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opinião02

Opinião da Gazeta
Caem os índices de criminalidade

O Comando da Brigada Militar 
divulgou no início do mês de julho 
que teve uma redução nos índi-
ces de criminalidade da região da 
grande Porto Alegre, em relação 
ao mesmo período do ano anterior. 
Nenhum crime de latrocínio foi re-
gistrado de março a abril de 2017, 
enquanto ano passado foram cinco.

 Este cenário também está 
sendo notado em outras cidades, 
incluindo Bento Gonçalves. Na edi-
ção do último dia 7 da Gazeta  o le-
vantamento feito pela BM contatou 
que os acidentes de carro em área 
urbana decaíram em 20%,mas ainda 
registrando um alto número: 731 
somente nos nos cinco primeiros 

meses do ano.
 Seguindo a tendência,nesta 

edição apresentamos o levantamen-
to realizado pela Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado em rou-
bos e furtos de veículos na cidade.A 
redução de quase 30% no primeiro 
trimestre deste ano ainda não é o 
ideal, já que os furtos e roubos de 
veículos na cidade sempre estão 
entre as 30 cidades com maior inci-
dência destes crimes, entre os 497 
municípios do Rio Grande do Sul.

 O  comandante-geral da Bri-
gada Militar credita os resultados 
obtidos nos planos de ações das 
corporações no estado todo  com 
operações diárias contra os cri-

mes, aliado ao aperfeiçoamento da 
gestão operacional, mais viaturas, 
coletes balísticos, armas e a redis-
tribuição do efetivo. Tudo isto con-
tribuiu para os resultados positivos. 
Este quadro tende a melhorar com 
os novos policiais que estarão nas 
ruas a partir  deste mês, reforçando 
a sensação de segurança.

Apesar da sensação de aumen-
to da criminalidade, muitas vezes 
ampliado pela disseminação facili-
tada dos aplicativos e redes sociais, 
os números têm mostrado que os 
índices de criminalidade estão dimi-
nuindo, mas ainda distante do ideal 
a ser conquistado.

Boa leitura
 



Jornal Gazeta - terça-feira, 11 de Julho de 2017 03geral

Observatório Social promete para setembro primeira 
prestação de contas do município
ONG foi fundada em dezembro de 2016 e começou a funcionar em abril deste ano

O Observatório Social 
de Bento Gonçalves come-
çou os trabalhos em abril 
deste ano, e conforme o 
presidente, Daniel Amadio, 
promete examinar as con-
tas públicas dos três pode-
res: Executivo, Legislativo e 
Judiciário, para identificar 
eventuais irregularidades. O 
presidente da entidade sem 
fins lucrativos destaca o tra-
balho junto à comunidade 
acadêmica da UCS.

“Atualmente estamos 
trabalhando com seis vo-
luntários, mas a ideia é 
contarmos com o trabalho 
de um número maior de 
voluntários estudantes da 
UCS. Esses alunos terão re-
conhecimento com horas 
aula, formando o currículo 
acadêmico deles”, garante.

Fundado em 8 dezem-
bro de 2016, o Observatório 
divulgará em setembro a pri-
meira prestação de contas, 
que segundo o presidente 
da entidade, deve acontecer 
a cada quatro meses. “Va-
mos realizar todas as ativi-
dades de esclarecimento de 
contas públicas na Câmara 
de Vereadores e através de 
audiência pública, mostran-
do quanto o observatório 
trouxe de acompanhamento 
de economia”, explica.

Amadio destaca que o 
trabalho é realizado de for-
ma preventiva, com a possi-
bilidade de cancelar possí-
veis compras antes que ela 
aconteça. “Através de nosso 
trabalho de prevenção e 
análise conseguimos gerar 

economia para Bento Gon-
çalves. É importante dizer 
que trabalhamos forte com 
alunos de escolas do muni-
cípio, indo nas instituições, 
e explicando para os alunos 
sobre a importância do ob-
servatório”, afirma.

Outra eixo de trabalho, 
segundo o presidente, é 
de proporcionar que mais 
empresas da cidade partici-
pam das compras públicas. 
O observatório entra com 
cadastro de aproximação 
entre as empresas que tem 
a mercadoria com o poder 
público”, explica.

A iniciativa
Amadio conheceu a 

iniciativa em 2014, quan-
do esteve em Maringá (PR). 
Trouxe a ideia para Bento, 
mas ela não avançou. No 
ano passado, ele finalmen-
te conseguiu apoio para 
colocar o projeto na rua. O 
Observatório de Bento é o 
12º do Rio Grande do Sul. 
Em todo país, são mais de 
100. Em Bento, são cerca de 
15 mantenedores, entre en-
tidades de classe, coopera-
tivas de crédito e a própria 
UCS. 

O trabalho de vo-
luntários

Depois do cadastro, é 
feita a primeira triagem. As 
funções podem ser varia-
das, dependendo do perfil 
e interesse dos candidatos. 
Existe a possibilidade de 
atuar na área administrati-
va, na análise de licitações, 

em ações de cidadania em 
escolas, em TI, no Legislati-
vo ou no Executivo. “Ser um 
voluntário do OSBG é poder 
ajudar a construir uma so-
ciedade mais justa, partici-
pando da gestão da aplica-
ção dos recursos públicos”, 
destaca o presidente Daniel 
Amadio.

O Observatório Social 
é uma instituição não go-
vernamental, sem fins lucra-
tivos. Funciona como pes-
soa jurídica, em forma de 
associação, primando pelo 
trabalho técnico com uso 
de uma metodologia de mo-
nitoramento das compras 
públicas em nível municipal, 
desde a publicação da licita-
ção até o acompanhamento 
da entrega do produto ou 
serviço. A ação é preventiva 
no controle social dos gas-
tos públicos.

Quatro requisitos são 
essenciais para o controle 
social e integram o esco-
po do Observatório Social, 
sendo eles: regime demo-
crático, arcabouço legal por 
meio da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LC 101/2000) e 
da Lei da Transparência (LC 
131/2009), acessibilidade às 
informações e participação. 
Além disso, gestão pública, 
educação fiscal, ambiente 
de negócios e transparência 
são os quatro eixos de atua-
ção do OSBG.

Além disso, o OS atua 
em outras frentes. Uma de-
las é a educação fiscal, de-
monstrando a importância 
social e econômica dos tri-

butos e a necessidade do 
cidadão acompanhar a apli-
cação dos recursos públicos 
gerados pelos impostos. A 
inserção da micro e peque-
na empresa nos processos 
licitatórios também é aten-
dida, contribuindo para a 
geração de emprego, para 
o aumento da concorrência 
e para a qualidade e preço 
nas compras públicas. O OS 
também contribui para a 
construção de Indicadores 
da Gestão Pública.

O que são
Os Observatórios So-

ciais são organizados em 
rede, coordenada pelo Ob-
servatório Social do Brasil, 
que assegura a dissemina-
ção da metodologia padro-
nizada para atuação dos 
observadores.

O observatório nacio-
nal promove capacitação e 
oferece o suporte técnico 
aos observatórios, além 
de estabelecer as parcerias 

estaduais e nacionais para 
o melhor desempenho das 
ações locais.

A estimativa, conforme 
site do Observatório Social 
do Brasil, é que, entre 2013 
e 2016, a partir das análises 
dos observatórios locais, 
houve uma economia de 
mais de R$ 1,5 bilhão para 
os cofres municipais.

A cada ano, mais de R$ 
300 milhões do dinheiro 
público deixam de ser gas-
tos desnecessariamente.
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Aberta consulta de segundo lote do Imposto de Renda
O segundo lote da restituição 

do Imposto de Renda de Pessoa 
Física de 2017 já está aberto para 
consulta desde segunda-feira (10).

Segundo a Receita Federal, o 
lote inclui restituições residuais 
entre 2008 e 2016. 1.495.931 con-
tribuintes serão beneficiados com 

Segunda via da identidade pode ser gratuita
Com roubos frequentes ou até 

mesmo a perda de documentos, 
é necessário fazer uma segunda 
via da Carteira de Identidade, ou 

Registro Geral - RG. Em Bento 
Gonçalves, o documento pode ser 
solicitado e feito na Rua Marechal 
Floriano, 142, no  Centro, das 9h 

 Idosos e desempregados não precisam pagar segunda via

A restituição ficará disponível no banco durante um ano

Celulares sem certificação 
serão bloqueados pela Anatel
Medida vai afetar cerca de 40 milhões de brasileiros

Uma notícia poderá influenciar a 
vida de quem comprou celulares e ou-
tros aparelhos que utilizam chip para 
se conectar à internet: caso não possuir 
Identidade Internacional de Equipamen-
to Móvel (Imei), ele vai ser bloqueado 
pela Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), que é responsável por cer-
tificar e  regular o setor. Estima-se que 
cerca de 40 milhões de brasileiros serão 
afetados.

O objetivo da agencia é barrar o 
comércio paralelo, que vem crescendo 
nos últimos anos. Aparelhos roubados 
e falsificados são vendidos mais baratos 
que os modelos originais, porém não 
possuem o certificado de segurança. A 
partir de 15 de setembro, as empresas 
de telefonia vão começar a avisar os 
clientes via mensagem de texto (SMS) 
que regulem o aparelho, caso contrário 
terá a linha e o pacote on-line bloquea-
dos após 75 dias da notificação.

Para identificar o Imei, o selo da 
Anatel deve estar colado na bateria do 
aparelho e/ou no manual. Quem adqui-
riu no exterior, não é necessário o selo 
da Anatel, mas de outra organização que 
integre a Associação Internacional do 
Setor, a GSMA, da qual o Brasil faz parte.

Mais de 20 países já implemen-
taram o bloqueio, e os resultados fo-
ram considerados efetivos, segundo 
a Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee). Uma 
dica para quem for comprar um novo 
aparelho é conferir o Imei. Para ave-
riguar se ele não é falsificado, o nú-
mero que aparece na caixa deve ser o 
mesmo que aparecer na tela ao discar 
*#06#. Caso não seja igual, o celular 
é irregular. No selo de certificação da 
Anatel, há informações como o núme-
ro de certificação, o ano de fabricação 
e o fabricante. É recomendado exigir a 
nota fiscal e guardá-la como garantia.

O objetivo é barrar o comércio paralelo, que vem crescendo nos últimos anos

às 13h30, sem fechar ao meio-dia.
Para a segunda via, é cobra-

do um valor de R$74 e o prazo de 
entrega é de 12 dias úteis. Já para 
a expressa, que é emitida em três 
dias, o valor fica em R$93,20. 

Em alguns casos, entretanto, 
a segunda via do documento é 
gratuita. Têm direito os cidadãos 
que se declararem pobres, idosos 
acima de 65 anos (completos), 
desempregados há mais de três 
meses (com a apresentação de car-
teira de trabalho atualizada) e erro 
na digitação do RG constatado em 
90 dias.

É apenas necessário pagar 
uma taxa de R$10, referente a uma 
contribuição à fundação Consepro 
de Apoio à Segurança Pública de 
Bento Gonçalves. 

O RG é obrigatório para todo 
o brasileiro maior de 18 anos, mas 
opcional para os menores de ida-
de. Para quem sair do país com as 
crianças, não é válido a certidão de 
nascimento como identificação, 
sendo necessário fazer o RG.

FGTAS/SINE oferta 24 vagas 
de emprego

A agência da Fundação Gaú-
cha do Trabalho e Ação Social 
(FGTAS/Sine) anunciou a oferta de 
24 novas vagas de emprego nesta 
segunda-feira (10).

As vagas são de auxiliar de ex-
pedição; auxiliar de linha de pro-
dução; auxiliar de mecânico de au-
tos; designer gráfico; eletricista; 
mandrilador; mecânico; montador 
de máquinas; operador de tesou-
ra mecânica e máquina de corte; 
operador eletromecânico; profes-
sor de administração; técnico de 

edificações; técnico em segurança 
de trabalho e vendedor pracista.

Há ainda duas vagas exclu-
sivas para PCD ou reabilitado do 
INSS para auxilixar de linha de 
produção. 

Os interessados devem com-
parecer à unidade entre 8h e 12h, 
levando a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS). A FG-
TAS/Sine fica na rua Marechal Flo-
riano, 142, no Centro (ao lado do 
Banrisul). Mais informações atra-
vés do telefone (54) 3451-5822.

Vagas foram anunciadas na segunda-feira

um total de R$ 2,99 bilhões a se-
rem depositados em 17 de julho.

Deste montante, R$ 2,53 bi-
lhões é do segundo lote, a ser 
depositado para 1,34 milhão de 
pessoas. Os valores serão corri-
gidos em 2,74%, de acordo com a 
taxa básica de juros de maio a julho 
deste ano.

As consultas podem ser ana-
lisadas através da página: http://
www.receita.fazenda.gov.br/Apli-
cacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/
paginas/index.asp.  O órgão possui 
aplicativos para tablets e smar-
tphones que possibilita realizar a 
consulta. 

A restituição ficará disponível 
no banco durante um ano. Caso o 
valor não seja creditado, o indicado 
é contatar uma agência do Banco 
do Brasil ou ligar para a Central de 
Atendimento nos números 0800-
729-0001 e 0800-729-0088 (exclu-
sivo para deficientes auditivos).

Uber lança novo serviço que
oferece motoristas nota máxima

Os clientes do aplicativo Uber 
vão poder contar com uma nova 
categoria de serviço, que já está 
disponível desde esta segunda-
-feira (10). O uberX VIP, é prestado 
pelos motoristas com nota máxi-
ma, oferecidos aos clientes tque 
realizaram 20 ou mais viagens no 
mês anterior ou ter feito mais de 
20 pedidos no UberEATS, serviço 
de delivery de comida.

A nova categoria funcionará 
apenas em São Paulo neste pri-
meiro momento, mas deve seguir 
para outras cidades que oferecem 
o serviço, inclusive em Bento Gon-
çalves. O contraponto do uberX 
VIP é o tempo de espera pelo car-
ro, que pode aumentar em média 
de um minuto, isso porque um 
dos quesitos que mais interferem 
na avaliação do serviço é justa-
mente o tempo de espera.

O Uber vai dar aos clientes 
do serviço um desconto de R$50 
para ser usado em entregas do 

UberEATS. Comemorando o lança-
mento, eles também terão direito 
a entregas gratuitas para até dez 
pedidos. Para usar o benefício é 
preciso baixar o aplicativo, se ca-
dastrar com o mesmo e-mail usa-

do no aplicativo da Uber e usar os 
códigos promocionais.

A empresa lembra que o 
uberX VIP é um programa mensal, 
portanto ele se renova mensal-
mente.

São paulo vai ser a cidade pioneira a receber o serviço



Roubo de Veículo
Total 2016

8.129
1.121
976
911
795
672
664
652
478
248
224
188
150
148
104
103
101
98
95 | Bento 19º
80

Roubo de Veículo
Jan 2016

875
83
82
68
61
53
51
48
39
29
23
14
14
12
11
10
9
8 | Bento 18º
8

Roubo de Veículo
Fev 2016

837
94
75
69
64
55
52
50
45
20
17
14
12
11
10
9
8
7 | Bento 18º
6

Roubo de Veículo
Março 2016

839
98
83
73
61
61
59
56
51
15
15
14
14
12
10
10
10
9 | Bento 18º
9

Roubos de veículos 2016 no Estado
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Roubo de Veículo 
Trimestre Total 
2017 

2.572
328
259
236
195
188
184
175
135
81
76
66
37
27
27
26
22
21
21
20  | Bento 20º

Roubo de Veículo
Jan 2017

964
116
72
72
60
57
56
46
40
25
18
17
17
12
10
9
9
7
7
6
6
5 | Bento 23º

Roubo de Veículo
Fev 2017

800
93
84
70
62
55
54
53
46
32
31
20
14
12
10
9 | Bento 16º

Roubo de Veículo
Março 2017

1.759
808
119
103
94
87
75
72
65
49
29
26
25
12
10
9
8
8
8
8
6 | Bento 21º

Roubos de veículos 2017 no Estado

Furtos de veículos 2016 no Estado

Entre 2014 e 2017, os pedidos 
de ressarcimento do Imposto Sobre 
Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) por parte de motoristas que ti-
veram os veículos furtados ou rouba-
dos representou em média 2,9% das 
vítimas, que têm esse direito, por lei.

Essa medida existe desde 2002, 
e possibilita que o governo estadual 
devolva o valor proporcional ao perí-
odo no qual a pessoa ficou sem o car-
ro. Para ter o benefício, a vítima deve 
comunicar o Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) e a Secretaria da 
Fazenda (Sefaz). 

Nos últimos três anos, e entre 
janeiro e março de 2017, foram regis-
trados 3.455 pedidos de ressarcimen-
to, que somaram R$ 2,1 milhões em 
restituições, conforme dados do go-
verno. Neste mesmo período, foram 
registrados 118.089 roubos e furtos 

Furto de veículos em Bento tem queda de quase 30%
nos três primeiros meses de 2017
Foram registrados 71 furtos entre janeiro e março deste ano, enquanto que no mesmo período do ano passado os núme-
ros chegavam a 102 casos registrados

Mais de 70 veículos foram furta-
dos apenas nos três primeiros meses 
de 2017 em Bento Gonçalves. Durante 
todo o ano de 2016 foram 393 veícu-
los furtados e 102 nos três primeiros 
meses do mesmo ano. O número de 

roubos, por outro lado, apresenta nú-
meros menores. Foram 20 veículos 
roubados nos primeiros três meses, e 
95 no decorrer de todo ano de 2016. 
Os dados foram divulgados pela Secre-
taria de Segurança Pública do Estado, 

que mostram ainda que o roubo e fur-
to de veículos diminuiu em 27% com-
parando com o ano passado. 

Nos três maiores municípios da 

Serra, que incluem ainda Caxias do Sul 
e Farroupilha, são 10 veículos rouba-
dos ou furtados por dia. A cidade gaú-
cha com maior número de veículos fur-

tados registrou impressionantes 3.653 
casos. O número de estelionatos tam-
bém impressiona. No decorrer de todo 
ano de 2016 foram registrados 63.

Medidas simples podem ajudar a 
evitar que os veículos sejam furtados. 
Isso porque muitos assaltantes buscam 
em brechas deixadas pelos proprietá-
rios as oportunidades para praticar o 
roubo. Segundo a  Federação Nacional 
de Seguros Gerais (FenSeg), uma pre-
caução eficaz é escolher onde deixar o 
veículo. É aconselhável estacionar em 
lugar iluminado e próximo à câmeras 
de segurança. O melhor seria, ainda, 
deixar o carro em local fechado, mas 
se não é possível, deve-se observar 
que sejam ruas movimentadas desde 
a hora de estacionar até durar o com-
promisso.

Nenhum objeto deve ser deixado 
dentro do carro, pois pode ser con-
fundido com item de valor e atrair o 
criminoso. No caso de precisar deixar, 
o local adequado é o porta-malas. A 
FenSeg aconselha a não grudar adesi-
vos que falem sobre a vida do proprie-

 A principal diferença entre o termo 
roubo e o furto está na presença ou ausên-
cia de violência, seja física ou psicológica. 
O roubo é quando há o uso da violência.  
Um motorista tem o veículo roubado ao 
ser abordado por um criminoso portando 
uma arma. No entanto, ele tem o veículo 
furtado quando não presencia o crime, 
por exemplo quando deixa o veículo esta-
cionado e ao voltar ele não estiver mais lá. 

Apenas 2,9% das vítimas de veículos 
furtados pedem IPVA de volta

Como evitar que seu carro seja furtado
tário, como times, locais de estudo, 
trabalho. Para evitar o roubo, sempre 
deve-se trancar o carro, independente 
se ele estiver na garagem da residên-
cia, ou em local considerado seguro, 
ou até se a parada for rápida.

Correntes de direção, chaves in-
terruptoras e trancas de direção são 
dispositivos que desencorajam a ação 
do criminoso, e nesse caso, devem ser 

expostos. Equipamentos modernos de 
segurança, como bloqueadores, ras-
treadores e localizadores são alguns 
dos  eficazes na prevenção a furtos e 
roubos. O bloqueador, por exemplo, 
em uma tentativa de furto, bloqueia a 
ignição ou a bomba de combustível e 
ainda informa por meio de um alarme 
o telefone da empresa de monitora-
mento a ação. 

de veículos no estado, de acordo com 
os dados atualizados pela Secretaria 
Estadual de Segurança (SSP).  

 1,2% e 3,3% 
Nos três primeiros meses de 

2017, foram registrados 9.536 roubos 
e furtos de veículos no estado. No 
entanto, apenas 115 pessoas fizeram 
o pedido de ressarcimento, o que re-
presenta 1,2% do total de vítimas.

Em 2016, foram 37.182 veículos 
envolvidos nessas ocorrências, sendo 
que 1.026 dos proprietários pedi-
ram ressarcimento, 2,7% do total. Já 
em 2015, foram 38.616 ocorrência e 
1.275 pedidos de ressarcimento, o 
que representou 3,3% total.

Em 2014, foram 32.755 ocorrên-
cias e 1.083 pedidos, o que manteve 
o percentual no mesmo patamar de 
2015.

Roubo ou furto?
Em ambos os casos, furto ou roubo, 

o indicado é comunicar às autoridades de 
segurança. A medida visa registrar o sinis-
tro e aumenta as chances de recuperar o 
veículo intacto. O Boletim de Ocorrência 
(B.O) precisa ser realizado no posto da 
polícia militar ou civil mais próximo. Para 
quem não consegue recuperar o veículo e 
tem seguro, a companhia de seguros vai 
exigir o envio do B.O. 

Furto de Veículo
2016

3.653
1.832
951
873
708
597
557
547
534
438
434
398
393 | Bento 13º
325

Furto de Veículo 
Jan 2016

337
117
83
81
76
61
54
48
46
46
39 | Bento 11º
39
37
34

Furto de Veículo
Fev 2016

276
126
86
65
63
54
49
43
40
39
37 | Bento 11º
30
29
29
28
25
22
19
18
18

Furto de Veículo
Março 2016

342
128
84
73
58
55
53
50
46
44
43
39
32
30
29
27
26 | Bento 17º
26
24

Furtos de veículos 2017 no Estado
Furto de Veículo 2017
Total trimestre

805
461
225
176
144
141
135
121
107
100
100
72
71 | Bento 13º
64
58
55

Furto de Veículo
Jan 2017

0
0
1
237
183
85
60
48
46
40
37
34
34
29
27
26
25
22 | Bento 18º
21
19

Furto de Veículo
Fev 2017

269
122
58
54
52
45
45
44
34
25
24
22
21 | Bento 13º
20
19
17
17
16

Furto de Veículo
Março 2017

299
156
82
62
58
53
48
46
39
37
30
28 | Bento 12º
26
23
19
17
17
15
15
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Às vezes condicionamos a 
nossa felicidade a diversos fatores 
que na verdade é a receita da in-
felicidade, como por exemplo, o 
dinheiro. Ele só traz felicidade até 
o momento em que cobre as ne-
cessidades básicas. Depois disso, 
mais dinheiro não altera o nível de 
satisfação.

Outras pessoas acreditam que 
o casamento é necessário para a 
felicidade, porém, condicionar a 
felicidade a fatores sobre os quais 
você não tem controle não pode 
dar certo. Já outras pessoas con-
dicionam a felicidade no futuro. 
“Vou ser feliz quando eu terminar 
de pagar meu apartamento.” É im-
portante ter metas, mas achar que 
a felicidade está no futuro só adia 
sua realização.

Um carro novo traz felicidade? 
Nossa cultura consumista e a pu-
blicidade criam necessidades no-
vas a cada minuto, um carro novo 
ou outro bem, pode até nos dei-
xar felizes por algum tempo, mas 
não garante a felicidade. A beleza 
é mais um caso de expectativa ir-
real. Em primeiro lugar, porque é 
impossível ter um corpo e um ros-
to perfeitos. Em segundo, porque 
nada disso é garantia de felicida-
de. Pergunte à Gisele Bündchen se 
ela não sofre às vezes.

Outro fator que muitas pesso-
as condicionam para a felicidade é 
o status. Priorizar símbolos de sta-
tus indica uma preocupação maior 
com os outros do que com você 
mesmo. Uma cobertura de frente 
para a praia é boa por causa da vis-
ta maravilhosa, não porque vai dei-
xar os amigos morrendo de inveja.

Pesquisas do psicólogo ame-
ricano Martin Seligman, concluí-
ram que felicidade é na verdade 
a soma de três coisas diferentes: 
prazer, engajamento e significado. 
Esse método para se tornar mais 
feliz foi testado em laboratório e 
funciona! Para entender melhor 
vamos falar sobre o primeiro item, 
o prazer.

1. Prazer: Para se obter pra-
zer, permita-se ter experiências 
sensorialmente agradáveis de vez 

em quando. Não se trata só de 
emoções fortes. A maior parte 
dos prazeres é bem simples: con-
versar, ver uma paisagem bonita, 
comer algo gostoso ou lembrar 
momentos agradáveis de sua vida. 
O prazer também está ligado em 
ter companhia. Quase todas as 
pessoas sentem-se mais felizes 
quando estão com outras pesso-
as. Claro que isso não significa 
evitar a solidão a qualquer custo, 
mas é importante ter amigos.

2. Engajamento: O segundo 
ponto que o pesquisador apontou 
como essencial para a felicidade é 
o engajamento, que é dedicar-se a 
tudo que você faz, no trabalho ou 
fora. Lembre-se: a diferença entre 
um emprego chato e um emprego 
legal pode ser a sua postura. Se 
você se envolver mais, ele vai ficar 
mais divertido. Outra forma de 
engajamento é arrumar uma ati-
vidade desafiadora e se esforçar 
para se tornar cada vez melhor 
nela. Yoga, musculação, culinária, 
piano… Há opções para todos os 
gostos.

3. Significado: O terceiro 
ponto para a felicidade é o sig-
nificado, ou seja, dar um sentido 
à vida. Pesquisas mostram que 
escrever num diário as coisas pe-
las quais você é grato garante um 
aumento no nível de felicidade 
que dura seis semanas. Portanto, 
de tempos em tempos, lembre-se 
de agradecer. Faça atos de altru-
ísmo ou bondade. Colabore com 
alguma instituição humanitária, 
ensine algo que você saiba para 
outras pessoas, saia do seu cami-
nho para ajudar alguém. Se tiver 
alguém que foi importante na sua 
vida, ainda que num passado re-
moto, faça-o saber disso, de pre-
ferência com uma visita pessoal. 
Os cientistas dizem que essa “vi-
sita de gratidão” pode valer um 
mês de felicidade.

É preciso encontrar a felicida-
de nas pequenas coisas da vida, 
como dizia Mahatma Gandhi: 
“Não existe um caminho para a 
felicidade. A felicidade é o cami-
nho.”

Thuany Thomé 

Coaching para Mulheres
de Negócios

www.thuanythome.com

Você sabe 
ser feliz?

Festival de cinema acessível acontece
nesta quinta-feira em Bento Gonçalves

O Festival de Cinema Acessível 
acontece na próxima quinta-feira, 13 
de julho, às 14h30, no auditório da 
UCS- Campus Bento Gonçalves (Bloco 
B).

Os organizadores apresentam, 
em sessões de cinema, filmes com le-
gendas explicativas, janelas de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) e audio-
descrição.

Em Bento Gonçalves, será apre-
sentada a obra “Saneamento Básico, 
o Filme”, do cineasta gaúcho Jorge 
Furtado, em definição conjunta com 
entidades locais voltadas aos direitos 
das pessoas com deficiência.

Desde 2016, ocorrem sessões 
em 12 cidades do Estado, envolvendo 
1.787 pessoas. As sessões apresentam filmes com legendas explicativas

Inscrições para curso de bombeiro civil
Qualificação terá 14 meses de duração e as vagas são limitadas

Devido à grande procura por 
profissionais especializados na área 
de segurança do trabalho, a Escola 
de Qualificação Profissional INAC 
Instituto Nacional de Capacitação , 
está com matrículas abertas para a 
turma do curso de Bombeiro Profis-
sional Civil. As inscrições ocorrem 
somente nesta sexta feira, 14, nas 
dependências do Hotel Vinocap.

Os participantes do curso de 
qualificação profissional poderão 
atuar nas áreas de atendimento 
pré-hospitalar, combate a incêndio, 

salvamento em altura e espaço con-
finado, resgate em acidentes, além 
de outras áreas específicas. 

Os alunos também receberão 
treinamento de NR 35 e NR 33. O 
curso irá acontecer em Bento Gon-
çalves e terá uma duração de 14 
meses, com aulas práticas e teóricas 
que serão ministradas por profis-
sionais capacitados e atuantes nas 
áreas.

Além de uma capacitação, 
uma profissão.

 Os participantes do curso de qualificação profissional poderão atuar nas áreas de atendimento pré-hospitalar, combate a incên-
dio, salvamento em altura e espaço confinado, resgate em acidentes, além de outras áreas específicas

Através da Lei Federal 11.901, 
regulamentou-se a profissão de 
Bombeiro Civil, tornando obrigató-
rio o Bombeiro Civil nas empresas. 

O profissional é considerado 
também uma peça chave no plano 
de emergência de qualquer organi-
zação, além de estar diretamente 
ligado à segurança do trabalho. 

As inscrições poderão ser reali-
zadas somente nesta sexta-feira, 14, 
no Hotel Vinocap das 8h às 18h. As 
vagas são limitadas e a taxa de ins-
crição custa apenas R$70,00.
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Ministério da Educação 
anula processo contra a FSG

O Ministério da Educação anu-
lou a medida cautelar contra a FSG 
– Centro Universitário da Serra 
Gaúcha, que havia sido publicada 
em 19 de junho e que ameaçava 
a limitar as atividades da institui-
ção. A medida anunciou irregula-
ridades de instituições de ensino 
superior, investigadas pela Assem-
bleia Legislativa de Pernambuco.  

Entretanto, a FSG foi citada no 
processo sem ter relações com o 
caso. Segundo o diretor da unida-
de de Bento Gonçalves, Daniel De 
Lucchi, após o erro do Ministério, 
a diretoria da faculdade entrou 
em contato com o órgão para que 
houvesse a retração. “Nosso pre-
sidente fez uma visita em Brasília, 
para conversar a respeito. Nós so-
mos uma referência no Estado e a 
nível nacional, e o impacto desta 
repercussão era algo quase que 
imensurável, então tomamos esta 
atitude”, explica.

Segundo o diretor, o código 
da instituição foi  inserido por 
equívoco no processo. O despa-
cho, de número 136, foi publica-
do no Diário Oficial da União na 
última sexta-feira (07). 

Segundo o diretor, o código da instituição foi  inserido por equívoco no processo

300 vagas são oferecidas para cursos 
gratuitos de capacitação profissional

Para quem quer se aprimorar 
no mercado de trabalho, ou até 
mesmo busca uma nova oportuni-
dade de colocação profissional, a 
qualificação é um dos pontos essen-
ciais para aperfeiçoar o currículo. 
Em Bento Gonçalves, a Faculdade 
da Serra Gaúcha (FSG) vai oferecer 
em julho uma oportunidade gra-
tuita de cursos de capacitação com 
duração de 16 horas, divididos em 
quatro noites. Serão dez opções de 
cursos e mais de 300 vagas.

A única cobrança é uma taxa de 
R$30 para a emissão do certificado 
final, que não é obrigatória, caso 

o aluno queira participar apenas 
como ouvinte. O interessado deve 
fazer a inscrição on-line, no site 
da instituição, até o meio-dia de 
quarta-feira (12). Depois de realizar 
a inscrição, é preciso comparecer na 
FSG (Rua 13 de Maio, bairro Cidade 
Allta), entre quinta (13) e sexta-feira 
(14), das 10h às 20h, para concluir a 
matrícula. As aulas serão realizadas 
na própria unidade de ensino.

Cursos oferecidos
gratuitamente:

Atendimento ao cliente no va-

rejo
Estratégia de Vendas
Inteligência Emocional
Liderança de Equipes com Foco 

em Resultados
Marketing Pessoal
Planejamento de Carreira-Pre-

parando-se para o mercado de tra-
balho e primeiro emprego

Relações Interpessoais
Rotinas Administrativas e Con-

tábeis
Técnicas de Administração e 

Gestão de Conflitos
Técnicas de Apresentação em 

Público

Daniel De Lucchi, diretor da FSG de 
Bento Gonçalves



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 19220: ALEXANDRE ANTÔNIO MARINI, solteiro, empresá-
rio, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e GABRIELLE FELIPPE CHIÉLLA, solteira, advogada, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19221: DALMIR MARCELO JASKULSKI, solteiro, pedreiro, 
natural de Guarani das Missões-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e DALVANA ZAMBONI, solteira, técnica em radiologia, natu-
ral de Muçum-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regi-
me de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19222: TIAGO GELATTI, solteiro, desenvolvedor de software, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e GISELE ROSE CASTAGNETTI, solteira, gerente de ho-
tel, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19224: JOSIMAR PELLIN, solteiro, engenheiro, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
KAEMILY LEMES COLLA, solteira, funcionária pública estadual, natural 
de Francisco Beltrão-PR, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19225: ALEXANDRE RUBO, solteiro, serviços gerais, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e EVANDRA DOMBRUVKI, divorciada, costureira, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19226: JAIR DE VARGAS, solteiro, serviços gerais, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
ISABEL CRISTINA DE SOUZA, solteira, serviços gerais, natural de Novo 
Hamburgo-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19228: ELISANDRO LUIS TRESOLDI, solteiro, industriário, 
natural de Guarujá do Sul-SC, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e MARIZETE GRANDO, solteira, atendente, natural de Alpestre-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 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, 11 de junlho de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
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Ivaldo Ari Tieppo, representan-
te comercial aposentado, folho de 
Santo David Tieppo e Maria Dal  Bó, 
nascido em  17/01/1930, falecido em 
02/07/2017, natural de Carlos Bar-
bosa, morador de Bento Gonçalves, 
Casado 

Vadech Pedro Moroni, agricul-
tor aposentado, filho de Humberto 
Moroni e Antonia Tocchetto Moroni, 
nascido em  28/06/1929, falecido em  
02/07/2017, natural de Bento Gon-
çalves, morador de Pinto Bandeira, 
Viúvo 

Adelina Franceschina Giuriatti, 
agricultora aposentada, filha de João 
Franceschina e Maria Colussi Fran-
ceschina, nascida em 11/10/1929, 
falecida em 30/06/2017, natural de 
Monte Belo, moradora de Santa Te-
reza, Viúva

Ricardo Ernesto Perin, agricul-
tor aposentado, filho de Hermes Pe-
rin e Elvira Longhi Perin, nascido em 
02/09/1942, faleicdo em 01/07/2017, 
natural de Monte Belo, morador de  
Monte Belo do Sul, Casado 

Luiz Dalla Corte, pintor aposen-
tado, filho de Francisco Dalla Corte 
e Adelaide Bazzanella Dalla Corte, 
nascido em 15/07/1947, falecido em 
04/07/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Casado

Waldacyr Ranzi, comerciante 
aposentado, filho de Cesar Ranzi 
e Angelina Colognese Ranzi, nas-
cido em 25/07/1937, falecido em  
04/07/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Carmelino Francescato, pedrei-
ro aposentado, filho de Candido 
Francescato e Rosa Barato Francesca-
to, nascido em 15/12/1932, falecido 
em 03/07/2017, natural de Flores da 
Cunha, morador de Garibaldi, Viúvo 

Lourdes Soccol Calza, agriculto-
ra aposentada, filha de Pedro Carlos 
Soccol e Luiza Giotta, nascida em 
27/09/1932, falecida em 06/07/2017, 

natural de Cotiporã, moradora de 
Bento Gonçalves, Viúva 

Maria Lucinda Emer Pedrollo
Mariani, agricultora aposentada, 

filha de Erino Pedrollo e Luiza Emer 
Pedrollo, nascida em 10/05/1929, fa-
lecida em 04/07/2017, moradora de 
Garibaldi, Viúva 

Jose João dos Santos Carneiro, 
serviços gerais aposentado, filho de 
Ondina dos Santos Carneiro, nas-
cido em 16/09/1946, falecido em 
06/07/2017, natural de Santiago, mo-
rador de Bento Gonçalves, Solteiro 

José Joaquim Ferreira, comer-
ciante aposentado, filho de Manoel 
Joaquim Ferreira e Maria Candida 
Marcelina, nascido em 19/02/1918, 
falecido em 05/07/2017, natural de 
São Paulo, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Iracema Maria Balbinot, do lar 
aposentada, filha de Olino Balbinot 
e Raquel Catharina Lovatto Balbinot, 
nascida em 14/01/1951, falecida em 
06/07/2017, natural de Farroupilha, 
moradora de Carlos Barbosa, Soltei-
ra 

Neiva Antônia Dilda Andrizzi, 
professora aposentada, filha de Ro-
dolfo Dilda e Tereza Dal’Mas Dilda, 
nascida em 18/09/1951, falecida em 
04/07/2017, natural de Monte Belo, 
moradora de Monte Belo do Sul, Ca-
sada 

Moacir Narciso Mezadri, mo-
torista aposentado, filho deTercilio 
Mezadri e Tereza Julieta Mezadri, 
nascido em  10/11/1965, falecdio 
em 05/07/2017, natural de  Tapejara, 
morador de Bento Gonçalves, Casa-
do 

Adelino Luvizon, motorista 
aposentado. filho de Antonio Silves-
tre Luvizon e Catarina Ferronatto, 
nascido em  23/07/1951, falecido em  
07/07/2017, natural de Paraí, mora-
dor de São Jorge, Casado 

Alirio Aristide Nolasco de Sou-
za, serviços gerais aposentado, filho 
de Luiz Nolasco de Souza e Caroli-
ne Nolasco de Souza, nascido em 
16/11/1945, falecido em 07/07/2017, 
morador de Bento Gonçalves, Viúvo

Maria Zanetti Cantelli, do lar 
aposentada, filha de Desiderio Za-
netti e Angelina Toniolo Zanetti, 
nascida em 20/01/1944, falecida em 
07/07/2017, moradora deBento Gon-
çalves, Casada

Maria Salton Menegotto, do 
lar aposentada, filha de Angelo Sal-
ton e Domingas Ozelame Salton, 
nascida em 30/03/1925, falecida em 
07/07/2017, natural de Lavras - MG, 
moradora de Bento Gonçalves, Viúva 

Sergio Beltran, mecânico apo-
sentado, filho de Antonio Beltran 
e Maria Franceschini Beltran, nas-
cido em  13/09/1943, falecido em  
08/07/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Viúvo 

Anita Canal, servente aposenta-
da, filha de Irene Canal, nascida em  
13/10/1944, falecida em 08/07/2017, 
natural de Roca Sales, moradora de  
Bento Gonçalves, Solteira

Giovana Favaretto, comercian-
te, filha  de Gildo Favaretto e Lour-
des Sikorski Favaretto, nascida em 
30/01/1980, falecida em 09/07/2017, 
moradora de Bento Gonçalves, Ca-
sada

Waldomiro Castelli, motorista 
aposentado, filho de João Castelli 
e Colomba Cuminetti Castelli, nas-
cido em 07/12/1934 , falecido em 
08/07/2017, natural de Veranópolis, 
morador de Bento Gonçalves, Casa-
do 

Valdomiro Jose Borges Ribei-
ro, industriário aposentado, filho 
de Francisco Pinto Ribeiro e Cryso-
gona Borges Ribeiro, nascido em  
23/10/1948, falecido em 09/07/2017 
nascido em Ibiraiaras, morador de 
Nova Prata, Divorciado

geral

Com plano para ser erradicada, tuberculose ainda mata em Bento Gonçalves
Em 1848, o escritor francês Ale-

xandre Dumas Filho deu um desfecho 
trágico à principal personagem do li-
vro “Dama das Camélias”,  Marguerite 
Gautier:  ela faleceu vítima de tuber-
culose. Obras cinematográficas e lite-
rárias sempre abordaram a doença, 
que na época em que o livro foi escri-
to, chegou a ser epidemia mundial e 
uma das maiores causas de morte da 
população pelas décadas seguintes.  
Embora atualmente exista fácil diag-
nóstico e tratamento eficaz (com o 
auxílio de antibióticos), a tuberculose 
continua matando. Em Bento Gonçal-
ves, por exemplo, segundo o Serviço 
de Vigilância Epidemiológica, são cer-
ca de duas mortes por ano.

A tuberculose é uma doença cau-
sada pelo bacilo de Koch (Mycobac-
terium tuberculosis) que afeta vários 
órgãos do corpo, mas principalmente 
os pulmões. Transmitida através do 

ar, os principais sintomas são tosse 
prolongada (que perdura mais de três 
semanas) com ou sem catarro, can-
saço, emagrecimento, febre e suor 
noturnos.

O Ministério da Saúde lançou 
no final de junho um programa, alia-
do à Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que pretende combater a in-
cidência de casos da doença. O Pla-
no Nacional pelo Fim da Tuberculose 
tem como meta chegar em 2035 a 
menos de 10 casos a cada 100 mil ha-
bitantes. O número atual é de 33,7 ca-
sos a cada 100 mil/hab. Positivamen-
te, Bento Gonçalves possui melhores 
números que os de âmbito nacional. 
Anualmente, a incidência no municí-
pio  é de 32,5/100 mil/hab. 

Em 2013, o Rio Grande do Sul 
apresentou a quinta maior taxa da 
doença entre os estados brasileiros. 
No Estado, a taxa de cura da doença 

que era de 80,7% em 2005 diminuiu 
para 63,2% em 2013, isso porque os 
pacientes infectados têm abandona-
do o tratamento.

Em Bento, a faixa etária acima de 
60 anos tem apresentado as maiores 
incidências da doença. Outra obser-
vação realizada pelo Serviço de Vigi-
lância Epidemiológica é que as taxas 
masculinas da doença são 1,9 vezes 
mais elevadas do que verificada en-
tre as mulheres: portanto, 65,5% dos 
tuberculosos são homens. O motivo 
seria de que os homens apresentam 
uma proporção maior de comorbida-
des.

Nos últimos anos, a cura dos pa-
cientes infectados tem aumentado, 
chegando a 85% a partir de 2011. Os 
pacientes que não curam a doença, 
geralmente, são os que se recusam a 
aderir ao tratamento, e incluem, prin-
cipalmente: os dependentes químicos 

(álcool e drogas), os presidiários e os 
profissionais do sexo.

Todas as Unidades Básicas de 
Saúde do município têm condições 
de fazer o diagnóstico da tubercu-
lose que,  é feito através de exames 
de raio-X e de escarro. O acompa-
nhamento e o tratamento de todos 
os pacientes com diagnóstico de tu-
berculose é realizado pela equipe do 
Serviço de Atendimento Especializa-
do / Centro de Testagem e Aconselha-

mento (SAE/CTA). Embora demore de 
6 a 12 meses, o tratamento da doen-
ça é eficaz e oferecido gratuitamente 
pelo Sistema Único de Saúde.

Nos casos de tuberculose pul-
monar, os medicamentos conseguem 
interromper a transmissão da doença 
nos primeiros dias que o doente co-
meça a tomá-los. Por isso, é indicado 
a todas as pessoas que apresentarem 
os sintomas da doença, que procurem 
ajuda médica.

Sintomas devem ser observados e se constatados, é preciso buscar ajuda médica

Sintomas devem ser observados e se constatados, é preciso buscar ajuda médica
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A Secretaria Nacional do Con-
sumidor (Senacon), órgão subordi-
nado ao Ministério da Justiça, di-
vulgou na segunda-feira, dia 3, uma 
orientação para bares, restaurantes 
e casas noturnas vetando a cobran-
ça diferenciada para homens e mu-
lheres em eventos e festas.

Uma decisão da Justiça do DF 
reacendeu a discussão sobre a co-
brança de preços menores para mu-
lheres em festas.

Uma liminar concedida há cerca 
de um mês pela juíza Caroline San-
tos Lima, do Juizado Especial Cível 
(JEC), determinou que um estabe-
lecimento cobrasse de um consu-
midor o mesmo valor do ingresso 
disponível para clientes do sexo 
feminino.

Para a proprietária de uma 
agência de empregos que está no 
mercado há trinta anos, Ana Paula 
Baschera, atualmente não existe a 
discriminação entre homens e mu-
lheres. “O que existe é que algumas  
funções são mais específicas para 
o sexo masculino, e outras para o 
feminino, por causa das característi-
cas necessárias. Como por exemplo, 
alguns cargos de recepcionista são 
mais direcionados para mulheres”, 
relata. Entretanto, Ana Paula salien-

te que a prática de diferença entre os 
sexos já foi comum. 

Já a administradora de outra 
agência da cidade, Daiana Scotton, 
concorda com Ana Paula, e conta que 
em oito anos trabalhando na área 
nunca deparou com alguma situação 
do gênero, embora ressalte que para 
alguns cargos, o empregador exige 
que as mulheres não tenham filhos. 
“Têm situações que um dos requisi-
tos é não ter filhos pequenos. Mas 
agora é bem menos corriqueiro do 
que anos atrás”, pontua.

Discriminação histórica 
Para a psicóloga, Leticia Simio-

ne Schossler, alguns homens ainda 
apresentam, mesmo que de forma 
inconsciente, uma dificuldade em 
relacionar-se com uma mulher com 
uma personalidade poderosa e inde-
pendente.

“É inegável que em certas re-
lações haja uma disputa egóica 
quanto a esse tal “poder’’, por isso 
é importante que homens e mulhe-
res possam, cada vez mais, tomar 
consciência, seja a nível individual 
ou social, seja por intermédio de 
análise pessoal ou inserção crítica 
em relação aos modelos antigos e ao 
que melhor se adequam aos tempos 

modernos”, afirma.
De acordo com a psicóloga, 

ainda existe uma disparidade de 
salário entre gêneros. “A remune-
ração entre homens e mulheres é 
de fato, desigual, e muitas mulhe-
res ainda ocupam jornadas triplas 
de trabalho, com dificuldades em 
poder abrir mão de alguma dessas 
jornadas, experimentando tam-
bém sentimentos relacionados a 
culpa pelo suposto “abandono” da 
família quando esta sai para traba-
lhar”, explica.  

Consumidores lesados
Caso se sinta lesado, o con-

sumidor deve buscar um posicio-
namento do administrador do 
evento ou do estabelecimento. 
A recomendação é da advogada 
Claudia Almeida, do Instituto de 
Defesa do Consumidor (Idec). Ela 
aconselha a resolução amigável da 
questão.

Caso ainda haja discordância, 
o consumidor pode buscar o Pro-
con e ou mesmo a Justiça, munido 
de documentos que comprovem a 
prática abusiva. “O contato prévio 
com o administrador é o caminho 
mais curto para resolver o proble-
ma”, diz.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o tratamento para os
clientes deve ser igual, salvo as exceções previstas em lei

Cobrança diferenciada de 
ingressos agora é crime

Uma decisão da Justiça do DF reacendeu a discussão sobre a cobrança de preços menores para mulheres em festas

De acordo com a psicóloga Leticia Schossler, ainda existe uma disparidade de salário entre gêneros

Coleta de lixo orgânico e 
reciclável tem alterações

A coleta de lixo de Bento Gon-
çalves teve alterações nos dias e 
horários em alguns bairros da ci-
dade.

Desde quinta-feira (06), na 
coleta orgânica nos bairros Maria 
Goretti, Humaitá, São Francisco, 
Planalto, São Bento, na Avenida São 
Roque e na rua São Paulo o serviço 

é feito de segunda-feira a sábado, 
a partir das 7h da manhã. No Cen-
tro, o itinerário é de segunda-feira 
a sábado a partir das 17h.

Com a mudança, a coleta dos 
resíduos recicláveis nos bairros Ju-
ventude e Maria Goretti ficou para 
as segundas, quartas e sextas-fei-
ras, a partir das 7h.

No Centro, o itinerário é de segunda-feira a sábado a partir das 17h
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Organização Mundial da Saúde alerta sobre 
os riscos do amianto
Respirar a poeira do mineral pode causar câncer

A Organização Mundial de Saú-
de (OMS) fez um alerta mundial so-
bre os poucos conhecidos riscos da 
exposição ao amianto. O mineral, 
que é usado na fabricação de telhas 
de fibrocimento, foi considerado 
cangerígeno.

Ao respirar as fibras do amian-
to a pessoa fica suscetível a desen-
volver o mesotelioma (tumor malig-
no dos pulmões). Outra incidência é 
a asbestose, mais conhecida como 
“pulmão de pedra”, que causa en-
durecimento dos tecidos do pul-
mão e pode levar à óbito por falta 
de ar. 

No mundo, o amianto causa 
mais de 100 mil mortes por ano. 
Antes o mineral era aprovado sob 
uso controlado, entretanto estudos 
afirmam que não existe limites se-
guros contra a contaminação e a 
única alternativa é banir e tirar o 
material do mercado. Mais de 60 
países já adotaram essas medidas, 
porém o Brasil não se inclui entre 
eles. 

A parcela da população que 
mais corre risco são os empregados 

e ex-empregados de fábricas que 
usam amianto como matéria-prima, 
além de trabalhadores da constru-
ção civil, transporte e manutenção 
de produtos que contém o mineral. 
Os riscos se estendem para as pes-
soas que convivem com essa parce-

la, como familiares e vizinhos.
O Rio Grande do Sul proíbe a 

instalação de indústrias da fibra no 
Estado. A única mina de amianto 
ainda em operação no Brasil, loca-
lizada em Minaçu (GO), está em vo-
tação para ser desativada.

Amianto é usado principalmente para fabricar telhas

Novo marcador avalia risco de
diabete antes de exame de glicose
Segundo estudo, alterações em proteínas que transportam o colesterol 
no sangue podem ser usadas como marcador para o risco da doença

Uma pessoa é diagnosticada com 
diabete tipo 2 quando alguns marca-
dores de concentração de açúcar no 
sangue mostram níveis acima de cer-
to limite.

Mas, muitos anos antes dessa 
elevação do nível glicêmico, o orga-
nismo já apresenta diversas altera-
ções metabólicas que poderiam ser 
utilizadas como marcadores do risco 
de desenvolver a doença no futuro.

Agora, um novo estudo realizado 
nos Estados Unidos, com participação 
brasileira, mostrou que alterações em 
proteínas que transportam o coleste-
rol no sangue podem ser detectadas 
e usadas como novo marcador para o 
risco de diabete.

Publicada na revista científica 
Journal of Clinical Lipidology, a pes-
quisa foi realizada por um grupo de 
cientistas na Universidade Harvard 
(Estados Unidos).

O primeiro autor do artigo é o 

cardiologista brasileiro Paulo Harada, 
pesquisador do Centro de Pesquisa 
Clínica e Epidemiológica da Universi-
dade de São Paulo (USP) e da Divisão 
de Medicina Preventiva da universi-
dade americana, onde atuou por dois 
anos com apoio da Fundação Lemann.

De acordo com Harada, a diabete 
afeta até 9% da população mundial e é 
uma das principais causas de enfarte, 
perda de visão, disfunção dos rins e 
problemas de circulação nos mem-
bros.

“Esses riscos podem estar pre-
sentes ao longo da trajetória de anos 
ou décadas que antecedem o diag-
nóstico de diabete tipo2 “, explicou o 
pesquisador à reportagem.

Benefício. O cientista explica que 
a avaliação dos níveis de glicose no 
sangue é o padrão para o diagnóstico 
de diabete, mas não é capaz de de-
tectar as outras alterações sanguíneas 
associadas ao risco quando a glicemia 

ainda é normal.
“Não estamos falando de um 

novo método de diagnóstico, mas sim 
de um marcador de risco. A detecção 
precoce do risco de desenvolver a do-
ença pode orientar medidas para evi-
tar ou atrasar a instalação da doença 
e suas complicações”, declarou.

Segundo Harada, muitos anos 
antes do diagnóstico de diabete já 
ocorre um processo de resistência in-
sulínica – a incapacidade dos órgãos 
de absorver glicose em resposta à 
insulina.

Nessa fase, porém, os desequi-
líbrios na taxa de açúcar do sangue 
são compensados por uma maior 
produção de insulina pelo pâncreas. 
Quando o pâncreas deixa de fazer 
essa compensação, a doença aparece.

“Na trajetória que antecede a 
diabete, a resistência insulínica está 
presente precocemente e já promove 
uma série de alterações nas subpar-
tículas de lipoproteínas que têm a 
função de transportar o colesterol no 
sangue. O marcador se baseia na aná-
lise das concentrações de três dessas 
lipoproteínas: VLDL, LDL e HDL”, dis-
se.

A partir dos valores das con-
centrações dessas lipoproteínas de 
resistência insulínica, os cientistas es-
tabeleceram o marcador, batizado de 
LPIR, que consiste em uma pontuação 
que vai de 0 a 100. Quanto maior o 
valor, maior o risco de diabetes.

Para validar o novo marcador, 
os cientistas analisaram dados de 25 
mil mulheres que foram avaliadas ao 
longo de 20 anos nos Estados Unidos. 
“As com pontuação de LPIR acima de 
67 tiveram um risco 2,2 vezes maior 
de desenvolver diabete, em compara-
ção às mulheres com pontuação me-
nor que 30”, afirmou Harada. Diabetes: a pesquisa foi realizada por um grupo de cientistas na Universidade Harvard 

Anvisa suspende lote de paracetamol
A Agência Nacional de Vigilân-

cia Sanitária (Anvisa) suspende um 
lote do medicamento Paracetamol 
500 mg do laboratório Prati, Dona-
duzzi & Cia Ltda.

A empresa identificou a falha 
na produção e informou que fará o 
recolhimento voluntário, além de 
suspender a comercialização e dis-
tribuição.  

O lote de Paracetamol suspen-

so é o 16H12A que foi reprovado no 
ensaio de aspecto, o qual avalia a 
aparência do medicamento e a em-
balagem a partir do padrão de qua-
lidade imposto pela Anvisa.

Quem tiver o lote suspenso em 
casa deve entrar em contato através 
do SAC (Serviço de Atendimento ao 
Consumidor) do laboratório para sa-
ber como devolver o medicamento. 
Os demais lotes estão liberados.

 Laboratório vai recolher o medicamento

Este adesivo pode aposentar 
as injeções com agulhas
Desenvolvido nos EUA, o dispositivo imunizou 
contra a gripe de forma tão eficaz quanto injeções 

O medo de agulha é real e possui 
até nome médico: aicmofobia. Para 
pessoas com esse distúrbio, o pavor 
de seringas e injeções faz com que o 
simples ato de comparecer a um pos-
to de saúde para receber uma vacina 
vire um ritual de tortura.

Isso é ainda pior no que diz res-
peito a imunizações sazonais, como 
as da gripe. Para ficar livre do vírus 
influenza, o aicmofóbico tem que re-
petir o sofrido processo e reforçar a 
dose pelo menos uma vez por ano.

Mas uma criação de pesquisado-
res americanos promete colocar fim a 
esse martírio. E o melhor, sem dor ne-
nhuma, já que a solução está em um 
adesivo, que pode ser aplicado facil-
mente na própria pele.

O dispositivo conta com agulhas 
que, de tão microscópicas, não po-
dem ser vistas à olho nu – e funciona 
tão bem quanto a “picadinha” conven-
cional.

A técnica foi testada com sucesso 
em 100 pacientes, conforme descreve 
o estudo. As cobaias tinham entre 18 
e 49 anos, e não foram imunizadas na 
temporada de vacinação 2014-2015 
promovida nos EUA.

Uma vez na pele, o princípio ati-
vo da vacina acessa o restante do cor-
po. De acordo com os pesquisadores, 
a eficácia foi semelhante à obtida com 
as doídas injeções intramusculares, e 

a resposta imune continuou presente 
mesmo após seis meses.

Além de mandar para o espaço o 
medo de injeções, o adesivo permite 
a autoaplicação. Ou seja, elimina a 
necessidade de que você agende uma 
visitinha ao consultório do doutor.

“Normalmente, para conseguir 
uma vacina para gripe você precisa 
consultar um especialista de saúde, 
que irá aplicá-la usando uma agulha 
hipodérmica. A vacina precisa ser 
mantida na geladeira e a agulha uti-
lizada tem que estar armazenada da 
forma correta”, explica Mark Praus-
nitz, um dos autores do estudo.

“No caso do método do adesivo, 
você poderia comprá-lo em uma far-
mácia e levar para casa. Após colocar 
em sua pele por alguns minutos e reti-
rá-lo, o descarte pode ser feito de ma-
neira segura – já que as microagulhas 
dissolvem em contato prolongado 
com a pele. Há também a vantagem 
dos adesivos poderem ser guardados 
fora da geladeira, o que os torna mais 
acessíveis”, completa o pesquisador.

A equipe pretende expandir os 
testes com o adesivo, realizando ex-
perimentos com um maior número de 
voluntários. A ideia é expandir sua uti-
lização também para outras doenças 
normalmente prevenidas por vacinas, 
como poliomielite, sarampo e rubéo-
la.

De acordo com os pesquisadores, a eficácia foi semelhante à obtida com as doídas 
injeções intramusculares
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Medicamentos inibidores de apetite 
são liberados para comercialização

Substâncias anorexígenas, que 
servem como inibidoras de apetite, 
representam graves riscos à saúde. 
Com base nessa informação, a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) divulgou em nota, na última 
semana, que discorda com a sanção 
do Projeto de Lei 2.431/2011, apro-
vado no dia 23 de junho pelo então 
presidente da República em exercício, 
o deputado federal Rodrigo Maia.

A PL autoriza a comercialização 
e o consumo de medicamentos como 
anfepramona, femproporex e mazin-
dol, que possuem as substâncias em 
sua formulação. 

 Segundo o comunicado, países 
desenvolvidos baniram esses remé-
dios há muito tempo. “ Legalmente, 

cabe à Agência a regulação sobre o 
registro sanitário dessas substâncias, 
após rigorosa análise técnica sobre 
sua qualidade, segurança e eficácia. 
Assim ocorre em países desenvolvi-
dos e significa uma garantia à saúde 
da população”. Ainda, a Anvisa infor-
ma que as Leis nº 6.360/76 e 9.782/99 
anulam a proposta dessa liberação. 

 A PL ainda libera a sibutramina, 
que também possui anorexígeno na 
formulação, mas a Agência destaca 
que é o único medicamento do grupo 
que possui mais benefício que risco. 
“Existem 13 fabricantes com registro 
deste medicamento no Brasil e 22 
sibutraminas em comercialização no 
país.

Mas o controle sobre a substân-

cia foi reforçado: a venda só pode ser 
feita mediante apresentação de Recei-
ta ‘B2’, com quantidade de medica-
mento correspondente a, no máximo, 
60 (sessenta) dias de tratamento. Des-
sa maneira, a Anvisa garante o acesso 
aos que precisam do medicamento, 
mas com as necessárias proteções 
contra os riscos”.

 Femproporex- Foi proibido na 
Europa em 1999 e não é aprovado nos 
Estados Unidos.

Mazindol-Tirado dos mercados 
dos Estados Unidos e da Europa em 
1999.

Anfepramona -Começou a ser 
utilizada em 1997. É vendida nos Es-
tados Unidos, mas não é aprovada na 
Europa.

A gonorreia está se tornando 
cada vez mais difícil de tratar, por 
sua crescente resistência aos anti-
bióticos – advertiu a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) na última 
sexta-feira (7).

De acordo com a OMS, 78 mi-
lhões de pessoas contraem a doen-
ça a cada ano.

“A bactéria responsável pela 
gonorreia é especialmente inteli-
gente. Cada vez que usamos um 
novo tipo de antibiótico para tratar 
da infecção, a bactéria evolui para 
resistir a eles”, explica a doutora 
Teodora Wi, em um comunicado 
da OMS, destacando a necessida-
de de desenvolver “novos medica-
mentos”.

Baseando-se em dados de 77 
países, a OMS adverte contra uma 
“resistência ampliada aos antibióti-
cos mais antigos, que também são 
os mais baratos”.

“Em alguns países, em particu-
lar os de renda elevada, onde a vi-
gilância é mais eficaz, detectam-se 
casos de infecção impossíveis de 
tratar”, completa a nota da OMS.

Do total de pessoas afetadas 
todos os anos, cerca de 35,2 mi-
lhões vivem na região Pacífico Oci-
dental da divisão estabelecida pela 
OMS (Austrália, ilhas do Pacífico, 
China, Japão, etc.); 11,4, na região 
do sudeste da Ásia; 11,4, na África; 
11, nas Américas; 4,7, na Europa; e 
4,5, no Mediterrâneo Oriental.

Segundo a OMS, “o menor uso 
dos preservativos, o maior núme-
ro de viagens, as baixas taxas de 
detecção da infecção, assim como 
um tratamento inadaptado” contri-
buem para o aumento dos casos.

A gonorreia é uma infecção 
que pode afetar os órgãos genitais, 

o reto e a garganta. É transmitida 
durante a relação sexual sem pro-
teção por via oral, anal e vaginal.

“As complicações afetam mui-
to mais as mulheres, que se ex-
põem, em particular, a um risco de 
doença inflamatória pélvica, a uma 
gravidez extrauterina, à esterilida-
de, assim como a um risco aumen-
tado de infecção do vírus HIV”, 
destacou a OMS.

Apenas três novos medica-
mentos se encontram em estudo 
atualmente.

“Buscar novos antibióticos 
não é muito atrativo para os labo-
ratórios farmacêuticos”, aponta a 
OMS.

A razão principal – denuncia a 

organização – é que “esses trata-
mentos são ministrados unicamen-
te durante períodos curtos”.

A OMS se associou à entidade 
independente Iniciativa Medica-
mentos contra as Doenças Esque-
cidas para tentar desenvolver no-
vos antibióticos.

“No mais longo prazo, será ne-
cessária uma vacina para prevenir 
a gonorreia”, alerta o diretor do 
Departamento de Resistência aos 
Antimicrobianos da OMS, doutor 
Marc Sprenger.

A organização insiste na im-
portância da prevenção, com 
“comportamentos sexuais mais se-
guros, em particular, o uso correto 
e regular do preservativo”.

Segundo a OMS, “o menor uso dos preservativos, o maior número de viagens, as 
baixas taxas de detecção da infecção, assim como um tratamento inadaptado” 
contribuem para o aumento dos casos

Sexo oral e relações sem camisinha 
estão disseminando supergonorreia
Pelo menos três casos detectados em países
diferentes se mostraram impossíveis de tratar 
por causa da resistência da bactéria 

O sexo oral está produzindo 
uma perigosa forma de gonorreia, 
e o declínio no uso da camisinha 
está ajudando a espalhar a doença, 
segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS).

A entidade alerta que se al-
guém contrai gonorreia, agora ela 
é muito mais difícil de tratar - em 
alguns casos, impossível. Isso por-
que a doença sexualmente trans-
mitida (DST) está rapidamente 
desenvolvendo resistência a anti-
bióticos. Especialistas dizem que 
a situação está “bastante sombria” 
com poucos medicamentos à vista.

Em torno de 78 milhões de 
pessoas contraem DSTs por ano 
e elas podem causar infertilidade 
em casos não tratados. A OMS ana-
lisou dados de 77 países que mos-
traram que a gonorreia resistente 
a antibióticos se espalhou por vá-
rias nações.

Teodora Wi, da OMS, conta 
que foram encontrados três casos 
- no Japão, França e Espanha - onde 
a infecção era simplesmente intra-
tável. “A gonorreia é uma bactéria 
muito esperta, toda vez que você 
introduz uma nova classe de an-
tibióticos para tratá-la, a bactéria 
adquire resistência”, afirma.

A grande maioria das infec-
ções de gonorreia ocorre em paí-
ses pobres onde a resistência (aos 
antibióticos) é ainda mais difícil de 
detectar.

Sexo oral
A gonorreia pode infectar as 

genitais, o reto e a garganta, mas 
a que mais preocupa agentes de 
saúde é essa última.

Wi explica que a gonorreia na 
garganta aumenta as chances de 
o micro-organismo desenvolver 
resistência a antibióticos, já que 
estes medicamentos são adminis-
trados em menor dosagem para 
infecções nesta área do corpo re-
pleta de bactérias - entre as quais 
algumas que desenvolveram a re-
sistência a drogas.

“Quando você usa antibióticos 
para tratar infecções como uma 
dor de garganta normal, isto se 
mistura com as espécies Neisseria 
(do mesmo gênero da bactéria da 
gonorreia) na sua garganta o que 
resulta em resistência”, segue Wi.

A propagação da bactéria da 

gonorreia no ambiente através do 
sexo oral pode levar a uma super-
gonorreia.

Wi diz que nos Estados Unidos 
a resistência (ao antibiótico) de-
correu do tratamento da infecção 
de faringe “de homens que faziam 
sexo com homens”.

E a redução do uso de cami-
sinhas pode ajudar à dispersão da 
infecção.

O que é gonorreia?
A doença é causada pela bac-

téria Neisseria gonorrhoea. A in-
fecção se espalha através do sexo 
desprotegido, tanto vaginal, como 
oral e anal.

Entre os infectados, um em 
dez homens heterossexuais, além 
de mais de três quartos das mu-
lheres e de homens gays não têm 
sintomas facilmente reconhecidos.

Mas os sintomas podem incluir 
uma secreção verde ou amarela a 
partir dos órgãos sexuais, dor ao 
urinar e sangramentos esporádi-
cos. Infecções não tratadas po-
dem levar a infertilidade, doença 
inflamatória pélvica e podem ser 
transmitidas para o bebê durante a 
gravidez.

A OMS está cobrando que pa-
íses monitorem a dispersão da go-
norreia resistente e invistam em 
novas drogas.

“A situação é bastante som-
bria”, comentou Manica Balasega-
ram, da Parceria Global de Pesquisa 
e Desenvolvimento de Antibióticos. 
“Há apenas três drogas sendo pro-
duzidas e não há garantia de que 
nenhuma vá de fato funcionar”.

E, segundo a OMS, vacinas vão 
ser necessárias para interromper a 
dispersão da gonorreia.

“Desde a introdução da penici-
lina, que garante uma cura rápida e 
confiável, a gonorreia desenvolveu 
resistência a todos os antibióticos”, 
explicou Richard Stabler, da Escola 
de Londres de Higiene e Medicina 
Tropical.

“Nos últimos 15 anos, a terapia 
precisou ser trocada três vezes por 
conta do aumento das taxas de re-
sistência no mundo. Estamos agora 
num ponto em que estamos usan-
do as drogas como último recurso, 
mas há sinais preocupantes de fa-
lha no tratamento devido a cepas 
resistentes.”

Em torno de 78 milhões de pessoas contraem DSTs por ano e elas podem causar 
infertilidade em casos não tratados

 Segundo o comunicado, países desenvolvidos baniram esses remédios há muito tempo

Gonorreia está mais resistente aos antibióticos
Diminuição no uso dos preservativos, maior número de viagens e
tratamento inadaptado contribuem para o aumento dos casos
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Esportivo sub-17 é vice-líder 
no Estadual Juvenil
Equipe de Márcio Ebert derrotou a Apafut fora de 
casa e assegurou a segunda colocação da chave

O Esportivo sub-17 terminou a 
primeira fase do Campeonato Gaúcho 
Juvenil de 2017 conquistando a classi-
ficação na vice-liderança do Grupo F 
da competição estadual. Enfrentando 
a Apafut, no último sábado, dia 8, em 
Flores da Cunha, pela última rodada da 
primeira fase, a equipe bento-gonçal-
vense conquistou a vitória pelo placar 
de 1 a 0, assegurando a segunda colo-
cação na chave de classificação. 

Realizando uma boa atuação den-
tro de campo, o Alviazul aproveitou as 
chances que obteve durante a partida 
para sair com mais três pontos na ba-
gagem. O único gol do confronto foi 
marcado pelo zagueiro Nicolas, des-
viando para o gol após cobrança de 
escanteio, colocando o Esportivo na 
frente do placar.

Controlando as ações da partida 
e sendo pouco ameaçado pelos donos 
da casa, a equipe Alviazul administrou 

o resultado, conquistando a vitória 
pelo placar mínimo. 

Na próxima fase, o Esportivo es-
tará no “grupo J” da competição, ao 
lado dos classificados Novo Hambur-
go, Oriente de Canoas, Igrejinha, Ju-
ventude e Apafut. Das seis equipes de 
cada grupo da 2ª fase, apenas os qua-
tro primeiros de cada chave avançam 
às oitavas de final da competição.

10ª rodada:
Juventude 1 x 0 PRS
Apafut 0 x 1 Esportivo
Caxias 11 x 0 Nova Prata
2ª FASE - grupo do Esportivo:
Grupo J: Juventude, Esportivo, 
Apafut, Novo Hamburgo, Igrej-
inha e Oriente de Canoas

Bento Vôlei busca patrocínio para
confirmar participação na Superliga
Equipe deve definir futuro na competição nesta quarta-feira, dia 12

O Bento Vôlei pode ficar fora 
da Superliga 2017/2018. A equipe 
enfrenta dificuldades quanto ao pa-
trocínio, que segundo o clube pode 
impedir a participação no campeona-
to, já que não chegaria ao orçamento 
mínimo imposto pela Confederação 
Brasileira de Vôlei (CBV). 

O prazo para a confirmação de 
participação na Superliga 2017/18 era 
até o dia 30 de junho, porém, o Bento 
Vôlei, através de uma requisição en-
viada à organização, conseguiu pror-
rogar o prazo para esta quarta-feira, 

dia 12 de julho, para tentar chegar 
ao montante mínimo desejado para 
então confirmar presença na compe-
tição nacional. Entretanto, mesmo 
com um maior prazo, o Bento Vôlei 
não sabe se conseguirá atingir o or-
çamento necessário para a disputa. 

Segundo o diretor executivo do 
Bento Vôlei, Rafael Fantin, o Denti-
nho, o Bento Vôlei não quer correr 
riscos de confirmar presença na Su-
perliga sem uma garantia financeira. 
“Esse ano, além de ter o dificultador 
das empresas estarem mais preocu-

padas com o cenário econômico, 
a gente não tem garantia do pró-
-esporte também, que continua sus-
penso e não sabemos se vai abrir até 
o final do ano. Então, como o Bento 
Vôlei adotou essa forma de gestão, 
temos que ter algumas garantias 
para jogar. Fica complicado a gente 
ter que garantir a vaga, correr todos 
os riscos de jogar a Superliga sem ter 
sequer um patrocinador garantido”, 
afirma Dentinho. 

O clube está correndo contra o 
tempo para confirmar patrocinado-
res para que se chegue ao orçamen-
to mínimo para a disputa. De acor-
do com Dentinho, o clube realizou 
visitas em vários patrocinadores do 
clube, mas nenhuma empresa até 
então confirmou concretamente que 
vai patrocinar o Bento Vôlei na com-
petição.

“Se tivesse que confirmar par-
ticipação hoje, nós estaríamos fora. 
Nós não temos nada, só temos a 
vaga, mas não temos nenhum patro-
cínio de fato concretizado”, ressalta 
o diretor executivo do clube. 

Com toda adversidade enfren-
tada para manter a equipe de alto-
-rendimento em ativa na próxima 
temporada, Dentinho afirma que as 
chances são pequenas do clube par-
ticipar da Superliga. “Acho que ainda 
dá, as chances são pequenas, vou ser 
bem franco, e dentro do meu senti-
mento, é um sentimento de extrema 
preocupação”, comenta. Acbf vence a Atcel pela Liga 

Gaúcha em Caxias Do Sul
Time laranja poupou jogadores e jovens do 
Sub-20 participaram do jogo

Mesmo com time misto, a As-
sociação Carlos Barbosa de Futsal 
(ACBF) conseguiu os três pontos 
pela Liga Gaúcha. Na manhã des-
te domingo, o time laranja bateu a 
ATCEL de virada, em Caxias do Sul.

Os donos da casa começaram 
assustando logo no começo. Com 
40 segundos, Lucão recebeu a 
bola sozinho e abriu o placar. Aos 
2min40s, ele mesmo ampliou a van-
tagem. Depois, o segundo quarteto 
foi acionado com os garotos João, 
Eduardo, Andrew e Vini. 

O time laranja cresceu no jogo. 
Aos 7, Eduardo sofreu pênalti. Dei-
ves cobrou e descontou. João em-
patou, aos 8. Porém, um minuto 
depois, Douglinhas colocou a ATCEL 

na frente outra vez. Mas antes do 
fim da primeira etapa, Rafinha em-
patou de novo.

No início da segunda etapa, a 
ACBF estava jogando em cima do 
adversário. Aos 2min45s, Diece dri-
blou os marcadores e passou para 
Deives marcar o gol da virada. A 
partida voltou a ficar equilibrada e, 
aos 14, o goleiro Susin chutou de 
longe, a bola desviou no caminho 
e entrou: 4x4. No entanto, aos 17, 
Diece marcou o gol da vitória laran-
ja.

A ACBF subiu para a 3ª coloca-
ção com 19 pontos em 10 jogos. O 
próximo jogo será no dia 16, às 11h, 
pela Liga Nacional de Futsal contra 
o Foz Cataratas, em Carlos Barbosa.

A próxima partida será no dia 16, às 11 horas, pela Liga Nacional de Futsal

 O futuro da equipe será definido nesta quarta-feira, 12

Dupla vence novamente e lidera a categoria no 
Gaúcho de Super Turismo

A dupla formada pelos pilotos 
de Caxias do Sul Luiz Sergio Sena 
Vargas Jr - Sena Jr e Maicon Rocen 
ficou novamente com o primeiro 
lugar na categoria 1.6 Radial do 
Campeonato Gaúcho de Super Tu-
rismo.

A segunda etapa da competi-

Com o resultado, Seninha e Rocen seguem firmes na liderança do campeonato 

Crédito: Luis Sérgio Sena Vargas Jr

ção foi disputada no Autódromo 
Internacional de Santa Cruz do Sul.

Com o resultado, Seninha e 
Rocen seguem firmes na lideran-
ça do campeonato, já que haviam 
vencido também a primeira prova, 
disputada em Guaporé.

Eles completaram 62 voltas 

na prova, com o melhor tempo de 
1:42.927, a melhor também dentre 
todos os competidores de pneu 
radial.

Eles lideraram de ponta a pon-
ta, já que largaram na pole posi-
tion, com a melhor volta de quali-
ficação em 1:43.209.

O Alviazul aproveitou as chances da partida para sair com mais três pontos
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Jacareí derrota o Farrapos na
segunda rodada do Super 8
Bento-gonçalvenses ocupam a 5ª posição na tabela de classificação, 
com seis pontos conquistados

Após estrear com vitória no 
Super 8, a equipe do Farrapos 
sucumbiu diante do Jacareí. Em 
partida emocionante, os bento-
-gonçalvenses foram derrotados 
de virada por 35 a 30, em parti-
da realizada no sábado, dia 8, em 
Jacareí-SP, pela segunda rodada da 
competição. Com a derrota, o Far-
rapos ocupa a 5ª posição na tabela 
de classificação, com seis pontos 
conquistados.

Os donos da casa abriram o 
placar com tries de Ariel e Pau-

linho, porém, logo após a cons-
trução da vantagem do Jacareí no 
placar, o Farrapos reagiu, virando o 
marcador com tries de Angelo, sem 
conversão, e Big e com um penal 
anotado por Facundo Flores, 15 a 
14.

Os visitantes ampliaram a van-
tagem com drop bem sucedido de 
Facundo, entretanto o Jacareí con-
seguiu virar através de tries de Léo, 
Matheus Cláudio e Luan, passando 
à frente no marcador, 29 a 18.

O Farrapos diminuiu a vanta-

2ª rodada:
Poli 10 x 7 Curitiba
São José 21 x 22 Pasteur
Desterro 12 x 17 SPAC
Jacareí 35 x 30 Farrapos

gem dos donos da casa com try 
de Pequeno e virou a partida mais 
uma vez com try de Scopel, 30 a 
29. Porém, o Jacareí voltou a ficar 
na frente do placar com penal de 
Léo, ampliando com drop de Cruz, 
decretando a vitória pelo placar de 
35 a 30. 

Na próxima rodada, o Farra-
pos enfrenta a forte equipe do 
SPAC, no sábado, dia 15, em São 
Paulo. Já o Jacareí, líder do Super 
8, recebe o Desterro em seus do-
mínios.

Na próxima rodada, o Farrapos enfrenta 
a forte equipe do SPAC, no sábado, dia 
15, em São Paulo

BGF aposta na categoria 
sub-17 para revelar novos 
talentos para o futuro
Elenco principal é composto com jogadores 
oriundos da base

Com dificuldades financeiras 
enfrentadas pelo clube nos últimos 
anos, o Bento Gonçalves Futsal está 
apostando todas as suas fichas em 
sua base, mesclando jovens promis-
sores com experientes atletas do 
futsal gaúcho para conquistar o seu 
objetivo na Série Ouro: permanecer 
na elite da Liga Gaúcha de Futsal.

Com diversos atletas oriundos 
da base integrando o elenco do BGF, 
a exemplo de Cappa, um dos arti-
lheiros da competição estadual, Ke-
vin, Dani, entre outros, que somam 
anos fazendo parte do plantel prin-
cipal da equipe bento-gonçalvense, 
o clube segue utilizando vários atle-
tas da categoria sub-17 para inte-
grar o elenco de Vaner Flores, com o 
objetivo de revelar novos talentos e 
propiciar aos jogadores promissores 
a experiência de participar da princi-
pal competição de futsal no estado. 
Atualmente, cinco a seis atletas da 
categoria sub-17 do clube treinam 
juntos com o plantel principal do 
BGF.

A equipe sub-17 do clube está 
disputando o Campeonato Gaúcho 
sub-17 e já garantiu a sua classifica-
ção para a próxima fase. Mesmo não 
realizando uma grande campanha 
na competição, Vaner Flores ressal-
ta que o principal objetivo do clube 
na categoria é revelar atletas para, 
futuramente, integrarem a equipe 

principal do BGF e lançá-los ao futsal 
profissional.

“Os resultados é o que menos 
que importou em todos esses anos 
que eu comando o BGF sub-17. Trei-
namos poucas vezes na semana, 
mas nem por isso a gente deixa de 
ver com bons olhos essa categoria, 
até porque na equipe adulta a gente 
já colheu bons frutos desse inves-
timento”, ressalta o técnico Vaner 
Flores.

O BGF sub-17 ocupa a 5ª colo-
cação de seu grupo com 6 pontos 
conquistados até então. A equipe 
basicamente é formada por atletas 
naturais ou que residem em Bento 
Gonçalves. “Esse trabalho tem que 
seguir, é uma coisa que prezo mui-
to no clube. A gente vem colhendo 
bons frutos nesses últimos anos. 
É um trabalho bacana, que a gente 
tem que seguir fazendo para agregar 
à equipe adulta futuros atletas, pois 
no município eu sei que tem e apa-
recem muitos meninos em relação a 
continuidade do futsal e o aprovei-
tamento da equipe adulta”, afirma o 
comandante da equipe sub-17.

Próximo jogo do BGF sub-17 
será contra o Veranópolis fora de 
casa, no dia 16 de julho. Já a equipe 
profissional do clube bento-gonçal-
vense visita o Atlântico de Erechim 
na próxima terça-feira, dia 11, em 
Erechim.

A equipe sub-17 do clube está disputando o Campeonato Gaúcho sub-17 e já
garantiu a sua classificação para a próxima fase

Rosário conquista Libertadores 
do Nordeste após 23 anos
Equipe de Pinto Bandeira venceu os dois jogos da 
final em cima do Ferroviário

O time de Pinto Bandeira re-
presentante na Libertadores do 
Nordeste conquistou na tarde de 
domingo, dia 09, o Bi campeona-
to. O time conquistou com méri-
tos, vencendo os dois jogos das 
finais.

Foram 23 anos de jejum de 
títulos da Libertadores, já que a 
ultima havia sido conquistada em 
1994. No jogo decisivo o Rosário 
venceu o Ferroviário por 2 a 1 
em Nova Pádua, atuando com um 

jogador a menos durante toda a 
segunda etapa. Pepe foi eleito o 
melhor jogador da competição, 
sendo o artilheiro com 10 gols 
marcados.

Bruno Bradeli foi o jogador 
destaque da final depois de defen-
der uma penalidade máxima.

O Colorado representante 
de Bento Gonçalves ficou com a 
terceira colocação, defesa menos 
vazada, melhor treinador e ainda 
equipe mais disciplinada.
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Pai e filho presos por tráfico 
de drogas no Maria Goretti

Um homem e o filho dele fo-
ram presos na noite de sexta-feira 
(7) por tráfico de drogas, na Rua 
Aldo Bernardino, no bairro Maria 
Goretti. A ação foi comandada por 
policiais da 1° Delegacia de Polí-
cia.

A residência era um ponto 
de tráfico conhecido, e no local 
foram apreendidas 35 pedras de 

crack, maconha, dinheiro, celula-
res e cheques. J.O.K, de 61 anos e 
A.F.K, de 25, receberem voz de pri-
são em flagrante e encaminhados 
à Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) para o regis-
tro de ocorrência policial.

Pai e filho foram recolhidos ao 
Presídio Estadual de Bento Gon-
çalves.

Pedras de crack, dinheiro e maconha foram encontrados no local

Pai e filho foram presos em flagrante na sexta-feira

Quatro veículos furtados neste final de semana
Quatro casos de furto de veí-

culos foram registrados durante o 
fim de semana, sendo dois deles 
no bairro Santa Helena.

No sábado (08), o primeiro ve-
ículo furtado foi um Gol, na Rua 
Amos Perissutti. Já o segundo, foi 
na Rua Paraná, no bairro Humaitá, 

onde novamente um veículo Gol, 
com placas de Cruzeiro do Sul, foi 
roubado entre as 13h e 15h.

Ainda no sábado, o terceiro 
caso aconteceu em frente a uma 
fruteira, no bairro Vila Nova, 
quando um dono de um Fiat Uno, 
com, placas de Bento Gonçalves, 

Acidente envolvendo participantes de Rally
Duas mulheres que ocupavam 

um veículo Fusca, sofreram um 
acidente de trânsito na manhã de 
sábado (08).

Segundo o registro, por vol-
ta das 10h30,a dupla, que estava 

participando do “VI Rally dos Vi-
nhedos” , perdeu o controle do 
veículo  estrada de Linha de Ara-
ripe, na área rural de Garibaldi, e 
colidiu contra a mureta de uma 
ponte. 

A condutora e a passageira 
tiveram ferimentos leves e foram 
encaminhadas ao Hospital São 
Pedro. O Rally tem um circuito de 
180km entre Bento Gonçalves e 
Farroupilha. 

ao retornar ao local percebeu o 
crime. 

No domingo (09), o proprietá-
rio de um Gol, com placas da cida-
de, deixou seu carro estacionado 
na Rua Noeli Clemente de Rossi, 
no Santa Helena, e quando foi 
buscá-lo, não estava mais no local.

Acidente no Borgo provocado por embriaguez
Na noite de sexta-feira (07), um 

acidente de trânsito foi registrado 
na Rua Amadeo Zambom, no bairro 
Borgo.

G.O.S, de 53 anos, conduzia um 
veículo Corsa, com placas de Bento 

Gonçalves, quando perdeu o contro-
le e colidiu contra outros três auto-
móveis que estavam estacionados. 
Ao realizar o teste do etilômetro, foi 
constatado que o motorista estava 
embriagado. 

O homem recebeu voz de prisão 
em flagrante e foi encaminhado até a 
Delegacia de Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA).  Ele não pagou a fiança 
de R$800 e foi recolhido ao Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves.

Jovem é assaltada e agredida na Cidade Alta
Os assaltos a pedestres ocorrem 

também durante o dia. Na manhã de 
sexta-feira (7), uma jovem de 18 anos 
caminhava na Travessa Guaíba, no 
bairro Cidade Alta, quando foi abor-

dada por um homem que anunciou o 
assalto.

Ele ordenou que a vítima entre-
gasse o celular e a agrediu com um 
soco no rosto, que cortou a testa 

dela.
O ladrão fugiu com o aparelho e 

a jovem foi encaminhada por familia-
res à UPA 24h para fazer pontos no 
ferimento. 

Homem assassinado em Garibaldi
Ele tentou separar uma briga 

e acabou atingido por dois golpes 
pelas costas

Um homem foi assassinado na 
rua Campo Experimental, no bair-
ro Fenachamp, em Garibaldi, por 
volta das 16h50 de domingo (09). 

Segundo o registro, a vítima foi 
morta a facadas ao tentar separar 
uma briga. 

De acordo com a Brigada Mi-
litar, Gilmar da Rocha, de 54 anos, 
foi atingido por dois golpes nas 
costas e chegou a ser socorrido 

pelos Bombeiros Voluntários de 
Garibaldi e pelo Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (SAMU), 
mas não resistiu aos ferimentos.

O caso será investigado pela 
Polícia Civil, mas ainda não há 
identificação de suspeito.

Polícia Rodoviária Federal apreende 
cigarros contrabandeados na BR-470

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu, na noite de 
sexta-feira (07), 280 mil carteiras 
de cigarro contrabandeadas,  na 
BR-470, em Bento Gonçalves, pró-

A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal

ximo à Pipa Pórtico.
O caminhão abordado tinha 

placas de Rio Pardo. O condutor, 
de 33 anos, foi preso em flagrante. 
Segundo a PRF, a carga está avalia-

da em R$ 1,5 milhão.
A carga seria levado para a 

Região Metropolitana de Porto 
Alegre. O produto foi apreendido 
e encaminhado à Receita Federal.
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Homem liberado do Presídio 
volta a ser preso em dois dias

Um homem que atende por Zé 
Pequeno, foi liberado na terça-feira 
(4) do Presídio pela Justiça.

Entretanto, ele foi detido no-
vamente na madrugada de sexta-
-feira (7) após ser abordado por 
uma guarnição da Brigada Militar, 
durante patrulhamento pela Rua Ir-
mão José Otão, bairro Glória.

Ele estava com um celular e 
dinheiro que eram objetos de furto 

de uma residência, fato confirmado 
pela vítima. O indivíduo então foi 
levado à Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento e recolhido ao 
Presídio novamente.

Zé Pequeno é o detento que 
fugiu do sistema prisional durante 
o banho de Sol no dia 23 de junho, 
mas foi recapturado horas depois 
por um policial em folga, na BR-
470.

Polícia Rodoviária Federal realiza 
operações na BR-470

A Polícia Rodoviária Federal in-
tensificou as operações na BR-470, 
no trecho entre Carlos Barbosa e 
Nova Prata, na manhã e tarde de 

sexta-feira (7).
Mais de 20 toneladas de exces-

so de peso foram retiradas da rodo-
via, sendo um dos caminhões autua-

dos com carga excedente de 50%. 40 
veículos com excesso de velocidade 
foram autuados, e 5 condutores por 
ultrapassagem em local proibido.

Homem tem a mão decepada 
após briga no Vila Nova II

Um homem de 26 anos teve a 
mão esquerda decepada após uma 
briga, na Rua Olivio Pelinser, no 
bairro Vila Nova II, na noite de sá-
bado (08).

Segundo o registro, feito pelo 
próprio acusado, ele e a vítima es-

tavam alcoolizados e teriam come-
çado uma discussão, que levou o 
agressor a cometer o ato com um 
facão.

 O acusado levou o homem até 
o Hospital Tacchini, onde passou 
por cirurgia.

Residência é arrombada no 
bairro Progresso

Uma residência na Rua Fiorelo 
Bertuol, no bairro Progresso, foi 
arrombada na sexta-feira (07).

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a porta da casa foi ar-

rombada para a entrada.
Foram furtados notebook e 

roteador.
Não há câmeras no local e 

nem suspeitos.

Roubo a pedestre no Centro
Um homem de 55 anos saía 

de uma lancheria, na Rua Mare-
chal Deodoro, no Centro, na noi-
te de domingo (09), quando foi 
abordado por um indivíduo arma-

do com um revólver que anunciou 
um assalto.

O criminoso roubou R$70 da 
vítima, além de cartões e um celu-
lar de marca Samsung. 

Farmácia é arrombada na Avenida Osvaldo Aranha
Uma farmácia na Avenida Os-

valdo Aranha, na Cidade Alta, foi 
alvo de arrombamento na madru-
gada de sábado (8).

Por volta das 5h30, crimino-
sos quebraram a vidraça do esta-
belecimento com uma pedra para 
entrarem.

Os objetos furtados foram 
shampoos e desodorantes, que 
custavam em torno de R$600.

O homem foi abordado ao sair de lancheria

Roubo a pedestre no bairro São Bento
Um caso de roubo a pedestre 

foi registrado no domingo (09), na 
Rua Tocantins, no bairro São Ben-
to.

Por volta das 20h45, um jo-
vem de 19 anos caminhava na via 
com a namorada, quando foram 
abordados por dois indivíduos ar-

mados com uma faca.
Foram roubados um celular 

Moto G e R$150.

Caminhão com excesso de peso foi flagrado na rodovia

Jovem envolvido em acidente de 
trânsito recebe alta hospitalar

Luan de Góis, de 22 anos, que se 
envolveu no grave acidente de trânsito 
no dia 30 de junho, na Treze de Maio, 
recebeu alta hospitalar no sábado (08). 
O outro envolvido, Williann Salles, de 25 
anos, segue internado em estado grave, 
na Unidade de Terapia Intensiva do Hos-
pital Tacchini.

Góis permaneceu por mais de uma 
semana internado no Hospital. O veículo  
Hyundai Veloster, em que os dois esta-
vam, invadiu a pista contrária e colidiu 
contra um muro e um poste. A força do 
impacto destruiu o muro da casa, onde 
funciona um estabelecimento comercial. Luan de Góis ficou por uma semana internado



Programação válida de  06/07/2017 
a 12/07/2017. 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
Piratas do Caribe - A 
vingança de Salazar (2D) 
(Duração 2h09/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias - 
13:45 - Dublado
O capitão Salazar (Javier Bardem) 
é a nova pedra no sapato do ca-
pitão Jack Sparrow (Johnny Depp). 
Ele lidera um exército de piratas 
fantasmas assassinos e está dis-
posto 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 con-
trolar o mar.

Mulher Maravilha (2D) 
(Duração 2h21/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 

anos) - Todos os dias 
-16:20h - Dublado - 
21:20h - Legendado
Treinada desde cedo para ser 
uma guerreira imbatível, Diana 
Prince (Gal Gadot) nunca saiu da 
paradisíaca ilha em que é reco-
nhecida como princesa das Ama-
zonas. Quando o piloto Steve Tre-
vor (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. Lutando 
para acabar com todas as lutas, 
Diana percebe o alcance de seus 
poderes e sua verdadeira missão 
na Terra.

Baywatch - S.O.S. Malibu 
(2D) (Duração 1h57min/
Comédia - Aventura / 14 
anos) - Todos os dias - 
14h e 19h -  Dublado
Mitch Buchannon (Dwayne John-
son) é um devoto salva-vidas, or-
gulhoso do seu trabalho. Enquan-
to está treinando o novo e exibido 
recruta Matt Brody (Zac Efron), os 
dois descobrem uma conspiração 
criminosa no local que pode ame-
açar o futuro da baía.

Sala 02
Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ 
Livre)
Todos os dias  - 13:45h, 
15:40, 17:35, 19:30, 
21:20 - Dublado
Nos anos 1980, Balthazar Bratt 
fazia muito sucesso através de 
sua série de TV, onde interpre-
tava um vilão chamado EvilBratt. 

Entretanto, o tempo passou, ele 
cresceu, a voz mudou e a fama se 
foi. Com a série cancelada, Bal-
thazar tornou-se uma pessoa vin-
gativa que, nas décadas seguin-
tes, planejou seu retorno triunfal 
como vingança. Gru e Lucy são 
chamados para enfrentá-lo logo 
em sua reaparição, mas acabam 
sendo demitidos por não terem 
conseguido capturá-lo. Gru então 
descobre que possui um irmão 
gêmeo, Dru, e parte com a famí-
lia para encontrá-lo no país em 
que vive.

Shopping Bento
Sala 1
Homem-Aranha de Volta 
ao Lar (3D)
(Duração 2h14/ Ação / 
Aventura  - 12 anos) - 
Todos os dias -14:30h e 
18:15h - Dublado - 21h - 
Legendado
Depois de atuar ao lado dos Vin-
gadores, chegou a hora do pe-
queno Peter Parker (Tom Holland) 
voltar para casa e para a sua vida, 
já não mais tão normal. Lutando 
diariamente contra pequenos cri-
mes nas redondezas, ele pensa 
ter encontrado a missão de sua 
vida quando o terrível vilão Abu-
tre (Michael Keaton) surge ame-
drontando a cidade. O problema 
é que a tarefa não será tão fácil 
como ele imaginava.

Sala 2
Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ 
Livre)
Todos os dias  - 13:45h, 
15:40, 17:35, 19:30, 
21:20 - Dublado

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

Cena do filme Piratas do Caribe - A Vingança de SalazarCena do filme Homem Aranha - De volta ao Lar

Cena do filme Meu Malvado Favorito 3
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