada de domingo (25), quando 

foi abordado por dois indivíduos. 
Um deles segurava um bastão.

Os criminosos anunciaram o 
assalto e roubaram o celular da 
vítima.

Moto furtada no Centro
Uma motocicleta foi furtada na 

tarde de segunda-feira (26), por volta 
das 12h30min, no Centro. O veículo 
foi estacionado próximo ao Colégio 

Medianeira.
De acordo com o proprietário, 

quando ele retornou não encontrou 
mais a moto. 

Policiais civis fazem sineraço 
em homenagem a policial 
morto em Gravataí

Policiais civis realizaram um 
sineraço por volta das 16h de sex-
ta-feira (23), no pátio da Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA).

O ato foi em homenagem a 
Rodrigo da Silveira, policial morto 
no município de Gravataí na ma-
nhã daquele dia.

Ato foi em homenagem a Rodrigo da Silveira, morto em Gravataí

Silveira foi alvejado após con-
fronto com criminosos na região 
metropolitana, quando cumpria 
mandado de busca e apreensão 
durante uma operação contra o 
tráfico de drogas. 

O policial era lotado na 2ª De-
legacia de Polícia de Homicídios 
de Gravataí.

Duas pessoas foram agredidas durante o assalto

vítima relatou que deixou sua bolsa 
com cartões, R$120 em dinheiro, 
documentos e um celular Motorola, 
em cima da mesa, e que o objeto 
foi furtado. 

Em ambos estabelecimentos há 
câmeras de monitoramento. Os ca-
sos vão ser investigados.

Três detidos em operação no 
bairro Municipal

Três homens foram detidos 
no final da tarde desta segunda-
-feira (26), no bairro Municipal.

Um veículo Punto vermelho 
com placas clonadas, fuzis, toucas 
ninjas e falsos documentos foram 
apreendidos pela Brigada Militar. 
Os criminosos foram encaminha-
dos para a Delegacia de Pronto 
Atendimento (DPPA).

De acordo com o comandante 
da 1ª Companhia do 3º BPAT, ca-
pitão Diego Caetano de Souza, a 

guarnição fazia patrulhamento no 
Bairro Municipal, quando suspei-
tou de um veículo.

Ao segui-lo, pararam em fren-
te a uma residência. Na garagem 
da casa, foi feita a apreensão de 
um fuzil 762 e cinco munições, 
além de toucas ninjas.

Dois indivíduos estavam em 
outro automóvel na frente do lo-
cal. A polícia suspeita que ambos 
estejam envolvidos. Os dois pos-
suem extensa ficha criminal.

Na garagem da casa, foi feita a apreensão de um fuzil 762 e cinco
munições, além de toucas ninjas



Programação válida de 22/06/2017 
a 28/06/2017. 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, orgulho-
so do seu trabalho. Enquanto está 
treinando o novo e exibido recruta 
Matt Brody (Zac Efron), os dois des-
cobrem 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 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.

A Múmia (3D) (Duração 
2h13min/ Fantasia/Terror/ 
12 anos - Todos os dias  
16:30h - Dublado - 21:15 
Legendado
Nas profundezas do deserto, uma 
antiga rainha (Sofia Boutella) cujo 
destino foi injustamente tirado 
está mumificada. Apesar de estar 
sepultada em sua cripta, ela des-
perta 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 
vingança de Salazar (3D) 
(Duração 2h09/ Ação / 
Aventura / 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 li-
dera um exército de piratas fantas-
mas assassinos e está disposto a 
matar todos os piratas existentes na 
face da Terra. Para escapar, Sparrow 
precisa encontrar o Tridente de Po-
seidon, que dá ao seu dono o poder 
de controlar o mar.

Shopping Bento
Sala 1

Mulher Maravilha (3D) 
(Duração 2h21/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias -14h, 
21h - Dublado - 18:15h - 
Legendado
Treinada desde cedo para ser uma 
guerreira imbatível, Diana Prince 
(Gal Gadot) nunca saiu da paradisía-
ca 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 deixar seu lar certa 
de que pode parar o conflito. Lutan-
do para acabar com todas as lutas, 
Diana percebe o alcance de seus 
poderes e sua verdadeira missão na 
Terra.

Sala 2
O Poderoso Chefinho 
(2D) (Duração 1h38min/
Animação - Desenho / 
Livre) - Todos os dias - 14h 
-  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.

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 
corpo nunca foi encontrado, mas si-
nais de que ela teria sido violentada 
e assassinada 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 
vingança de Salazar (2D) 
(Duração 2h09/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias
21h - Dublado

Cena do filme Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar

Cena do filme A Múmia

Cena do filme Mulher Maravilha-

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