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Roubo a comércio cai quase 
70% no primeiro semestre
Foram 113 casos registrados nos seis primeiros meses de 2016, e apenas 36 neste ano. Já  
roubos à residências apresentaram queda de 40%, em relação ao mesmo período de 2016

O reaquecimento no primeiro semestre é comemorado por duas das maiores concessionárias 
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opinião02

Opinião da Gazeta
Quando o trabalho sério traz resultados

 A Gazeta tem publicado neste 
último mês alguns índices de vio-
lência, comparando-os com o mes-
mo período de anos anteriores. 
Nesta edição abordamos os furtos 
de lojas ocorridos na cidade. Ape-
sar de  ter bastante destaque nos 
noticiários e a sensação de que 
estes  casos são crescentes, os ín-
dices de violência têm diminuído 
consideravelmente na cidade. A 
queda de roubos de quase 70% de 
estabelecimentos comerciais é um 
reflexo da ação efetiva da Brigada 
Militar e da Polícia Civil.

Neste ano a Gazeta já repercu-
tiu diversas vezes ações de com-
bate à criminalidade orquestradas 
pela Brigada Militar e Polícia Civil. 
O desmantelamento de quadrilhas 
- ponto forte de ações conjuntas - 
pode ser apontado como um fator 
importante na diminuição dos ín-
dices de roubos. A Brigada Militar 
e a Polícia Civil, mesmo atuando 

com condições limitadas, com cor-
te de verbas e muitas vezes com 
salários parcelados e pouco con-
tingente humano nas ruas, têm 
agido de forma eficiente, e me-
recem, sim, o reconhecimento da 
população.

A sensação de medo e inse-
gurança assola o país tão aviltado 
pela falta de recursos públicos des-
viados a políticos corruptos. Mes-
mo com a recessão destes casos,  
esses números não bastam para os 
lojistas que buscam cada dia mais 
alternativas para se proteger da 
ação de criminosos. Cidadãos de 

bem, temendo a investida de as-
saltantes, protegem o patrimônio 
instalando câmeras , grades e toda 
sorte de  parafernália que possa 
coibir as investidas dos ladrões.

A redução de quase 70% de 
roubos ao comércio abordada na 
edição de hoje ainda não é para 
ser comemorada: 36 estabeleci-
mentos ainda foram invadidos 
neste primeiro semestre e patri-
mônio foi depredado, causando 
prejuízos a um segmento que so-
fre com a recessão e a consequen-
te diminuição do poder aquisitivo 
de seus clientes.
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Primeiro semestre  registra queda de  quase 70%  em 
roubos à estabelecimentos comerciais na cidade
Em 2016 a brigada Militar registrou 113 casos no primeiro semestre,  já em 2017, 36 ocorrências foram documentadas

A ação policial de prevenção a cri-
mes de roubo à residência e estabele-
cimento comercial tem surtido efeito. 
Do primeiro semestre deste ano, na 
comparação com o mesmo período de 
2016 houve uma diminuição de mais de 
40% de roubos à residência. No primeiro 
semestre do último ano foram 17, en-
quanto que este ano, 10 casos. A redu-
ção foi ainda maior em casos de roubo 
a estabelecimento comercial, que teve 
uma redução de quase 70%. Foram 113 
casos registrados no primeiro semestre 
do último ano, enquanto que neste ano, 
apenas 36 casos. Os casos de arromba-
mento, no entanto, tiveram um singelo 
aumento de 3,83%. Os números assus-
tam, mas ainda assim, mostram a tenta-
tiva da polícia de coibir a ação de cri-
minosos. No primeiro semestre de 2016 
foram 183 casos, enquanto que neste 
ano já foram contabilizados 190 casos.

Combate às quadrilhas
O combate da polícia contra a ação 

de quadrilhas no município, é apontado 
como uma das razões para a diminuição 
nos números de roubo, principalmente 
a estabelecimentos comerciais. Em abril 
deste ano um esquema de tele-entrega 
de cocaína foi desmantelado pela Polí-
cia Civil. A operação, que durou mais de 

sete horas, prendeu cinco pessoas, sen-
do quatro homens e uma mulher, que 
formava casal com um dos detidos. Os 
nomes não foram divulgados. 

Conforme a Polícia Civil, o esquema 
de entrega de drogas acontecia duran-
te o dia e também à noite. Um homem 
armazenava a droga e a embalava, en-
quanto outro era responsável por buscar 
a cocaína e distribuí-la entre os demais 
entregadores. A droga era entregue aos 
usuários com carros e motos. O respon-
sável pelo armazenamento conseguiu 
fugir antes da abordagem da polícia. 

As prisões aconteceram nos bairros 
Glória, São João, Vila Nova III e Santa 
Marta, em horários distintos. Foram 
apreendidos arma, munições, porções 
de cocaína, balança de precisão, anota-
ções do narcotráfico, celulares, dinheiro, 
três carros, além de uma motocicleta. 

Cinco mandados de busca também 
foram cumpridos. Participaram da ope-
ração 12 policiais civis de Bento Gonçal-
ves e de Farroupilha. 

No mês de maio a Polícia Civil de 
Bento Gonçalves, em uma ação conjun-
ta da 1ª e 2ª DP (Delegacia de Polícia), 
DPPA (Delegacia de Pronto Atendimen-
to) e DEAM (Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher), prendeu seis 
pessoas no bairro Municipal em Bento 
Gonçalves. As prisões foram  por tráfico 

de drogas, associação ao tráfico e forma-
ção de quadrilha.

Segundo o delegado Álvaro Becker, 
titular da 2ª DP, foram cinco homens e 
uma mulher presos. Foram apreendidas 
armas, drogas, quantia em dinheiro, co-
letes balísticos, toucas ninja e material 
eletrônico.

Esta quadrilha pode estar direta-
mente relacionada a uma série de crimes 
ocorridos na região nas últimas semanas.

Uma das ações de maior impor-
tância, realizada neste ano, aconteceu 
no dia 12 deste mês. Um integrante da 
quadrilha que foi presa em Barros Cas-
sal foi preso pela Polícia Civil no bairro 
Municipal.

O jovem identificado como Nilmar 
Lopes Nunes, 23 anos, foi preso na rua 
Nunciante Antinolfi por volta das 16h. 
Ele seria o oitavo integrante da quadri-
lha que foi desarticulada ontem no mu-
nicípio de Barros Cassal.

A PC prendeu em Barros Casal, De-
nilson Santana Nunes, Nilson Santana 
Munes, Anderson Nunes dal Santo, Ál-
varo Gabriel Nascimento dos Santos e 
Daniela Nascimento dos Santos, além de 
uma menor de idade. Eles são suspeitos 
de realizar diversos assaltos em vários 
municípios da Serra Gaúcha.

A quadrilha tinha forte potencial 
ofensivo, pois em uma residência em 

Barros Bassal foram encontradas três 
espingardas calibre 12, uma semiauto-
mática, duas pistolas e dois revólveres 
calibre 38, além de várias munições de 
grosso calibre, inclusive de fuzil, de uso 
restrito das forças armadas.

A quadrilha também tem ligação 
com um homem, identificado como Vi-
nicius Costa, de 26 anos que foi preso 
com um Fiat Punto vermelho com placas 
clonadasno bairro Municipal no dia 26 
de junho.

Na abordagem, os policiais encon-
traram em uma garagem um fuzil 762, 
munição, toucas ninjas e outras roupas 
utilizadas em assaltos.

Redução de acidentes de 
trânsito

O ano de 2017 já contabilizou 731 
acidentes de trânsito na área urbana de 
Bento Gonçalves, 138 com lesão corpo-
ral.Segundo o comandante da 1ª Com-
panhia do 3º Batalhão de Policiamento 
em Áreas Turísticas, Diego Caetano, 
houve uma redução de acidentes em to-
dos os meses, em comparação a 2016, 
quando foram registrados 917 acidentes 
no primeiro semestre, sendo 203 com 
lesões corporais.

O capitão Caetano destacou a im-
portância da operação Balada Segura. 

“A verdade é que barreiras policiais e ba-
ladas seguras tem como objetivo, além 
da fiscalização, também de educação e 
chamar atenção dos motoristas para a 
necessidade de observação das regras de 
trânsito”, diz.

Furto de veículos com queda 
de quase 30%

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 veículos furta-
dos e 102 nos três primeiros meses do 
mesmo ano. O número de roubos, por 
outro lado, apresenta números menores. 
Foram 20 veículos roubados nos primei-
ros três meses, e 95 no decorrer de todo 
ano de 2016. Os dados foram divulgados 
pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado, que mostram ainda que o rou-
bo e furto de veículos diminuiu em 27% 
comparando com o ano passado.

Nos três maiores municípios da 
Serra, que incluem ainda Caxias do Sul e 
Farroupilha, são 10 veículos roubados ou 
furtados por dia. A cidade gaúcha com 
maior número de veículos furtados re-
gistrou impressionantes 3.653 casos. O 
número de estelionatos também impres-
siona. No decorrer de todo ano de 2016 
foram registrados 63.
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IFRS com 18 vagas para curso 
técnico em hospedagem gratuito

  O Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS) está com 
as inscrições abertas até quarta-
-feira (26) para  o Processo Sele-
tivo Complementar de estudantes 
do segundo semestre. No Estado, 
são ofertadas 116 vagas, em cur-
sos superiores e técnicos de nível 

médio gratuitos distribuídas nos 
campi Alvorada, Erechim, Feliz, 
Porto Alegre, Restinga, Rolante e 
Rio Grande. Em Bento Gonçalves, 
há 18 vagas para curso técnico em 
Hospedagem (subsequente ao En-
sino Médio), no período da tarde.

As inscrições podem ser feitas 

pela Internet, no site de Ingresso 
do IFRS (ingresso.ifrs.edu.br). Não 
há cobrança de  taxa de inscrição. 
No mesmo endereço eletrônico, 
estão os editais com todas as in-
formações do processo seletivo. 
A instituição salienta que é de 
responsabilidade do candidato a 
leitura do edital e o acompanha-
mento das informações do proces-
so seletivo

 Para o curso técnico, o in-
gresso será por sorteio público na 
sexta-feira (28), no campus de es-
colha.  A participação do candida-
to para acompanhar o sorteio não 
é obrigatória. A listagem dos clas-
sificados e o cronograma para ma-
trícula serão divulgados no mesmo 
dia, no site da IFRS. 

Já para ingressar em um cur-
so superior, há exame de seleção, 
com uma prova de redação que 
ocorrerá no dia 2 de agosto, às 
19h, no campus que oferece o cur-
so. O candidato inscrito fica con-
vocado a comparecer ao local da 
prova 30 minutos antes do horário 
de início.

Abertas inscrições de curso para público
acima de 30 anos

A Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul (Uergs) recebe até 
amanhã (26), inscrições para os cur-
sos do Programa Uergs na Melhor 
Idade. A iniciativa é especialmente 
voltada para pessoas com 30 anos 
ou mais que desejam participar das 
aulas em disciplinas da graduação 
ou especialização, recebendo certifi-
cados de extensão.

A ideia é ampliar a presença de 
adultos e idosos no ambiente acadê-
mico, oportunizando a interação e a 
troca de conhecimentos e experiên-
cias entre a instituição de ensino e 
as comunidades nas quais está inse-
rida. 

 Em Bento Gonçalves, será ofer-
tado o curso de Física I - Mecânica. 
O professor do curso, que tem iní-
cio no dia 10 de agosto, é Guilher-
me Cañete Vebber. As aulas vão ser 
nas quintas-feiras, entre as 10h40 às 

12h20, nas e Sextas-feiras, das 8h50 
às 12h20. Serão abordados em aulas 
práticas assuntos como Estudo da Ci-
nemática, da Dinâmica e da Estática.

Mais informações podem ser 

conferidas através do link: http://
www.uergs.rs.gov.br/programa-uer-
gs-na-melhor-idade. A Unidade fica 
na Rua Benjamin Constant, 229, no 
Centro.

Inscrições para o curso se encerram nesta quarta-feira

 Curso de física vai ser oferecido gratuitamente a partir de agosto

Inscrições para o Fies de
segundo semestre começam 
nesta terça-feira
No total, 75 mil novas vagas serão oferecidas 
aos estudantes

Estudantes já podem consul-
tar a lista de instituições e cursos 
ofertados por meio do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies). As 
inscrições para o segundo semes-
tre de 2017 têm início nesta terça 
(25) e seguem até sexta-feira (28). 

No total, 75 mil novas vagas 
serão oferecidas aos estudantes 
que procuram um financiamento 
e buscam cursar o ensino superior 
em instituições de ensino privadas. 
A relação dos candidatos pré-sele-
cionados será divulgada no dia 31, 
quando também será aberta a lista 
de espera.

Podem se inscrever no Fies os 
estudantes que tenham participa-
do do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) com média das no-
tas iguais ou superior a 450 pontos 
e nota na redação superior a zero. 
O candidato também precisa ter 
renda familiar mensal bruta per ca-

pita de até três salários mínimos.
Os estudantes pré-seleciona-

dos deverão concluir a inscrição 
pelo Sistema Informatizado do 
Fies (SisFies), entre 1º de agosto e 
8 de setembro. A convocação dos 
alunos que manifestarem interes-
se em participar da lista de espera 
ocorrerá de 1º de agosto a 3 de se-
tembro. Já o período de inscrições 
para as vagas remanescentes será 
aberto em 11 de setembro. 

Mudança 
A partir de 2018, o Novo Fun-

do de Financiamento Estudantil 
será dividido em três modalidades. 
No total, o programa vai garantir 
310 mil vagas, sendo que 100 mil 
serão ofertadas para estudantes 
com renda familiar per capita de 
até três salários mínimos a juro 
zero, incidindo a correção mone-
tária.

Os estudantes pré-selecionados deverão concluir a inscrição pelo Sistema
Informatizado do Fies (SisFies), entre 1º de agosto e 8 de setembro

PMs chegam a Bento para 
período de estágio
Os profissionais ficarão 60 dias no município, 
onde farão adaptação assistida, até serem
integrados em definitivo

Nesta segunda-feira,24, dez 
novos policiais militares chegaram 
a Bento Gonçalves. 

Durante um período de 60 
dias, passarão por uma adaptação 
assistida, onde conhecerão o mu-
nicípio, farão contato com a comu-
nidade até estarem perfeitamente 
integrados.

Os novos soldados da Brigada 
Militar iniciam suas atividades atu-
ando nas regiões com maior índice 
de criminalidade do Rio Grande do 
Sul. Durante o período denomina-
do estágio operacional supervisio-
nado, os novos servidores reforçam 
o policiamento ostensivo em Porto 
Alegre, Região Metropolitana, Vale 
do Rio dos Sinos, Litoral Norte e 
Serra. Estas são as regiões que con-
centram 85% da criminalidade do 
Rio Grande do Sul

Na última sexta-feira, 21, em 

agenda em Garibaldi, o secretário 
da Segurança do RS, Cézar Shirmer, 
não confirmou o número exato de 
policiais que ficarão nas cidades 
depois deste período de 60 dias.

Obras do trevo da Telasul devem ser
concluídas no final de agosto
Segundo informações do Dnit, 70% dos trabalhos estão concluídos

Há mais de um mês iniciaram as 
obras do entroncamento da BR-470 
com a RSC-453, no Trevo da Telasul, 
em Garibaldi. Segundo informações 
do Dnit (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte), os 
trabalhos estão 70% concluídos. 
Atualmente os trabalhos consistem 
na implantação de camadas de base 
e pavimento. 

No dia 22 de julho iniciou a se-
gunda camada, composta de com-
posição de britas que antecede, as 
camadas de revestimento asfáltico, 
sinalização e obras complementa-
res (meios fios, ajardinamento, en-
tre outras).

Os serviços de melhoria no tre-
cho estão inclusos em um  contrato 

de manutenção em vigor, a cargo 
da Empresa Construtora Centro 
Leste, detentora do contrato nº 
10.1.0.00.0556/2015. A expectativa 
é de conclusão dos trabalhos até o 
final de agosto.

Pardais
Após a instalação de redutores 

de velocidade/pardais em pontos 
estratégicos da rodovia, em fase 
de testes, a dúvida seria de sua 
funcionalidade. Conforme o Dnit, 
os aparelhos ainda estão em fase 
de testes e os locais em que foram 
colocados tiveram a definição em 
conjunto com a Delegacia da Po-
lícia Rodoviária Federal em Bento 
Gonçalves.

Policiais ficarão 60 dias em período de 
estágio, até serem integrados em definitivo  

Em agosto a obra entra em fase final
de construção
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Mulheres podem ter acesso
gratuito ao DIU de cobre pelo SUS

O número de registros de 
nascimento lavrados no Serviço 
de Registro Civil de Bento Gon-
çalves era de 953 até o dia 21 de 
julho. Entre 2015 e 2016 houve 
uma redução de 206 nascimentos 
(1738 no primeiro, contra 1532 
no segundo).

Para o controle de natalida-
de da população, o Ministério da 
Saúde distribui o contraceptivo 
chamado de Dispositivo Intraute-
rino (DIU) de cobre, pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), gratuita-
mente. Mas, segundo dados do 
órgão, somente 1,9% das mulhe-
res em idade fértil usam o DIU de 
cobre. A meta, com a medida, é 
de atingir 10% das mulheres até 
2020.

De acordo com o Secretá-
rio Municipal de Saúde, Diogo 
Siqueira, 90 DIUs foram implan-
tados em Bento Gonçalves em 
2016.  A enfermeira e coordena-
dora do Programa Saúde da Mu-
lher, Evelise Bender, relata que os 
números deste ano ainda não fo-
ram computados, mas devem ser 
próximos aos do ano passado.

“Ainda falta maior procura, 
mas acreditamos que deve au-
mentar com a divulgação”, ava-
lia. “É necessário que a mulher 
interessada procure qualquer 
unidade básica de saúde, e então 
irão encaminhá-la para a Unidade 
Central, onde fará uma avalia-
ção”, explica. O próximo passo, 
antes do implante, é de realizar 
exames para analisar qual a con-
dição de saúde da interessada. 
“O processo entre a procura e o 
implante é de média de dois me-
ses”, afirma Evelise.

O DIU de cobre custa, em 
média, R$ 120, sem a colocação. 
No mercado também há o DIU 
hormonal, que é conhecido como 
SIU,  que custa em média, R$ 800, 
só o aparelho. A enfermeira relata 
que o DIU oferecido pelo SUS não 

tem os hormônios, mas a função 
contraceptiva é a mesma.

A administradora Sinara Eli-
sa Migot, de 29 anos, deve im-
plantar o DIU através do SUS, 
“se tudo der certo”, em outubro 
deste ano. Ela conta que tomava 
a pílula e não se adaptou, então 
passou para um anticoncepcional 
injetável mensal.

“Este me adaptei, mas a 
grande quantidade de hormônios 
não me agradava, porque afetou 
a minha saúde. Então comecei 
a pesquisar sobre o DIU e optei 
por conta de não correr o risco 
de esquecimento, a quantidade 
de hormônios é menor, pois vai 
liberando eles aos poucos. Achei 
bem mais prático, seguro e sau-
dável”, opina.

Ela soube que o governo dis-
tribuía gratuitamente por inter-
médio de uma atendente do pos-
to de saúde. “Acredito que não 
seja muito divulgado, pois nunca 
vi propagandas do governo sobre 
isso, tanto que me surpreendi 
com a informação”. Sinara mar-

cou a consulta de rotina com a 
ginecologista, que solicitou o 
exame endovaginal, colonosco-
pia e citologia oncótica. Para a 
administradora, a maior dificul-
dade foi a marcação dos exames.

“Eles demoram para serem 
marcados e feitos pelo SUS. Exis-
te a possibilidade de fazê-los par-
ticulares para agilizar o processo, 
porém o valor deles particulares 
é alto, então optei por aguar-
dar o SUS, porque não era uma 
situação de urgência”, comenta, 
lamentando o fato de que já faz 
dois anos que está no aguardo, 
desde a primeira consulta. Po-
rém, Sinara não se arrepende de 
esperar. “É de graça. Seria bem 
mais caro se fosse particular, tan-
to os exames quanto o DIU em 
si”, conclui.   

Enquanto a pílula tem um ín-
dice de falha de 6%, o índice do 
DIU oscila entre 0,2% e 0,8%. Eles 
são reversíveis, porque podem 
ser removidos, e duram cinco 
anos em média.   

Mulheres interessadas em implantarem  o DIU devem procurar uma unidade básica 
de saúde

Projeto de lei autoriza uso 
de adereços culturais em 
fotos de documentos

Um projeto de lei busca asse-
gurar aos cidadãos o direito de usar 
adereços ligados à sua identidade 
cultural nas fotografias de documen-
tos oficiais. Caso seja aprovado, o 
projeto criado pelo senador Antonio 
Carlos Valadares (PSB-SE), permitirá o 
uso de turbante, chapéu, quipá, véu, 
ou qualquer outro elemento que ex-
presse relação com uma comunidade 
ou tradição cultural reconhecida pela 
sociedade brasileira, nas fotos de car-
teiras de identidade e de motorista.

O texto do projeto (PLS 
104/2017) foi apresentado em abril, e 
encaminhado para exame na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidada-

nia (CCJ), onde receberá decisão ter-
minativa. Se aprovado, poderá seguir 
diretamente para avaliação na Câma-
ra dos Deputados, a menos que haja 
recurso para votação final no Plenário 
do Senado. A relatora na CCJ é a se-
nadora Lídice da Mata (PSB-BA), que 
apresentará o texto para embasar a 
discussão e votação da matéria pelos 
colegas.

A Procuradoria-Geral do Esta-
do do Rio de Janeiro já autoriza o 
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran) a permitir aos fluminenses o 
uso de fotos com elementos de ves-
tuário relacionados à sua fé religiosa 
ou cultura.

Senado tem projeto para autorização de adereços em documentos de identidade

Unidade móvel de saúde volta 
a atender nos bairros

Nesta semana a Unidade Móvel 
de Saúde voltou a atender nos bair-
ros. São disponibilizadas 11 consul-
tas médicas, duas consultas para 

mostrar exames e duas consultas de 
urgência. O atendimento é realiza-
do por um médico e um técnico de 
enfermagem que presta auxílio.

A Unidade Móvel é um ônibus 
adaptado que percorre os bairros e 
o interior do município, onde ainda 
não possuem unidades de saúde. O 
atendimento será realizado de se-
gunda a quarta conforme o crono-
grama.

O veículo também terá atua-
ção semelhante às UBSs, no sentido 
de fornecer orientações básicas de 
saúde, consultas e encaminhamen-
to para as mais diversas complexi-
dades de exames, cirurgias ou espe-
cialidades médicas.

Cronograma:
Segunda-feira:
Tarde: Eulália
Terça-feira:
Manhã: Cembranel
Tarde: Glória
Quarta-feira:
Manhã: São Luiz das Antas / 40 
da Graciema (quinzenalmente)
Tarde: São João

O atendimento será realizado de segunda a quarta conforme o cronograma.



PIS/Pasep começará a ser 
pago nesta quinta-feira

Uma boa notícia para quem 
trabalhou com a carteira assinada 
em 2016: o PIS/Pasep 2017 vai co-
meçar a ser pago pelo governo na 
quinta-feira (27). Os requisitos para 
o trabalhador receber o benefício 
são: ter trabalhado pelo menos 30 
dias com carteira assinada no ano 
de 2016 tendo recebido até 2 salá-
rios mínimo mensais, ser cadastra-
do no PIS ou no Pasep há pelo me-
nos 5 anos e ter seu nome na RAIS, 
documento repassado anualmente 
pelas empresas ao Ministério do 

Trabalho.  
O calendário de pagamento é 

de acordo com o mês de nascimen-
to do trabalhador, ou seja, come-
çam a receber a partir do próximo 
dia 27 aquelas pessoas que nasce-
ram no mês de julho e assim su-
cessivamente. Os pagamentos são 
realizados pela Caixa Econômica 
Federal. Já os servidores públicos 
que fazem jus ao Pasep recebem 
pelo Banco do Brasil e costumam 
ter o valor depositado em conta 
quando são correntistas do Banco. 

O valor a ser recebido é pro-
porcional ao número de meses tra-
balhados. Só receberá o valor inte-
gral de um salário mínimo (R$937) 
quem trabalhou os 12 meses do ano 
interior. Veja a seguir o valor a ser 
recebido de acordo com os meses 
ou dias trabalhados:

Meses trabalhados em 
2016 e o valor do abono
1 ( 30 a 44 dias) - R$ 79,00
2 (45 a 74 dias) - R$ 157,00
3 (75 a 104 dias) - R$ 235,00
4 (105 a 134 dias) - R$ 313,00
5 (135 a 164 dias) - R$ 391,00
6 (165 a 194 dias) - R$ 469,00
7 (195 a 224 dias) - R$ 547,00
8 (225 a 254 dias) - R$ 625,00
9 (255 a 284 dias) - R$ 703,00
10 (285 a 314 dias) - R$ 781,00
11 (315 a 344 dias) - R$ 859,00
12 (345 a 365 dias) - R$ 937,00

Trabalhadores que têm direito ao Pasep 
têm até junho de 2018 para sacarem 
abono

Beneficiários do PIS recebem pela Caixa 
Econômica Federal

Calendário de pagamento do PIS

Calendário de pagamento do PASEP
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Mais de 2 mil pessoas prejudicadas com fechamento 
de agências dos correios de São Valentim e Barracão
Segundo gerente dos Correios, serviço deve estar normalizado até o final 
da próxima semana

Após mais de duas semanas com 
as localidades de São Valentim e Bar-
racão sem agências dos Correios e 
mais de 2 mil pessoas prejudicadas 
com a falta do serviço, a comunida-
de pode estar próxima de ter o ser-
viço de volta. Segundo o gerente dos 
Correios de Bento Gonçalves, Lúcio 
Nogueira, que não quis entrar em de-
talhes, o serviço foi suspenso devido 
a uma portaria do Ministério das Co-
municações.

“Pelo último senso distritos com 
menos de 500 habitantes não teriam 
obrigatoriedade de ter um posto de 
correios. Mas graças a participação 
da comunidade nos próximos dias as 
agências devem ser reabertas”, diz.

O fechamento de 250 agên-
cias no país

Em meio a uma grave crise finan-
ceira, os Correios anunciaram o fecha-
mento de 250 agências neste ano, em 
todo o país. Algumas unidades serão 
incorporadas a outras, em municípios 

com mais de 50 mil habitantes.
A estratégia de corte de des-

pesas envolve também um plano de 
desligamento voluntário para apo-
sentados, lançado em janeiro, visan-
do a saída de empregados com mais 
de 55 anos que já possuem alguma 
aposentadoria.

Os Correios fecharam o ano pas-
sado com prejuízo em torno de R$ 2 
bilhões, após registrar perdas de R$ 
2,1 bilhões em 2015.

Recentemente, o presidente da 
empresa, Guilherme Campos, disse, 
em evento no Ministério do Planeja-
mento, que não adianta deter o mo-
nopólio postal no Brasil hoje porque 
“ninguém mais manda carta”. A parte 
lucrativa do negócio, a entrega de en-
comendas, possui forte concorrência.

Segundo o gerente dos Correios de Bento 
Gonçalves, Lúcio Nogueira, o serviço 

foi suspenso devido a uma portaria do 
Ministério das Comunicações

Caixa alerta para última
semana de saque de contas 
inativas do FGTS

Acaba na próxima segunda-feira 
(31) o prazo para saque das contas 
inativas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa 
Econômica Federal informa que o 
beneficiário que não retirar os valo-
res até data, só vai poder fazê-lo em 
outras situações previstas em lei.

No momento, já não há mais 
restrições de saque pela data de 
nascimento, uma vez que todos os 
lotes já foram liberados. Um balanço 
feito pelo banco aponta que 82% das 
30,2 milhões de pessoas beneficia-
das já sacaram os recursos.

Os trabalhadores que pediram 

demissão ou foram demitidos por 
justa causa até 31 de dezembro de 
2015 podem sacar. Os valores de-
positados em contratos vigentes 
de trabalho, ou seja, pela empresa 
na qual o profissional trabalha atu-
almente, só poderão ser sacados se 
ele for demitido sem justa causa, ou 
para uso do dinheiro na compra da 
casa própria, ou aposentadoria, por 
exemplo.

É importante ter em mãos o do-
cumento de identificação e a Cartei-
ra de Trabalho, ou outro documento 
que comprove a rescisão do contra-
to.

FGTAS/Sine oferece 27 novas 
vagas na cidade

A Fundação Gaúcha do Trabalho 
e Ação Social (FGTAS/Sine) está ofe-
recendo 27 novas vagas de trabalho 
esta semana, em Bento Gonçalves.

Os postos são para Almoxarife 
(1), Assistente administrativo (1), 
Auxiliar de mecânico de autos (1), 
Desenhista copista (1), Designer 
gráfico (1), Eletricista (4), Emprega-
do doméstico que more no trabalho 
(1), Instalador de equipamentos de 
áudio (1), Lavador de veículos (1), 
Mecânico (1), Montador de má-
quinas (1), Operador de tesoura 
mecânica e máquina de corte, no 
acabamento de chapas e metais (1), 
Operador eletromecânico (1), Pintor 
de móveis a pistola (1), Professor de 
administração (1), Sinaleiro- orien-
tação de guindastes e equipamen-

tos similares (1), Técnico de edifica-
ções (1), Técnico em segurança do 
trabalho (1), Vendedor interno (1) 
e Vendedor pracista (1). Ainda, são 
oferecidas três vagas exclusivas PCD 
ou Reabilitado INSS: para atendente 
de loja (1) e auxiliar de linha de pro-
dução (2). 

Interessados devem compare-
cer à agência portando a  a Cartei-
ra de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), na Rua Marechal Floriano, 
142, no Centro da cidade, entre às 
8h e às 12h. O atendimento aos inte-
ressados nas vagas é das 8h às 12h. 
É necessário ter em mãos a Cartei-
ra de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS). Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (54) 3452 
4824.

Novas vagas estão disponíveis esta semana em Bento Gonçalves

Trabalhadores devem sacar valor até a próxima segunda-feira
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O reaquecimento de vendas 
do primeiro semestre é come-
morado por duas das maiores 
concessionárias da cidade. A Flo-
rauto aumentou em torno de 36% 
o volume de vendas do primeiro 
semestre deste ano, na compa-
ração com o mesmo período do 
ano passado. Segundo o Gerente 
de Vendas, Jones Lanzzarini, em 
alguns modelos específicos como 
o Ford KA, houve um aumento em 
volume de vendas acima de 80%.

Lanzzarini comemora o atu-
al momento da concessionária. 
“Começamos bem o ano  em 
vendas em todos os modelos. 
No segundo trimestre, mudamos 
para nossa nova loja em busca 
de melhorar nosso ambiente de 
atendimento ao cliente. Isso fez 
com que nosso fluxo de clientes 
aumentasse e também nosso vo-
lume de vendas”, afirma. Para o 
segundo semestre deste ano, a 
projeção é manter um nível exce-
lente de negócios, se destacando 
entre as melhores concessionárias 
da região.

“Pretendemos manter um 
crescimento no volume de vendas 
que fica em torno de 35% acima 
do mesmo período de 2016”, 
planeja. A nova loja da Florauto 
tem atraído, conforme destaca o 
gerente, novos clientes, que em 
busca de qualidade, optam por 
um modelo Ford. Ainda para este 
ano, é aguardado o lançamento 
de novos modelos de veículos.

“Temos a nova Ecosport que 
chega neste segundo semestre 
trazendo muitas novidades. Com 
todas as novidades e produtos 
que temos, desde os modelos Ka 
e ka+, New Fiesta Hacth, Focus 
Hacht e Fastback, Fusion, Ranger 
e Edge, ainda com a chegada do 
New Fiesta Sedan, que são pro-
dutos globais e estão muito ali-
nhado com o publico, planejamos 
crescer ainda mais”, projeta.

Ainda segundo Lanzzarini, 

“nosso setor de peças e oficina é 
alinhado ao padrão global Ford. 
Sem dúvida, temos ótimos moti-
vos para estarmos otimistas quan-
to a este segundo semestre, além 
de deixar nossos clientes satisfei-
tos”.

O primeiro Quick Lane 
no Brasil

O primeiro Quick Lane do 
Brasil foi inaugurado em 2014 em 
São Bernardo do Campo, São Pau-
lo. O serviço oferecido em Bento 
é o primeiro da região Sul. Entre 
os trabalhos realizados estão tro-
ca de pneus, óleo, filtros, amorte-
cedores, freios, alinhamento, ba-
lanceamento e também revisões.

O conceito surgiu nos Esta-
dos Unidos, onde há mais des-
ses 600 pontos. No Brasil, a Ford 
inaugurou 26 destes autocentros 
em 2014 e pretende chegar a 150 
até 2018. Eles vão funcionar tan-
to em instalações integradas às 
concessionárias quanto em locais 
separados, caso em que poderão 
atender também veículos de ou-
tras marcas.

Vendas na Nissan
aumentam em torno de 

50% no primeiro
semestre

De acordo com o gerente da 
Nissan, Daniel Dorneles, o primei-
ro semestre deste ano teve um 
aumento de 50% com relação ao 
mesmo período do ano passado. 
Segundo ele, os carros mais ven-
didos da concessionária são acima 
de R$ 50 mil. “Vendemos muitos 
carros na faixa de R$ 90 a R$ 100 
mil reais. A parte do setor auto-
motivo que mais sentiu a crise, foi 
de veículos populares”, avalia.

O gerente diz que diminuiu 
de forma considerável o volume 
de vendas de carros populares. 
“Classe B e C é a que mais sentiu. 
Quem tinha o hábito de financiar 
sumiu um pouco do mercado. A 
maioria dos negócios é à vista. A 
nossa ideia é aumentar em mais 
de 20% no volume de vendas”, 
afirma.

As vendas do segundo semes-
tre devem continuar aquecidas, ao 
menos é o que almeja o gerente. 
“A ideia é aumentarmos em mais 
de 20% no volume de vendas. Va-
mos receber ainda o novo modelo 
da Frontier. Só nesse semestre já 
chegou três modelos da Kicks na-
cional”.

Concessionárias aumentam em 
mais de 30% o volume de vendas
A Florauto teve um aumento de quase 40%, enquanto que a Nissan
vendeu em torno de 50% mais que o primeiro semestre do último ano

Comitiva visita obras da
nova sede do CIC-BG

O Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-
-BG) deve apresentar à comunidade 
a nova sede no final de novembro. O 
projeto de construção  foi anunciado 
em dezembro de 2015, fruto de uma 
aliança entre o CIC-BG, Sindicato das 
Indústrias do Mobiliário de Bento 
Gonçalves (Sindmóveis) e Associação 
das Indústrias de Móveis do Estado 
do Rio Grande do Sul (Movergs), que 
usufruirão do prédio.

Além dessas três entidades, 
também ASCON, SEGH, SIMPLAV e 
SINDIBENTO já confirmaram a aqui-
sição de salas no imóvel para abrigar 
suas sedes administrativas.

As obras do prédio já estão en-
trando para a fase final. Na quinta-
-feira (20), gestores que presidiram 
o CIC-BG em gestões anteriores visi-
taram o edifício, acompanhados do 
atual presidente, Laudir Piccoli. 

“Estamos compartilhando a pré-
via daquela que será uma das mais 
expressivas realizações na história 
centenária do Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves. Essa conquista está ga-
nhando contornos reais graças à 
dedicação de cada presidente e da 

colaboração de todas as diretorias 
que ajudaram a escrever a história 
da entidade. Por isso, é um orgulho 
compartilhar com eles a materializa-
ção desse sonho coletivo que, sem 
dúvida, contribuirá de forma muito 
expressiva para fortalecer a união e 
estimular o trabalho cooperativado 
entre as entidades representativas 
da região. Prova disso é também, a 
união entre CIC-BG, Movergs e Sin-
dmóveis, coligados em um exemplo 
de integração que tornou  muito 
mais fácil alcançar os objetivos pro-
postos”, avalia o presidente.

A comitiva foi recepcionada 
pelo diretor da Construtora Poletto, 
Cedamir Poletto, que executa a obra. 
O complexo possui 5,2 mil metros 
quadrados de área construída, eleva-
dores, garagem e conta com quatro 
pavimentos que abrigarão área ad-
ministrativa, salas e auditório para 
700 pessoas.

Esse, aliás, é um dos destaques 
da engenharia da obra, devido ao 
uso de vigas de concreto protendi-
do, utilizado em pontes e viadutos, 
o espaço consegue manter amplos 
vãos livres, sem a interferência de 
pilares estruturais.

Comitiva de ex-gestores e atual presidente, Laudir Picolli, foi recepcionada pelo 
diretor da Construtora Poletto, Cedamir Poletto

Nova sede deve ser entregue no final de novembro

 Complexo conta com 5,2 mil metro quadrados de área construída Em alguns modelos específicos como o Ford KA, houve um aumento em volume de vendas acima de 80%

O Kicks é um dos modelos mais vendidos na concessionária da Nissan



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 19246: JOSÉ SIMÕES DE OLIVEIRA, viúvo, vigia apo-
sentado, natural de Nova Prata-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e IRENE SCHWALBERT, divorciada, diarista, na-
tural de Chapada-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Separação Obrigatória de Bens.
Edital nº 19247: MATHEUS LOURENÇO ACCORSI, solteiro, analista 
comercial, natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e SAYONARA BASTOS VIANA, divorciada, assistente 
administrativo, natural de Pacoti-CE, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19248: JOSÉ RICARDO DA SILVA ANDRADE FILHO, solteiro, 
atleta, natural de Maceió-AL, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e FRANCINE SILVEIRA CARVALHO, solteira, administradora de 
empresas, natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19249: MARCELO CAMPOS ORTIZ, divorciado, ven-
dedor, natural de São Borja-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e ALICE BATISTA, solteira, vendedora, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens. 
 

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

Bento Gonçalves, 25 de julho de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
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Adele Maria Boninsegna Var-
nier, do lar, filha de  Lodovico Bonin-
segna e Amalia Lovisa, nascida em 
26/02/1925,  falecida em 16/07/2017, 
natural de Monte Belo do Sul, mora-
dora de Bento Gonçalves, Viúva

Salézio Luiz Ferreira, empre-
sário aposentado, filho de Luiz An-
tonio Ferreira e Adelina Angélica 
Ferreira, nascido em  21/12/1947, 
falecido em 16/07/2017, natural de 
Araranguá-SC, ,morador de Bento 
Gonçalves, Casado 

Jorge Luiz Zingali, hoteleiro 
aposentado, filho de Osvaldo Zingali 
e Renate Winter Zingali, nascido em 
28/12/1955, falecido em 16/07/2017, 
natural de Vacaria, morador de Ben-
to Gonçalves, Separado 

Edson Rocha de Souza, auxiliar 
de carga e descarga, filho de Édison 
Carlos de Souza e Ana Maria Rocha, 
nascido em  23/09/1990, falecido em  
15/07/2017, natural de Feliz, mora-
dor de Bento Gonçalves, Solteiro 

Flora Fátima Lima Pereira, do 
lar, filha de Amadeu Hoffmann Pe-
reira e Jovita de Lima Pereira, nas-
cida em 11/08/1956, falecida em 
13/07/2017, natural de Lagoa Ver-
melha, moradora de Nova Prata, 

Divorciada

Pedro Plischi, industriário apo-
sentado, filho de João Plischi e Itelvi-
na Corteze, nascido em 03/12/1942, 
falecido em 19/07/2017, natural de  
Nova Prata, morador de Bento Gon-
çalves, Viúvo 

Ignez Cembranel Piuco, do lar 
aposentada, filha de Severino Cem-
branel e Herminia Puerari Cembra-
nel, nascida em 05/05/1928, falecida 
em 19/07/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva

Pedro da Silva, enfermeiro apo-
sentado, filho de Maurilio da Silva 
e Georgina da Silva, nascido em 
27/06/1948, falecido em 20/07/2017, 
natural de  Nova Prata, morador de-
Bento Gonçalves, Casado

Lino José Braido, agricultor 
aposentado, filho de Augusto Braido 
e Emilia Soligo Braido, nascido em 
21/04/1929, falecido em 20/07/2017, 
natural de Roca Sales, morador de-
Bento Gonçalves, Casado 

Norma Therezinha Basso De 
Rossi, do lar, filha de Alderico Giuse-
ppe Basso e Maria Zoller, nascida em 
02/10/1930, falecida em 22/07/2017, 
moradora de Bento Gonçalves, Viú-

va
Nadir Ana Romagna Tarzo, do 

lar aposentada, filha de Arlindo Bar-
tolomeo Romagna e Rosa Dosolina 
Carer, nascida em 24/05/1934, fale-
cida em 21/07/2017, moradora de 
Bento Gonçalves, Viúva 

Teresinha Vons Gava, do lar, fi-
lha de Felix Vons e Albina Romanini 
Vons, nascida em 27/11/1941, faleci-
da em 22/07/2017, moradora deBen-
to Gonçalves, Viúva

Olinda Aurora Dalzochio, cos-
tureira aposentada, filha de Paulino 
Dalzochio e Reingarda Gobbato, 
nascida em 01/11/1927, falecida em 
22/07/2017, natural de Farroupilha, 
moradora de Bento Gonçalves, Sol-
teira 

 
Norma Picinini Valduga, do 

lar aposentada, filha de Amadeu 
Picinini e Teresa Acco, nascida em 
06/08/1920, falecida em 22/07/2017, 
natural de Bento Gonçalves, mora-
dora de Porto Alegre, Viúva 

Victoria Faligurski, do lar apo-
sentada, filha de Pedro Faligurski 
e Casemira Faligurski, nascida em 
17/02/1935, falecida em 23/07/2017, 
natural de Nonoai, moradora deBen-
to Gonçalves, Solteira

geral

Lei Maria da Penha comemora onze anos, mas 
nem todas as vítimas seguem acompanhamento

Em sete de agosto de 2006, a 
Lei  Nº 11.340 entrava em vigor em 
todo o Brasil, com o intuito de coibir 
a violência doméstica e familiar con-
tra a mulher. Neste ano, é comemo-
rado 11 anos de vigência. A delegada 
Maria Isabel Zerman, titular da Dele-
gacia da Mulher, afirma que no pri-
meiro semestre deste ano foram 585 
inquéritos remetidos, 469 restau-
rados, 7 armas apreendidas (e mais 
300 cartuchos de calibres diversos), 
29 Mandatos de Busca e Apreensão 
cumpridos, 4 prisões preventivas, 3 
prisões em flagrante, 20 acompanha-
mentos a vítimas e 18 diligências re-
lacionadas a estupro (busca de ima-
gens, oitivas). As vítimas de agressão 
têm idades entre 20 e 30 anos.

“Há um maior número de Ocor-
rências registradas, tendo em vista 
a criação de Órgãos especializados 
no atendimento e à proteção da 
mulher”, avalia Maria Isabel. No en-
tanto, a coordenadora da Coordena-
doria da Mulher e do Centro Revivi, 
Regina Zanetti, aponta uma redução 
nos números de atendimentos entre 
2015 e 2016. No primeiro, foram 
839 atendimentos, enquanto no se-
gundo, foram 792 (-47). Já nos seis 
primeiros meses de 2017, foram 275 
atendimentos diretos e 768 buscas 
ativas.

Regina explica o porquê das di-
ferenças entre os números da Dele-
gacia e do Centro Revivi. “A demanda 
dos atendimentos é relativa, visto 

que a vítima mesmo sendo encami-
nhada pela Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher (DEAM) 
e, ou Poder Judiciário, muitas vezes 
acredita não precisar dos serviços, 
entendendo que só o registro é im-
portante, e desta maneira não procu-
ra o serviços espontaneamente”.

A unidade é responsável pelo 
atendimento psicossocial e aconse-
lhamento jurídico a mulheres que 
vivenciam a violência, orientando e 
encaminhando mulheres em situa-
ção de violência física, psicológica, 
social, moral, sexual e doméstica.

 “Realizamos busca ativa, atra-
vés de contato telefônico ou visitas 
domiciliares, a fim de apresentar e 
sensibilizar a vitima da importância 
do acompanhamento, o importan-

te é a vítima ter conhecimento que 
existe uma Rede de Proteção a sua 
disposição”, comenta Regina. “É di-
fícil a vitima se reconhecer perante 
a violência, está fragilizada e acre-
ditam que só o registro é suficiente 
para não ocorrer novas violências. 
Diante disso elas vem para o atendi-
mento mas já com a intensão de não 
prosseguir, devido aos argumentos 
antes expostos”, pontua.

“Gostaríamos de acompanhar a 
todas, pois sabemos da importância 
mas por outro lado não podemos 
obrigar a isso. Toda vítima tem seu 
momento certo de nos procurar no-
vamente”. No dia 07 de agosto, a 
pasta vai comemora 11 anos da san-
ção da Lei Maria da Penha com ativi-
dades na praça Via Del Vino.

História de Maria da Penha
A Lei é mais conhecida como Maria 
da Penha, por causa de uma mul-
her de mesmo nome, que foi agre-
dida pelo marido em 1983. Maria da 
Penha Maia Fernandes levou um 
tiro nas costas de Marco Antonio 
Heredia Viveros que a deixou para-
plégica, além de ter sido vítima de 
outro atentado algum tempo depois.
Dessa vez, ele tentou eletrocutá-
la, mas foi impedido pela babá das 
filhas. Um ano depois dos fatos, 
Viveros foi detido, mas, alegando 

inocência, foi liberado. Em 1991 ele 
foi ao tribunal e foi condenado a 15 
anos de prisão. Entretanto, o julga-
mento foi anulado.
Cinco anos depois, ele foi para o 
segundo julgamento, no qual foi con-
denado a dez anos e seis meses de 
reclusão, mas ganha o direito de re-
correr em liberdade. O agressor foi 
preso somente dezenove anos de-
pois da agressão, entretanto cumpriu 
menos de 1/3 da pena em regime 
fechado.

Maria da Penha sofreu dois atentados do ex-marido



Jornal Gazeta - terça-feira, 25 de Julho de 2017 09geralJornal Gazeta - terça-feira, 25 de Julho de 2017



Jornal Gazeta - terça-feira, 25 de Julho de 201710 saúde

Anvisa dá parecer contrário à
liberação do cultivo de maconha 
medicinal e estuda regulamentação
Grupo de trabalho faz reuniões internas e analisa normas em países 
como Holanda, Chile e EUA. Órgão incluiu Cannabis em lista de plantas 
medicinais e aprovou 1º remédio a base de maconha no país

A Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) protocolou no 
STF (Supremo Tribunal Federal) pa-
recer contrário à liberação do cultivo 
de maconha para fins científicos ou 
medicinais. No documento enviado 
na última quinta-feira (20), o órgão 
diz que, antes, o tema deve ganhar 
regulamentação ou projeto específi-
co.

Segundo a Anvisa, atividades 
técnicas estão sendo conduzidas 
para propor uma regulamentação 
específica para essa finalidade. Um 
grupo de trabalho, ainda em estágio 
inicial, tem realizado reuniões inter-
nas e com autoridades sanitárias de 
outros países, como Israel, Canadá, 
Holanda, Chile e Estados Unidos, 
para verificar como o tema é tratado 
fora do Brasil.

Os resultados parciais das dis-
cussões foram apresentados em reu-
nião em junho com representantes 
da Casa Civil, Polícia Federal e os 

ministérios da Saúde e da Justiça. 
A agência afirma ainda que preten-
de convidar pesquisadores e outras 
instituições ligadas ao assunto para 
participar do debate.

No parecer ao STF, a Anvisa cita 
efeitos e riscos da maconha, como 
problemas pulmorares, cardiovas-
culares e psiquiátricos. O texto diz 
que, como “trata-se de uma planta 
com potencial de desvio para ca-
nais ilícitos”, a liberação do cultivo 
deve levar em conta fatores como os 
efeitos, locais de plantio, controle, 
segurança, formas de entrega, cadas-
tro e acompanhamento dos pacien-
tes, gerenciamento de dados sobre 
a atividade, custos e qualidade do 
produto.

Decisões anteriores
Em maio deste ano, a Anvisa in-

cluiu a Cannabis sativa na Lista Com-
pleta das Denominações Comuns 
Brasileiras (DCB) sob a categoria de 

“planta medicinal”. Trata-se de uma 
lista que define os nomes oficiais de 
fármacos, princípios ativos, plantas 
medicinais e outras substâncias de 
interesse médico no país.

O órgão aprovou, em janeiro de 
2017, o registro do primeiro remédio 
à base de maconha no Brasil. Com o 
nome comercial Mevatyl, o medica-
mento contém tetraidrocanabinol 
(THC) em concentração de 27 mg/mL 
e canabidiol (CBD) em concentração 
de 25 mg/mL. A droga já é aprovada 
em outros 28 países, incluindo Esta-
dos Unidos, Canadá, Alemanha, Dina-
marca, Suécia, Suíça e Israel, onde é 
conhecido por Sativex.

O medicamento é indicado para 
pacientes adultos com espasticidade 
de grave a moderada relacionada à 
esclerose múltipla, que não respon-
dam a outros medicamentos e que 
demonstrem uma boa resposta ao 
Mevatyl após um período inicial de 
tratamento.

Em 2016, a Anvisa autorizou a 
prescrição e manipulação de medica-
mentos a base de Cannabis. A autori-
zação vale tanto para medicamentos 
registrados na Anvisa que contenham 
as substâncias quanto para produtos 
que contenham as substâncias a se-
rem importados em caráter de ex-
cepcionalidade para tratamento de 
pacientes brasileiros.

Em janeiro de 2015, a agência já 
tinha decidido retirar o canabidiol da 
lista de substâncias de uso proscrito, 
o que abriu caminho para que a co-
mercialização de medicamentos com 
a substância fosse facilitada no país. 
Desde então, está em curso uma fle-
xibilização da importação de medica-
mentos contendo as substâncias.

Também já existem decisões da 
justiça brasileira que autorizam famí-
lias a cultivarem maconha para tratar 
doenças.

Os resultados parciais das discussões foram apresentados em reunião em junho com 
representantes da Casa Civil, Polícia Federal e os ministérios da Saúde e da Justiça

Por trás do diabetes pode estar 
a hepatite C Por trás do diabetes 
pode estar a hepatite C
Pessoas com hepatite C têm uma probabilidade 
4 vezes maior de desenvolver diabetes tipo 2, de 
acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia

Embora pouca gente saiba, pes-
soas com hepatite C têm uma proba-
bilidade quatro vezes maior de de-
senvolver diabetes tipo 2, de acordo 
com a Sociedade Brasileira de Hepa-
tologia. Por outro lado, a resistência 
à insulina, sintoma característico do 
diabetes, também agrava o desenvol-
vimento da hepatite.

O mais crítico dessa relação é 
que a hepatite C é uma doença sistê-
mica e silenciosa: 70% das pessoas in-
fectadas não sabem que têm a doen-
ça, já que, em 90% dos casos, não há 
sintoma inicial de infecção, segundo 
dados do Ministério da Saúde. Isso 
significa que a doença pode evoluir 
de forma crônica ao longo de 25 a 
30 anos no fígado, sem que o por-
tador perceba sua presença. Nessa 
fase avançada, as consequências mais 
conhecidas da infecção são cirrose e 
câncer de fígado. No entanto, esses 
não são os únicos males que ela pode 
causar.

Relação dupla
O vírus é capaz de interferir na 

efetivação dos níveis de insulina, 
substância que controla o açúcar no 
sangue, dificultando o metabolismo 
da glicose. Essa alteração faz com 
que o corpo entenda que precisa 
produzir mais insulina para manter o 
nível normal de açúcar. Isso significa 
que, aos poucos, os portadores vão 
desenvolvendo resistência à insulina 
e, depois, intolerância à glicose, fase 
em que a pessoa se torna propensa 
ao diabetes.

Segundo Edison Parise, profes-
sor de gastroenterologia na Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp), 
vários estudos populacionais nos 
Estados Unidos mostraram maior re-
sistência à insulina em portadores de 
hepatite. A resistência à insulina tam-
bém aumenta o o acúmulo de gordu-
ra no fígado (esteatose), o que acaba 
piorando a progressão da hepatite C, 
em uma reação em cadeia entre as 
duas doenças.

O grande problema é que, como 
a maior parte das pessoas não sabe 
que tem o vírus, muitos dos que re-
cebem diagnósticos da alteração me-
tabólica não sabem que ela pode ter 
sido desencadeada pela hepatite C, 
dificultando o tratamento. A popula-
ção mais vulnerável, segundo Fabio 
Marinho, diretor da Sociedade Bra-

sileira de Hepatologia, está na faixa 
etária entre  40 e 60 anos, já que, até 
1989, quando o vírus foi descoberto, 
sua transmissão por transfusão san-
guínea era comum.

Importância do diagnóstico
“Tratar a hepatite C reduz as 

chances de diabetes tipo 2 e, caso a 
pessoa já tenha desenvolvido a doen-
ça, diminui as complicações, acelera o 
tratamento e economiza recursos, ao 
reduzir a necessidade de transplan-
te”, afirma Parise.

“Fazendo um diagnóstico mais 
precoce, a gente consegue instituir 
um tratamento mais precoce. O pró-
prio governo dispõe de um arsenal 
[de medicamentos] importante para a 
cura”, reitera Sérgio Cimerman, pre-
sidente da Sociedade Brasileira de 
Infectologia.

Tratamento
É importante que o diabético sai-

ba se tem o vírus C para poder pre-
venir possíveis complicações renais e 
cardiovasculares. No ranking de paí-
ses com mais portadores de diabetes, 
o Brasil está em quarto lugar. E o nú-
mero de portadores pode aumentar 
dentro dos próximos 25 anos.

Hepatite C
Estima-se que o Brasil tenha dois 

milhões de pessoas com a doença. En-
tre elas, menos de 15% são diagnosti-
cadas e menos de 10% foram tratadas. 
Entre os países que representam 80% 
dos casos de hepatite C no mundo, o 
Brasil está em oitavo lugar – atrás dos 
Estados Unidos, com a China lideran-
do o ranking.

Apesar da doença ter 95% de 
chance de cura com um tratamento 
que dura entre três e seis meses, a 
taxa de mortalidade se aproxima da 
tuberculose e já ultrapassou a do HIV, 
segundo a OMS. Considerando as pos-
síveis complicações da doença, esses 
dados podem piorar. De acordo com 
Luiz Turatti, presidente da Sociedade 
Brasileira de Diabetes, o desconheci-
mento é a principal causa de morte.

Atualmente, o grande desafio 
contra a doença é encontrar seus por-
tadores. Pensando nisso, a OMS criou 
o plano de erradicação da hepatite C 
– NOhep – que visa informar a popu-
lação, aumentar as taxas de tratamen-
to e eliminar a doença até 2030.

Até mesmo parte da comunidade médica desconhece a relação entre a hepatite C e o 
diabetes tipo 2

Disfunção erétil ocorre em metade dos 
homens com diabetes
O alto nível de glicose no sangue pode comprometer os vasos
sanguíneos, levando à impotência sexual. Segundo o estudo, 66,3%
tinham a diabetes tipo 2

De acordo com um novo estudo, 
publicado no periódico científico Dia-
betic Medicine, a disfunção erétil afeta 
mais da metade dos homens com diabe-
tes. Ao todo, 52,5% homens diabéticos 
sofrem com a condição. Do total, segun-
do a pesquisa, 66,3% possuem diabetes 
tipo 2 e 37,5% do tipo 1.

Estudos anteriores já indicaram 
que a diabetes pode comprometer os 
nervos e vasos sanguíneos necessários 
para a ereção. Agora, os pesquisadores 
acreditam que os novos resultados po-
dem incentivar os homens que sofrem 
de diabetes a fazer exames e a buscar 
intervenções para o problema.

O estudo

Pesquisadores da Universidade de 
Padova, na Itália, analisaram dados de 
145 pesquisas que estudaram a relação 
entre a diabetes e a disfunção erétil. No 
total, 88.577 homens com os tipos 1 e 
2 da doença participaram do levanta-
mento.

Os resultados revelaram que ter 
diabetes aumenta significantemente o 
risco de desenvolver a impotência se-
xual.

Disfunção erétil
A dificuldade em manter a ereção 

ocorre por causa do comprometimento 
dos vasos sanguíneos, independente da 
produção de hormônios e dos estímu-
los suficientes. No entanto, ainda não se 

sabe por que os que possuem o tipo 2 
da doença são os mais afetados.

Os resultados revelaram que ter diabetes 
aumenta significantemente o risco de 
desenvolver a impotência sexual
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Número de óbitos por aids 
reduzem pela metade em dez anos

A Organização das Nações Uni-
das (ONU) divulgou na quinta-feira 
(20) dados mundiais sobre o vírus 
da aids. A doença foi a causa de 
óbitos de um milhão de pessoas em 
2016, quase metade do 1,9 milhão 
registrado em 2005.

Cerca de 53% de infectados  no 
mundo recebe tratamento (19,5 
milhões de pacientes), e o número 
de novas infecções pelo vírus HIV 
está em queda. No entanto, ainda 
não se pode afirmar que a epidemia 
está controlada.  

O avanço pode ser atribuído, 
em grande parte, por causa da 
melhora na difusão do tratamento 
antirretroviral. Ao todo, 1,8 milhão 
de pessoas foram infectadas no ano 
passado, o que equivale a uma con-
taminação a cada 17 segundos, em 
média. Queda pode ser explicada pela maior difusão do tratamento antirretroviral

Brasil adota novo implante para devolver audição
Um novo implante que devolve 

a audição para pacientes com sur-
dez parcial vai ser oferecido pelo 

Sistema único de Saúde (SUS). Co-
nhecido como prótese auditiva 
ancorada no osso, é indicado para 

pessoas com perda auditiva condu-
tiva, mista ou surdez unilateral. Na 
cirurgia, uma prótese de titânio, 
que mede de três a quatro milíme-
tros, é implantada no osso do crâ-
nio e transmite o som diretamente 
para o ouvido interno, sem precisar 
atravessar o canal auditivo.

A empresa dinamarquesa Oti-
con Medical,que desenvolveu o 
aparelho, informa que o aparelho 
capta ondas sonoras através de seu 
processador, localizado na orelha, 
como um fone de ouvido sem fio. 
Para realizar o procedimento, o pa-
ciente não precisa ficar internado 
muito tempo e nem tomar aneste-
sia geral.Aparelho serão gratuitos pela rede SUS

Estudo revela que um terço dos 
casos de demência é evitável
Relatório publicado na revista científica Lancet 
destaca os efeitos benéficos de intervenções 
não farmacológicas para pessoas com a doença

Controlar fatores do estilo de 
vida, como perda de audição, ta-
bagismo, hipertensão e depressão 
pode evitar um terço dos casos de 
demência no mundo, de acordo com 
um novo estudo publicado na revis-
ta científica Lancet.

O estudo fundamenta um rela-
tório da primeira Comissão de Pre-
venção e Assistência à Demência 
Lancet, que foi apresentado na Con-
ferência da Associação Internacional 
de Alzheimer de 2017. 

Além de revelar que um a cada 
três casos de demência é passível de 
prevenção, o relatório destaca tam-
bém os efeitos benéficos de inter-
venções não farmacológicas como 
contato social e exercícios para pes-
soas com a doença degenerativa. 
Longevidade: A Mongeral Aegon te 
ensina 7 cuidados essenciais para 
manter a saúde em dia Patrocinado 

Para produzir o relatório, a co-
missão reuniu 24 especialistas inter-
nacionais que fizeram uma revisão 
sistemática da pesquisa existente 
sobre o tema, com o objetivo de 
fornecer recomendações com base 
em evidências para o tratamento e 
prevenção da demência.

Cerca de 47 milhões de pessoas 
têm demência no mundo e estima-
-se que o número saltará para 66 mi-
lhões em 2030 e para 115 milhões 
em 2050, de acordo com os autores 
do estudo.

“Há um grande foco no de-
senvolvimento de medicamentos 
para evitar a demência, incluindo a 
doença de Alzheimer. Mas não po-
demos perder de vista os verdadei-
ros avanços que já alcançamos no 
tratamento da demência, incluindo 
as abordagens preventivas”, disse 
um dos membros da comissão, Lon 
Schneider, professor de psiquiatria 
e ciências comportamentais da Uni-
versidade da Carolina do Sul.

A comissão que elaborou o re-
latório identificou nove fatores de 
risco, em várias fases da vida, que 
aumentam a probabilidade de de-
senvolver demência.

Cerca de 35% dos casos de de-
mência – aproximadamente um a 
cada três – foram atribuídos a esses 

fatores de risco, segundo o relató-
rio.

Aumentar a educação durante a 
juventude e cuidar da perda de audi-
ção, da hipertensão e da obesidade 
durante a vida madura, a incidência 
de demência poderia ser reduzida 
pelo menos 20%, dizem os autores.

Na velhice, parar de fumar, tra-
tar da depressão, aumentar a ati-
vidade física, aprimorar o contato 
social e controlar a diabete poderia 
reduzir a incidência da demência 
em mais 15%, segundo o estudo.

“A potencial magnitude dos 
efeitos da redução desses fatores 
de risco sobre a demência é maior 
do que poderíamos imaginar com 
qualquer medicamento experimen-
tal que temos à disposição. Mitigar 
os fatores de risco nos fornece um 
caminho poderoso para reduzir a 
demência em nível global”, disse 
Schneider.

Terapia não farmacológica
A comissão também examinou 

o efeito de intervenções não farma-
cológicas para pessoas com demên-
cia e concluíram que elas têm um 
importante papel no tratamento, 
especialmente quando tentam con-
trolar a agitação e a agressão.

“Drogas antipsicóticas são 
normalmente usadas para tratar a 
agitação e a agressão, mas há uma 
preocupação considerável com es-
sas drogas, porque elas aumentam 
o risco de morte, de eventos car-
diovasculares adversos e infecções, 
sem falar da sedação excessiva”, 
afirmou Schneider.

As evidências indicaram que as 
intervenções psicológicas, sociais 
e ambientais, como a promoção 
do contato social e de atividades 
coletivas tiveram um resultado me-
lhor que os medicamentos antipsi-
cóticos para tratar os sintomas de 
agitação e agressão associados à 
demência.

O estudo mostrou ainda que 
intervenções não farmacológicas 
como terapia de estímulo cogniti-
vo de grupo e exercícios conferem 
também algum benefício à saúde 
mental dos pacientes.

Um a cada três casos de demência é passível de prevenção

Técnica inédita recupera audição de pacientes
Quatro pacientes já foram submetidos à cirurgia para colocar implante 
de prótese auditiva ancorada no osso. A técnica é inédita no Brasil

Uma técnica cirúrgica inédita no 
Brasil tem recuperado a audição de pa-
cientes. Quatro já foram submetidos à 
cirurgia para colocar implante de pró-
tese auditiva ancorada no osso, que é 
coberta pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Os procedimentos foram reali-
zados no Hospital das Clínicas Univer-
sidade de São Paulo (USP), no câmpus 
de Ribeirão Preto, por meio de técnica 
considerada revolucionária, nascida na 
Dinamarca e que já é usada em pelo me-
nos 25 países.

“A técnica, minimamente invasiva, 
é inédita no Brasil e em toda a Améri-
ca Latina. Em até 15 minutos é possível 
colocar o implante auditivo”, explica o 
médico otorrinolaringologista Miguel 
Hyppólito, responsável pelas cirurgias. 
Segundo ele, a cirurgia é feita em regi-
me ambulatorial, onde o paciente é ape-
nas sedado e tem a possibilidade de ir 
para casa no mesmo dia.

“Estou muito feliz porque agora 
vou poder realizar meu sonho de voltar 
a estudar”, conta Fábio José da Brito, de 
33 anos, que nasceu com perda auditiva 
e foi um dos pacientes operados. Ele diz 
que tentava estudar, mas não entendia 
o que a professora falava. Como tinha 
muita vergonha, isso o fez cursar só o 
1.º ano do ensino fundamental. “Agora 
é grande a expectativa de poder voltar 
à sala de aula.”

O procedimento consiste em fixar 
um implante de titânio na calota crania-
na, atrás da orelha. Podem se beneficiar 

da novidade pessoas com perda auditiva 
decorrente de problemas na orelha ex-
terna e com surdez média ou unilateral, 
incluindo, crianças.

O dispositivo transmite o som por 
condução óssea, em vez da aérea, usada 
por pessoas com audição normal. Para 
isso, um processador capta as ondas so-
noras, transforma em vibrações e trans-
mite diretamente para o ouvido interno.

“As pessoas acham que você não 
está dando atenção a elas. Mas, na 
verdades, você não entende o que elas 
falam”, explica a advogada Andrea Cris-
tina Zaninelo, de 34 anos, outra que fez 
a cirurgia por ter problema de surdez 
parcial.

Aos 22 anos, ela sofreu uma doença 
respiratória que afetou a sua audição e, 
antes de instalar o novo sistema, pas-
sou por um teste. “Você passa a ouvir 
coisas simples que nem imaginava que 
existiam, como o motor da geladeira.”O 
médico otorrinolaringologista Hyppólito 
afirma que em alguns casos o paciente 
pode ficar com a audição próxima à nor-
malidade. “A audição realmente pode 
melhorar muito.”

O aparelho é composto por um im-
plante de titânio de 3 ou 4 milímetros, 
além de um pilar, que fica junto à pele, 
e um processador de som que se encaixa 
a ele. O dispositivo pode ser removido 
para dormir ou tomar banho.

Exposição prolongada a volumes altos pode danificar audição de modo irreversível
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Autismo: os avanços científicos 
por trás de um grande enigma
Transtorno afeta 1 em cada 68 crianças. Em breve, uma tecnologia que 
ajuda na detecção precoce do transtorno estará disponível nos
consultórios pediátricos

Em 9 de setembro de 1930, 
nasceu Donald Triplett, no Missis-
sipi, Estados Unidos. Ele foi a pri-
meira pessoa que recebeu o diag-
nóstico oficial de autismo. O garoto 
tinha 4 anos quando, em uma carta 
de 33 páginas, o pai, Beamon, re-
latava o comportamento peculiar, 
desconectado dos familiares, com 
indícios de uma inteligência fora do 
padrão e alta capacidade de memo-
rização de seu filho ao psiquiatra 
Leo Kanner, chefe do departamento 
de psiquiatria infantil do Hospital 
Johns Hopkins, um dos mais respei-
tados especialistas daquele tempo.

“Ele nunca demonstra alegria 
quando vê o pai ou a mãe. Parece 
fechado em sua concha e vive den-
tro de si”, escreveu. Algum tempo 
depois, Kanner apontava para um 
distúrbio até então desconhecido, 
caracterizando uma síndrome es-
pecífica. As crianças observadas, 
segundo ele, tinham “lampejos de 
brilhantismo”, “uso distintivo de 
linguagem” e “desejo básico de so-
lidão e mesmice”. Era o transtorno 
do espectro autista, como é chama-
do atualmente pelos cientistas.

Calcula-se que, nos Estados 
Unidos, uma a cada 68 crianças 
tem autismo, com proporção de 
uma menina para quatro meninos. 
Desde que o ‘caso 1’ foi descrito, 
em 1943, o conhecimento sobre o 
transtorno, ainda misterioso, avan-
çou muito. Na área da prevenção, 
uma tecnologia conhecida como 
rastreamento ocular (eye-tracking) 
deverá estar disponível nos con-
sultórios pediátricos em breve. O 

equipamento será capaz de verifi-
car a direção do olhar da criança e 
observar mais de perto se há risco 
para o desenvolvimento do autis-
mo.

A ferramenta será tão essencial 
quanto a balança para acompanhar 
o ganho de peso ou a régua para 
medir o crescimento infantil.  Hoje, 
o diagnóstico do distúrbio é clíni-
co, feito a partir de questionários e 
observação do comportamento do 
paciente.

Os principais sintomas são di-
ficuldade de comunicação e intera-
ção, além de padrões restritivos e 
repetitivos de comportamento. Os 
sinais surgem até os três anos de 

idade, sendo que podem ser detec-
tados a partir dos 18 meses de vida.

Diz Guilherme Polanczyk , psi-
quiatra da infância e adolescência 
da USP: “O reconhecimento da 
doença e a intervenção precoce 
podem fazer a diferença na vida de 
uma criança com autismo”.

Durante os primeiros anos de 
vida, o cérebro é ainda um órgão 
de enorme plasticidade. Tem a ca-
pacidade de se adaptar a novos 
mecanismos de funcionamento me-
diante os estímulos recebidos. Por-
tanto, as terapias têm potencial de 
melhorar a comunicação, estimular 
o relacionamento afetivo e reduzir 
os comportamentos repetitivos.

Os principais sintomas são dificuldade de comunicação e interação, além de padrões 
restritivos e repetitivos de comportamento

Indiano toca violão durante 
cirurgia no cérebro
O músico indiano tocou violão para ajudar os 
médicos a tratarem corretamente seus espasmos 
musculares involuntários

Não é todo dia que vemos uma 
pessoa tocando um instrumento mu-
sical enquanto cirurgiões operam 
seu cérebro. Por isso, a imagem do 
músico indiano Abhishek Prasad to-
cando violão exatamente nessa situa-
ção não passou, nem poderia passar, 
despercebida. Segundo informações 
da rede britânica BBC, foram os pró-
prios médicos que pediram que Abhi-
shek tocasse.

O ato os ajudaria a identificar 
o circuito cerebral correto que eles 
deveriam “queimar” para tratar es-
pasmos musculares involuntários 
que afetavam os dedos do paciente, 
problema popularmente conhecido 
como “distonia do músico”.

Distonia
A distonia, condição que causa 

espasmos dolorosos além de movi-
mentos de torção, repetição e pos-
tura anormal, impedia que Abhishek 
movesse os dedos médio, anular e 
mínimo (dedinho) da mão esquerda 
quando tocava violão. “Eu pensei que 
a rigidez fosse causada pelo excesso 
de prática. Eu tirei uma folga e ten-
tei novamente, mas percebi que não 
houve alteração. Alguns médicos me 
disseram que era fadiga muscular e 
me receitaram analgésicos, multi-vi-
tamínicos, antibióticos, fisioterapia 
etc.”, contou o músico.

Mesmo após alertar que os es-
pasmos só aconteciam quando ele 
tocava violão, o diagnóstico correto 
só aconteceu quando ele se consul-
tou com o neurologista Sharan Srini-
vasan, há nove meses. “Eu fui aconse-
lhado a realizar a cirurgia, mas fiquei 
com medo. Mas meu médico me deu 

confiança para seguir em frente”, 
disse Abhishek.

Resultados imediatos
Srinivasan contou à BBC que fez 

uma abertura de 14 mm no crânio 
de Abhishek, pode onde foi inserido 
um eletrodo especializado dentro e 
a área alvo, que foi identificada com 
a ajuda de imagens de ressonância 
magnética, estava entre 8 e 9 cm de 
profundidade no cérebro. Como o 
cérebro “não sente dor”, o procedi-
mento é feito apenas sob anestesia 
local, o que possibilitou o paciente a 
ficar acordado e tocar o instrumento 
durante a operação.

“Ele estava completamente 
acordado durante todo o procedi-
mento e o resultado já estava dispo-
nível na mesa de operação, porque 
seus dedos começaram a se mover 
novamente no violão”, explicou o 
médico. 

O paciente afirmou que se re-
corda vividamente de cada detalhe 
do procedimento. Ele disse que 
inicialmente os médicos colocaram 
uma estrutura com quatro parafu-
sos em sua cabeça para, em seguida, 
abrirem seu crânio e só depois reali-
zar a ressonância. Conta ainda que, 
embora parecesse que um “gerador 
estava ligado” durante a operação, 
não sentiu dor.

Para Srinivasan, cirurgias do cir-
cuito cerebral em pessoas vivas são 
um um marco importante na Índia. 
“As pessoas com este transtorno 
neurológico geralmente se sentem 
deprimidas e se limitam a exclusão. 
Estes são os tipos de pacientes que 
precisamos alcançar”.

Abhishek Prasad, de 37 anos, toca violão durante uma cirurgia no cérebro, em
Bangalore, no Hospital Mahveer Jain, na Índia 

Oh, Mãe querida, nossa Senhora 
Aparecida,
Oh, Santa Rita de Cássia,
Oh, meu Glorioso São Judas , Pro-
tetor da causas impossíveis,
Oh, Santo Expedito, o Santo da úl-
tima hora,
Oh, Santa Edwiges, a Santa dos Ne-
cessitados
Vós que conheceis meu coração 
angustiado,
intercedei junto ao PAI por mim ( pe-
dir a graça).

Eu vos Glorifico e Vos louvo sempre.
Curvar-me-ei diante de vós
(rezar) Pai Nosso, Ave Maria e Gló-
ria Deus Pai
Confio em DEUS com toda as min-
has forças, e peço que ilumine o 
mmeu caminho e a minha vida.
Amém
(rezar por três dias seguidos. Pu-
blicar e acender uma vela na igreja 
para sua propagação).
Sua graça será alcançada, por mais 
difícil que seja.

Oração para pedido Especial

Riscos de desenvolver doenças aumentam 
em pessoas acima do peso
Estudo de Harvard mostra que ficar acima do peso pode aumentar o risco 
de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares

De acordo com uma nova pes-
quisa, publicada no periódico cientí-
fico Journal of the American Medical 
Association (JAMA), mesmo de forma 
gradual e modesta, jovens adultos 
estão engordando mais e, conse-
quentemente, elevando o risco de 
desenvolver doenças crônicas e o ris-
co de morte prematura. Dessa forma, 
ao atingirem a meia-idade, eles po-
dem ser maiores do que seriam nor-
malmente. Segundo os resultados, 
um aumento de apenas 5 quilos na 
balança já está associado a um risco 
30% maior de diabetes tipo 2, 14% de 
hipertensão e 8% de doenças cardio-
vasculares.

Jovens e obesidade
“O início da idade adulta tem 

sido um período negligenciado no 
estudo do desenvolvimento da obe-
sidade“, disse ao tabloide britânico 
Daily Mail William Dietz, especialista 
em obesidade da Universidade Geor-
ge Washington, nos Estados Unidos. 
“Os esforços para prevenir a obesi-
dade se concentraram em crianças 

e adolescentes. No entanto, a preva-
lência de obesidade entre as idades 
de 6 e 11 anos é de 17%, enquanto 
entre os 20 e 39 anos é de 34%.”

O estudo
Pesquisadores da Universida-

de de Harvard analisaram dados de 
92.837 mulheres e 25.303 homens 
em duas fases, uma no começo da 
vida adulta – 18 anos de idade para 
as mulheres e 21 para os homens – e 
outra durante a meia idade, aos 55 
anos. Em média, as mulheres ganha-
ram 12,6 quilogramas em 37 anos e 
o os homens 9,7 quilogramas em 34 
anos.

De acordo com o estudo, engor-
dar demais logo no começo da vida 
adulta pode gerar problemas para a 
vida toda. “Nossas descobertas in-
dicam que mesmo uma quantidade 
modesta de ganho de peso pode ter 
consequências importantes para a 
saúde”, disse ao Medical News Today 
Frank Hu, principal autor da pesqui-
sa.

Os resultados mostraram que o 

ganho de peso excessivo começou 
ainda aos 18 anos. Um aumento de 
cerca de 5 quilogramas estava asso-
ciado a um risco 30% maior de dia-
betes tipo 2, 14% de hipertensão e 
8% de doenças cardíacas. A mesma 
quantidade também estava associa-
da a um risco 6% maior de tumores 
relacionados à obesidade e 5% de 
morte prematura. Enquanto isso, es-
sas pessoas também observaram 17% 
menos chances de ter um envelhecer 
saudável.

Prevenção
Os pesquisadores acreditam 

que os resultados podem alertar os 
jovens quanto aos riscos do ganho 
de peso. Segundo Dietz, o controle 
de peso precisa ser explorado desde 
cedo.

No entanto, mais pesquisas pre-
cisam ser feitas. “A prevenção bem-
-sucedida exigirá mais informações 
sobre o tempo, questões demográ-
ficas, comportamentos e transições 
do curso de vida, que podem contri-
buir para o peso o ganho de peso.”
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Em partida equilibrada, BGF é 
derrotado pela ASIF fora de casa
Equipe de Vaner Flores foi derrotado fora de 
casa pelo placar de 4 a 3

O Bento Gonçalves Futsal foi su-
perado pela ASIF pelo placar de 4 a 
3, em confronto realizado na noite 
da último sábado, dia 22, em Ibiru-
bá, pela abertura do returno da Liga 
Gaúcha. Mesmo com o resultado 
negativo, a equipe de Vaner Flores 
permanece na 9ª colocação com 9 
pontos, ficando a apenas um ponto 
da zona de classificação. 

A ASIF abriu o placar aos 11 mi-
nutos de partida, porém, nos minu-
tos finais da primeira etapa, o BGF 
virou, com gols de Vinícius e Índio, 
mas a ASIF logo igualou o marcador, 
terminando em 2 a 2 a etapa inicial. 
No segundo tempo, o BGF passou a 
frente novamente no placar com gol 
de Vinícius, mas Pato e Radaeli re-
verteram mais uma vez o placar, ter-

minando a partida com placar de 4 a 
3 a favor dos donos da casa.

Na próxima rodada, o BGF vi-
sita a equipe do Sobradinho fora 
de casa, na quarta-feira, dia 26, em 
Sobradinho. A equipe bento-gon-
çalvense volta a jogar em seus do-
mínios apenas no dia 5 de agosto, 
contra a Abelc.

12ª rodada:
América 9 x 2 ATCEL
SASE 1 x 3 Abelc
Guarany 2 x 4 Sobradinho
ASIF 4 x 3 BGF
Assoeva x ALAF
ALAF x Atlântico

Grande público prestigiou a final 
da Copa dos Campeões
A.G.F.A no máster e Unidos da Campina pelo livre levaram os carros

Na note de sexta, 21, mais de 4 
mil pessoas compareceram a Esteio 
para acompanhar os jogos finais da 
XII Copa dos Campeões, que pre-
miou o A.G.F.A e o Unidos da Cam-
pina com os carros.

A primeira decisão foi do más-
ter, o qual o A.G.F.A de Gravataí en-
frentou o Trianon de Esteio e apesar 
de sair perdendo, o time de Grava-
taí foi superior no decorrer do jogo 
e venceu pelo placar de 6 a 3, al-
guns astros do futsal estiveram em 

quadra como por exemplo Indio e 
Choco.

Já pela categoria livre o jogo 
entre Flamengo de Esteio e Unidos 
da Campina de São Leopoldo foi 
um verdadeiro espetáculo para o 
público, não só pelos jogadores ta-
rimbados que estavam em quadra, 
mas pela primeira etapa sem gols, 
porém com muito equilíbrio.

Já no segundo tempo o time do 
Unidos mostrou que o grupo maior 
fez a diferença. Com gols de Pé 

Fino, Paulo Renato, Silon e Rafinha 
o time abriu o 4 a 0, ainda Bruno 
descontou para o Flamengo, mas o 
jogo ficou no 4 a 1, dando o título 
inédito para o Unidos da Campina.

A competição de alto nível 
chega ao seu final com êxito em 
todos os aspectos, e mostra que 
uma cidade envolvida e com organi-
zadores querendo o bem do futsal, 
podemos retornar com força em 
nível estadual, parabéns a todos os 
envolvidos.

ACBF vence o Joaçaba em
Carlos Barbosa

A Associação Carlos Barbosa de 
Futsal (ACBF) segue aproveitando a 
sua sequência de jogos em casa pela 
Liga Nacional de Futsal (LNF). Na 
noite deste sábado, o time laranja 
recebeu o Joaçaba e venceu por 2x1.

A equipe barbosense já come-
çou impondo o seu jogo, criando 
chances de gol e pressionando a sa-
ída de bola do adversário. E foi na 
pressão que saiu o primeiro gol. Aos 
4 minutos, Mithyuê roubou a bola na 
quadra de ataque, invadiu a área e 
passou para Felipe Valério fazer 1x0. 
O Joaçaba quase chegou ao empate, 
aos 6, quando Peru acertou a trave.  
O jogo ficou equilibrado e, aos 12, 
os dois times chegaram ao limite de 
cinco faltas. Faltando 1min30s para 
o intervalo, Bruno Souza conseguiu 
ampliar a vantagem da ACBF.

Na segunda etapa, os visitantes 
conseguiram descontar com o gol 
de Rudi, aos 6 minutos. A partida 
ficou em aberto com muitas opor-
tunidades de gol para ambos os la-
dos. Nos minutos finais, o Joaçaba 
passou a jogar com goleiro-linha e, 
apesar da pressão, não conseguiu 
furar o bloqueio laranja na defesa.

Com a vitória a ACBF voltou a 
subir na tabela de classificação da 
LNF. O time laranja está em 5º lugar 
com 19 pontos. O próximo jogo na 
competição nacional será contra o 
Concórdia no próximo sábado, 29, 
quando encerra a sequência de três 
jogos seguidos em casa. Porém, na 
terça-feira, tem o primeiro jogo do 
returno da Liga Gaúcha. A ACBF irá 
até Erechim para enfrentar o Atlân-
tico.

Com a vitória a ACBF voltou a subir na tabela de classificação da LNF. O time
laranja está em 5º lugar com 19 pontos

Farrapos está entre os maiores pontuadores 
da história do Super 8

Neste ano termina o sistema de 
todos contra todos em pontos corridos 
no Super 8. O modelo esteve em vigor 
desde 2013, com algumas alterações ao 
longo do tempo. Nesse período, o Curiti-
ba foi campeão em duas oportunidades, 
enquanto que o São José e o Spac levan-
taram uma vez cada a taça. Mas, quem 
será que fez mais pontos nesse período?  

Para comprar cada equipe e a evo-
lução no campeonato, apresentamos a 
pontuação de cada clube, e o ranking na 
tabela dos pontuadores.

1- São José (SP)- 186 pontos
2- Curitiba (PR)- 168 pontos
3- Desterro (SC)- 143 pontos
4- Spac (SP) -141 pontos
5- Pasteur (SP)- 121 pontos
6- Band Saracens (SP)- 113 pontos
7- Farrapos (RS) 108 pontos
8- Niterói (RJ)- 30 pontos

9- Jacareí (SP)- 12 pontos
10- Rio Branco (SP)- 12 pontos

Farrapos soma 108 pontos na história da competição, ficando na 7ª colocação entre 
as equipes mais importantes

11- BH Rugby (MG) 3 pontos
12- Armstrong Dragons (RN)

Com a vitória a equipe barbosense ocupa a 5ª 
colocação da Liga Nacional, somando 19 pontos 
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Brigada Militar recupera veículo 
furtado no Santo Antão

Um veículo furtado foi recupe-
rado no sábado (22) pela Brigada 
Militar, na Rua Severo Giacomello, 
no bairro Santo Antão.

A guarnição fazia patrulhamen-
to de rotina e encontrou um auto-
móvel Voyage, com placas de Gua-

poré, estacionado na via.
Ao consultar o sistema, foi con-

firmado que o veículo estava em si-
tuação de furto. O Voyage foi reco-
lhido para a Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) e enca-
minhado ao depósito do Detran.

Motociclista morre em acidente 
na ERS-453

Um homem morreu na tarde 
de sábado (22), na ERS-453, na 
Rota do Sul, depois de colidir sua 
moto contra um caminhão.

Por volta das 16h15, Michel 
Binotto, de 26 anos, estava diri-
gindo na altura de um posto de 
gasolina, na rodovia, no trecho 
próximo à São Sebastião de Cas-
tro, em Carlos Barbosa, quando 
ocorreu o acidente.

Veículo furtado é recuperado 
no bairro Bairro Zatt

Outro veículo foi recuperado 
pela Brigada Militar, desta vez na 
noite de sábado (22), por volta das 
19h30.

O automóvel modelo Fiat 

Uno, havia sido furtado na sexta-
-feira (21) no bairro Humaitá. A 
guarnição encontrou o veículo 
abandonado na Rua Roque Beti-
nelli, no Bairro Zatt.

Fiat Uno foi furtado um dia antes no Humaitá

Homem foge de blitz Balada Segura
Uma situação inusitada acon-

teceu na madrugada de sábado 
(22). Um condutor embrigado fugiu 
da blitz Balada Segura, depois de 
ter sido flagrado no teste de etilô-

metro.
Por volta das 2H15, o homem, 

de 27, foi abordado por agentes na 
Rua Júlio de Castilhos, no Centro, 
quando conduzia um veículo Gol.

Outro condutor foge da blitz Balada Segura
Outro condutor fugiu da blitz 

Balada Segura, dessa vez na ma-
drugada de domingo (23). A blitz 
acontecia na Rua Barão do Rio 
Branco,no centro.

Por volta das 1h45, o moto-

rista M.R, de 30 anos, conduzia 
um veículo Corsa, com placas de 
Bento Gonçalves, quando foi abor-
dado.

Os agentes do Departamento 
Municipal de Trânsito (DMT) cons-

Jovem morreu no local depois
de colisão com caminhão

Família encontra homem desaparecido
Ivo Antônio Possa, de 49 anos, 

que estava desaparecido desde a tar-
de de terça-feira (18), foi encontrado 
pela irmã no sábado (22), na Rodoviá-
ria de Porto Alegre.

Segundo familiares, ele havia 

sido visto pela última vez enquanto 
aguardava em um consultório médi-
co, no centro de Bento Gonçalves. 
Possa tem esquizofrenia e esta não 
era a primeira vez que ele fica desa-
parecido.

Roubo a pedestre no Maria Goretti
Uma mulher de 33 anos foi as-

saltada na manhã de sábado (22), 
enquanto caminha na Rua Refatti, no 
bairro Maria Goretti.

Segundo o registro, dois indiví-

duos em uma moto se aproximaram 
dela e anunciaram o assalto, exigin-
do o aparelho celular da vítima e di-
nheiro. Após o crime, eles fugiram do 
local.

Ao realizar o teste, o mesmo 
teve um resultado de 0,72 mg/l. Ele 
então fugiu do local a pé. O auto-
móvel foi recolhido para o depósito 
do Detran.

tataram que ele apresentava sinais 
de embriaguez, e o resultado do 
teste foi de 0,57mg/l.

Enquanto o agente preenchia 
a multa, o homem fugiu do local 
com o veículo.

Mulher agredida por marido
Uma mulher foi agredida pelo 

companheiro no sábado (22). A 
lesão ocorreu na residência do 
casal, na Rua Aldo Bernardini, no 
bairro Maria Goretti.

Ambos têm 31 anos. Ela soli-

citou medidas protetivas contra o 
homem, que segundo a ocorrên-
cia, teria agredido-a com socos e 
chutes.

O agressor seria usuário de 
drogas há 15 anos.

Furtos à residências no
bairro Ouro Verde

Duas ocorrências de furtos à 
residências foram registradas en-
tre sexta-feira (21) e sábado (22) 
no bairro Ouro Verde. A primeira, 
na Rua Julio Luiz Mussoi, entre às 
9h e às 17h, de sexta.

Segundo o proprietário, fo-
ram furtados dois pares de tênis e 
R$100. O criminoso deixou no lo-
cal uma faca, a qual a vítima acre-
dita ter sido usada para arrombar 
a casa.

Já o segundo caso foi na Rua 
Antônio Dalla Colleta, entre 6h30 
e às 8h30 da manhã. De acordo 
com uma das vítimas, o pai teria 
saído de casa para trabalhar e 
deixou o portão e a porta de casa 
encostados.

Enquanto os familiares dor-
miam, alguém teria entrado e fur-
tou par de tênis, roupas e chaves 
de uma motocicleta.

Central de monitoramento em Bento
Gonçalves pode ser implantada

A Associação dos Municípios 
da Encosta Superior do Nordeste 
(Amesne) realizou uma reunião na 
sexta-feira (21) sobre segurança 
pública, em Garibaldi. Esteve pre-
sente no local, o secretário esta-
dual de Segurança Pública, Cézar 
Schirmer, que apresentou o Siste-
ma de Segurança Integrada com 
Municípios do Rio Grande do Sul 
(SIM/RS) no encontro.

Ele reuniu um panorama com 
dados da segurança no Estado, o 
qual promete tornar modelo para 
o Brasil após o trabalho integrado 
das entidades. 

A ideia é cercar eletronica-
mente o Rio Grande do Sul em até 
dois anos. O presidente da Ames-
ne e prefeito de Garibaldi, Antonio 
Cettolin, reiterou a importância da 
parceria entre entidades.

“Apoiamos o projeto e quere-
mos que Bento Gonçalves conte 
uma central de monitoramento 
única para a região, que deve fa-
cilitar a troca de informações en-
tre todas as entidades. A região se 
propõe a trabalhar nesse conjunto 
de ações, queremos nos engajar 
nesse novo processo”, relatou. 

Para 14 municípios da região, 
o cercamento eletrônico já é uma 

realidade, uma vez que câmeras 
de videomonitoramento estão 
sendo adquiridas por meio do 

Consórcio Intermunicipal de De-
senvolvimento Sustentável da Ser-
ra Gaúcha – Cisga.

Secretário Cesar Schirmer debateu sobre futuros planos para Bento 
Gonçalves e região
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Polícia prende mulher que arrombou 
estabelecimento comercial

Outro estabelecimento co-
mercial foi alvo de arrombamento 
na madrugada de sexta-feira (21). 
Os ladrões quebraram a vidraça 
da loja de uma operadora de ce-
lular, na Rua Marechal Deodoro, 
no Centro. Segundo o registro po-
licial, os criminosos furtaram apa-
relhos celulares, alguns avaliados 
em R$ 3 mil.

Desta vez, a Brigada Militar 
conseguiu localizar uma das parti-
cipantes do crime. Ao ser aciona-
da e fazer buscas na região, a BM 
apreendeu C.C.D.M, de 23 anos, 
que estava com os celulares e re-
cebeu voz de prisão em flagrante.

A mulher foi conduzida até 
a Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) e recolhida 
ao Presídio Estadual. Ela já tinha 
passagem no dia 1° de julho, com 
o companheiro. Ambos foram 
apreendidos por furto de pneus 
na BR 470.

Criminoso preso com moto furtada
A Brigada Militar, através do 

POE (Pelotão de Operações Espe-
ciais), efetuou a prisão de G.R.A de 
18 anos, que conduzia uma moto-
cicleta HONDA/CG placas IKW 0299 
na Rua Antônio Dalla Coleta, no 
bairro Verde. O veículo foi furtado 
em São Leopoldo em abril de 2016.

Na tentativa de despistar a si-
tuação de furto, o homem colocou 
outra placa, pertencente a outra 
moto, em situação regular. O acu-
sado foi conduzido à Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA), para o flagrante de recep-
tação.

Celulares foram furtados na madrugada de sexta-feira

Mulher já tinha sido apreendida no 
início de julho

Junta militar vai atender no 6º Ba-
talhão de Comunicações em agosto

A Junta de Serviço Militar de 
Bento Gonçalves, em virtude da 
seleção geral dos jovens alistados 
deste ano, da classe de 1999, não 
vai atender no seu endereço ha-

bitual, localizado à Rua Marechal 
Floriano, n° 121, sala 6 (Centro). 

A partir de 3 de agosto, o se-
tor estará de mudança e só voltará 
a atender no local no dia 22.

O atendimento na sede do 
6º Batalhão de Comunicações 
(BCOM) será entre 7 e 18 de agos-
to.

Assaltante preso ao tentar roubar loja no Centro
Um homem tentou praticar um 

roubo em uma loja na Marechal De-
odoro, no Centro, em plena luz do 
dia, de sexta-feira (20). Segundo a 
ocorrência, por volta das 11h25, ele 
entrou no estabelecimento comer-
cial e provou algumas roupas, soli-
citando ao vendedor que guardasse 

duas peças na reserva.
Entretanto, ele roubou uma das 

peças, avaliada em R$549 e saiu. O 
gerente averiguou as câmeras de 
monitoramento e identificou o cri-
me, e saiu na rua para tentar encon-
trar o homem.

O acusado tentou negar o ato, 

mas depois confessou ter repassado 
o casaco para uma segunda partici-
pante, uma mulher. Ele foi detido 
pela equipe da loja até a chegada da 
Brigada Militar, e depois tentou fugir 
mas um pedestre o impediu. O cri-
minoso foi encaminhado à Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento.

Acidente com lesões leves na BR-470
A Polícia Rodoviária Federal re-

gistrou um acidente na BR-470, em 
Nova Prata, na manhã de segunda-
-feira (24). Segundo informações, 
três pessoas tiveram lesões leves.

O acidente envolveu um ve-
ículo Kombi, com placas de Vila 
Flores e um Montana, de Nova 
Prata. As vítimas do acidente fo-
ram encaminhadas para o Hospital 
de Nova Prata.

Acidente entre Kombi e Montana deixou 
três feridos na manhã de segunda Cr
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Programação válida de 
20/07/2017 a 26/07/2017. 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
Carros 3 (2D)
(Duração 1h49/ Animação / 
Aventura  - Livre) - Todos os 
dias 13:45h, 16:20, 18:40 e 
21:15h - Dublado 
Durante mais uma disputa eletrizan-
te nas pistas, o campeão Relâmpago 
McQueen acelerou demais e acabou 
perdendo o controle. Agora, após 
ter capotando várias vezes e qua-
se ter partido dessa para melhor, o 
vermelinho vai ter sua vida alterada 
para sempre. O acidente foi tão gra-
ve que, com os estragos, McQueen 
pode ter que se aposentar de vez.
Sala 02
Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Livre) 

- Todos os dias  - 13:45h, 
15:40, 17:35 - 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 re-
torno triunfal como vingança. Gru e 
Lucy são chamados para enfrentá-lo 
logo em sua reaparição, mas aca-
bam sendo demitidos por não terem 
conseguido capturá-lo. Gru então 
descobre que possui um irmão gê-
meo, Dru, e parte com a família para 
encontrá-lo no país em que vive.

Um Tio Quase Perfeito (2D) 
(Duração 1h30min/ Comé-
dia/Nacional/ Livre) - Todos 
os dias  - 19:35h, 21:15h - 
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 serem despejados 
de casa, os dois procuram Angela, 
outra filha de Cecília e com quem 
eles não falam há anos, que cai na 
lábia dos dois e se oferece para divi-
direm o mesmo teto. Após receber 
uma promoção no emprego que a 
obriga a passar um tempo viajando, 
Angela decide deixar os seus três fi-
lhos sob os cuidados do Tio Tony - o 
que vai ocasionar muitas confusões.

Shopping Bento

Sala 1
Transformesrs: O Último 
Cavaleiro (3D)
(Duração 2h29/ Ação / 
Ficção - 12 anos) - Todos os 
dias -14:45h e 18h - Dubla-
do - 21:10h - Legendado
Os humanos estão em guerra com 
os Transformers, que precisam se 
esconder na medida do possível. 
Cade Yeager (Mark Wahlberg) é um 
de seus protetores, liderando um 
núcleo de resistência situado em 
um ferro-velho. É lá que conhece 
Izabella (Isabela Moner), uma garo-
ta de 15 anos que luta para prote-
ger um pequeno robô defeituoso. 
Paralelamente, Optimus Prime viaja 
pelo universo rumo a Cybertron, seu 
planeta-natal, de forma a entender o 
porquê dele ter sido destruído. Só 
que, na Terra, Megatron se prepara 
para um novo retorno, mais uma vez 
disposto a tornar os Decepticons os 
novos soberanos do planeta.

Homem-Aranha de Volta ao 
Lar (2D)
(Duração 2h14/ Ação / Aven-
tura  - 12 anos) - Todos os 
dias -16h e 21:10h - Dubla-
do
Depois de atuar ao lado dos Vinga-
dores, chegou a hora do pequeno Pe-
ter Parker (Tom Holland) voltar para 
casa e para a sua vida, já não mais 
tão normal. Lutando diariamente 
contra pequenos crimes nas redon-
dezas, ele pensa ter encontrado a 
missão de sua vida quando o terrível 
vilão Abutre (Michael Keaton) surge 
amedrontando a cidade. O problema 
é que a tarefa não será tão fácil como 
ele imaginava.

Cena do filme Carros 3

Cena do filme Um Tio Quase PerfeitoCena do filme  Homem Aranha - De volta ao Lar 

Cena do filme Transformesrs: O Último Cavaleiro
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