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12º homicídio 
de Bento

Inscrições para 
o ProUni
encerram hoje

Bento Snakes 
perde no
Nacional 

Bento tem uma das tarifas de ônibus mais alta do interior
Bilhetes do transporte público tiveram R$ 0,40 centavos de aumento nesta semana,
e município cobra os mesmos R$ 3,70 centavos de Caxias do Sul, mais de R$ 1,00
mais caro de Erechim, que com pouco mais de 100 mil habitantes, tem passagens
custando apenas R$ 2,60

Massa polar chega ao município 
e traz mínimas negativas

Disponível pa-
gamento do 2º 
lote do IR

Eleitores não 
acompanham 
vereadores

Uergs pode
trocar de
endereço

Frio intenso segue até final de semana, com mínima negativa na primeira hora desta terça-feira. 
Na noite de segunda houve novo registro de 1ºC. Registro de aumento de busca por 
atendimentos na UPA. Página 07
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opinião02

Opinião da Gazeta
Caem os índices de criminalidade

 Passados seis meses da pos-
se dos novos vereadores, a Gaze-
ta foi às ruas para ouvir do elei-
tor se ele lembra em quem votou 
e se acompanha o trabalho dos 
seus eleitos.

Antes de tudo é bom lem-
brar que as funções dos vereado-
res são bem especificas, e resu-
midamente se baseiam em dois 
pilares básicos: criar leis e fis-
calizar. Os vereadores deveriam  
criar e votar projetos de lei para 
assegurar direitos aos cidadãos. 
Como as leis não se aplicam sozi-
nhas, é papel da prefeitura fazer 
com que elas sejam cumpridas. 
Já o segundo poder e um dos  
mais importantes é o de fiscali-
zar tudo o que a prefeitura faz, 
principalmente na aplicação de 
recursos para melhorar a cidade 
da forma como está previsto na 
lei orçamentária aprovada.

Esta seria a realidade ideal, 
quando os conchavos e acertos 
não definem a pauta do ano 
numa única reunião de início de 
ano. Depois disto é só compa-
recer à sessão, às vezes ler um 
ofício, prestigiar atos públicos e 
está feito. Esta enquete em que a 
maioria lembra em quem votou, 
mas admite que não acompanha 
o  desempenho de seu vereador 
eleito, justifica o comportamen-
to do vereador. Sem compro-
misso com o seu patrão (que é 
o eleitor) o político está desim-
pedido de cumprir o seu papel.

Um tema para reflexão para 
o leitor da Gazeta: lembra de al-
guma lei criada neste primeiro 
semestre? Quantos pedidos de 
informações seu vereador enca-
minhou à prefeitura? Se houve, 
foi respondido? Por outro lado,  
há uma campanha de publicida-
de da Câmara de Vereadores de 
Bento Gonçalves estimulando a 
participação nas sessões e acom-
panhamento dos trabalhos.

Não adianta criticar senão 
acompanha. A responsabilidade 
está em todos nós.
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Eleitores admitem não acompanhar a vida política 
dos vereadores que elegeram

Em todas as eleições os ma-
teriais impressos de candidatos a 
vereador são distribuídos para a 
população, que analisa as propos-
tas e vota no representante que 
deseja ver na cadeira da Câmara 
de Vereadores. No dia da votação, 
as ruas amanhecem com panfletos 
espalhados pelo chão. A a Gazeta  
foi às ruas para ouvir eleitores se 
lembravam em quem votaram  e 
se acompanhavam os trabalhos 
dos vereadores.

Opiniões da população
Matheus Leites Bernardo
Profissão: advogado
Idade: 26 anos

Para qual vereador você votou?
Votei em Moacir Camerini, PDT 

(Coligação Bento Para Todos), devido 
à importância de uma visão política 
que não descure do lado mais social 
das questões a serem enfrentadas 
pelo Legislativo, bem como pelo fato 
de eu ter me informado acerca de seu 
bom trabalho em prol da comunida-
de bento-gonçalvense na legislatura 
anterior, principalmente nas áreas da 
saúde, da educação e da mobilidade 
urbana.

Você acompanha o trabalho 
dele?

Confesso que não costumo 
acompanhar diretamente o trabalho 
de nossos vereadores, porém sempre 
procuro saber, antes de votar, sobre o 
que cada um deles já fez ou está dis-
posto a fazer pela população. O elo-
gio a fazer é que me parece que ele (o 
Moacir) continua se preocupando em 
apresentar soluções aos nossos pro-
blemas, principalmente aos proble-
mas dos diversos bairros da cidade. 
Por outro lado, não me vem à mente, 
no momento, uma crítica em especí-
fico a fazer quanto ao seu trabalho na 
Câmara.

Eduarda Eitelven Bucco
Profissão: estudante de Jornalis-

mo
Idade: 20 anos

Para qual vereador você votou?
Votei em Regina Zanetti do Par-

tido Progressista porque ela sempre 

esteve envolvida em diversas ações 
sociais em prol da comunidade ben-
to-gonçalvense, fora que foi uma das 
únicas que vi conversando de verda-
de com a população. Ela também já 
trabalhava com o poder público e já 
tinha uma ideia de como as coisas 
funcionavam.

Você acompanha o trabalho 
dela?

Não

Luis Juares
Profissão:vigilante
Idade: 56 anos

Para qual vereador o senhor vo-
tou?

Votei no Amarildo, mas não te-
nho tempo de acompanhar. Espero 
que ele faça coisas boas, fiscalizando 
melhor o prefeito, sempre apoiando 
e defendendo o trabalhador. Precisa-
mos ter nossos direitos garantidos.

Acompanha o trabalho dele?
Eu trabalho até tarde e não te-

nho condições de buscar informações

Elielton Grzeça
Profissão: estudante de enge-

nharia eletrônica
Idade: 26 anos

Para qual vereador você votou?
Votei no Moacir Camerini, por 

que ele sempre se mostrou empenha-
do em ouvir os problemas da popula-
ção e divulgar e questionar às auto-
ridades soluções.  Votei nele porque 
foi o único que vi ter interesse em 
resolver os problemas e está sempre 
na rua procurando ajudar, diferente 
da maioria que só aparece na época 
das eleições. 

Você acompanha o trabalho 
dele? Acompanho o trabalho dele 
através do Facebook. Crítica contra 
ele sinceramente não tenho até o mo-
mento, acredito que esteja fazendo 
seu trabalho corretamente.

Priscila Barbosa
Profissão: vendedora na Credifa-

cil
Idade: 29 anos

Para qual vereador você votou?
Votei no Jocelito Tonietto, mas 

acompanho pouco a política. Votei 
nele pois vi alguns projetos da causa 
animal mas hoje votaria em outro, 
pois venho acompanhando o trabalho 
do Moacir Camerini pelo face e estou 
vendo o quanto ele luta pelo povo e 
pela causa animal.

Você acompanha o trabalho:
Não

Jéssica Greici
Profissão: vendedora
Idade: 22 anos

Para qual vereador você votou?
Votei no Marcos Barbosa porque 

tudo que ele promete, ele tenta fazer, 
e é um bom vereador pelo pouco que 
conheço.

Você acompanha o trabalho?
Não tenho tempo

Tainara Mirim Vasques
Profissão: secretária
Idade: 21 anos

Para qual vereador você votou?
Votei no Marcos Barbosa, mas 

não acompanho as sessões, nem os 
projetos. Quando a gente via ele, pa-
recia cumprir o que falava

Você acompanha o trabalho 
dele?

Não tenho o hábito de acompa-
nhar a política  

Luiz da Silva 
Profissão: aposentado
Idade: 55 anos

Para qual vereador o senhor vo-
tou?

Não respondeu
Acompanha o trabalho dele:
Sou morador do Novo Futuro, 

presidente da associação de morado-
res, acompanho a distância e assisto 
as seções mas pela TV e às vezes vai 
na câmara. Acho também que pode-
riam fazer um pouco mais pela nossa 
cidade porque são as mesmas coisas 
sempre, não tem um que eu possa 
destacar, talvez o Moisés Scussel, que 
poderá fazer um trabalho mais volta-
do para população. O outro é o Rafa-
el Pasqualotto que na minha opinião 
está fazendo um bom trabalho. 

Cleonilda Silva
Profissão: Gari
Idade: 36 anos

Para qual vereador a senhora vo-
tou?

Votei no Amarildo porque ele 
mostrou se preocupar com o nosso 
trabalho.

Acompanha o trabalho:
Não

Vereadores discutem 11 
matérias em Sessão

Dez projetos de lei e uma 
emenda a projeto estão na pau-
ta de votação da próxima Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de 
Bento Gonçalves nesta segunda-
-feira (17). Das 11 matérias da 
Ordem do Dia, as oito primeiras 
foram enviadas pelo Poder Execu-
tivo e as três últimas são de au-
toria parlamentar. Do total, duas 
visam criação de cargos para saú-
de e duas de gratificação para ser-
vidores públicos.

Executivo Municipal:
Projeto de Lei Ordinária (PLO) 

nº 117/2017: Criação de 57 cargos 
de provimento efetivo no muni-
cípio (enfermeiro, farmacêutico e 
auxiliar administrativo).

PLO nº 119/2017- ratifica ter-
mos de acordos firmados com as 
empresas CCS Serviços Terceiriza-
dos Ltda. e Cemitério Parque Pio 
Ltda. e com a Fundação Araucária 
para fins de regularização de pen-

dências financeiras.
PLO nº 124/2017 -Altera 

o Anexo I da Lei Municipal nº 
5.462/2012, que dispõe sobre o 
Calendário Oficial de Eventos do 
Município. Inclusão do “Abraçaí 
nos Trilhos”, em março, que con-
siste em um passeio de 20 qui-
lômetros na Maria Fumaça entre 
Bento Gonçalves e Garibaldi.

PLO nº 125/2017 -Autoriza a 
contratação temporária e emer-
gencial de 23 médicos.

PLO nº 110/2017 -Autorização 
para a abertura de um crédito es-
pecial de R$ 170 mil para a Secre-
taria Municipal de Administração. 
Segundo a justificativa da propo-
sição, o recurso, proveniente da 
alienação de bens públicos, será 
utilizado na renovação e amplia-
ção do patrimônio do município.

PLO nº 111/2017 –Institui 
uma verba de responsabilidade 
técnica de R$ 2.541,53 para os 
ocupantes do cargo de contador 
no serviço público municipal.

PLO nº 112/2017 -Institui uma 
função gratificada de R$ 3.885,00 
para o servidor público municipal 
ocupante de cargo de gestor de 
recursos orçamentários e finan-
ceiros.

PLO nº 118/2017- Autoriza o 
município a permutar dois terre-
nos públicos situados nos Cami-
nhos de Eulália por dois terrenos 
particulares do mesmo local. “A 
intenção é utilizar os novos terre-
nos a serem adquiridos pelo mu-
nicípio para a ampliação do salão 
comunitário existente na área e 
para a futura construção de um 
ginásio, creche ou escola. Por sua 
vez, os terrenos que deixariam de 
fazer parte do patrimônio público 
municipal seriam utilizados para 
a construção de uma capela pela 
Mitra Diocesana de Caxias do Sul 
e para a abertura de uma estrada 
para propiciar melhor mobilidade 
no local”.

Autoria da Câmara:
PLO nº 86/2017, vereador 

Gustavo Sperotto (DEM).
Obriga as empresas que atu-

am com a venda ambulante de gás 
de cozinha no município a afixar 
em seus veículos tabelas com os 
preços dos produtos oferecidos.

PLO nº 100/2017, vereador 
Anderson Zanella (PSD).

Obriga as agências bancárias 
de Bento Gonçalves a contratarem 
serviços de vigilância armada para 
atuarem em seu interior durante 
24 horas por dia, inclusive em fins 
de semana e feriados.

Emenda nº 17/2017, vereador 
Gustavo Sperotto.

Modifica o parágrafo único 
do artigo 1º da proposição, que 
passaria a ter a seguinte redação: 
“Os vigilantes de que trata o caput 
deste artigo deverão usar colete à 
prova de balas de nível 3, possuir 
meios de comunicação direta com 
os órgãos de segurança compe-
tentes, botão de pânico conecta-
do à sala de operações da Brigada 
Militar e que possa acionar sirene 
no lado externo da agência para 
alertar transeuntes e afastar os 
criminosos”.
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Disponível pagamento do 2º lote 
de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal começou a 
pagar na segunda-feira (17) o se-
gundo lote de restituição do Im-
posto de Renda de Pessoas Físicas 
2017. Segundo o órgão, o lote in-
clui restituições residuais de 2008 
a 2016. Cerca de 1,3 milhão de 
contribuintes que declararam Im-
posto de Renda neste ano vão re-
ceber dinheiro do Fisco. Ao todo, 
serão desembolsados R$ 2,533 bi-
lhões. 148,2 mil contribuintes que 
fizeram a declaração entre 2008 e 
2016, mas estavam na malha fina, 
vão receber R$ 467,2 milhões.

O total gasto com as restitui-
ções deve chegar a R$ 3 bilhões. 
Em todos os casos, os índices têm 
como base a taxa Selic (juros bá-
sicos da economia) acumulada 
entre a data de entrega da decla-
ração até este mês, ou seja, as res-
tituições terão correção de 2,74%, 
para o lote de 2016, a 97,03% para 
o lote de 2008. O valor será depo-
sitado nas contas informadas na 
declaração.

O contribuinte que não rece-
ber a restituição deverá ir a qual-
quer agência do Banco do Brasil 
ou ligar para os telefones 0800-
729-0001 e 0800-729-0088 (tele-

fone especial exclusivo para defi-
cientes auditivos) para ter acesso 
ao pagamento.

Os dois últimos lotes regula-
res só serão liberados em novem-
bro e dezembro. Caso o contri-
buinte esteja fora dos lotes, deve 
procurar a Receita Federal, porque 
podem estar na malha fina por er-
ros ou omissões na declaração.

A restituição ficará disponí-

A população de Bento Gon-
çalves tem a possibilidade de des-
tinar parte do percentual do im-
posto de renda para a campanha 
Leãozinho do Bem, que ajuda ini-
ciativas sociais, inclusive o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Fundica). 

O fundo arrecadou 
R$1.064.972,04 em 2016, que sig-
nifica um aumento de quase 70% a 
mais do que o recebido em 2015. 
Não é possível precisar do total o 
quanto foi encaminhado através 
do Leãozinho do Bem, porque 
as doações são vinculadas a uma 
conta única do fundo. Entretan-
to, desde que a campanha entrou 
em vigor em dezembro de 2016, 
e teve a execução da primeira 
de suas duas etapas, foi deposi-
tado ao Fundica só naquele mês 
R$ 874.510,82, sendo quase 89% 
desses recursos advindos de doa-
ções de pessoas jurídicas. Em de-
zembro de 2015, o fundo recebeu 
o depósito de R$ 174,3 mil, uma 
taxa 401% menor.

Os lançamentos de 2016, in-
cluindo as pessoas jurídicas e as 

físicas, foram superiores em mais 
de R$400 mil em comparação a 
2015. “São indicativos que colo-
cam o Leãozinho do Bem como 
determinante para que as doa-
ções aumentassem em mais de 
67%”, comenta Marcos Fracalossi, 
integrante da Associação dos Pro-
fissionais e Empresas de Serviços 
Contábeis de Bento Gonçalves, 
uma das entidades idealizadoras 
da campanha.

Outra entidade que apoia o 
Leãozinho do Bem é o Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC-BG). Seu 
presidente, Laudir Piccoli, avalia 
de forma positiva o projeto.  “Fi-
camos muito felizes toda vez que 
as pessoas respondem ao chama-
mento social, colaborando da for-
ma que podem com o bem-estar 
do próximo. Esse engajamento é 
motivo de orgulho para todos nós, 
incentivadores da campanha”.

O Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente 
(Comdica), o Sicoob Meridional e 
a imprensa local também apoiam 
a campanha.

Aumento foi de 70% em 2016, em relação a 2015

Campanha Leãozinho do Bem aumenta 
a contribuição para o Fundica

Valor ficará disponível para saque durante um ano

vel durante um ano. Se o resgate 
não for feito no prazo, a solicita-
ção deverá ser feita por meio do 
formulário eletrônico - pedido de 
pagamento de restituição, ou di-
retamente no e-CAC , no serviço 
extrato de processamento, na pá-
gina da Receita na internet (http://
www.receita.fazenda.gov.br/Apli-
cacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/
paginas/index.asp).

FGTAS/Sine oferece 25 novas vagas esta semana
A agência da Fundação Gaú-

cha do Trabalho e Ação Social (FG-
TAS/Sine) divulgou nesta segunda-
-feira (17), a oferta de 25 novas 
vagas de emprego em Bento Gon-
çalves.

As vagas disponíveis são para 
assistente administrativo (1), au-
xiliar de linha de produção (2), 
auxiliar de mecânico de autos (1), 
desenhista copista (1), designer 

gráfico (1), eletricista (4), instala-
dor de equipamentos de áudio (1), 
lavador de veículos (1), mandrila-
dor (1), mecânico (1), montador 
de máquinas (1), motorista de ca-
minhão (1), operador de tesoura 
mecânica (1), operador eletrome-
cânico (1), pintor de móveis (1), 
professor de administração (1), 
técnico em edificações (1), técnico 
em segurança do trabalho (1), ven-

dedor pracista (1), além de duas 
vagas exclusivas para PCD ou rea-
bilitado INSS para alimentador de 
linha de produção.

Para se candidatar à vaga, os 
interessados podem comparecer à 
unidade entre às 8h e 12h, portan-
do a Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social (CTPS). O  FGTAS/
Sine fica localizado na rua Mare-
chal Floriano, 142, no Centro.

Brasil tem crescimento de vagas de emprego, 
mas Rio Grande do Sul fecha postos

O Cadastro Brasil Geral de Em-
pregados e Desempregados (Ca-
ged) divulgou nesta segunda-feira 
(17), o novo cenário do mapa do 
trabalho no Brasil. Segundo os da-
dos, foram abertas 9.821 vagas de 
emprego formal em junho, sendo o 
terceiro resultado positivo segui-
do.

O número é o resultado de 
1.181.930 admissões e 1.172.109 
demissões. Desde 2014, o mês de 

junho não apresentava variação 
positiva.  Nos primeiros seis meses 
deste ano, houve uma abertura de 
67.358 postos de trabalho com car-
teira assinada. Por outro lado, nos 
12 meses até junho, há fechamento 
de 749.060 vagas.

Se a nível nacional, a varia-
ção foi positiva, a nível estadual, 
o Rio Grande do Sul teve queda 
nas taxas. Em junho, houve queda 
de 0,37% na quantidade de vagas 

no Estado, um saldo de corte de 
9.513 empregos Na contramão, 
Estado gaúcho fechou mais de 9,5 
mil vagas. Entretanto, no primeiro 
semestre, a variação é positiva em 
0,04% - quase estável - com a cria-
ção de 1.107 novos postos.

Os setores que mais cortaram 
vagas no período foram a Indústria 
(-0,45%, com queda de 3.007 vagas) 
e a Agropecuária (-2,74%, com o fe-
chamento de 2.432 posições).

Empresas inadimplentes sobem para 5,1 milhões
e devem R$ 119,2 bilhões
O Sul tem 15,7% do total do total de empresas com dívidas atrasadas

O número de empresas inadim-
plentes no Brasil chegou a 5,1 mi-
lhões em maio na maior quantidade 
registrada desde março de 2015, 
quando o levantamento da Serasa 
Experian começou a ser feito. Na 
comparação com maio de 2016, 
houve aumento de 15,9%. O mon-
tante alcançado pelas dívidas das 
empresas foi de R$ 119,2 bilhões, 
com cada uma tendo em média 11 
dívidas, o que totaliza um valor mé-
dio de R$ 23 mil.

Segundo o levantamento, a 

maioria das empresas inadimplentes 
é do setor de serviços (46,7), que - 
comparado a maio do ano passado 
- teve aumento de 1,5 ponto percen-
tual. No comércio, houve queda de 
1,3 ponto percentual, fazendo com 
que o setor corresponda a 43,7% do 
total do índice. A indústria responde 
por 8,7% da inadimplência, queda de 
0,2 ponto percentual em relação ao 
ano anterior.

O Nordeste tem 16,7% do total 
de empresas com dívidas atrasadas 
e o Sul tem 15,7% do total. Entre 

os estados, São Paulo apresenta o 
maior número de empresas negati-
vadas: 32,3% do total. Empresas que 
desejarem sair da inadimplência po-
dem renegociar as dívidas atrasadas 
diretamente com seus credores por 
meio de um serviço online no site 
da Serasa.

Para isso, deverá se cadastrar 
gratuitamente no Recupera PJ pelo 
www.sersarecupera.com.br, onde 
serão apresentadas as pendências e 
canais de atendimento disponíveis 
para efetivar a negociação.
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Com novo reajuste, Bento Gonçalves está entre as cidades 
gaúchas mais caras para quem utiliza ônibus urbano
Bilhetes de transporte urbano e também de linha intermunicipal sofreram aumento de quase R$ 50 centavos

A passagem de ônibus urbana 
sofreu um aumento de R$ 30 centa-
vos nesta semana. O valor do bilhe-
te passou dos R$ 3,40, para R$ 3,70, 
enquanto que as passagens interur-
banas estão valendo R$ 4,40. Bento 
Gonçalves está entre as cidades do in-
terior gaúcho com as passagens mais 
caras. O valor do bilhete urbano em 
Caxias do Sul, cidade com quase 500 
mil habitantes, é também de R$ 3,70.

A equipe de reportagem da Ga-
zeta comparou os valores com outras 
cidades do interior gaúcho. Santa 
Cruz do Sul, que tem quase 130 mil 
habitantes é mais barata que Bento 
no quesito transporte urbano. O valor 
da passagem na cidade é de R$ 3,50 
centavos. A passagem em Garibaldi 
está em R$ 2,60, enquanto que Car-
los Barbosa comercializa pelo valor 
de R$ 1,80. Erechim, município de 
mais de 100 mil habitantes tem um 
dos preços mais baixos, com o bilhete 
custando apenas R$ 2,60.

A usuária do transporte urba-
no, Sheila Numer que faz o trajeto 
Centro-Borgo, ficou revoltada com o 
novo aumento. “Nem sabia que tinha 
aumentado, mas acho um absurdo 
pelo trajeto que a gente faz. “Quem 
gasta quatro passagens por dia fica 
sem almoço, porque tem que optar 

por um ou outro e o serviço também 
precisa melhorar bastante”, desabafa. 
Já para Jordana Guasso, que faz o tra-
jeto centro são-francisco, o aumento 
não condiz com a qualidade do servi-
ço. “Não acho justo o aumento, por-
que sempre atrasam ou passam mais 
cedo”, comenta.

O aumento também aconteceu 
para passageiros de ônibus intermu-
nicipais que utilizam o trecho entre 
Bento Gonçalves e Caxias do Sul. As 
passagens tiveram o aumento ainda 
na manhã da última quarta-feira, 14. 
O percentual de reajuste, autoriza-
do pela Agência Estadual de Regula-
ção dos Serviços Públicos Delegados 
do Rio Grande do Sul (Agergs), é de 
4,28%. O cálculo considera gastos 
com pessoal, combustível, chassi, car-
roceria. Na tabela, também consta um 
item chamado de “outros”. 

Quem utilizou os ônibus da em-
presa Ozelame, que opera o transpor-
te coletivo entre Bento e Caxias, per-
cebeu o reajuste nos valores. O valor 
da passagem passou de R$ 9,30 para 
R$ 9,70.

Passageiros reclamaram do rea-
juste sem aviso prévio, revelando que 
foram surpreendidos com o aumento. 
O proprietário da empresa, Júlio Oze-
lame, diz que também recebeu o re-

ajuste com surpresa porque, normal-
mente, ele acontece no mês de julho, 
logo após o dissídio da categoria. 

O jornalista Ronaldo Velho Bueno 
questiona o aumento de R$ 40 cen-
tavos nas passagens. “Esse aumento 
está dentro da inflação do último 
ano, mas para quem utiliza o ônibus 
todo dia, esses 40 centavos se torna 
80 por dia, gerando um impacto ao 
fim do mês. Será que a qualidade do 
serviço oferecido justifica uma passa-
gem de quase 10 reais, entre cidades 
vizinhas?”, indaga.

Comparação de preços
Porto Alegre  (1.475.717 hab-
2015)
$ 4,05
Caxias do Sul (475.906 hab-
2015)
R$3,70
Bento Gonçalves (117.227 habi-
tantes hab-2015)
R$3,70
Farroupilha  (69.040 hab-2015)

R$3,65
Santa Cruz do Sul (128.437 hab-
2015 )
R$3,50
Garibaldi ( 33.114 hab-2015)
R$2,60
Erechim (103.074 hab-2015)
$2,60
Carlos Barbosa (27.926 hab-2015)
R$ 1,80

Passageiros reclamaram do reajuste sem aviso prévio, tendo sido surpreendidos com o aumento
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Eu sou o líder de mim mesmo. 
Para ser um líder comece lideran-
do a si mesmo, a primeira pessoa 
que você deve liderar é você! As 
pessoas fazem o que elas veem, 
desde a pontualidade, as crenças, 
valores e atitudes são observados 
e seguidos pelas pessoas.

Pergunte-se: Será que eu sou 
um líder digno de ser seguido? 
Será que eu sou capaz de trazer 
segurança para aqueles que se 
sentem inseguros? Sou um exem-
plo a ser seguido ou tenho o pen-
samento: Faça o que eu digo, mas 
não faça o que eu faço? Se você 
não se seguiria, porque alguém 
seguiria você?

O tamanho de um líder deter-
minará o tamanho da organização, 
a velocidade de um líder determi-
nará a velocidade da organização, 
a forca de um líder é a forca dos 
seus seguidores. Seja um modelo 
a ser seguido e os resultados apa-
recerão.

A grandeza de um líder co-
meça no coração e não na cabeça. 
Você deve entender qual é o ver-
dadeiro motivo de você querer se 
tornar um líder, qual é a sua moti-
vação para este desejo. A sua ra-
zão para ser um líder é conseguir 
mais poder e influencia? É porque 
gosta de ter controle sobre as pes-
soas? Porque você tem habilidade 
para dar ordens? Porque quer ter 
um local privilegiado para esta-
cionar o seu carro? Quer garantir 
uma boa recompensa financeira?

Sinto em lhe informar, mas 
se estes são os motivos pelo qual 
quer ser um líder, o máximo que 
você vai conseguir é ser um chefe. 
Um líder que consegue grandes 
resultados é aquele que se motiva 
por um interesse genuíno nas pes-
soas. Quando o líder se coloca na 
frente dos outros é porque este lí-
der está manipulando as situações 
à seu favor.

Fazemos duas perguntas, 
mesmo que no pensamento, para 
detectar um líder e decidir se o 
seguiremos ou não, são elas: Você 
pode me ajudar? Você realmente 
se importa comigo? As respostas 
para estas perguntas são funda-
mentais para definir se seguire-
mos este líder ou não. As pessoas 

não querem seguir alguém que 
pode ajudar, mas não se interes-
sam por elas, o contrario também 
é verdadeiro. Não desejamos se-
guir alguém que não pode ajudar, 
mas que se importa conosco. O 
líder corresponde a expectativa 
destas duas perguntas, ele pode 
ajudar e se importa com as pesso-
as. Vemos claramente essas duas 
características muito fortes no 
maior líder que a história do nos-
so mundo já viu, o mestre Jesus 
Cristo.

A vida das pessoas é melhor 
porque eu as lidero. Um líder 
deve ter esta clareza no seu dia a 
dia, de que faz com que a vida das 
pessoas seja melhor porque está 
na liderança. Se você quer saber 
se está fazendo um bom trabalho 
olhe para os seus seguidores. Va-
lorize as pessoas, entenda o que 
elas valorizam, ouça, aprenda e li-
dere, lembre-se de que os grandes 
líderes caminham entre o povo.

Muitos pensam que o cresci-
mento é algo natural que acon-
tece sem muito esforço, para um 
líder, o crescimento é intencional, 
você precisa fazer algo para que 
ele ocorra, para crescer é preciso 
ação. O que você está fazendo 
para crescer? Você tem um plano 
para isso acontecer? Qual é o seu 
principal talento?

Pense nisto agora, traba-
lhe para ser melhor e focalize o 
crescimento nesta área, faca isso 
todos os dias. Busque ler mais a 
respeito daquilo que já é o seu ta-
lento e aperfeiçoe treinando dia-
riamente. O treino contínuo faz 
o atleta virar campeão mundial 
e fará também de você um gran-
de líder. O próprio John Maxwell 
referencia mundial em liderança, 
tem por hábito ler, refletir e escre-
ver todos os dias o que aprende 
de novo sobre a arte de liderar, 
mesmo tendo escrito mais de 50 
livros na área.

E você? Acha que já sabe mui-
to e domina a sua área? Se desafie 
a ser ainda melhor! Se no seu caso 
está só começando e descobrindo 
quais são os seus talentos, não se 
preocupe, comece agora e daqui 
um ano vai agradecer por ter co-
meçado neste exato momento.

Thuany Thomé 

Coaching para Mulheres
de Negócios

www.thuanythome.com

Como um líder pensa?

Último dia para inscrições do ProUni
A lista de espera do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) 
está disponível para consulta, e 

esta terça-feira (18) é o último dia 
para quem foi selecionado com-
parecer na instituição de ensino 

escolhida para fazer a inscrição. 
Puderam participar da sele-

ção os candidatos que não foram 
chamados nas fases regulares, os 
pré-selecionados na segunda op-
ção de curso, reprovados por não 
formação de turma, e os que não 
foram selecionados nas chamadas 
regulares ou que não houve for-
mação de turma.

O ProUni acontece no primei-
ro e segundo semestre de cada 
ano e oferece bolsas de estudos 
de 50% ou 100% da mensalidade 
em faculdades particulares. Nesta 
edição, são ofertadas 147.492 bol-
sas em 1.076 instituições do país. 
Foram registrados 443.025 inscri-
tos, mas como cada pessoa pode 
fazer até duas opções de curso, 
foram 857.949 inscrições no total.

Para verificar se foi seleciona-
do para o programa, o aluno deve 
acessar http://prounialuno.mec.
gov.br//.

Curso de marketing para mídias digitais
A Câmara de Dirigentes Lojis-

tas de Bento Gonçalves, em parce-
ria com a UCS está disponibilizan-
do o curso Marketing para Mídias 
Sociais para associados e público 
em geral co objetivo de qualificar 
os profissionais da área de vendas 
- e de apresentar meios para tornar 
mais efetivo, profissionalmente, o 
uso dessas mídias .

Em quatro encontros, de 24 a 
27 de julho serão abordadas  estra-
tégias de marketing, tipos de redes 
sociais, blogs e redes de conteúdo. 
As aulas, que ocorrerão na sede da 
CDL-BG, sempre das 19h30min às 
22h30min serão ministradas  pelo 
professor Guilherme Minuzzi que é 
profissional da área de marketing 

Descubra no curso: por que
profissionalizar o uso

das mídias sociais
1) Maior alcance de marca
2) Maior proximidade com o público 
da empresa
3) Aumento da credibilidade da mar-

ca
4) Geração de leads qualificados
5) Divulgação dos produtos e ser-
viços com ótimo custo/benefício

e  especialista em Estratégia de 
Marketing pela UCS, com MBA em 
Gestão Empresarial pela Unisinos.

O investimento para alunos e 
egressos da UCS e para associados 
da CDL é de R$ 245, com possi-
bilidade de ser parcelado em até 

quatro vezes. Para os demais, R$ 
319, também com parcelamento 
em até quatro prestações. Mais 
informações pelo telefone (54) 
3455.0566. Inscrições pelo site 
http://www.ucs.br/site/extensao/
ucs-e-cdl/48/.

Estudantes devem comparecer nas instituições com documentos

Detran oferece cursos sobre recurso 
didáticos de educação para o trânsito

Estão abertas inscrições para 
curso gratuito que capacita mul-
tiplicadores de educação para o 
trânsito para utilização de recursos 
didático-pedagógicos que auxiliam 
na construção de ações como cur-
sos, palestras e seminários.

A atividade é oferecida pela 
Escola Pública de Trânsito (EPT) e 

ocorre no dia 19 de julho (das 8h30 
às 17h) na sala de aula da EPT, em 
Porto Alegre (Rua Voluntários da 
Pátria, 1358, 6º andar).

Serão trabalhados no curso 
diferentes tipos de recursos didá-
ticos e sua aplicação, bem como 
conceitos de andragogia (princí-
pios da aprendizagem do adulto) e 

como organizar uma intervenção. 
As inscrições são realizadas via for-
mulário online no site educacao.
detran.rs.gov.br, no menu Cursos.

Serão priorizadas as matrícu-
las dos profissionais que já tenham 
participado de cursos realizados 
pela Escola Pública de Trânsito 
(EPT).

Serão abordadas  estratégias de marketing, tipos de redes sociais, blogs e redes de conteúdo
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Massa de ar polar traz temperaturas negativas para Serra Gaúcha
Frio intenso segue até final de semana, com mínima negativa na primeira hora desta terça-feira

A massa de ar polar extrema-
mente forte que começou atingir 
o Brasil nesta segunda-feira, 17 
de julho, fez a temperatura cair na 
Região Sul, em Mato Grosso do Sul 
e também no oeste e sul de Mato 
Grosso. Bento Gonçalves amanhe-
ceu com – 3°C nesta terça-feira,com 
frio intenso seguindo até este final 
de semana.

O frio que já atinge todo o Rio 
Grande do Sul e a Serra, já é consi-
derado um dos mais intensos dos 
últimos anos.

As mínimas negativas devem 
ser uma realidade até o meio da 
semana, pelo menos. O auge das 
temperaturas baixas, no entanto, 
será entre segunda e esta terça-fei-
ra. De acordo com a Somar, a partir 
do próximo fim de semana, volta a 
esquentar novamente no Estado. 

Por volta das 10 horas da ma-
nhã, a temperatura estava abaixo 
de 8°C na maioria das áreas do Rio 
Grande do Sul, no oeste e sul do 
Paraná e no sul de Mato Grosso do 
Sul. Em São José dos Ausentes, a 
temperatura era de apenas 1,2°C. 
Ponta Porã, no sul de Mato Grosso 
do Sul, estava com 4,4°C. A tempe-
ratura caiu 20°C em 24 horas.  

Conforme vinha sendo anun-
ciado pelo Climatempo nos últimos 
dias, várias cidades do Rio Grande 
do Sul já tiveram nesta segunda-
-feira, 17, fenômenos como neve e 
chuva congelada.

As madrugadas de terça e 
quarta-feira prometem ser extre-
mamente frias. Segundo a Metsul, 
as mínimas ficam ao redor de 0ºC 
ou abaixo de zero em quase todos 
os municípios do Rio Grande do 
Sul. Já na Grande Porto Alegre os 
termômetros ficam entre -1ºC a 

-3ºC em alguns pontos. Em Porto 
Alegre, alguns bairros devem ter 
entre 0ºC e 2ºC.

Temperaturas negativas 
em junho

O Rio Grande do Sul já regis-
trou temperaturas negativas no 
mês passado. A mínima do dia 20 
de junho foi de -4,4°C em São José 
dos Ausentes, nos Campos de Cima 
da Serra. Também fez frio no Nor-
te do estado, com 1,3°C em Passo 
Fundo; na Fronteira Oeste, com 
-1,4°C em Quaraí, e na Campanha, 
com 0,1°C em Bagé. No Sul, a me-
nor marca foi no Chuí, com 1,9°C.

Em Santiago do Chile, uma ne-
vasca de grandes proporções fez a 
cidade amanhecer toda branca no 
sábado. Na Argentina, o frio foi tão 
intenso, que quase metade da cida-
de de Bariloche ficou sem energia 
elétrica e o aeroporto teve de can-
celar voos. Por lá, já na sexta-feira 
ocorreu o que está sendo chamado 
de “nevasca do século”. É essa mas-
sa de ar rigorosamente gelado que 
está chegando ao Rio Grande do 
Sul, garantem os meteorologistas.

Por aqui, o registro mais recen-
te não chegou perto dessa intensi-
dade. Foi em 9 de junho, quando 
os turistas animaram-se com uma 
“chuva congelada” em São José dos 
Ausentes.

A última grande nevasca ocor-
reu na noite de 26 de agosto e ma-
drugada de 27 de agosto de 2013, 
quando o gelo cobriu toda Caxias 
do Sul e outras cidades da Serra. 
Em 1994, também houve registro 
expressivo de neve em Caxias; além 
de 1965, nevasca histórica que per-
manece viva na memória de quem 
tem mais de 50 anos.

Registros em Bento
Metrologia da Embrapa Uva e Vi-

nho registrou a temperatura de 2,5º 
ao meio dia desta segunda-feira .Ape-
sar de bastante frio, esta não foi a me-
nor temperatura do ano. No dia  20 
de junho deste ano, os termômetros 
da estação metrológica da Embrapa 
Uva e Vinho registrou os mesmos 2,5º 
desta segunda-feira ( 17), apesar des-
ta madrugada ter registrado 4 º.

Segundo o responsável pela área 
de metrologia da Embrapa , Ariel  
Marconatto, a tendência é que as 
temperatura baixem e pode chegar 
ao negativo. Marconatto revela que 
a madrugada desta terça-feira deve 
registrar a mínima de 1º negativo. Já 
na quarta-feira a previsão de registro 
mínimo é de zero graus, seguindo de 
3º na quinta-feira e 7º na sexta.

Segundo Marconatto não vai ser 
por esta semana  que 2017 supera-
rá a marca do dia mais frio de 2016, 
quando em 12 de junho registrou 
2,1ºnegativos.

Em julho de 2016 registrou tem-
peraturas mínimas mais baixas 1,4º 

,contra os 2,5º registrados ontem.

Frio aumenta busca por 
atendimento médico na 
UPA

A mudança brusca de tempe-
ratura ocasionou o aumento no nú-
mero de atendimentos na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA 24h), 
segundo o Secretário de Saúde, Dio-
go Siqueira. “Sempre que se tem 
mudanças no clima, a população é 
afetada. É normal que haja o aumen-
to de busca por atendimento”, relata 
Siqueira.

Ainda, de acordo com o secre-
tário, a estimativa é de que na se-
gunda-feira (17) o total de pacientes 
atendidos seja de 350, contra 310 de 
domingo (16). “Da meia-noite até às 
17h45 já foram 230 consultas, mas 
o total deve chegar a 350”, explica, 
salientando que cresceram os casos 
de infecções respiratórias.

As viroses são comuns no in-
verno, porque as pessoas fecham 
janelas e portas, o que favorece 
a disseminação de vírus. Ainda, o 

tempo seco faz com que mais partí-
culas permaneçam suspensas no ar. 
As doenças atingem principalmente 
as crianças e os idosos, ou seja, os 
grupos que têm a imunidade mais 
baixa. Atualmente, existem recursos 
que diferenciam os sintomas da gri-
pe, do resfriado e da pneumonia, e 
cada uma necessita um tipo de tra-
tamento diferente. Por isso, é impor-
tante averiguar com um profissional 
da saúde em caso de dúvida.

No dia  20 de junho deste ano, os termômetros da estação metrológica da Embrapa Uva e Vinho registrou os mesmos 2,5º desta 
segunda-feira ( 17), apesar desta madrugada ter registrado 4 º.

A tendência é que as temperatura baixem e pode chegar ao negativo. A madrugada desta terça-feira deve registrar a mínima de 1º 
negativo. Já na quarta-feira a previsão de registro mínimo é de zero graus, seguindo de 3º na quinta-feira e 7º na sexta

Segundo Marconatto não vai ser por esta semana  que 2017 superará a marca do 
dia mais frio de 2016, quando em 12 de junho registrou 2,1ºnegativos

UPA atendeu cerca de 40 pessoas a mais em relação à domingo



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 19233: SILVINO GABRIEL PARODI DOS SANTOS, solteiro, mo-
torista, natural de Santiago-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e MARIA ROZANA GONÇALVES DOS SANTOS, viúva, esteticista, 
natural de Dr. Campolina, Jequitibá-MG, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19235: PÉTERSON ADRIANO RODRIGUES DE MOURA, di-
vorciado, vendedor, natural de Sapucaia do Sul-RS, residente e domici-
liado em Bento Gonçalves e JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS, divorciada, 
corretora de imóveis, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domi-
ciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Universal de Bens.
Edital nº 19236: MATHEUS ZIGLIOLI, solteiro, engenheiro mecânico, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e DANIELA CRISTINA FABRIS, solteira, empresária, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 19237: MARCELO ROMIO, solteiro, empresário, natural de Ben-
to Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e CLAU-
DIA CARINI, solteira, auxiliar administrativo, natural de Bento Gonçalves-
RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será 
o da Separação de Bens.
Edital nº 19238: ALAN SALVADOR DE ALMEIDA, solteiro, moveleiro, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e RENATA BOLZZONI, solteira, comerciária, natural de Bento Gonçal-
ves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19239: HÉCTOR FERREIRA PIRES DA SILVA, solteiro, auxi-
liar administrativo, natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e JAÍNE MONIQUE FISCHER, solteira, industriária, na-
tural de Santa Rosa-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19241: MAICON JORGE DE TONI , solteiro, corretor de imó-
veis, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e KARINA ETGES MEDINA, solteira, executiva de contas, na-
tural de São Paulo-SP, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19243: ALEXANDRE ANDRÉ JONER, solteiro, industriário, na-
tural de Toledo-PR, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e FA-
BIANA HENDGES, solteira, enfermeira, natural de Três de Maio-RS, re-
sidente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens. 
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 18 de julho de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
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Teresinha Gobbatto Miche-
lon, professora aposentada, fi-
lha de Celeste Onorio Gobbat-
to e Maria Panizzi Gobbatto, 
nascida em 10/10/1950, falecida em 
08/07/2017, moradora de  Santa Te-
reza, Casada 

Sebastião Alves Delgado, pe-
dreiro aposentado, filho de Coradi-
no Alves Delgado e Maria Benvinda 
da Silva, nascido em 31/08/1933, 
falecido em 10/07/2017, natural de 
Soledade, morador de Bento Gon-
çalves, Viúvo 

Paulo Bonasina, empresário 
aposentado, filho de Teodoro Bo-
nasina e Clelia Angela Frizzo Bo-
nasina, nascido em  24/01/1947, 
falecido em 05/07/2017, natural de 
Carlos Barbosa, morador de Gari-
baldi, Casado 

Idilia Maria Costella Mattei, 
costureira aposentada, filha de An-
gelo Costella e Josephina Grosbelli, 
nascida em 14/08/1938, falecida em 
10/07/2017, moradora de Guaporé, 
Viúva 

Clarice Machado da Cruz, co-
zinheira, filha de Amadeu Macha-
do da Cruz e Catarina Alves, nas-
cida em 02/10/1971, falecida em 
10/07/2017, natural de  Romelân-
dia - SC, moradora de Bento Gon-
çalves, Solteira

Pierina Mecca, do lar apo-

sentada, filha de Eugenio Mecca 
e Leonor Brandão Mecca, nasci-
da em 24/08/1935, falecida em 
12/07/2017, natural de Severiano 
de Almeida, moradora de  Bento 
Gonçalves, Separada 

Normando Refatti, agricultor 
aposentado, filho de Victorio Re-
fatti e Margarida Toniolo Refatti, 
nascido em  01/09/1937, falecido 
em 12/07/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Casado

Maria Amélia Bertamoni Fita-
relli, microempresária aposentada, 
filha de Ricieri Bertamoni e Maria 
Bertamoni, nascida em 07/09/1957, 
falecida em 13/07/2017, natural de 
Roca Sales, moradora de Santa Te-
reza, Casada 

Alcir Valesan, servente de 
obras, filho de Luiz João Va-
lesan e Irma Valesan, nascido 
em 02/09/1961, falecido em 
13/07/2017, natural de  Arroio do 
Meio, morador de Garibaldi, Casa-
do 

Isolina Francisca Zambon, 
doceira aposentada, filha de Ho-
norato Zambon e Maria Comparin, 
nascida em 14/09/1922, falecida em 
14/07/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Solteira 

Eugenia Maria Munari Ca-
merini, do lar, filha de Pedro 

Munari e Rosa Accorsi, nasci-
da em 23/03/1924, falecida em 
13/07/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Therezinha Mazzutti Car-
rard, costureira aposentada, filha 
deAbramo Mazzutti e Libera Beal 
Mazzutti, nascida em 05/05/1927, 
falecida em 14/07/2017, moradora 
deBento Gonçalves, Casada 

Iracema Barzotto, do lar, filha 
de Marino José Barzotto e Rachel 
Barzotto, nascida em 26/08/1943, 
falecida em 15/07/2017, natural 
de Roca Sales, moradora de Bento 
Gonçalves, Solteira

Iracema Sonza Balestra, do lar 
aposentada, filha de Guerino Sexto 
Sonza e Judith Stella Rossatto Son-
za, nascida em 12/02/1939, falecida 
em 15/07/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Marlene Delfina Basílio do lar 
aposentada, filha de Maria Josefina 
Basilio, nascida em 29/08/1941, fa-
lecida em 15/07/2017, moradora de 
Bento Gonçalves, Separada 

Inelbe Panizzi Cavalleri, agri-
cultora aposentada, filha de Fran-
cisco Panizzi e Margarida Girotto, 
nascida em 10/07/1937, falecida em 
16/07/2017, natural de Bento Gon-
çalves, moradora de Monte Belo do 
Sul, Casada

geral

Universidade Estadual estuda desocupação de prédio
Unidade de Bento Gonçalves pode ser transferida para terreno ao lado do Colégio Landell de Moura

A Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul (UERGS) di-
vulgou uma nota na sexta-feira 
(14) sobre a reestruturação e re-
posicionamento das unidades na 
região Serra, que ficam nos muni-
cípios de Bento Gonçalves, Caxias 
do Sul, Encantado, Montenegro, 
São Francisco de Paula e Vacaria.

Segundo o diretor do Campus 
Regional II,  Rodrigo Koch, o as-
sunto não é novidade. “Diante do 
cenário atual e histórico da Uergs, 
estamos debatendo (...)com obje-
tivo de melhorar a qualidade dos 
serviços que prestamos para a so-
ciedade dos municípios que cons-
tituem os Coredes (Vale do Caí, 
Vale do Taquari, Serra, Hortênsias 
e Campos de Cima da Serra) aos 
quais estamos inseridos, pois a 
universidade foi criada a partir 
dos Coredes e com a missão do 
desenvolvimento regional”, expli-
cou em nota.

Para a unidade de Bento Gon-
çalves, que possui cerca de 120 
alunos, Koch informa a mudança 
de endereço. “Estamos estudando 
a mudança de endereço do espaço 
atual para um novo, localizado ao 
lado de um terreno já doado para 
a Uergs e, com projeto para cons-
trução de laboratórios. Portanto, 

estaríamos concentrando em um 
único local da cidade nossas ins-
talações atuais e futuras, evitando 
deslocamentos (ainda que dentro 
do município) dos alunos. Lembro 
a todos, que em épocas recentes, 
devido à falta de laboratórios na 
unidade em Bento Gonçalves já 
foi necessário o deslocamento de 
turmas para Novo Hamburgo para 
as aulas”, comunicou.

A diretora da unidade da 
cidade, Silvia Gatiboni, confir-
mou que há planos de mudança 
para construção da unidade em 
um terreno do lado do Colégio 
Estadual Landell de Moura, na 
Avenida Presidente Costa Silva, 
no bairro Planalto. “A fase está 
em negociação, mas ainda deve 
demorar. É preciso ser construí-
do o novo local”, relata. “Novos 
equipamentos de laboratório têm 
chegado para a gente desde o 
ano passado e não temos onde 
colocar, o nosso laboratório atu-
al é pequeno”. Segundo Silvia, o 
espaço atual da unidade, na Rua 
Benjamin Constant, é cedido pela 
Secretária da Educação. 

Caxias do Sul e São 
Francisco de Paula

Também conforme a nota, as 

mudanças de endereço podem 
acontecer em Caxias do Sul e São 
Francisco de Paula O objetivo 
é transferir a unidade de Caxias 
para Farroupilha.

“Este ‘novo’ local apresenta 
melhores condições de trabalho, 
bem como de oferta de serviços à 
comunidade do COREDE SERRA. 
Portanto, neste caso, estamos 
trabalhando com a ideia de ma-
nutenção da unidade na região 
de origem, e apenas buscando 
melhores alternativas para a mes-
ma”, diz Koch. Já a unidade de 
São Francisco de Paula pode ser 
transferida para Canela ou Gra-
mado. “Em prédios com mais es-
paços físicos e melhores servidos 
de transporte público”.

O diretor salienta que as ativi-
dades de pesquisa desenvolvidas 
nos municípios vão permanecer. 
“Não trazendo qualquer prejuízo 
aos cidadãos que hoje colaboram 
e se beneficiam dos mesmos. 
Também é importante frisar que 
os alunos que já estão em curso 
de suas graduações, têm o direi-
to de concluir seus estudos nas 
unidades atuais, e só serão trans-
feridos para as possíveis ‘novas’ 
unidades se assim desejarem”, 
conclui.

O diretor salienta que as atividades de pesquisa nos municípios permanecerão
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Um novo estudo pode ajudar a 
desvendar doenças degenerativas
A resposta pode estar nas micróglias, células do sistema nervoso central 
que fazem a vigilância ativa do tecido cerebral e da medula 

Micróglia é um tipo de célula 
do sistema nervoso central com fun-
ção similar à dos glóbulos brancos 
na corrente sanguínea.

As micróglias fazem a vigilância 
ativa do tecido cerebral e da medula.

É sobre os genes de maior ex-
pressão na micróglia humana que 
trata uma colaboração entre pesqui-
sadores do Brasil e da Holanda, cujos 
resultados foram publicados no site 
da revista Nature Neuroscience.

A pesquisa mostra que a micró-
glia humana tem muitos genes com 
expressão diferente da micróglia de 
camundongos, usada como modelos 
em estudos de doenças neurodege-
nerativas como Alzheimer.

O trabalho também indica que 
a micróglia humana envelhece de 
modo diferente da micróglia de ca-
mundongos.

“Os resultados serão importan-
tes para estudos do perfil de expres-
são gênica da micróglia normal ao 
longo do envelhecimento humano. 
Poderão servir de base para compa-
rações que visem detectar as altera-
ções da micróglia em diversas doen-
ças neurodegenerativas”, disse Suely 
Nagahashi Marie, coordenadora do 
Laboratório de Biologia Molecular e 
Celular na Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP).

Micróglias têm terminações 
com as quais se prendem aos neurô-
nios, inspecionando o ambiente em 
busca de agentes externos a comba-
ter, de sinapses mortas que devem 
ser retiradas ou ainda de neurônios 
que estão morrendo e precisam ser 
eliminados.

Quando identificam algum pro-
blema, as micróglias se movem ra-
pidamente para fagocitar o agente 
causador da inflamação.

As micróglias exercem ainda 
papel nas respostas imunológicas 
do sistema nervoso. Por conta dis-
so, são objetos de pesquisas sobre 
doenças neurodegenerativas como 
Alzheimer, Parkinson e a esclerose 
lateral amiotrófica (ELA).

“Para poder desvendar qual o 
papel das micróglias nas doenças 
neurodegenerativas, em primeiro 
lugar é necessário entender quais 
são os genes da micróglia humana 
com maior expressão em um siste-
ma nervoso saudável”, disse Thais 
Fernanda de Almeida Galatro, outra 
autora da pesquisa, da qual faz parte 
seu doutoramento, com orientação 
de Nagahashi Marie.

“Isso não havia sido feito. Nos-
sa ideia foi estabelecer um perfil 
da expressão gênica da micróglia 
humana”, contou a biomédica, cujo 
doutorado foi feito em dupla titula-
ção na FMUSP e na Universidade de 
Groningen, na Holanda.

Galatro aprendeu uma técnica 
de obtenção das micróglias no cór-
tex cerebral com a equipe do profes-
sor Bart Eggen, no Departamento de 
Neurociência da universidade holan-
desa.

A colaboração entre os pesqui-
sadores envolveu a vinda de uma 
integrante da equipe de Eggen para 
o laboratório coordenado por Na-
gahashi Marie.

As amostras de córtex cerebral 
usadas na pesquisa foram coletadas 

em autópsias realizadas na Holanda 
e no Serviço de Verificação de Óbi-
tos da Capital (SVOC) do Banco de 
Encéfalos Humanos do Grupo de Es-
tudos em Envelhecimento Cerebral 
da FMUSP.

Das 81 amostras, foram sele-
cionadas 39 “de indivíduos sem his-
tórico de patologia cerebral, para 
termos a certeza de que as micró-
glias do estudo seriam de cérebros 
sadios”, contou Galatro.

As amostras selecionadas eram 
de mulheres e homens com idades 
entre 34 e 102 anos. Tal amplitude 
etária foi intencional, visando en-
tender de que modo o processo de 
envelhecimento afetaria a expressão 
gênica das micróglias.

A partir das amostras de cór-
tex foram obtidas as micróglias, 
momento em que se partiu para o 
sequenciamento de seu transcrip-
toma, ou seja, o conjunto dos RNAs 
da micróglia, fornecendo assim um 
reflexo direto da expressão gênica.

“A metodologia de sequencia-
mento em larga escala (NGS) permi-
te verificar o nível de expressão de 
todos os genes codificados na amos-
tra estudada. No nosso trabalho, 
utilizamos a técnica de depleção 
do RNA ribossomal, que representa 
cerca de 80% do RNA total da micró-
glia”, disse Nagahashi Marie.

Isso permitiu a melhor conta-
gem dos RNAs mensageiros, aqueles 
responsáveis pela codificação das 
proteínas. Os pesquisadores detec-
taram entre 17 e 19 mil genes da 
micróglia humana.

“Esse universo de genes foi 
comparado em dois grupos: micró-
glia isolada versus cérebro total”, 
disse.

A micróglia representa um com-
partimento celular específico do 
tecido cerebral. Na comparação da 
micróglia com o cérebro total, os 17 
a 19 mil genes foram ordenados de 
acordo com a abundância em cada 
um desses compartimentos.

A partir dali, foi possível iden-
tificar os 1.297 genes que estão 
expressos em maior abundância na 
micróglia humana.

“Este grupo de genes foi con-
siderado como sendo a assinatura 
molecular da micróglia humana”, 
disse Nagahashi Marie.

Uma vez isolados os 1.297 ge-
nes com maior expressão na micró-
glia humana, sua classificação foi 
feita comparando-os aos genes da 
micróglia dos camundongos, o ani-
mal do qual mais se estudou o papel 
das micróglias.

“Identificamos que, de manei-
ra geral, os genes com maior ex-
pressão na micróglia humana são 
semelhantes aos genes de maior 
expressão na micróglia murina (dos 
camundongos)”, disse Galatro.

A maioria dos genes está rela-
cionada, tanto em humanos quanto 
em camundongos, com a função de 
movimento (as micróglias se movem 
pelo tecido nervoso) e a função de 
defesa (na fagocitose de agentes pa-
tológicos).

No entanto, uma pequena por-
ção dos genes de maior expressão 
na micróglia humana não encontra 
correspondente nos genes da micró-

glia murina.
“Descobrimos que aqueles pou-

cos genes exclusivamente humanos 
têm papel na resposta imune, ou 
seja, eles são importantes na defesa 
do hospedeiro contra as infecções”, 
disse Galatro.

Comparação com prima-
tas

Segundo Nagahashi Marie, o 
principal resultado da pesquisa foi 
justamente a demonstração de que, 
apesar da observação de uma sobre-
posição de genes nas micróglias de 
seres humanos e camundongos, a 
micróglia humana apresenta vários 
genes com expressão diferente da 
murina.

“Isso implica que os resultados 
dos experimentos nos modelos mu-
rinos de neurodegeneração, incluin-
do os modelos de Alzheimer, devem 
ser interpretados com esta cautela”, 
disse.

“Nossos resultados de expres-
são da micróglia humana ao longo 
do envelhecimento diferem dos já 
descritos no modelo murino de en-
velhecimento.”

Na sequência da pesquisa, o 
grupo pretende analisar funcional-
mente os genes identificados para 
conhecer o seu papel na fisiologia 
normal do tecido cerebral e com-
preender as suas mudanças nas do-
enças neurodegenerativas.

Uma vez comparados os genes 
humanos com os de camundongos, 
é natural querer fazer comparações 
com as micróglias de animais evo-
lutivamente mais próximos do ho-
mem.

“O sequenciamento da micró-
glia de primatas está em andamento 
em nosso laboratório. Com a produ-
ção do transcriptoma de primatas 
teremos condições de comparar a 
expressão gênica evolutiva da mi-
cróglia humana com a micróglia 
de primatas, de camundongos e do 
peixe-zebra”, disse Nagahashi Ma-
rie.

Os pesquisadores também es-
tão com o sequenciamento pronto 
e em fase de análise bioinformática 
da expressão da micróglia isolada 
de sete regiões distintas do cérebro 
de autópsia de indivíduos sem dis-
função cognitiva.

“O novo estudo possibilitará 
analisar se a micróglia apresenta 
diferenças em sítios distintos do 
cérebro. Partimos da hipótese que 
sim, e que a micróglia é relevante 
na patologia das doenças neurode-
generativas. Por conta disso, incluí-
mos na análise os sítios que sofrem 
comprometimento no avanço pro-
gressivo da doença de Alzheimer”, 
disse.

A pesquisa contou com apoio 
da FAPESP por meio de Bolsa de 
Doutorado, Auxílio à Pesquisa e de 
Projeto Temático coordenado pela 
professora Berenice Bilharinho de 
Mendonça, da FMUSP.

Outra colaboração fundamental 
veio do professor Carlos Pasqualuc-
ci, chefe do SVOC. Atualmente na 
Universidade de Michigan, o endo-
crinologista brasileiro Antonio Lera-
rio foi o responsável pela análise de 
bioinformática do trabalho.

Aprovado novo tratamento 
para diabetes tipo 2

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária aprovou nesta segun-
da-feira (17) o registro do medica-
mento Soliqua (insulina glargina + 
lixisenatida), que é indicado para 
o tratamento de diabetes mellitus 
tipo 2 (DMTV). Esta é uma nova op-
ção para o o controle glicêmico dos 
pacientes.

O Soliqua, fornecido em uma 
caneta aplicadora, combina duas 
moléculas em uma mesma formu-
lação: a insulina glargina (Lantus®) 
e a lixisenatida (Lyxumia®), um 
agonista do receptor do GLP-1, 
que estimula a secreção de insuli-

na quando a glicose sanguínea está 
aumentada.

A lixisenatida é um parceiro 
terapêutico complementar para 
a insulina glargina basal em uma 
combinação de razão fixa.

O medicamento é indicado 
para o tratamento de diabetes 
mellitus tipo 2 (DMT2) em adultos 
para melhorar o controle glicêmico 
quando medicamentos hipoglice-
miantes orais isolados ou combina-
dos com insulina basal, ou insulina 
basal utilizada isoladamente, não 
proporcionarem o controle adequa-
do da glicemia.

Medicamento combina duas moléculas em uma mesma formulação

Sobreviventes do ataque de 
11 de setembro têm maior
risco de doenças cardíacas

Um estudo analisou sobrevi-
ventes do ataque de 11 de setembro 
de 2001, e divulgou que eles têm 
maior risco, a longo prazo, de con-
trair doenças respiratórias, como 
a asma, e ter um ataque cardíaco. 
Os resultados foram publicados no 
domingo (16) no científico “Injury 
Epidemiology”.

Os cientistas do Departamento 
de Saúde e Higiene Mental de Nova 
Iorque cruzaram os dados de expo-
sição aguda à poeira ou o sofrimen-
to de lesões físicas durante o 11 de 
setembro à frequência de apareci-

mento de doenças crônicas entre 
10 e 11 anos depois. “Nossos acha-
dos indicam que exposição intensa 
à poeira em um único dia contribui 
substancialmente para o risco de 
desenvolver condições crônicas”, 
explicou o autor do estudo, Robert 
Brackbill.

Os dados usados foram os mo-
nitorados da saúde física e mental 
de 71.431 pessoas expostas aos 
ataques do 11 de setembro. Os 
resultados expressam uma cole-
ta em três períodos: 2003/2004, 
2006/2007 e 2011/2012.

Sobreviventes de ataque de 2001 são mais propícios a doenças cardíacas
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O método que ensina crianças 
a usar o banheiro desde os
primeiros dias e evita as fraldas
Algumas famílias vêm adotando uma técnica capaz de treinar bebês a 
evacuar na privada mais cedo que o ‘normal’; explicamos como ele
funciona e as vantagens e desvantagens de aplicá-lo

Alguns pensam no conforto. Afi-
nal, usar fralda pode ser prático para 
os pais, mas andar com essa grossa 
capa de plástico não deve ser cômo-
do para os bebês, sobretudo quando 
estão úmidas.

Outros dizem que o meio am-
biente é o principal motivo. Uma 
criança costuma ser ensinada a usar 
a privada entre os 2 e 3 anos. Se usar 
uma média de quatro fraldas por dia, 
ao fim de dois anos e meio, serão 
descartadas 3.650 fraldas não biode-
gradáveis.

Em maior e menor medida, essas 

são as razões mais comuns aponta-
das por pais que decidiram adotar 
um método incomum para evitar o 
uso de fraldas.

Em inglês, chama-se Elimination 
Communication (comunicação da eli-
minação), termo que faz referência à 
comunicação necessária com o bebê 
para saber quando ele precisa “elimi-
nar”, ou seja, fazer xixi ou cocô.

De acordo com a técnica, ob-
servar a criança permite entender 
seu ritmo natural de evacuação e as 
pistas que ela dá quando fica com 
vontade, como sons e movimentos 

do corpo.
Os pais devem levar o bebê para 

o banheiro diante destes sinais, já 
nos primeiros dias de vida.

Pode parecer complicado a prin-
cípio, mas os defensores da práti-
ca garantem que as evacuações das 
crianças não são tão aleatórias quan-
to se pensa.

“Existe a noção de que os be-
bês evacuam de forma inesperada e 
constantemente durante o dia, mas é 
o contrário, eles fazem isso de forma 
natural, em momentos previsíveis, 
como ao acordar e depois de co-
mer”, publicaram recentemente dois 
médicos americanos que testaram o 
método com seu terceiro filho, em 
um editorial da revista especializada 
“Pediatrics”.

O pediatra Jeffrey Bender e sua 
mulher Rosemary explicam no texto 
que é possível usar sinais sonoros, 
como um zumbido ou um assobio su-
ave. “Com a prática, muitas crianças 
aprendem a fazer suas necessidades 
quando estão na posição correta e 
escutam o sinal.”

Mas o método não é baseado em 
treinar a criança. O bebê não precisa 
“segurar” ou aprender a se controlar, 
porque só será capaz de fazer isso 
com seu desenvolvimento fisiológi-
co.

O que a técnica propõe é treinar 
os pais para que eles adquiram uma 
sintonia neste aspecto com seus fi-
lhos. Como consequência, algumas 
famílias garantem que as crianças 
deixaram de usar fraldas durante o 
dia desde os 12 meses de idade.

Vacinas contra Zika podem chegar ao mercado em 2021

Duas vacinas contra o zika ví-
rus conseguiram passar por mais 
uma etapa de desenvolvimento na 
quinta-feira (13). O sucesso da des-
coberta do Instituto Evandro Cha-
gas juntamente com instituições 
como a Universidade do Texas foi 
publicado na revista Cell. Pela pri-
meira vez, as duas vacinas conse-
guiram impedir a microcefalia em 
camundongos.

Na pesquisa, os cientistas in-
fectaram dois grupos de camundon-
gos fêmeas com vacinas diferentes. 
Uma, de produção brasileira, usa 
vírus atenuado. A outra, america-
na, DNA recombinante. Ambas che-
garam no resultado de imunizar o 
feto e a placenta. Entretanto, a fór-
mula sem o vírus precisou de refor-
ço para ter o mesmo êxito. 

A vacina, quando pronta, deve 
ser oferecida para o público alvo: 
mulheres em idade fértil e seus par-
ceiros e menores de 10 anos. Para 
as gestantes, a única dose indicada 
é a americana. O próximo passo da 
vacina é obter a licença da Anvisa 
para fazer os estudos em humanos, 
com expectativa de iniciar os tes-

Adeptos do ‘Elimination Communication’ dizem ser possível fazer a criança deixar de 
usar fraldas antes do previsto

De acordo com a técnica, observar a criança permite entender seu ritmo natural de evacuação

A vacina, quando pronta, deve ser oferecida para mulheres em idade 
fértil e seus parceiros e menores de 10 anos

Duas vacinas estão em andamento para combater vírus

tes clínicos até o final do ano. Caso 
tudo ocorra no prazo programado, 

a vacina estará no mercado a partir 
de 2021.

Em apenas um grama de DNA é 
possível armazenar 455 exabytes (o 
equivalente a 100 bilhões de DVDs). 
Fazendo uso desta informação, um 
grupo de cientistas vai aproveitar 
desse potencial para guardar imagens 
e vídeos no DNA de bactérias E.coli 
com uma precisão de 90%.

O experimento tem como parti-
da programar as bactérias com equi-
pamentos de gravação para que o 
trajeto através do sangue armazene 
informações. Assim, os pesquisadores 
podem examinar o DNA delas para 
estudar quais os processos biológicos 
do corpo humano.

Através da edição de genoma 
chamada de CRISPR, foi inserido um 
gif de cinco quadros de um cavalo 
correndo no DNA de uma bactéria. 
Os micróbios de fato incluíram os 
dados como o previsto. A equipe da 
Harvard, responsável pelo experimen-
to, transferiu a imagem e o vídeo nos 

nucleotídeos (blocos construtores do 
DNA), produzindo um código relacio-
nado aos pixels de cada imagem.

As bactérias usam a versão “na-
tural” dessa técnica (seu sistema de 
defesa) para guardar informações so-
bre os vírus que encontram. Os orga-
nismos armazenam uma informação 
seguida da outra, o que permite que 
se leia uma sequência de eventos na 
ordem em que eles foram coletados.

Os cientistas pretender usar essa 
técnica no futuro para criar “gravado-
res moleculares”. É é por isso que fo-
ram usadas imagens e um vídeo: ima-
gens porque elas representam o tipo 
de informação complexa que a equipe 
gostaria de usar no futuro, e o vídeo 
por causa do componente rítmico. 

Um dos objetivos do estudo é ex-
trair a bactéria do corpo e analisar o 
que deu errado com o corpo e com o 
sistema imunológico para ter contra-
ído a doença.

Cientistas fazem DNA de bactéria 
se transformar em HD natural

Nova terapia contra o câncer
promete mudar o tratamento

Na última quarta-feira (12), foi 
aprovada pelo painel da FDA, uma 
agência americana que regulamenta 
alimentos e medicamentos, a primei-
ra terapia 100% individual contra o 
câncer nos Estados Unidos. O trata-
mento altera as células do paciente. 
Com este aval, é possível projetar 
uma nova era na medicina, que pode 
inclusive afetar o Brasil.

Os benefícios da terapia superam 
seus riscos e recomendou sua apro-
vação para o tratamento de leucemia 
linfoblástica aguda de células B resis-
tente ao tratamento ou com recidiva 
em crianças e jovens com idade entre 
3 e 25 anos. Esse é o câncer mais co-
mum diagnosticado em crianças, que 
representa aproximadamente 25% dos 
diagnósticos da doença em pacientes 
com menos de 15 anos. No entanto, 
o tratamento beneficiaria apenas os 
15% dos casos nos quais a doença não 
responde ou volta.

A terapia foi desenvolvida por 
pesquisadores da Universidade da 
Pensilvânia e posteriormente licen-
ciada para a empresa Novartis. Ela 
envolve a remoção de milhares de cé-
lulas T, um tipo de glóbulo branco, do 
paciente, por um centro médico apro-
vado. Em seguida, essas células são 
congeladas e enviadas a uma fábrica 
da farmacêutica onde o processo de 
modificação é realizado por meio de 
uma técnica de engenharia genética 

que emprega uma forma inativa de 
HIV, o vírus causador da aids, para 
levar o novo material genético às cé-
lulas e reprograma-las.

Esse processo “turbina” as célu-
las T para que elas se liguem à pro-
teína CD-19, presente na superfície 
de quase todas as células B – compo-
nente natural do sistema imunológi-
co que se torna maligno na leucemia 
– e as ataquem.  As células T gene-
ticamente modificadas, chamadas 
receptoras de antígeno quimérico, 
são aplicadas na corrente sanguínea 
dos pacientes, onde se multiplicam e 
começam a combater o câncer. Uma 
única célula é capaz de destruir até 
100.000 células cancerígenas. 

Muitos pacientes faleceram an-
tes do tratamento ficar pronto por-
que a re-engenharia dessas células 
demorava cerca de quatro meses, 
mas a Novartis afirmou que esse perí-
odo foi reduzido para apenas 22 dias.

Os efeitos colaterais continuam 
sendo graves, como febre, pressão 
sanguínea no limite e congestiona-
mento pulmonar . Mesmo assim, uma 
única dose da terapia apresentou 
possível cura para pacientes que es-
tavam sem esperanças.

Se aprovado, tratamento será 
inicialmente disponibilizado em cer-
ca de 30 centros treinados nos Esta-
dos Unidos. No Brasil, a aprovação 
deverá demorar mais tempo.

No Brasil a aprovação de tratamento deve demorar mais tempo
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Bento Snakes estreia com
derrota na Liga Nacional
Equipe gaúcha perdeu para o Gaspar Black Hawks em Santa Catarina

O Bento Snakes perdeu para a 
forte equipe do Gaspar Black Hawks 
pelo placar de 34 a 7. A partida acon-
teceu em Santa Catarina e marcou 
a reestreia dos bento-gonçalvenses 
numa competição nacional.

Nos primeiros minutos de jogo, 
o Snakes conseguiu bons avanços e, 
na primeira descida, abriu o placar 
do jogo com Touchdown de Eduardo 
Salini, após bom passe do Quarter-
back (QB) Maurício Vaz, com con-
versão de extra point de Eduardo 
Possebon, 7 a 0. Ainda no primeiro 
quarto de partida, os donos da casa, 
aos poucos começaram a dominar o 
confronto, realizando boas jogadas 
ofensivas em busca do empate.

No segundo quarto, o Gaspar 
Black Hawks chegou ao empate com 
Touchdown de Franklin e com extra 
point convertido pelo Kicker Lessa, 
deixando o placar igualado em 7 a 7. 
A equipe da casa trocou seu QB ain-
da na segunda etapa de jogo, com a 
entrada de Carraro no lugar do estre-
ante Ríos, mudando completamente 
a partida. Logo em uma de suas pri-
meiras jogadas, Carraro encontrou 
livre Egydio Pederiva que fitou a 
marcação e correu para End Zone 
para anotar o segundo Touchdown a 

favor dos donos da casa, com mais 
um extra point convertido por Lessa. 

Mantendo o bom ritmo de jogo, 
o Gaspar não deu chances para o 
Bento Snakes, o qual encontrou difi-
culdades para quebrar a forte defesa 
adversária e para segurar o poderio 
ofensivo dos catarinenses. O Gaspar 
Black Hawks ampliou a vantagem 
com Touchdown do QB Carraro, em 
boa corrida pela esquerda, com ex-
tra point efetivo de Lessa, mantendo 
o seu 100% de aproveitamento em 
conversões na partida. 

No quarto derradeiro, os donos 
da casa permaneceram no controle 
da partida, realizando uma atuação 
defensiva segura, sem levar sustos. 
O QB Carraro, em mais uma boa 

corrida, adentrou na defesa adver-
sária, anotando o seu segundo Tou-
chdown e o quarto da partida para 
o Gaspar Black Hawks, liquidando 
com o placar do confronto. Os cata-
rinenses tiveram ainda tempo, com 
o cronômetro zerado, para ampliar 
a vantagem, com Touchdown do QB 
Ríos, terminando a partida com pla-
car de 34 a 7.

No outro confronto da chave, a 
equipe do Crisciúma Miners derro-
tou o Porto Alegre Gorillas no over-
time pelo placar de 20 a 19. O pró-
ximo desafio do Bento Snakes será 
no próximo dia 30 de julho, contra 
a equipe do Porto Alegre Gorillas, 
no Estádio da Montanha, em Bento 
Gonçalves.

Liga Nacional -
Conferência Sul

(Grupo F):
Gaspar Black Hawks 34 x 7 Bento 
Gonçalves Snakes
Porto Alegre Gorillas 19 x 20 Cris-
ciúma Miners O próximo desafio do Bento Snakes será no próximo dia 30 de julho, contra a equipe 

do Porto Alegre Gorillas, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves

Treinador do sub-17 do Esportivo 
avalia campanha da primeira fase 
do Estadual Juvenil
Equipe comandada por Márcio Ebert conquistou 
classificação com duas rodadas de antecedência

O Esportivo sub-17 terminou a 
primeira fase do Campeonato Gaú-
cho Juvenil de 2017 na vice-lide-
rança de seu grupo, conquistando 
a classificação à próxima fase da 
competição estadual. Realizando 
uma boa campanha, os comanda-
dos de Márcio Ebert e de Emerson 
Bohm têm agora aproximadamen-
te um mês de preparação visando 
dar sequência aos resultados posi-
tivos e as boas atuações dentro de 
campo na competição.

A equipe Alviazul conquistou 
a classificação com duas rodadas 
de antecedência, ocupando a se-
gunda colocação do grupo F com 
18 pontos conquistados, com 5 
vitórias, 3 empates e duas derro-
tas, ambas para o líder Juventude. 
Até então, o Esportivo possui a 
5ª melhor defesa da competição, 
sofrendo apenas nove gols em 10 
partidas disputadas. 

Com um elenco composto por 
atletas de Bento Gonçalves, com o 
acréscimo de importantes peças 
de reposição em setores de carên-
cia na equipe, vindas através de 
parcerias com outros clubes do es-
tado, a exemplo do Pratas da Casa 
de Arroio do Meio, Pinheiros de 
Taquari e Vasquinho de Portão, o 
Esportivo montou um plantel com-
petitivo para a competição.

“A campanha superou as ex-
pectativas, porque estávamos pen-
sando em se classificar em terceiro 
ou em quarto, mas nos classifica-
mos em segundo com cinco pon-
tos a frente do terceiro colocado. 

Evoluímos muito dentro de cam-
po e fizemos bons jogos”, ressalta 
Márcio Ebert.

Apesar dos poucos gols ano-
tados pela equipe, o Esportivo se 
destaca por ter uma das defesas 
menos vazadas da competição. 
“A segunda colocação e os núme-
ros que a gente obteve mostram 
que a gente não sofre muitos gols 
e que temos a 5ª melhor defesa. 
Então é promissor, time que está 
bem organizado, compacto, a ten-
dência é fazer bons jogos. Time 
que se defende bem sempre cria 
quatro a cinco oportunidades de 
gol, então time que não toma gol 
é um fator importante”, afirma o 
treinador. 

O Esportivo sub-17 terá ago-
ra praticamente um mês para se 
preparar para a segunda fase da 
competição. “Vamos aperfeiçoar 
a parte ofensiva, creio que nesse 
sentido podemos crescer um pou-
co. Os números nos fazem crer 
e estar esperançosos para fazer 
uma boa segunda fase e daqui a 
pouco almejar uma classificação 
inédita para a fase de mata-mata”, 
comenta o técnico Alviazul. 

A equipe já possui um amis-
toso preparatório marcado para 
o dia 29 de julho, contra o Brasil 
de Farroupilha. Na segunda fase, 
o Esportivo estará no grupo J, ao 
lado de Juventude, Apafut, Novo 
Hamburgo, Igrejinha e Oriente de 
Canoas. A tabela de jogos ainda 
não foi definida pela Federação 
Gaúcha de Futebol.

Até então, o Esportivo possui a 5ª melhor defesa da competição, sofrendo apenas 
nove gols em 10 partidas disputadas

BGF perde e se aproxima da zona 
de rebaixamento da Liga Gaúcha
Equipe de Bento Gonçalves foi derrotada pela 
Assoeva por 3 a 0 em Venâncio Aires

A BGF perdeu por 3 a 0 da As-
soeva em Venâncio Aires. A partida 
foi válida pela 10ª rodada da Liga 
Gaúcha de Futsal. Os gols foram 
marcados por Valdin e Thiaguinho.

Os bento-gonçalvenses foram 
para a partida com três desfalques, 
Dani, Fernandinho e Biskui, e ape-
sar de todas as dificuldades, os co-
mandados de Vaner evitaram um 
placar elástico e terminaram a pri-
meira metade da fase classificató-

ria na 9ª colocação com 9 pontos.
A equipe estreia no segundo 

turno da competição no próximo 
sábado, 22, em Ibirubá contra a 
ASIF, que está na vice-liderança. 
No duelo em Bento, os visitantes 
levaram a melhor por 2 a 0.

O BGF segue com seus trei-
namentos apenas à noite, porém 
a direção segue procurando for-
mas para dar mais estrutura para 
a equipe.

ACBF bate o Foz Cataratas em Carlos Barbosa
A manhã de domingo foi prati-

camente perfeita para a Associação 
Carlos Barbosa de Futsal (ACBF). O 
time laranja recebeu o Foz Catara-
tas pela Liga Nacional de Futsal e 
venceu por 3x1.

O jogo começou muito movi-
mentado e com a marcação muito 
forte de ambos os lados. Apesar 
disso, a ACBF conseguiu encontrar 
espaços para abrir o placar, aos 12 
minutos, com o gol de Diece. Os 
visitantes tentaram reagir e, um 
minuto depois, Elenilson acertou a 
trave. Aos 15, o goleiro Henrique ar-

riscou o chute da própria área, tam-
bém acertou a trave e quase ampliou 
a vantagem barbosense. No entan-
to, João não ficou no quase. Aos 
16min23s, ele recebeu na área em 
cobrança de escanteio e fez 2x0. De-
pois, o Foz excedeu o limite de faltas 
e cedeu o tiro-livre. Aos 18min43s, 
João cobrou e marcou de novo: 3x0.

Na segunda etapa, o ritmo di-
minuiu um pouco. O Foz tentou de 
tudo para reagir e, aos 11 minutos 
conseguiu descontar com o gol de 
Elenilson. Nos minutos finais, arris-
cou jogando com goleiro-linha, mas 

 ACBF mostra superioridade técnica e vence o Foz Cataratas por 3 a 1

não conseguiu encostar no placar 
para evitar a derrota.

O resultado deixou a ACBF na 
8ª colocação com 16 pontos em 11 
partidas. O próximo jogo pela LNF 
será no sábado, 22, contra o Joaça-
ba, em Carlos Barbosa. Mas antes, 
na terça-feira, a equipe laranja joga 
em casa pela Liga Gaúcha contra a 
Assoeva.

O resultado deixou a ACBF na 8ª colo-
cação com 16 pontos em 11 partidas
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Partida entre Farrapos e Spac é 
adiada e acontece no final do mês
O adiamento da partida aconteceu devido à impossibilidade da equipe 
bento-gonçalvense viajar para São Paulo

A Confederação Brasileira de 
Rugby (CBRu) adiou o confronto 
entre Farrapos e SPAC, válido pela 
3ª rodada do Super 8 de 2017. O 
adiamento da partida aconteceu 
devido à impossibilidade da equi-
pe bento-gonçalvense viajar para 
São Paulo. O jogo contra os pau-
listas foi transferido para o dia 29 
de julho. 

Segundo comunicado da 

CBRu, a mudança de data ocorreu 
“por problemas burocráticos rela-
tivos ao transporte aéreo”.

O próximo compromisso do 
Farrapos na competição nacional 
será contra o Poli, no sábado, dia 
22, às 16h, no Estádio da Monta-
nha, pela 4ª rodada do Super 8. 
A equipe gaúcha ocupa a 5ª colo-
cação com seis pontos conquista-
dos, possuindo uma vitória e uma 

3ª rodada -
Super 8 - 15/07

Pasteur x Curitiba
Jacareí x Desterro
São José x Poli
SPAC x Farrapos - adiado

Segundo comunicado da CBRu, a mudança de data ocorreu “por problemas burocráticos relativos ao transporte aéreo”

derrota até então no campeonato.

Fronteira é líder da Copa Amizade
Na tarde deste sábado, dia 15, 

a Copa Amizade realizou a 5ª ro-
dada, e deixou o Fronteira ainda 
mais na liderança, já que o grupo 
está com 100% de aproveitamento 
na competição.

Apesar da liderança com sobra 
de 4 pontos, o Fronteira sofreu os 
primeiros gols na competição. Até 
então a equipe comandada por 
Igor não havia sofrido gol, mas no 
duelo contra o Olimpiacos, o ar-
queiro Rafa acabou sofrendo seus 
primeiros dois gols no campeona-
to.

No campo do São Pedro o pri-
meiro duelo foi do líder Fronteira 

contra o Olimpiacos, e os lideres 
tomaram um susto no início da 
partida, saíram perdendo por 2 
a 0, conseguiram descontar na 
primeira etapa, mas no segundo 
tempo conseguiram o empate e 
a virada, e ainda perderam uma 
penalidade máxima cobrada pelo 
goleiro Rafa, porém o jogo termi-
nou em 7 a 2.

Já no segundo duelo da tarde 
no campo, que fica localizado nos 
Caminhos de Pedra, o Dallas ven-
ceu o Los Thicos por 3 a 1 e subiu 
na tabela de classificação.

A sexta rodada será disputada 
no próximo sábado, dia 22.

Ypiranga perde e deixa a zona 
de classificação da Série C
Equipe de Erechim foi derrotada pelo Joinville 
por 2 a 1, atuando fora de casa

A equipe do Ypiranga de Ere-
chim foi derrotada fora de casa 
pelo Joinville pelo placar de 2 a 1, 
em confronto realizado no último 
domingo, dia 16, na Arena Joinville, 
válido pela 10ª rodada da Série C do 
Campeonato Brasileiro. Com a der-
rota, a equipe de Erechim deixou 
a zona de classificação, ocupando 
a 6ª colocação do grupo B com 13 
pontos.

A equipe do Joinville abriu o 
placar aos 30 minutos de partida 
com gol de Rafael Grampola, apro-
veitando a falha da zaga visitante 
para marcar, 1 a 0. Logo depois, 

aos 32 minutos, novamente Rafael 
Grampola anotou para os donos 
da casa, ampliando a vantagem no 
placar. Na etapa final, o Ypiranga 
diminuiu com William, aos 33 mi-
nutos, aproveitando o rebote do 
goleiro para marcar o único gol da 
equipe gaúcha. No final de jogo, o 
Ypiranga pressionou o adversário 
em busca do empate, mas o placar 
permaneceu o mesmo, 2 a 1 para os 
catarinenses.

O próximo jogo do Ypiranga 
será contra o Tupi-MG, no domingo, 
dia 27, às 15h, no Estádio Colosso 
da Lagoa, em Erechim.

Com a derrota, a equipe de Erechim deixou a zona de classificação, ocupando a 6ª 
colocação do grupo B com 13 pontos

 Apesar da liderança com sobra de 4 pontos, o Fronteira sofreu seus primeiros gols 
na competição Apesar da liderança com sobra de 4 pontos, o Fronteira sofreu seus 
primeiros gols na competição
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Família assaltada e feita de refém 
no bairro Santo Antão

Uma família passou por mo-
mentos de angústia e impotência 
depois de ter sua casa invadida por 
assaltantes na última quinta-feira 
(13).

Por volta das 19h15, uma das 
vítimas, de 59 anos, chegava na 
residência, na Rua Edalo Michelin, 
no bairro Santo Antão, quando foi 
abordada por dois indivíduos ar-
mados que anunciaram o crime. O 
marido da vítima, que sofreu de um 
acidente vascular cerebral (AVC), es-
tava dentro do local com uma cui-

dadora.
Os criminosos renderam a mu-

lher, o homem e a cuidadora e or-
denaram que entregassem joias e 
dinheiro. Ao revirar os cômodos, 
encontraram armas e envelope com 
o registro.

Os ladrões levaram as armas, 
um veículo Meriva, televisores, fa-
queiro, travesseiros, garrafas de be-
bidas, telefones celulares, relógios e 
outros objetos. Eles fugiram em di-
reção à Tamandaré. Até o momento, 
ninguém foi preso.

Padaria é alvo de assaltantes no 
bairro São Roque

Uma padaria foi assaltada na 
rua Isidoro Cavedon, no bairro São 
Roque, na tarde de sábado (15).

O proprietário do estabeleci-
mento registrou a ocorrência. Se-
gundo o relato, ele estava no local 
com a esposa, quando foi aborda-

do por dois indivíduos armados.
Os criminosos roubaram 

R$100, doces, pizzas e refrigeran-
tes.

Não há câmeras na padaria e 
nem suspeitos. Ninguém foi preso 
até o momento.

Foragido é capturado pela
Brigada Militar

Uma guarnição da Brigada Mili-
tar, em operação de rotina, realizou 
abordagem de um indivíduo na tarde 
de quinta-feira (13), na Rua Silva Paes, 
no Bairro Cidade Alta, e após consul-

ta constatou que havia um mandado 
contra ele.

R.H.K recebeu voz de prisão e foi 
encaminhado à Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento.

Acidente de trânsito no bairro 
Maria Goreti

Sábado (15) teve um registro 
de acidente de trânsito em via ur-
bana. O condutor de uma motoci-
cleta foi colidido por um veículo 
Ford Ka.

Devido ao impacto, ele caiu 

na via, mas o motorista do auto-
móvel fugiu sem prestar socorro. 
De acordo com o registro de ocor-
rência, a vítima teve lesões leves 
e não precisou de atendimento 
médico.

Foragido é capturado no bairro 
Maria Goretti

Um foragido do sistema pri-
sional foi capturado na tarde de 
sábado (15). Por volta das 16h, uma 
equipe da Brigada realizava patru-
lhamento de rotina quando abor-
dou L.V.C, de 20 anos.

Ao realizar a abordagem, foi 
constatado que havia um mandato 
de prisão contra ele. O jovem foi 
levado À Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) e reco-
lhido ao Presídio Estadual.

Jovem é condenado a mais de 10 
anos de prisão por atropelamento 
e morte de advogada em 2012
Robson Poloni de Oliveira recebeu sentença após quase 10 horas de
julgamento, e aguarda recurso de sentença em liberdade 

Após mais de cinco anos do atro-
pelamento que matou a advogada 
Eliana Boniatti, em fevereiro de 2012 
na Avenida Planalto, o motorista res-
ponsável pelo atropelamento, Robson 
Poloni de Oliveira foi condenado a 10 
anos e cinco meses de prisão em regi-
me fechado.

O julgamento que durou cerca 
de 10 horas foi marcado por muita 
emoção entre o acusado e a as teste-
munhas de acusação. Apesar da con-
denação, Oliveira segue em liberdade, 
aguardando o resultado do recurso 
da sentença, a ser solicitado por seu 
advogado de defesa. A condenação 
por homicídio doloso em um crime 
de trânsito é uma decisão inédita no 
município.

No final da manhã, o filho de 
Eliana, o também advogado, Vinícius 
Boniatti se mostrava confiante e com 
sentimento de alívio com o fim do 
processo. “Eu afirmo que a justiça vem 
sendo feita desde o dia seguinte do 
falecimento de minha mãe.  A Policia 
Civil, o Ministério Público, Judiciário, 
todos fizeram um trabalho excelente 
e confesso, que pra mim o que fica é 
que o ciclo se fecha. Eu arrisco dizer 
que para um processo dessa natureza, 
o tempo de cinco anos por incrível que 
pareça é razoável, é uma vitória, um 
trabalho respeitável”, afirmou.

Atuando na acusação estavam o 
promotor Eduardo Lumertz e o advo-
gado assistente, Adroaldo Dal Mass, 
os quais defenderam a condenação do 
réu por homicídio doloso. Represen-
tando a defesa, o advogado Luiz Gus-
tavo Puperi, que sustentou a tese de 
que o acidente deveria ser classificado 

como crime de trânsito. Eduardo Jaco-
ni e Maria Letícia Cordeiro foram ou-
vidos como testemunhas de acusação.

Muito emocionados, ambos con-
taram de forma detalhada como foi o 
acontecido e as consequências provo-
cadas pela imprudência do motorista. 
O réu, ouvido por ambas as partes, 
também demonstrou-se muito abala-
do com a situação, disse que estava 
arrependido do acontecido e chorou 
durante seu depoimento. 

Após esgotarem-se as argumenta-
ções de parte a parte, os integrantes 
do júri popular acataram a manifesta-
ção do Ministério Público, promoven-
do a condenação do réu pelos crimes 
de homicídio com dolo eventual e 
duas lesões corporais, de natureza 
grave e leve, das vítimas Eduardo Ja-
coni e Maria Letícia Cordeiro, que 
também foram atropeladas no local. 

O promotor Eduardo Lumertz 
afirmou que analisará com mais calma 

O julgamento que durou cerca de 10 horas foi marcado por muita emoção entre o 
acusado e a as testemunhas de acusação

a sentença para verificar se é necessá-
rio recurso para aumentar a pena ou 
não. “Se tratando de crimes em que 
a pessoa assume o risco de matar ou-
tras, com certeza a pena aplicada foi a 
mais adequada do que as previstas no 
Código Brasileiro de Trânsito”, afirma 
o promotor. 

O advogado de defesa, dr. Luiz 
Gustavo Puperi, preferiu não se pro-
nunciar sobre o resultado do julga-
mento. Ambas as partes possuem cin-
co dias para recorrer da decisão.

Relembre o caso
O atropelamento de Eliana acon-

teceu, segundo a Brigada Militar, por 
volta das 21h15 do dia 11 de feverei-
ro de 2012. A advogada, que estava 
com 58 anos, atravessava a Rua Herny 
Hugo Dreher em companhia do ar-
quiteto Eduardo Humberto Jaconi, na 
época com 63 anos, e mais três pesso-
as, quando um Golf prata que seguia 
em alta velocidade atropelou os dois. 
O veículo era conduzido por Robson 
de Oliveira, que fugiu sem prestar so-
corro às vítimas.

Eliana e Jaconi foram socorridos 
pelos atendentes do Samu e encami-
nhados até o hospital. A advogada não 
resistiu à gravidade dos ferimentos e 
morreu logo depois da meia-noite. Ja-
coni sofreu fraturas nas duas pernas, 
em três costelas, na clavícula e no bra-
ço e chegou a ficar internado na UTI, 
mas conseguiu se recuperar. Houve, 
ainda, uma terceira vítima, Maria Letí-
cia Lopes Cordeiro Annes. Para evitar 
o impacto com o veículo, ela jogou-se 
na calçada, lesionando o joelho e o pé.

O promotor Eduardo Lumertz afirmou que analisará a sentença para verificar a 
necessidade de recurso para aumentar a pena ou não

Veículo furtado no Fenavinho 
é recuperado no Vila Nova II 

Uma mulher de 42 anos teve seu 
veículo furtado entre a manhã de sá-
bado (15) e a madrugada de domingo 
(17).

Segundo a ocorrência, ela deixou 
seu veículo, um GM/Kadett estaciona-

do na Rua Tomas Pintarelli, no bairro 
Fenavinho, e quando retornou, o au-
tomóvel já não estava no local. Entre-
tanto, o carro foi recuperado horas 
depois por na rua Douglas Bortolini, 
no bairro Vila Nova II.
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Criminosos aplicam golpe usando nome de 
concessionária de energia elétrica

Os criminosos sempre dão 
um jeito de inventar novos gol-
pes. Desta vez, eles estão usando 
o nome de uma concessionária de 
energia elétrica para tentar enga-
nar os consumidores. Em nome 
da Rio Grande Energia (RGE), os 
golpistas ligam para os clientes e 
informam uma suposta dívida que 
necessita ser negociada em até 
quatro horas. 

A empresa emitiu um alerta 
nesta sexta-feira (14) de que não 
realiza procedimento de cobran-

ça via telefone.”Eletricistas e lei-
turistas, que utilizam uniforme e 
crachá de identificação com foto, 
também não entram nas casas dos 
clientes.

Seu acesso é restrito aos me-
didores de energia elétrica. Para 
evitar prejuízos, a RGE está atu-
ando em parceria com a Polícia 
Civil no fornecimento de informa-
ções e oferecendo dicas para que 
seus clientes se protejam”, diz em 
nota.

A RGE também informou que 

não faz qualquer tipo de serviço 
mediante pagamento prévio.

“Mesmo via telefone, a con-
cessionária não solicita senha de 
acesso ao site da RGE, o que, in-
clusive, é pessoal e intransferível 
de cada consumidor. Ainda, não 
existem campanhas e sorteios da 
RGE sem a prévia divulgação no 
site da distribuidora”.

O cliente que pode ter sido 
vítima de golpista pode procurar 
a Polícia Civil e fazer o registro do 
Boletim de Ocorrência.

Homem é assassinado a facadas 
no Tancredo Neves

Um homem foi assassinado 
por volta das 5h da manhã de sá-
bado (15), na Rua Adelaide Basso 
Pasquali, no bairro Tancredo Ne-
ves. Edson Rocha de Souza, de 26 
anos, conhecido por Neguinho, 
recebeu diversos golpes de faca 
no pescoço.

Moradores do local chama-
ram socorro, mas ele morreu an-
tes que o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) chegas-
se. A vítima tinha passagens pela 
polícia por furtos e roubos. Este 
é o 12° registro de homicídio em 
Bento Gonçalves neste ano.

Pedestres assaltados no Planato
Dois assaltos foram registra-

dos na madrugada de sábado (15), 
no bairro Planalto. O primeiro foi 
por volta das 5h, na Rua Xingu. Um 
casal de 24 e 23 anos caminhava na 
via quando foi abordado por dois 
indivíduos que anunciaram o crime. 
Foram roubados R$370 e documen-
tos. 

Já o segundo foi em frente a um 
hotel, na Rua Henry Hugo Dreher. 
Uma mulher de 23 anos foi aborda-
da por um indivíduo que roubou a 
bolsa, com celular, dinheiro e docu-
mentos dentro.

O criminoso fugiu em direção à 
Rua Sete de Setembro, que dá aces-
so ao bairro Fenavinho.

Jovens roubadas no São Francisco
Duas jovens, de 21 e 16 anos, fo-

ram vítimas de uma assalto por volta 
das 22h30 de sábado (15). Elas esta-
vam caminhando na Rua Marquês de 
Souza,no bairro São Francisco, quan-
do nas proximidades do cemitério 
municipal foram abordadas por dois 

indivíduos.
Os criminosos anunciaram o as-

salto e disseram que estavam arma-
dos. Foram roubados um kimono, um 
celular Samsung e um celular Iphone. 
Os homens fugiram em direção ao 
Centro.

Homem é roubado no São Bento
Um homem quase teve seu 

veículo roubado na tarde de sába-
do (15), na Rua Xingu, no bairro 
São Bento. Segundo a ocorrência 
policial, ele conduzia o automó-
vel quando recebeu uma ligação 
e estacionou próximo à Igreja São 
Bento para atender. No momento, 
dois indivíduos, sendo um deles 

armados, se aproximaram do ho-
mem e anunciaram o assalto.

Eles ordenaram que a vítima 
saísse do veículo. O homem então 
começou a gritar e os assaltantes, 
assustados, desistiram de roubar 
o automóvel. Mesmo assim, eles 
roubaram um celular e os docu-
mentos do veículo.

Furto à residência na Licorsul
Uma residência, localizada na 

rua Pedro Menegotto Sobrinho, 
no bairro Licorsul, foi furtada en-
tre a noite de sábado (15) e a ma-
drugada de domingo (16).

Segundo o proprietário, cri-
minosos teriam arrombado a jane-
la dos fundos para entrar. Foram 
furtados dois televisores, bicicle-
tas e roupas.

Homem morreu no local antes
da chegada do socorro

Acidente de trânsito na BR-470
Um acidente de trânsito foi re-

gistrado na manhã desta segunda-
-feira (17), na BR-470, próximo à 
Garibaldi. Um jovem de 26 anos 
teve lesões leves na colisão, que 
envolveu um veículo Clio Sedan de 
Bento Gonçalves e um automóvel 
Celta, com placas de Nova Bassano.

O Celta estava no sentido 
Bento para Garibaldi, quando foi 

atingido pelo Clio, que cruzava a 
via. O condutor do Clio chegou a 
ficar preso nas ferragens, mas foi 
socorrido pelos Bombeiros Volun-
tários de Garibaldi, pela equipe do 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) e Bombeiros de 
Bento Gonçalves. O jovem  foi enca-
minhado para o Hospital São Pedro 
de Garibaldi.

Colisão na manhã de segunda, deixou jovem preso nas ferragens

Acidente envolveu condutor de Bento Gonçalves



Programação válida de 
13/07/2017 a 19/07/2017. 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
Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ 
Livre) - Todos os dias  - 
13:45h, 17:35, 19:30 - 
Dublado
Nos anos 1980, Balthazar Bratt fa-
zia muito sucesso através de sua 
série de TV, onde interpretava um 
vilão chamado EvilBratt. Entretan-
to, o tempo passou, ele cresceu, a 
voz mudou e a fama se foi. Com a 
série cancelada, Balthazar tornou-
-se uma pessoa vingativa que, nas 
décadas seguintes, planejou seu 
retorno triunfal como vingança. 
Gru e Lucy são chamados para en-

frentá-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 família para encontrá-lo no 
país em que vive.

Um Tio Quase Perfeito 
(2D) (Duração 1h30min/ 
Comédia/Nacional/ Livre) 
- Todos os dias  - 15:40h, 
21:20h - Dublado
Tony (Marcus Majella) é um ma-
landro trambiqueiro que adora 
se disfarçar para ganhar dinheiro 
de inocentes. Ele já foi estátua 
viva, pastor, cartomante - tudo 
com a ajuda de sua mãe, Cecília 
(Ana Lucia Torre). Depois de se-
rem despejados de casa, os dois 
procuram Angela, outra filha de 
Cecília e com quem eles não fa-
lam há anos, que cai na lábia dos 
dois e se oferece para dividirem 
o mesmo teto. Após receber uma 
promoção no emprego que a 
obriga a passar um tempo viajan-
do, Angela decide deixar os seus 
três filhos sob os cuidados do Tio 
Tony - o que vai ocasionar muitas 
confusões.

Sala 02
Carros 3 (3D)
(Duração 1h49/ Ani-
mação / Aventura  - Livre) 
- Todos os dias 13:45h, 
16:20, 18:40 e 21:20h - 
Dublado 
Durante mais uma disputa ele-

trizante nas pistas, o campeão 
Relâmpago McQueen acelerou 
demais e acabou perdendo o con-
trole. Agora, após ter capotando 
várias vezes e quase ter partido 
dessa para melhor, o vermelinho 
vai ter sua vida alterada para sem-
pre. O acidente foi tão grave que, 
com os estragos, McQueen pode 
ter que se aposentar de vez.

Shopping Bento
Sala 1
Homem-Aranha de Volta 
ao Lar (3D)
(Duração 2h14/ Ação / 
Aventura  - 12 anos) - 
Todos os dias -14:30h e 
21hh - Dublado (exceto 
dia 13/07) - 18:15h - Le-
gendado
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 Abutre (Mi-
chael Keaton) surge amedrontan-
do a cidade. O problema é que a 
tarefa não será tão fácil como ele 
imaginava.

Sala 2
Meu Malvado Favorito 3
(2D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Li-
vre) Todos os dias  - 14h, 
16:20h, 18:40, 21h - Du-
blado

Cena do filme Um Tio Quase Perfeito

Cena do filme Meu Malvado Favorito 3 

Cena do filme Carros 3

Cena do filme Homem Aranha - De volta ao Lar

18 de Julho de 2017 - Edição 3133
Circulação nas terças e sextas


