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Depois da prefeitura estourar o prazo em 16 meses, 18 casas prontas de cooperativa habitacional 
estão sem habite-se, água, luz e estrada, acumulando dívida na Caixa Econômica Federal

Cooperativa cobra da prefeitura 
cumprimento de contrato

Somente carro com tração nas quatro rodas consegue trafegar no que se chama de estrada, sem saída, de acesso à cooperativa. Página 03

Prefeito quer vender 23 terrenos, mas 
não informa onde vai aplicar o dinheiro
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opinião02

Opinião da Gazeta
Gestor de sucesso

Desde que iniciou esta segunda 
administração municipal, o prefeito 
Guilherme Pasin não cumpriu   várias  
promessas de campanhas. Uma de-
las era diminuir o número de Cargos 
em Confiança, mas quanto mais a 
população e imprensa cobrou, mais 
nomes  foram publicados no Diário 
Oficial do município nomeando os 
famigerados CCs.

Agora já foi lançado o balão de 
ensaio para medir  “os sentimentos” 
do eleitorado. Saiu publicado em 
jornal uma notinha sugerindo (pas-
mem!!!) Pasin para o Governo do 
Estado. 

A Gazeta tem bem guardado o 
vídeo do pronunciamento do Prefei-
to Pasin, em reunião no Centro da 
Indústria e Comércio, sendo enfáti-
co: “vou cumprir todos os dias do 
meu mandato de prefeito”. É muito 
“auto” confete para pouca convicção 
em cumprir a palavra. Pasin usa de 

todos os artifícios de marketing para 
se auto elogiar. Até manda sua pró-
pria assessoria  divulgar que é “ges-
tor de sucesso”, que palestra como 
tal e até recebe honraria a “despei-
to” disto.

Na contramão, está uma prefei-
tura falida, mas inchada de  CCs,  que 
pede para a Câmara de vereadores 
aprovar a venda de 23 terrenos, sem 
explicar bem onde vai  investir.

Se o mercado imobiliário não 

estivesse congelado, talvez um lei-
lão público poderia angariar um bom 
dinheiro: a saúde, educação, obras... 
etc...etc estão por demais necessita-
dos. Mas, com avaliação de mercado 
real,  estes terrenos podem ficar en-
calhados, a não ser que o prefeito 
pretenda vender abaixo do valor. Mas 
aí, não seria o “gestor de sucesso”, 
não é?

Vamos acompanhar esta evolu-
ção da história de sucesso.
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Ex-prefeito de Monte Belo do Sul, 
Lírio Turri, é condenado a devolver 
cerca de R$30 mil ao município

O ex-prefeito de Monte Belo do Sul, 
Lírio Turri, foi condenado a devolver ao 
município R$29.816,14, referente à “im-
putação de débito”, atualizada moneta-
riamente até o dia 30 de junho. A decisão 
referida transitou em julgado no Tribunal 
de Contas do Estado em 15 de maio.

 O processo que levou o nome de 
Turri, administrador em exercício em 
2014, foi devido ao pagamento ilegal ao 
prefeito referente à férias não usufrui-
das. Segundo o conselheiro-relator, Es-
tilac Martins Rodrigues Xavier, a edição 
de um decreto contraria a lei municipal 
(336/2001) no que tange à concessão de 
lincença prêmio.

Outros itens apontados para deferir 
a multa ao ex-prefeito, foram terceiriza-
ção indevida das atividades de controle 
interno e permissão de atividade para 
veículos de transporte escolar com laudo 
de vistoria e inspeção técnica vencidos. 
No caso, cinco de oito veículos utiliza-
dos no transporte escolar trafegaram 
nos últimos meses de 2014 sem a reno-
vação de inspeção veicular semestral, 
contrariando o disposto no artigo 136, 

inciso II, do Código Brasileiro de Trân-
sito.

Ainda, o órgão auditado não lançou 
no Sistema para Controle de Obras Pú-
blicas (SISCOP) as informações referen-
tes ao 1º, 5º e 6º bimestres de 2014 e 
lançou com atraso as informações refe-
rentes ao 2º bimestre  do ano, ou seja, o 
julgamento das contas da administração 
de Lírio Turri apresentou falhas no ano 
analisado. “As falhas apontadas no pre-
sente processo revelam fragilidades do 
sistema de gestão de Auditada. Indicam 
infrações à administração financeira, or-
çamentária, operacional, e patrimonial 
que sujeitam o Administrador à penali-
dade de multa”, diz a decisão.

O Tribunal de Contas emitiu tam-
bém que o atual gestor (Adenir José Dal-
lé) deve deixar de renovar o contrato ou 
de contratar empresas com o objetivo de 
prestar consultoria, assessoria e orienta-
ção ao Controle Interno do Município e 
para que cumpra o disposto na Resolu-
ção TCE 936/2012, designado para a fun-
ção de Coordenador de UCCI servidor 
com atuação exclusiva do órgão.

Obras previstas para serem con-
cluídas em 2015, seguem sem anda-
mento e famílias improvisam para 
terem acesso à energia elétrica, água 
e esgoto

Rogério Santana, de 36 anos, ti-
nha o sonho de adquirir a casa pró-
pria. Em 7 de junho de 2013, junto 
com outras 19 pessoas, pertencentes 
a 18 famílias que compõem a socieda-
de da Cooperativa Habitacional Casa 
Nostra, ele conseguiu dar andamento 
em um contrato de Compra e Venda 
de Terreno e Mútuo para Construção 
de Unidade Habitacional com recur-
sos do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS). O projeto do 
Condomínio Residencial Casa Nostra 
engloba 18 casas de dois pisos, locali-
zadas em um terreno íngreme na Rua 
Antônio Poletto, no bairro Vila Nova.

As obras, que estavam previstas 
para ficarem prontas em 22 meses 
(podendo postergar no máximo para 
24), encontram-se paralisadas desde 
2015, quando deveriam ter sido en-
tregues no dia 07 de junho daquele 
ano, segundo o contrato assinado 
entre a CEF e a Prefeitura Municipal 
de Bento Gonçalves. Não há esgoto, 
encanamento e nem energia elétrica, 
além de péssimas condições de trafe-
gabilidade na via de acesso. Somente 
metade das famílias está morando 
nas casas, mas sem o habite-se das 
residências.

Os moradores, como Santana, 
improvisam para terem acesso à con-
dições básicas de saneamento e con-
vivem com o fato do descaso estar 
contribuindo para a degradação das 
casas. “Tá tudo improvisado, não tem 
estrutura, o pouco que tem fomos 
nós que fizemos. A prefeitura se nega 
a fazer uma coisa que está no contra-
to que ela assinou. A parte do calça-
mento de acesso foi feito com erro, 
não foi feito fluvial, a água e esgoto 
entram na cooperativa. Um erro leva 
ao outro e os prejudicados somos 
nós”, lamenta o cooperativado. 

Segundo o contrato, a responsa-
bilidade de “desenvolver atividades 
de planejamento, elaboração, imple-
mentação do empreendimento, regu-
larização da documentação, organi-
zação de grupos, acompanhamento 
da contratação e viabilização da 
execução dos projetos” é da prefei-
tura. Cabe ao poder público também 
“incluir no projeto, a infraestrutura 
como, vias de acesso, soluções para 
abastecimento de água, energia elé-
trica, esgoto pluvial, composta por: 

A prefeitura quer vender 23 terre-
nos sob a justificativa dos imóveis não 
terem utilidade para o município. Na 
justificativa, o prefeito Guilherme Pasin 
sem explicar muito, alegou simploes-
mente que com os recursos da venda 
o valor seria destinado as despesas do 
município. O projeto seria votado na 
noite desta segunda-feira,21, na sessão 
ordinária da Câmara de Vereadores, mas 
foi pedido vistas para análise. Deve vol-
tar à pauta dos vereadores em 15 dias.

Quais e onde estão os terrenos
aLote n° 12 (doze), da Quadra 

“B”, Loteamento Panorâmico, nesta ci-
dade, zona urbana, sem benfeitorias, 
frente para a entrada Santo Antão,
aLote urbano n° 31, da Quadra 

“D” do loteamento denominado “Lote-
amento Copat”
aUm terreno do lote número de-

zesseis (16) ,da Quadra “F”, do Lotea-
mento Esmeralda
aTerreno urbano com a área de 

457,03m2 (quatrocentos e cinquenta e 
sete metros e três decímetros quadra-
dos), em forma de trapézio com base 
irregular, sem benfeitorias, parte do an-
tigo lote rural número quinze (15), da 
Linha Estrada Geral, situado na esquina 
da Rua Sete de Setembro com o prolon-
gamento da Rua José João Tomedi, que 
se encontra sobre a área do SESI
aLote n° 64, da Quadra “F” do 

loteamento denominado Loteamento 
Sandrin II”
aLote n° 67, da quadra “F” do 

loteamento denominado Loteamento 
Sandrin II”
aLote número seis (6) com a área 

de 368,1250m2de forma geométrica re-
gular, no antigo lote rural número oito 
(8) da Linha Estrada Geral, atual zona 
urbana.
aTerreno localizado na zona ru-

ral deste município; com a área super-
ficial de seiscentos metros quadrados 
(600,00m2), constituído de parte do 
lote rural número vinte e três (23) da 
linha Graciema
aTerreno localizado na zona ur-

bana desta cidade, constituído do lote 
número setenta e cinco (75), da quadra 
“J” do Loteamento Santo Antão
aTerreno localizado na zona ur-

Prefeitura  não cumpre obras de 
saneamento e 18 famílias de cooperativa 
acumulam prejuízos na Caixa Federal

A água para  as nove famílias que já  “invadiram” suas casas, mesmo sem habite-se, 
é uma gambiarra com mangueiras na beira da estrada

Fazer “gato” para ter luz dentro de casa 
é  a alternativa, até que a justiça não 
determine o cumprimeto do contrato

fossa e filtro, rede coletora pré-exis-
tente ou outra, observada a legisla-
ção Municipal local; Além de assumir 
a responsabilidade pela execução e 
conclusão das obras”.

Outra obra apontada pelos mem-
bros da cooperativa de responsabili-
dade do município é o muro de con-
tenção exigido pela CEF. Depois de 
muitos pedidos de prorrogação para 
a Caixa para cumprir o contrato, a Se-
cretaria Municipal de Habitação soli-
citou uma reunião com o presidente 
da cooperativa Casa Nostra, Flavio 
Bordignon, em junho de 2016 para 
informar que o cronograma para con-
clusão das obras seria apresentado no 
dia 04 de julho de 2016.

Sem ver as obras concluídas, os 
cooperativados Casa Nostra alegam 
que a “municipalidade tem literal-
mente empurrado com a barriga a 
conclusão das obras comprovado pe-
los sucessivos pedidos de prorroga-
ção do prazo junto a Caixa Econômica 
Federal”. 

Mais de 16 meses depois de pas-
sados o prazo contratual estabeleci-
do pela Caixa Econômica Federal, o 
prejuízo ocasionado é incalculável, já 
que os ônus do contrato continuam 
sendo cobrados dos associados pela 
CEF. Isso porque os cooperativados 
estão somente amortizando os juros 
da construção, sem poder amortizar 
seu saldo devedor, o que acarreta au-
mento considerável no saldo devido 
à CEF.

Vereadores pedem tempo para 
analisar pedido de venda de  
23 terrenos da Prefeitura

bana desta cidade, constituído do lote 
número sessenta e um (61), da quadra 
“H”, do Loteamento Santo Antão
aParte do lote rural n° 60, da Li-

nha Leopoldina, neste município, com a 
área de 450,00m2s
aTerreno constituído do lote n°11 

do Loteamento Batista Gava, localizado 
na zona urbana desta cidade, dentro do 
quarteirão formado pelas Ruas “A”, “B” 
e “C” do Loteamento Batista Gava e Es-
trada de Santo Antão
aTerreno constituído do lote 

n°23 do Loteamento Batista Gava, lo-
calizado na zona urbana desta cidade

“Lote urbano no número duzentos 
e vinte e nove (229), da Quadra “P”, do 
Loteamento “Parque Residencial Santa 
Helena II”
aTerreno localizado na zona 

urbana desta cidade, sem quarteirão 
determinado, constituído em parte do 
antigo lote rural número sete (07) da 
Linha Estrada Geral
aLote n° 266 da quadra “20”, do 

loteamento denominado Parque Resi-
dencial Santa Helena III”
aLote n° 138 da quadra 11, do 

loteamento denominado Loteamento 
Sonza, sito na zona urbana desta cida-
de
aLote n° 139 da quadra n° 11, do 

loteamento denominado Loteamento 
Sonza, sito na zona urbana desta cida-
de,
aLote urbano número quarenta e 

seis (46) da Quadra “A” do loteamento 
denominado Loteamento Monte Carlo
aLote urbano número vinte e seis 

(26), da Quadra “N” do Loteamento Vila 
Ouro Verde, nesta cidade

“Lote urbano número vinte e oito 
(28), da Quadra “N” do Loteamento Vila 
Ouro Verde, nesta cidade
aÁrea de terras contendo quatro-

centos metros quadrados (400,00m2), 
relativa a uma parte do lote rural nú-
mero sessenta e oito (68) da Linha ter-
ceira Secção Rio das Antas, distrito de 
Faria Lemos,
aLote n° 13 (treze), da Quadra 

“B”, do Loteamento Panorâmico, zona 
urbana desta cidade, sem benfeitorias, 
não formando quarteirão, frente para a 
Rua A”.

Depois de estourar o prazo em 16 meses, a prefeitura ainda não cumpriu o contrato 
de benfeitorias como canalização de esgoto e calçamento

Isso levou os proprietários a en-
trarem com uma ação indenizatória 
contra o município de Bento Gon-
çalves, solicitando a reparação dos 
danos materiais e morais sofridos. A 
maioria deles, sem ter onde morar, 
está pagando aluguel e, se a muni-
cipalidade já houvesse realizado as 
obras a qual se comprometeu contra-
tualmente, não estariam dispenden-
do tais valores. 

Desde 2002 as famílias orga-
nizadas guardaram o dinheiro para 
as obras. O total financiado é de R$ 
1,350 milhões, com prazo de paga-
mento é de 30 anos e juros são de 
5,5% ao ano. Os subsídios chegam a 
R$ 171 mil. 

A Prefeitura, em seu site oficial, 
noticiou a assinatura do contrato, na 
qual entrou como entidade organiza-
dora. Na ocasião, o prefeito Guilher-
me Pasin salientou “a importância do 
Poder Público ser parceiro nesta ação. 
‘A casa própria é um sonho de muitas 
famílias. Estamos muito felizes por fa-
zer parte deste momento tão impor-
tante na vida de muita gente. Desejo 
que uma vez concluída a construção, 
vocês mobíliem a casa com móveis de 
Bento e comemorem esta conquista 
com os vinhos daqui’, enalteceu.
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Bento Gonçalves abre 10 postos de 
trabalho em julho

Uma notícia boa foi divulgada 
pelo Observatório do Trabalho, da 
Universidade de Caxias do Sul (UCS) 
na terça-feira (15): o saldo de empre-
gos em Bento Gonçalves foi positivo 
em julho. No entanto, o número de 
novos postos é considerado baixo 
(0,03% a mais sobre o total de empre-
gos formais), ou seja, apenas dez pos-
tos de trabalho abertos.

Os setores que mais abriram pos-
tos foram o Comércio (+41 vagas) e 
Serviços (+19). Em contrapartida, a 
Construção Civil fechou 44 postos, 
seguida pela  Indústria de Transforma-
ção, com 11 desligamentos. O saldo 
acumulado no ano é negativo, em 
160 vagas fechadas, negativo também 
nos últimos 12 meses (-1.152 postos), 
um decréscimo de 2,88% de julho de 
2016 a julho de 2017. Nesse mesmo 
período o setor que mais fechou pos-
tos de trabalho foi o da Indústria de 
Transformação, com 547 vínculos en-
cerrados.

Já os setores que mais criaram 
postos de trabalho foram o da Agro-
pecuária e Serviços Industriais de 
Utilidade Pública, com 16 e 8 novas 
vagas, respectivamente. A Agropecu-
ária foi ainda o segmento com maior 
crescimento relativo no período, de 
11,85%.

Rio Grande do Sul
Em âmbito estadual, 1.149 pos-

tos de trabalho foram fechados em 
julho no Rio Grande do Sul, um de-
créscimo de 0,05% sobre o total de 
empregos formais. O setor que mais 
fechou postos de trabalho foi a In-
dústria de Transformação, com 1.361 
vagas encerradas, seguido pelos 
Serviços Industriais de Utilidade Pú-
blica, com 250 vínculos a menos. As-
sim como no município, o setor que 
mais abriu postos de trabalho foi o da 
Agropecuária, com 449 novas vagas. A 

Construção Civil, em queda na cidade, 
criou 199 novos vínculos no Estado.

Desde janeiro até julho, foram 
abertos 262 postos de trabalho. En-
tretanto, de julho/2016 a julho/2017,  
foram fechados 28.908 postos de tra-
balho (-1,13%). No período, o setor 
que mais fechou postos de trabalho 
foi o da Indústria de Transformação 
(-13.531 vínculos), seguido pela Cons-
trução Civil (- 7.981). Os únicos seto-
res que abriram novos postos foram o 
da Agropecuária e do Comércio, com 
249 e 91 novas vagas, respectivamen-
te. 

Brasil
Nacionalmente, o saldo ficou 

positivo no mês passado em 35.900 
postos a mais (0,09% sobre o total de 
empregos formais). Em contrapartida 
ao observado no Estado e no municí-
pio, o setor que mais abriu postos de 
trabalho foi o da Indústria de Trans-
formação (+12.594 novos vínculos). 
Em segundo lugar, ficou o Comércio 
(+10.156).

Já os setores que mais fecharam 
postos de trabalho foram os Serviços 
Industriais de Utilidade Pública, com 
1.125 vínculos encerrados, seguido 
pela Administração Pública, com 994 
vagas a menos. O saldo acumulado 
de janeiro a julho é de 112.580 novas 
admissões.

Em compensação, nos últimos 
12 meses, foram fechados 618.688 
empregos no país, um decréscimo 
de 1,58% sobre o total de empregos 
formais. Nesse período, o único se-
tor que abriu postos de trabalho foi 
o da Agropecuária, com 13.286 vagas 
criadas (+0,81%). O setor que mais 
fechou postos de trabalho foi o da 
Construção Civil, com 254.745 vín-
culos encerrados, seguido pelo setor 
de Serviços, com 169.315 vagas a me-
nos.

 Apesar do saldo positivo em julho, resultado no ano segue negativo

Um dos assuntos mais discuti-
dos atualmente no Brasil é a refor-
ma trabalhista, tema da palestra  
“Aspectos da Reforma Trabalhis-
ta”, ministrada pelo advogado  
Júlio Pogorzelski, promovida pelo 
Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços (CIC-BG) nesta quarta-
-feira (23).

Na ocasião, o advogado de-
bate a reforma que foi sancionada 
em julho por Michel Temer e deve 
entrar em vigor em novembro. O 
destaque é que vários pontos an-
tes regulamentados em leis serão 
negociados diretamente entre 
patrão e empregado, como par-
celamento de férias, intervalo de 
almoço e participação nos lucros e 
resultados. O que segue como an-
tes, por garantia constitucional, é 

Reforma Trabalhista é tema de 
palestra gratuita nesta quarta(23) 

o 13º salário, o FGTS, o seguro-de-
semprego, a licença-maternidade, 
o salário mínimo e os benefícios 
previdenciários.

Pogorzelski é mestre em Di-
reito Privado pela PUC-Minas e es-
pecialista em Direito Empresarial 
e Docência no Ensino Superior, 
sendo também professor da Uni-
versidade de Caxias do Sul (UCS), 
além de ter uma atuante presença 
no meio empresarial.

A palestra acontece às 18h, na 
sede do Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços de Bento Gon-
çalves (Alameda Fenavinho, 481 
– Fenavinho) e tem a entrada fran-
ca, mediante confirmação pelo e-
-mail qualificacao@cicbg.com.br 
ou pelo telefone 2105.1999, com 
Denise.

Advogado especialista em direito
empresarial ministrará a palestra

Nova CNH Digital deve ser antecipada
O Conselho Nacional de Trânsi-

to (Contran) decidiu liberar a ante-
cipação da nova Carteira Nacional 
de Habilitação Eletrônica (CNH-e), 
documento que poderá ser acessado 
via aplicativo no celular com o mes-
mo valor jurídico da carteira impres-
sa. Em resolução publicada na última 
semana, o órgão mudou o cronogra-
ma, permitindo que os Departamen-
tos de Trânsito (Detrans) de todo o 
país comecem a emitir a CNH-e nos 
próximos meses e não apenas a par-
tir de 1.º de fevereiro de 2018, como 
previa o texto inicial da medida, de 
25 de julho. A data ainda permane-
ce, porém agora como prazo final 
para que os Detrans estejam aptos a 
disponibilizar a carteira digital. 

De acordo com o Ministério 
das Cidades, os órgãos estaduais já 
podem iniciar seus teste e imple-
mentar a CNH-e com antecedência. 
O primeiro estado a ter um projeto-
-piloto será Goiás. O documento vir-
tual oferecerá mais praticidade ao 
usuário, lembrando que o de papel 
continuará sendo emitido e usado 
normalmente.

Para esclarecer algumas dúvi-
das que possam surgir, seguem 8 

perguntas e respostas sobre o que 
já está definido em relação ao docu-
mento virtual:

Quando entrará em vigor?
Conforme divulgou o Ministério 

das Cidades, a data prevista é até fe-
vereiro de 2018, porém, os Detrans 
já podem fazer testes e implantar o 
serviço assim que estiverem aptos.

Como faço para obter a 
CNH-e?

A Carteira Nacional de Habili-
tação Eletrônica funcionará como 
um aplicativo de celular e poderá 
ser baixada nas lojas oficiais da Ap-
ple e do Google (sistema Android) 
a partir de fevereiro do próximo 
ano. Com o app instalado, o pró-
ximo passo é escolher entre usar 
um certificado digital (pago), que 
permitirá realizar todo o processo 
pela internet, ou então procurar um 
posto do Detran da sua cidade para 
se cadastrar. É necessário efetuar o 
cadastro no Portal de Serviços do 
Denatran. O mesmo será ativado 
por meio de um link enviado para 
o e-mail cadastrado pelo usuário. 

Sine oferta 43 vagas de emprego
A agência SINE/FGTAS divulgou a 

oferta de 43 vagas de emprego nesta 
segunda-feira (21), em Bento Gonçalves. 
Um destaque é para os 15 postos abertos 
para trabalhadores em colheitas de uva.

Além dessa, há vaga para tratoris-
ta agrícola (5); serralheiro (2); operador 
eletromecânico (1); operador de retro-es-
cavadeira (1); motorista de caminhão (1); 
mecânico de manutenção de máquina 
industrial (4); mecânico de empilhadeira 
(1); estofador de móveis (2); eletricista 

(3); designer gráfico (1); costureira em 
geral (1); chefe administrativo (1); auxi-
liar administrativo (1); abatedor de aves 
(2).

Há ainda, duas vagas exclusivas PCD 
ou reabilitado INSS, uma para auxiliar de 
linha de produção e a outra para aten-
dente de loja.  Aos interessados, devem 
comparecer à agência, que fica na Rua 
Marechal  Floriano, 142, no Centro, a 
partir das 8h, portando carteira de tra-
balho. 

A agência fica na Rua Marechal  Floriano, 142, no Centro

Posteriormente, o motorista deverá 
realizar o login no aparelho que de-
seja ter sua CNH digital. Na primeira 
vez que a pessoa entrar no sistema, 
será necessário criar um PIN para 
armazenar os documentos com se-
gurança. Somente com o PIN  será 
possível ter acesso às informações 
guardadas.

Qualquer motorista pode 
requisitar a CNH-e?

Não, somente quem já possui a 
nova CNH, com QR Code, que pas-
sou a ser emitida em maio deste 
ano. O QR Code está fixado no ver-
so da carteira e possibilita a leitura 
das informações por meio de apare-
lhos eletrônicos.

Quem tem a impressa 
terá de pagar pela digital?

Segundo o governo, a decisão 
da cobrança ou não para emissão da 
CNH digital será dos Departamentos 
Estaduais de Trânsito (Detrans). Atu-
almente, o órgão já é o responsável 
por determinar os valores das taxas 
da versão impressa, que variam de 
estado para estado.



Alunos do Egídio Fabris aprendem 
rugby com técnico britânico

O rugby é uma modalidade de 
esporte que surgiu na Inglaterra há 
mais de um século e era pouco conhe-
cido em Bento Gonçalves até o cresci-
mento do time do Farrapos. Aliado a 
isso, um projeto chamado Try Rugby 
foi trazido para a cidade no início de 
2017 pelo Serviço Social da Indústria 
do Rio Grande do Sul (Sesi), que visa 
treinar crianças em escolas e demais 
trabalhos sociais da rede, através de 
um técnico britânico, Mike Jackson.

Duas escolas no município têm o 
programa: a municipal Vânia Medeiros 
Mincarone, e a estadual Irmão Egídio 
Fabris. Segundo a diretora da segun-
da, Elisete Penso, são 107 alunos que 
são beneficiados pelo projeto, com-
preendendo uma faixa etária entre os 
11 e 15 anos (sexto ao nono ano). “Os 
estudantes se sentem valorizados e 
motivados, aproveitando ao máximo 
estes momentos. Somos muito agra-
decidos ao Sesi pela oportunidade”, 
avalia.

O treinamento é oferecido aos es-
tudantes durante as aulas de Educação 
Física, administradas pela professora 
Sandra Beatriz Cislaghi. “As aulas são 
voltadas para a disciplina e no respei-
to”, explica, “e ainda tem a questão da 
prática da Língua Inglesa.

Os alunos respondem em inglês, 
e algumas palavras que eles não têm 
conhecimento, em português. A gente 
incentiva para eles conversarem mais, 
observarem a cultura”. A periodicida-
de das aulas de Mike é uma vez ao mês 
e contam com duas horas de duração. 
De acordo com a professora, a escola 
tem interesse em prorrogar o contra-
to.

O coordenador do projeto, Jan-
dro Lopes Finatto, informou que o Try 
Rugby é uma parceria entre o Sesi e o 
Conselho Britânico, e existe há quatro 
anos a nível nacional. “Todo o ano for-
nece um profissional no Brasil. Já teve 
em Caxias do Sul e Santa Maria. Agora 
está em Bento, mas abrange cidades 
próximas, como Garibaldi, Farroupilha 
e Carlos Barbosa”.

Finatto  conta que a cada ano 
muda o treinador. “É uma questão de 
ajuste então para ver se tem a possi-
bilidade de renovação para o próximo 
ano”. Para ele, o maior objetivo do Try 
Rugby é difundir o esporte no país. “O 
propósito é que a modalidade é basea-
da em conceitos de cidadania, até com 
os companheiros”.

Para setembro há previsão de 
uma ação com professores do municí-
pio para a preparação da inclusão do 

ensino do rugby nas escolas. “A gente 
negocia individualmente com as es-
colas, então há intenção de expandir, 
mas precisamos ajustar o cronograma 
e os horários do Mike”, projeta o coor-
denador, afirmando que para a escola 
interessada em receber o Try Rugby é 
preciso contatar o Sesi e não há custo.

O técnico britânico Mike chegou 
ao Brasil em fevereiro. Em 2016 ele 
treinou o São Vicente e Granadinas, 
no Caribe, durante a campanha deles 
para a Copa do Mundo. Antes disso, já 
havia realizado trabalhos com outros 
times, organizações e projetos em vá-
rios países.

 “Quando eu cheguei eu não con-
seguia falar uma só palavra em portu-
guês. As pessoas foram muito legais e 
me ajudaram o tempo todo. E gradual-
mente comecei a aprender a língua”, 
relata. Ele e mais sete integrantes da 
Premiership Rugby (A liga top da In-
glaterra), estão no Brasil, sendo 3 no 
Rio de Janeiro, 1 em São Paulo, 1 em 
Minas Gerais e 1 em Santa Catarina.

O técnico tem como base Bento 
Gonçalves, onde mora em um hotel, 
mas também realiza bastante traba-
lhos em Garibaldi, Carlos Barbosa,  
Farroupilha e áreas próximas.  

“Eu amo viajar para novos países, 
introduzir o rugby e conhecer novas 
pessoas. Particularmente, é um es-
porte fantástico. Acredito que ofere-
ce atrativos que outros esportes não. 
Temos valores, especialmente o valor 
do respeito”, diz. “As crianças tentar 
se elevar a níveis de atletas. E eu acho 
que em outras modalidades falta isso 
de boas regras modelos e eu ensino a 
elas boas lições”.

Mike defende que no Rugby os 
torcedores ficam em silêncio na hora 
de um pênalti e não brigam. “Nós res-
peitamos uns aos outros”, conclui. O 
britânico vai discutir se ficará no Brasil 
na próxima semana, mas adianta que 
provavelmente estenderá a estada por 
mais um ano.

MOVERGS discute riscos e oportunidades da Indústria 4.0
A Associação das Indústrias de 

Móveis do Estado do Rio Grande do 
Sul – MOVERGS, sob o comando do 
consultor Teotônio Fontana, reuniu no 
último dia 19 de agosto, no Hotel Villa 
Michellon, um pequeno grupo de em-
presários para tratar sobre os riscos e 
oportunidades gerados pela quarta re-
volução industrial.

Na ocasião, foram examinados as 
principais consequências, o conjunto 
de tecnologias associadas pela revolu-
ção e a melhor abordagem/estratégia 
a ser adotada pelas empresas para 
uma exploração lucrativa dessas novas 
oportunidades.

O termo “quarta revolução” sur-
giu a partir de um projeto do governo 
alemão voltado para a área tecnológi-
ca.  Foi utilizado pela primeira vez em 
2011, na feira de Hannover, e envolve 
as principais inovações tecnológicas 
dos campos de automação, controle e 
tecnologia da informação,aplicadas aos 
processos de manufatura. “Isso signifi-
ca um novo período no contexto das 
grandes revoluções industriais”, desta-
ca a diretora executiva da MOVERGS, 
Cândida Cervieri.

A partir de Sistemas Cyber-Físicos, 
Internet das Coisas e Internet de Servi-
ços, os processos de produção tendem 
a se tornar cada vez mais eficientes, 
autônomos e customizáveis. “Com as 
fábricas inteligentes, diversas mudan-
ças ocorrerão na forma em que os pro-

dutos serão manufaturados, causando 
impactos em diversos setores do mer-
cado”, afirmou Teotônio Fontana.

O fundamento básico da quarta 
revolução industrial implica que co-
nectando máquinas, sistemas e ativos, 
as empresas poderão criar redes inte-
ligentes ao longo de toda cadeia de 
valor que podem controlar os módulos 
de produção de forma autônoma. Ou 
seja, as fábricas inteligentes terão a 
capacidade e autonomia para agendar 
manutenções, prever falhas nos pro-
cessos e se adaptar aos requisitos e 
mudanças não planejadas na produção.

A indústria 4.0 é uma realidade 
que se torna possível devido aos avan-
ços tecnológicos da última década, 
aliado às tecnologias em desenvolvi-
mento nos campos de inovação, da 
informação e engenharia, como: a in-
ternet das coisas; inteligência artificial, 
realidade aumentada; inovação rápida 
e continua; manufatura digital; compu-
tação em nuvem; computação cogniti-
va; cyber-physical systems; simulação e 
robótica autônoma. “Um dos maiores 
impactos causados pela indústria 4.0 
será, sem dúvida, a mudança que afe-
tará o mercado como um todo e que 
consiste na criação de novos “modelos 
de negócios”, destacou Fontana, que 
completou: “É necessário um appro-
ach do conhecimento disponível e de 
sinergia”. 

De acordo com o consultor, a cus-

tomização do produto por parte dos 
consumidores tende a ser uma variável 
a mais no processo de manufatura, po-
rém as fábricas inteligentes serão capa-
zes de levar a personalização de cada 
cliente em consideração, se adaptando 
as preferências.

Outro ponto que segundo Fonta-
na será abalado pela quarta revolução 
industrial será a “pesquisa e desenvol-
vimento nos campos de segurança em 
T.I, confiabilidade da produção e na in-
teração máquina-máquina”.

Fontana ressalta que os profissio-
nais também precisarão se adaptar,pois 
com as fábricas ainda mais informatiza-
das novas demandas surgirão enquanto 
algumas deixarão de existir. “Acabou o 
espaço para a omissão”, afirma, e com-
plementa: “Por outro lado, as deman-
das em pesquisa e desenvolvimento 
oferecerão oportunidades para profis-
sionais tecnicamente capacitados, com 
formação multidisciplinar para compre-
ender e trabalhar com a multiplicidade 
de tecnologias que compõem uma fá-
brica inteligente”.

Para o Presidente da MOVERGS, 
Volnei Benini, a quarta revolução in-
dustrial tem seu impulso não apenas 
na inovação tecnológica, mas em um 
amplo conjunto de tecnologias tam-
bém revolucionárias. “Este é um mo-
mento de desconforto, de sair do lugar 
comum e pensar em um processo de 
integração e cooperação”, finaliza.

Britânico ensina rugby aos alunos do Egídio Fabris
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RN Freitas vence licitação
para coleta do lixo

No dia 18 de agosto foi homo-
logado com a empresa RN Freitas 
junto com a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente a contratação 
de prestação de serviços de coleta, 
transporte e transbordo de resíduos 
sólidos urbanos no município de 
Bento Gonçalves.

A proposta de trabalho compre-
ende as seguintes etapas de coleta: 

orgânica, reciclável, vidro, resíduos 
especiais (sofás, móveis, máquinas, 
etc) e transbordo até o destino final-
-aterro.

Serão sete caminhões na coleta 
orgânica (veículos com potência de 
220 CV), seis caminhões na reciclá-
vel (três caminhões de 220CV e três 
com 150CV), um caminhão para vi-
dros e um para coleta especial.

Banco Central apresenta melhora 
na economia brasileira

Indicadores divulgados pelo 
Banco Central na última semana 
apresentam uma melhora na econo-
mia brasileira. Os dados revelam que 
no segundo trimestre do ano, perí-
odo entre abril e junho, a produção 
industrial, o varejo e os serviços re-
gistraram elevação, depois de quase 
três anos de recessão. 

O Índice de Atividade Econômi-
ca do Banco Central (IBC-Br), que an-
tecipa o PIB, funcionando como uma 

espécie de parâmetro para avaliar o 
ritmo da economia do país, não de-
cepcionou os especialistas no setor, 
apesar de ser considerado baixo. 
Isso porque em junho, o indicador 
teve crescimento de 0,5% em relação 
ao mês anterior, passando de 134,10 
pontos para 134,77 pontos.

Na prática, a atividade econômi-
ca não fechará 2017 com números 
positivos, mas terá um valor negati-
vo menor do que o de 2016

Sitracom conquista reajuste de 4,5% 
para os trabalhadores da categoria

O Sindicato dos trabalhadores 
nas Indústrias da Construção e do 
mobiliário de Bento Gonçalves (Si-
tracom BG) conquistou um reajuste 
de 4,5% para os trabalhadores da ca-
tegoria que tem como data base o 
dia 1º de maio. O valor ficou acima 
da inflação que foi de 3,99%. Nos 
pisos a reposição foi ainda maior e 
alcançou índices que variam de 5 a 
7%. Mesmo com o reajuste, o pre-
sidente do Sitracom, Itagiba Lopes, 
diz que esperava um reajuste maior.

“O reajuste foi positivo na me-
dida do possível, já que a maiorias 
das entidades fecham só com a in-
flação. Na verdade nós estávamos 
negociando um pouco mais”, afir-
ma. A reforma trabalhista também 
foi comentada pelo presidente da 
entidade, que se mostra temeroso 
com a reforma da previdência. “A 
reforma trabalhista passa a valer a 
partir de novembro e vai ser mon-
tado novo tipo de negociação”, ga-
rante.

Entidades empresariais de Bento
e Novo Hamburgo trocam experiências

Uma comitiva do Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves, composta pelo 
presidente, Laudir Miguel Piccoli, 
acompanhado de Caroline Morás 
Basso e Denise Somensi, visitou a 
Associação Comercial, Industrial 
e de Serviços de Novo Hamburgo, 

Campo Bom e Estância Velha. Re-
cepcionado pelo presidente da ACI, 
Marcelo Clark Alves, e pelos dire-
tores Karin Wide Schwartzhaupt e 
Marco Aurélio Kirsch, o grupo parti-
cipou de um encontro marcado por 
troca de informações, experiências 
e conhecimento.

MOVERGS participa de jantar beneficente
A Associação de Indústria de 

Móveis do Rio Grande do Sul (MO-
VERGS) vai participar da edição do 
jantar beneficente “Eles na Cozi-
nha”, no próximo 26 de agosto, nos 
pavilhões da Fundaparque. O evento 
reúne nomes do empresariado local 
para prepararem receitas juntamen-
te com chefs renomados, no qual 
toda a renda arrecadada com a ven-
da de ingressos é doada para a causa 
do câncer.  

O presidente da MOVERGS, Vol-
nei Benini, o vice-presidente, Rogé-

rio Francio, e o diretor, Vinicius Ge-
remia, participarão como assistentes 
de cozinha do chef catarinense Rafa-
el Beuther, quem vem a cidade espe-
cialmente para a ocasião. 

 No “menu solidário” da enti-
dade, o prato principal preparado 
será o Eisben – joelho de porco, 
com acompanhamento de chucrute, 
batata sauté e salsicha bock. Mais 
informações podem ser obtidas no 
escritório da MOVERGS ou pelos e-
-mails atendimento@movergs.com.
br e projeto1@movergs.com.br.
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Ligia Maria Machado Goulart, 
costureira, filha de Atanazio Ma-
chado e Luizinha Alces Machado, 
nascida em 24/05/1951, falecida 
em 13/08/2017 natural de São Bor-
ja, moradora de 

Bento Gonçalves, Casada

Setembrino Rubbo, pedrei-
ro aposentado, filho de Jose 
Rubbo e Maria Nardi, nasci-
do em 03/09/1927, falecido em 
12/08/2017, natural deBento Gon-
çalves, morador de Pinto Bandei-
ra, Viúvo 

Darci Campanharo, industri-
ário aposentado, filho de Angelo 
Campanharo e Ema Luvizon Cam-
panharo, nascido  em 10/07/1956, 
falecido em 13/08/2017, natural 
de Ciríaco, morador de Veranópo-
lis, Casado 

Antônio Carlos Valenti Tor-
riani, comerciante aposentado, 
filho de Orlando Luiz Augusto 
Torriani e Laura Valenti Torriani, 
nascido em 01/12/1946, falecido 
em 14/08/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Casado 

Orival Rodrigues da Silva, 
jardineiro aposentado, filho de 
João Batista Rodrigues e Noroli-
na Fernandes Rodrigues, nasci-
do em 27/04/1939, falecido em 
16/08/2017, natural de Soledade, 
morador de Bento Gonçalves, Vi-
úvo

Nilva Brandelli Mazzoccato, 
empresária aposentada, filha de 
Honorato Juvencio Brandelli e 
Adelaide Corbellini Brandelli, nas-
cida em 06/01/1951, falecida em 
15/08/2017, moradora de Bento 

geral

Óbitos

Justiça manda MEC cumprir
indicador que determina
investimento mínimo por aluno

Uma decisão do juiz federal 
José Carlos do Vale Madeira, do 
Maranhão, determinou que o Mi-
nistério da Educação (MEC) homo-
logue, em um prazo de 60 dias, 
o Custo Aluno-Qualidade Inicial 
(CAQi), que é um indicador que 
mostra quanto deve ser investido 
ao ano por aluno de cada etapa e 
modalidade da educação básica 
para garantir um padrão mínimo 
de qualidade do ensino.

Na decisão, o juiz diz que a 
administração pública não pode 
esquivar-se da missão de adotar 
os procedimentos necessários e 
adequados para que o interesse 
público seja preservado. O autor 
do processo que resultou na deci-
são é a Federação dos Municípios 
do Estado do Maranhão.

A meta 20.6 do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE) determi-

nou que o CAQi deveria ter sido 
implantado até 2016. No ano pas-
sado, o ministério criou a Comis-

Mec vai ter que comprovar gasto mínimo por aluno

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 19290: LEONARDO DA SILVA CEZARINI, solteiro, profes-
sor, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ROCHELE GUIMARÃES, solteira, bióloga, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19294: WAGNER LAVANDOSKI, solteiro, comerciário, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
LAUREN RESTA BRUM, solteira, do lar, natural de São Francisco de Assis-
-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será 
o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19298: ADEMIR DUTRA DA SILVEIRA, divorciado, marcenei-
ro, natural de São Nicolau-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e VANESSA DUTRA PINHEIRO, divorciada, instrutora de informática, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Separação Obrigatória de Bens.

Edital nº 19299: WILLIAN SOLDI GOBATTO, solteiro, comprador, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e MICHELE VIVIAN, solteira, vendedora, natural 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, 22 de agosto de 2017.

Gonçalves, Casada 

Vilma Tereza Bonfanti, secre-
tária aposentada, filha de Jose Ra-
daelli e Etelvina Rospide Radaelli, 
nascida em 28/01/1933, falecida 
em 16/08/2017, natural de  Iraí, 
moradora de Bento Gonçalves, 
Viúva 

Inês Polli Viapiana, agriculto-
ra aposentada, filha de Carlos Spe-
dito Polli e Clementina Maria Polli, 
nascida em 11/06/1957, falecida 
em 02/08/2017, moradora de São 
Jorge, Casada 

Helder Carlos Grando, agri-
cultor aposentado, filho de An-
tonio Grando e Fremilia Giordani 
Grando, nascido em 04/11/1955, 
falecido em 17/08/2017, natural 
de Guaporé, morador de São Va-
lentim do Sul, Solteiro 

Maria Joana da Muniz, agricul-
tora aposentada, filha de Francisca 
de Muniz, nascida em 15/04/1917, 
falecida em 17/08/2017, natural de 
Barros Cassal, moradora de Bento 
Gonçalves, Solteira

Therezinha Baldasso Portal, 
agricultora aposentada, filha de 
Carlos Baldasso e Regina Baldas-
so, nascida em 26/10/1932, fale-
cida em 18/08/2017, natural de 
Montenegro,  moradora de Carlos 
Barbosa, Viúva 

Darci Ermelindo Herich, pe-
dreiro, filho de Leopoldo Herich 
e Doralicia Rosa Herich, nasci-
do em 24/07/1959, falecido em 
18/08/2017, natural de Salvador 
do Sul, morador de Carlos Barbo-
sa, Divorciado 

João Pedro Pereira metalúrgi-
co aposentado, filho de Conceição 
Pereira, nascido em 30/05/1953, 
falecido em 17/08/2017, natural 
de Santo Ângelo, morador de Ben-
to Gonçalves,  Casado 

Irma Lourdes Troian Resemi-
ni, agricultora aposentada, filha 
de Salvador Troian e Elisa Fantin, 
nascida em  11/05/1943, falecida 
em 16/08/2017, natural de Bento 
Gonçalves, moradora de Santa Te-
reza, Casada 

Ismael Antonio Gasparin, co-
merciante aposentado, filho de 
Olivo Gasparin e Thereza Demarchi 
Gasparin, nascido em 11/03/1956, 
falecido em 18/08/2017, natural 
de Veranópolis,  morador de Ben-
to Gonçalves, Casado 

Therezina Guarnieri, auxiliar 
de serviços gerais aposentada, 
filha de João Baptista Guarnieri e 
Juditha Benvegnú Guarnieri, nas-
cida em 27/02/1937, falecida em 
18/08/2017 , natural de Garibaldi,  
moradora de Bento Gonçalves, 
Solteira 

Olivo Angelo Mercali, vigilan-
te aposentado, filho de Damiano 
Mercali e Regina Biasotto, nasci-
do em  04/05/1926, falecido em 
19/08/2017, natural de  Veranópo-
lis, morador de Bento Gonçalves, 
Viúvo

Agostinho Bortolanza, mo-
torista aposentado, filho de Luiz 
Bortolanza e Ana Toniolli, nasci-
do em  30/08/1960, falecido em 
19/08/2017, natural de Encantado, 
morador de  Bento Gonçalves,  Vi-
úvo

Uma frente fria passou sobre o 
Sul do Brasil durante o final de sema-
na. Junto com o sistema frontal, uma 
forte massa de ar polar derrubou a 
temperatura.

Nesta segunda-feira, um siste-
ma de alta pressão atmosférica, de 
origem polar, influenciou todo o Sul 
do país, deixando o tempo firme em 
grande parte da região e provocando 
queda acentuada de temperatura. Al-

gumas regiões da Serra chegaram a 
registrar 0ºC.

Nesta terça-feira, 22,no entanto, 
o frio vai perdendo força e a tarde já 
será mais amena. A partir de quarta-
-feira, a temperatura dispara em todo 
o Sul do país e a semana deve termi-
nar com temperaturas acima dos 30 
graus em diversos municípios. Em 
Bento Gonçalves, no entanto, as má-
ximas não devem passar dos 26ºC.

Semana de tempo seco em 
toda Serra Gaúcha

Biblioteca municipal distribui 
livros gratuitos para população

A Biblioteca Municipal Castro 
Alves realizou a distribuição gra-
tuita de livros para a população na 
sexta-feira (19), em comemoração 
aos 77 anos da biblioteca. Foram 
cerca de 70 livros disponibilizados 
na área externa, para todas as faixas 
etárias e gêneros literários.

A previsão, ainda atrelada à co-
memoração, é distribuir obras nas 
unidades básicas de saúde da Fena-
vinho, Unidade Central, Cohab, Li-
corsul, Aparecida, Zona Norte, Ouro 
Verde e Zatt, entre os dias 23 e 24. 
Serão em torno 25 livros, revistas e 
livros infantis em cada balaio.

Foram cerca de 70 livros
disponibilizados na área externa

Obras eram para todas as faixas etárias 
e gêneros literários

são Interinstitucional de Acompa-
nhamento da Implementação do 
CAQi-CAQ.

A medida serve para garantir um padrão mínimo de qualidade do ensino
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Cientistas brasileiros, da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 
Pernambuco descobriram uma 
substância que pode bloquear a 

Cientistas descobrem substância que 
pode bloquear produção do vírus zika

produção do vírus zika em células 
epiteliais e neurais. O estudo a 
respeito da 6-metilmercaptopuri-
na ribosídica (6MMPr) foi publica-

do no dia 11 de agosto, na revista 
International Jornal of Antimicro-
bial Agents.

A substância atua contra o 
tipo de zika que circula no Brasil. 
Os testes foram realizados in vitro 
pelo Departamento de Virologia e 
Terapia Experimental da Fiocruz 
Pernambuco. Em mais de 99% dos 
testes a produção do vírus dimi-
nuiu com a 6MMPr, usando dife-
rentes dosagens e tempos de rea-
ção. O estudo também identificou 
que a 6MMPr é menos tóxica para 
as células neurais, uma boa notícia 
para futuros tratamentos de infec-
ções no sistema nervoso.

A investigação da substância 
começou há um ano, financiada 
pelo Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq) e pela Fundação de 
Amparo à Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco (Facepe). O próximo 
passo da pesquisa é uma avaliação 
in vivo, ou seja, feita em um orga-
nismo vivo.

Norma sobre alimentos de
cereais para crianças é atualizada

Foi atualizada a norma sobre 
alimentos de cereais para crianças 
na edição de quinta-feira (17) do 
Diário Oficial da União. Na Resolu-
ção da Diretoria Colegiada (RDC) 
170/2017 ficam estabelecidas as 
condições de composição e quali-
dade, e elencados os ingredientes 
obrigatórios e opcionais permiti-
dos em alimentos à base de cere-
ais para alimentação infantil.

Antes da atualização, o regu-
lamento elencava um rol muito 
restritivo dos ingredientes op-
cionais permitidos em alimentos 
à base de cereais, o que se con-
trapõe com as referências inter-
nacionais. O Codex Alimentarius, 

por exemplo, permite a adição 
de outros ingredientes que sejam 
adequados aos lactentes após o 
sexto mês de vida e de crianças de 
primeira infância.

Atualmente, há 23 pedidos de 
registros de cereais infantis pen-
dentes de análise na Anvisa. Em 
doze deles haviam ingredientes 
não previstos na versão anterior 
da Portaria SVS/MS n° 36/1998, 
especialmente culturas lácteas. 
Ou seja, a atualização dos requi-
sitos estabelecidos pela Portaria 
impactará significativamente no 
mercado nacional, pois irá permi-
tir a entrada de novos produtos 
no mercado brasileiro.

Estudo diz que sentir raiva e 
ódio pode nos deixar felizes

As pessoas são mais felizes 
quando são capazes de se expressar 
emocionalmente, mesmo que sejam 
sentimentos desagradáveis, como 
raiva e ódio, aponta um novo estudo 
realizado com 2,3 mil estudantes do 
Brasil, Estados Unidos, China, Ale-
manha, Gana, Polônia, Israel e Cin-
gapura.

Os cientistas questionaram os 
participantes sobre quais emoções 
eles almejavam sentir e o que de fato 
sentiam. Depois, compararam isso 
com a forma como avaliavam seus 
níveis de felicidade e satisfação com 

a vida. Os resultados indicam que a 
felicidade “é mais do que simples-
mente sentir prazer ou evitar dor”.

A pesquisa aponta que 11% dos 
estudantes querem sentir menos 
emoções positivas, como amor e 
empatia, enquanto 10% desejam ter 
sentimentos negativos, como ódio e 
raiva. 

Os resultados do estudo não se 
aplicam a quem tem um diagnóstico 
de depressão, no entanto lança uma 
luz sobre os aspectos negativos de 
se ter uma constante expectativa de 
ser feliz.

Os resultados indicam que a felicidade “é mais do que simplesmente sentir prazer ou evitar dor

Música ajuda a prevenir e frear desenvolvimento 
de Alzheimer, diz estudo

Toca uma música antiga no rá-
dio e, de repente, você se vê cantan-
do junto. Já passou por isso? Mes-
mo sem nem lembrar que a canção 
existia, de alguma forma ela estava 
lá, armazenada na sua cabeça.

Há alguns anos, cientistas do 
Instituto Max Planck de Neurociên-
cia e da Cognição Humana, em Lei-
pzig, na Alemanha, se questionaram 
por que pacientes com Alzheimer 
conseguiam se lembrar de melodias 
ou apresentar fortes emoções ao 
ouvir canções que marcaram suas 
vidas. Foi quando eles descobriram 
que a música fica armazenada em 
uma parte diferente do cérebro da 
que guarda a maior parte das nos-
sas memórias.

O documentário “Alive Inside” 
mostra isso na prática. Um dos pa-
cientes com Alzheimer retratados 
no filme começa a responder sobre 
seu passado com lucidez logo após 
ouvir uma música.

Custódio Michailowsky, neuro-
logista do Centro de Dor e Neuro-
cirurgia Funcional do Hospital 9 de 
Julho, explica que o uso da musico-
terapia no tratamento de pacientes 
com Alzheimer está bem estabele-
cido. “Ela pode trazer memórias 
passadas e retardar o processo de 
degeneração”, explica.

Além disso, a música ainda 
pode ajudar na socialização do pa-
ciente. “Se a pessoa se isola, isso 
vira uma bola de neve. A música 
traz emoção, traz motivação para 

a pessoa. Além de fazer dançar, se 
mexer”, afirma Michailowsky. Por-
tanto, pode-se dizer que ela estimu-
la até a atividade física.

Prevenção
Mesmo quem não tem Alzhei-

mer pode se beneficiar muito com 
o conhecimento musical. “É impor-
tante a ativação das atividades ar-
tísticas. Através da educação artís-
tica, o cérebro se desenvolve mais 
rapidamente. Pode ser pela música, 
escultura, desenho...”, defende o 
especialista.

“Pessoas que têm a habilidade 
de ouvir uma música e tocá-la ou 
identificar as notas têm o lobo tem-
poral esquerdo melhor desenvol-

vido”, explica. A música “exercita” 
diversas partes do cérebro ao mes-
mo tempo, o que ajuda a prevenir o 
Alzheimer.

Sensações
“Acredita-se que a única forma 

de nos comunicarmos com uma ci-
vilização de fora da Terra, se encon-
trarmos uma, é pela música”, relata, 
ainda Michailowsky, já que as notas 
musicais transmitem sensações sem 
precisar de palavras. “A música é 
muito importante. É umas das coi-
sas que mais provocam excitação 
do cérebro. Além dos circuitos, há 
liberação de substâncias, como a 
serotonina e até algumas análogas 
da morfina”, finaliza o neurologista.

A música ainda pode ajudar na socialização do paciente

Zika Vírus teve epidemia no ano passado no Brasil

Depois de aprovada nova norma, cereais antes proibidos vão poder ser comercializados

Excesso de remédio pode aumentar dores de cabeça
Sete em cada cem brasileiros con-

vivem diariamente com a dor de cabe-
ça, mas o que muita gente não sabe é 
que existem mais de 200 tipos de dor 
de cabeça e elas podem aparecer de 
muitas formas e muitas vezes.

Com tanta dor de cabeça diferen-
te, não existe só um remédio. O Bem 
Estar desta segunda-feira (21) convi-
dou duas neurologistas, Maria Eduar-
da Nobre e Thais Villa, para falar sobre 
as dores, tratamentos e a diferença 
entre dor de cabeça e enxaqueca.

Um tipo de dor de cabeça é a ce-

faleia em salvas. Ela é mais comum em 
homens e a mais dolorosa das dores de 
cabeça. A dor é extremamente intensa, 
geralmente ao redor de um dos olhos 
e pode se manifestar até oito vezes no 
mesmo dia. É sempre do mesmo lado 
da cabeça, a pálpebra cai, o olho fica 
vermelho e pode lacrimejar.

Em alguns casos, aparece todo 
ano. Em outros, demoras dois anos, 
três anos, mas geralmente vem na 
mesma época. Cada pessoa reage de 
um jeito. Tem gente que precisa ficar 
isolada e, de preferência em um lugar 

bem escuro.
Para quem tem esse tipo de dor 

de cabeça, analgésico não resolve. É 
preciso tomar medicamentos especí-
ficos, prescritos por um neurologista. 
Outra alternativa é a inalação de oxi-
gênio. Também existe uma cirurgia 
para quem sofre de cefaleia em salvas 
crônica.

Ao contrário da enxaqueca, não 
existem gatilhos que disparam a ce-
faleia em salvas, mas existem gatilhos 
que, no período de crise, pioram a 
dor.
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Teste encontra inseto morto em café 
e pelo de rato em farinha de trigo

Um teste realizado pela Proteste 
com amostras de pó de café e com fa-
rinha de trigo encontrou pelos de roe-
dor a inseto morto nos produtos. De 
acordo com a legislação, cada produto 
pode trazer certa quantidade de cor-
pos estranhos, mas o teste mostra que 
uma marca de café e de farinha ultra-
passaram o permitido.

Os testes foram feitos com base 
no regulamento técnico da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
que estabelece os requisitos mínimos 
para avaliação de matérias estranhas 
em alimentos e bebidas, assim como 
seus limites de tolerância. No caso 
do café, o máximo permitido é de 60 
fragmentos de insetos em 25 gramas 
de amostra.

Já para a farinha de trigo, o má-
ximo permitido são 75 fragmentos de 

insetos em 50 gramas de amostra. A 
marca reprovada apresentou presença 
de 13 fragmentos de insetos e 1 inseto 
inteiro morto em 25 gramas de amos-
tra, ou seja, fora do permitido pela 
legislação. Já nas amostras de farinha 
de trigo, uma marca apresentou a pre-
sença de 25 fragmentos de insetos e 
1 fragmento de pelo de roedor em 50 
gramas de amostra, sendo assim, não 
está de acordo com a legislação, por 
conter pelos de rato. 

Os pelos de roedores (que in-
cluem rato, ratazana e camundongo) 
são potenciais transmissores de doen-
ças. Embora para alguns produtos o re-
gulamento da Anvisa seja tolerante em 
relação à presença de pelo de roedor, 
como é o caso do ketchup (1 fragmen-
to em 50 gramas do alimento), essa 
regra não se aplica à farinha de trigo.

Lista de substâncias controladas 
é atualizada pela Anvisa

Uma norma da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), pu-
blicada ns quinta-feira (17), alterou o 
tipo de receita médica exigida para a 
compra de medicamentos contendo a 
substância buprenorfina na forma de 
adesivos com matriz transdérmica. 
Dentro de um mês, a compra desses 
medicamentos será feita por meio da 
receita de controle especial em duas 
vias, não mais com a receita amarela, 
que só pode ser impressa por autori-
dades sanitárias.

A decisão da Agência se deve em 
razão das características e das tecno-
logias farmacêuticas do produto e da-
dos de monitoramento da segurança 
de uso desse tipo de medicamento no 
Brasil. As vendas de medicamentos 
contendo buprenorfina na forma de 
adesivos continuarão a ser registra-
das no sistema eletrônico de controle 
de medicamentos da Anvisa, Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Produ-
tos Controlados (SNGPC), o que per-

mitirá o acompanhamento dessa nova 
medida.

A mesma norma incluiu a subs-
tância lurasidona na lista de subs-
tâncias sujeitas a controle especial. 
Essa classificação ocorre devido à 
fase final do processo de registro de 
medicamento novo à base desta subs-
tância. Após a avaliação do registro, o 
medicamento, que será indicado para 
o tratamento da esquizofrenia e da 
fase depressiva do transtorno bipolar, 
só poderá ser dispensado mediante 
apresentação da receita de controle 
especial em duas vias.

A Resolução RDC n° 169/2017 
é uma atualização da Portaria SVS/
MS n° 344/1998, que dispõe sobre as 
medidas de controle para substâncias 
entorpecentes, precursoras, psicotró-
picas e outras sob controle especial.  
São consideradas substâncias sujeitas 
a controle especial no Brasil aquelas 
elencadas nas listas do Anexo I da re-
ferida Portaria.

Decisão da Agência se deve em razão das características e das tecnologias
farmacêuticas do produto

Café e farinha reprovaram em teste realizado

Jovens de 15 a 26 já podem se vacinar 
contra HPV em Bento Gonçalves
Doses de vacina estão disponíveis até o final do mês de setembro

Homens e mulheres entre 15 
e 26 anos já podem receber a vaci-
na contra HPV, pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Segundo informa-
ções do coordenador do setor de 
Imunizações, Michael Manfredini, 
Bento Gonçalves já está com doses 
disponíveis em todas unidades de 
saúde do município.Ele frisa, no 
entanto,que vacinação é temporá-
ria. Essas vacinas serão aplicadas até 
o final de setembro.O estoque não 
está muito grande, mas no próximo 
pedido vamos reforçar a quantidade 
dessas doses.

A medida temporária foi apro-
vada na quinta-feira,17, e evita des-
perdício de doses em estoque. Com 
o fim dos estoques a vencer, a orien-
tação do Ministério da Saúde é que 
a vacina continue sendo administra-
da apenas no público-alvo (de 9 a 15 
anos).

Oferta da vacina
Para a faixa etária de 15 a 26 

anos, a orientação do Ministério da 
Saúde é o esquema vacinal com três 
doses, com intervalo de zero, dois 
e seis meses. As pessoas que toma-
rem a primeira dose neste período, 

excepcionalmente, terão as duas 
doses subsequentes garantidas no 
SUS.

A rotina de uso desta vacina no 
público-alvo, que é para meninos na 
faixa etária de 11 a 13 anos e meni-
nas de 9 a 14 anos, deve ser manti-
da com duas doses, sendo aplicada 
com intervalo de seis meses entre 

elas.
A vacina HPV Quadrivalente é 

segura, eficaz e é a principal forma 
de prevenção contra o aparecimen-
to do câncer do colo de útero, 4ª 
maior causa de morte entre as mu-
lheres no Brasil. Nos homens, pro-
tege contra os cânceres de pênis, 
orofaringe e ânus.

Com o fim dos estoques a vencer, a orientação do Ministério da Saúde é que a vacina 
continue sendo administrada apenas no público-alvo (de 9 a 15 anos)

Médico brasileiro comprova eficácia da
vacina para aliviar rinite

O médico pesquisador da Fa-
culdade de Medicina de Jundiaí, 
Edmir Américo Lourenço compro-
vou na última semana a eficácia do 
tratamento da vacina que reduz os 
sintomas da rinite, através de uma 
publicação na revista brasileira 
editada em língua inglesa “Inter-
national Archives of Otorhinola-
ryngology”, que destaca trabalhos 
científicos de otorrino no Brasil e 
no exterior. O estudo foi feito com 

281 pacientes com mais de três 
anos de idade.

Lourenço estuda sobre o tema 
desde 1980 e afirma que encon-
trou um tratamento de longo pra-
zo para melhorar a qualidade de 
vida dessas pessoas utilizando uma 
vacina específica para cada indiví-
duo. Segundo a pesquisa, em cerca 
de 80% dos pacientes testados os 
sintomas desapareceram, porém o 
paciente não deixa de ser alérgico. 

Nos primeiros passos da pes-
quisa, foram feitos testes na pele 
para saber quais são as causas da 
alergia. De acordo com o resultado, 
é feita uma vacina individual e es-
pecífica em laboratório especializa-
do para cada paciente. Atualmente, 
o tratamento está disponível so-
mente em clínicas particulares. O 
custo é de um pouco mais de R$ 
1,5 mil. 

O tratamento de imunoterapia 
é indicado quando o paciente tem 
testes alérgicos positivos e não 
consegue controlar suas alergias 
por outros meios. Ela deve ser feita 
juntamente com outros procedi-
mentos, como controle ambiental 
(para evitar os agentes causadores 
da alergia), medicação profilática 
ou preventiva (para evitar crises) e 
medicamentos de crise (para con-
trolar sintomas).

O especialista deve ser habili-
tado para essa prática, caso contrá-
rio há riscos de reações alérgicas 
graves, inclusive óbito. Todo qual-
quer tratamento de imunoterapia 
deve ser individualizado e manipu-
lado, conforme sua história clínica 
e seus testes de alergia.Segundo a pesquisa, em cerca de 80% dos pacientes testados os sintomas desapareceram

Açúcar do leite materno protege bebês contra infecções
Há muito tempo, a ciência já 

sabe sobre o papel benéfico do lei-
te materno na imunidade do bebê. 
Na amamentação, por exemplo, 
sabe-se que há transferência de 
anticorpos e de importantes pro-
teínas de ação antibacteriana.

Mas agora, cientistas da Uni-
versidade de Vanderbilt, nos Es-
tados Unidos, perceberam que 
também os açúcares presentes no 
leite humano aumentam a prote-
ção passada de mãe para filho.

Segundo pesquisadores, tra-

ta-se do primeiro mapeamento 
sobre a atividade antibacteriana 
de carboidratos presentes no leite 
humano. O estudo é particular-
mente importante porque esses 
açúcares, ao contrário da maioria 
dos antibióticos, não são tóxicos.

Os resultados da pesquisa 
foram apresentados no domingo 
(20) em reunião anual da ‘Ameri-
can Chemical Society’. O estudo 
foi coordenado por Steven Town-
send, professor-assistente da Uni-
versidade de Vanderbilt.

Cientistas estavam procu-
rando diferentes métodos para 
combater bactérias causadoras de 
doenças. Toda a ciência, na ver-
dade, está em busca de novas es-
tratégias porque há um problema 
crescente de saúde pública com o 
fenômeno da resistência bacteria-
na a medicamentos.

Pesquisadores, então, decidi-
ram se concentrar sobre os açú-
cares – que até agora, por serem 
muito mais difíceis de estudar, fo-
ram alvos de poucos estudos.
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Fronteira derrota o vice-líder e segue 
na liderança isolada da Copa Amizade
Fronteira derrotou o vice-líder Capivara pelo placar de 3 a 1 no confronto 
entre invictos e abriu sete pontos de vantagem para o segundo
colocado, permanecendo na liderança isolada da competição

A Copa Amizade realizou, na tar-
de deste sábado, dia 19, a 10ª rodada 
da competição, tendo como destaque 
o confronto entre invictos do campe-
onato. O Fronteira, líder do torneio, 
enfrentou o vice-líder Capivara e le-
vou a melhor, vencendo pelo placar 
de 3 a 1, permanecendo invicto e com 
100% de aproveitamento na competi-
ção, abrindo uma vantagem de sete 
pontos para o segundo colocado. 

Com o resultado positivo, o 
Fronteira segue muito próximo de 
conquistar a classificação antecipada. 
A briga pelas vagas para a próxima 
fase segue intensa no meio da tabe-
la. O Olimpiacos, último colocado 
dentro do G8 da Copa Amizade, der-

Bala Trocada 0 x 2 Los Thicos
Olimpiacos 3 x 1 Manchester
Tandera 3 x 2 Parceria
Glória 1 x 5 Missioneiros
Fronteira 3 x 1 Capivara
Ouro Verde 0 x 2 Amigos da Bola
BNC Cruzeiro 0 x 0 Dallas

10ª rodada:

Com o resultado positivo, o Fronteira 
segue muito próximo de conquistar a 
classificação antecipada

rotou o Manchester pelo placar de 3 
a 1, aumentando a vantagem para o 
primeiro time fora da zona de classifi-
cação. Até então, Fronteira, Capivara, 
Los Thicos, Tandera, Amigos da Bola, 
Parceria, BNC Cruzeiro e Olimpiacos 

vão conquistando as vagas para as 
quartas de final. 

A próxima rodada será realizada 
no sábado, dia 26.

ACBF vence mais uma na Liga Gaúcha
A Associação Carlos Barbosa de 

Futsal (ACBF) venceu mais uma fora 
de casa pela Liga Gaúcha. Na noite 
da última terça-feira, o time laranja 
bateu a Abelc por 5x3, em Boa Vista 
do Buricá, e subiu para o 5º lugar na 
competição.

O ginásio da cidade estava lo-
tado para a partida. Apesar disso, 
o time laranja não se intimidou e 
conseguiu abrir o placar aos 50 se-
gundos com Mithyuê. A ACBF seguiu 
dominando a partida e, aos 7 minu-
tos, Rafa foi derrubado pelo goleiro 
na área e o árbitro marcou pênalti. 
Kevin cobrou e fez 2x0. Um minuto 
depois, Maikinho descontou para os 
donos da casa. Aos 18min20s, o go-
leiro da Abelc saiu jogando, driblou 
os marcadores, mas o goleiro Henri-
que, da ACBF, recuperou a bola chu-
tando direto para o gol vazio: 3x1.

Na segunda etapa, as redes ba-
lançaram logo cedo. Aos 13 segun-
dos, Kevin marcou mais uma vez. No 
entanto, aos 11, Gustavo balançou 
as redes para a Abelc. Júlio fez o 
quinto gol da ACBF, aos 15. Porém, 
os donos da casa marcaram o último 
gol, aos 17, com Marcinho.

O sucesso da base
As equipes de base da Associa-

ção Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) 
tiveram um final de semana perfei-
to. No sábado, os times do Sub-15, 
Sub-17 e Sub-20 jogaram em casa 
contra o Bella Futsal e venceram nas 
três categorias. Os jogos foram váli-
dos pela última rodada da primeira 
fase do Estadual de cada categoria.

Sub-15
A primeira partida da tarde foi 

da equipe Sub-15. O time laranja 

venceu o Bella por 5x4. Os gols do 
time laranja foram marcados por 
Victor (2), Léo, Diego e Bernardo. 
A ACBF terminou a primeira fase na 
liderança do Grupo 1 com 25 pon-
tos. Em 10 jogos, os meninos ven-
ceram 8, empataram um e perderam 
somente uma vez. Além disso, tem 
o melhor ataque com 43 gols mar-
cados. A segunda fase será com 
dois grupos de três times cada. A 
Federação Gaúcha de Futsal deverá 
divulgar o chaveamento nos próxi-
mos dias.

Sub-17
O infanto-juvenil jogou logo na 

sequência. Os meninos de Carlos 
Barbosa conseguiram a vitória por 
6X4. Os gols da ACBF foram mar-
cados por Pedro (2), Ian, Bernardo, 
Lucas Lopes e Vinicius (contra). Com 
a vitória, os meninos encerraram a 
participação na primeira fase em 2º 
lugar com 17 pontos em 8 jogos. A 
segunda fase também terá os times 
divididos em grupos de três equi-
pes.

Sub-20
A última partida do dia foi da 

categoria Sub-20. Os garotos não 
decepcionaram e aplicaram a gole-
ada de 8x0 sobre o Bella Futsal. OS 
gols foram marcados por Micuim 
(2), Beto, Vini, Dudu, Igor Velho, 
Igor Gamarra e Pedro. A ACBF ter-
minou a primeira fase na primeira 
colocação do Grupo 1 com 30 pon-
tos em 12 partidas. Na segunda fase, 
os classificados serão divididos em 
dois grupos de cinco times cada.

A vitória deixou a ACBF com 26 
pontos. O próximo jogo será no dia 
22 contra a SASE, em Selbach.

O ginásio da cidade estava lotado para a partida. Apesar disso, o time laranja não se 
intimidou e conseguiu abrir o placar aos 50 segundos com Mithyuê

Equipes da base têm obtido bons resultados nas últimas partidas

Monte Belo do Sul realizou os jogos finais
do Citadino de Futsal
Jogos foram realizados na tarde de domingo (20)

Com casa cheia, Monte Belo 
do Sul encerrou seu 1º Citadino 
de Futsal, os duelos começaram 
no início da tarde e se estenderam 
até a noite.

O primeiro jogo da tarde foi 
a decisão do terceiro lugar da ca-
tegoria feminino, e quem levou a 
melhor foi as Gladiadoras que ven-
ceram o Soccer Girls por 6 a 1.

Depois foi a vez da decisão do 
terceiro lugar do livre, o Fim de 
Carreira venceu o Unidos do Trago 
por 10 a 3. 

No terceiro jogo da tarde co-
meçou as decisões, primeiro pelo 
máster e o caneco ficou com Os 
Boleiros que venceram o Turma da 
Quinta por 11 a 2.

Na final do feminino, em um 
jogo bastante disputado, o Carim-
ba Que é TOP ficou com o titulo 
depois de vencer o Grêmio Cara-
vaggio por 5 a 1.

E encerrando os jogos a final 
do livre, com o jogo mais equili-
brado, os Los Ticos De La Sierra 
fizeram os gols da vitória no mi-

nuto final da partida. Até lá o CFP-
-RG, que precisava da vitória, já 
que havia sido derrotado no jogo 
de ida, estavam atacando intensa-
mente, mas no final o Los Ticos 
levaram a melhor, vencendo por 
3 a 1 e conquistando o título da 
categoria.

Com a presença de um bom 
público e com jogos muitos dis-
ciplinares, Monte Belo terminou 
seu campeonato de futsal, mas 
em quinze dias deverá iniciar seu 
Municipal de campo.

Farrapos feminino conquista a Taça Bronze na 2ª 
etapa do Circuito Estadual de Rugby 7’s

Mostrando uma significativa evo-
lução dentro de campo, a equipe fe-
minina do Farrapos conquistou a Taça 
Bronze da 2ª Etapa do Circuito Gaú-
cho Sevens Feminino de 2017, reali-
zado no último domingo, dia 20, em 
Pelotas. Mesmo não sendo realizado 
o confronto decisivo da Taça Bronze 
contra o Antíqua, devido às condi-
ções adversas do gramado, o Farra-
pos levou a melhor no saldo de tries, 
terminando a etapa na 5ª colocação 
na classificação geral. 

No primeiro confronto, enfren-
tando a forte equipe do Centauros, 
o Farrapos foi superado pelo placar 
de 22 a 5. No clássico serrano, o S.C. 
Rugby de Caxias do Sul levou a me-
lhor sobre as bento-gonçalvenses, 
vencendo pelo placar de 36 a 10. No 
último jogo da primeira fase, em um 
confronto bastante disputado, o Far-
rapos derrotou os Predadores pelo 
placar de 14 a 10, conquistando sua 
primeira vitória no Circuito Estadual 
de Rugby 7’s. 

Tainara Nardin, capitã da catego-
ria feminina do Farrapos, ressaltou so-
bre a evolução da equipe em relação 
a primeira etapa: “Na primeira etapa, 
jogamos bem, porém não consegui-
mos uma boa colocação, muito por 
conta de ser nossa primeira vez que 
disputamos a competição. Mas isso 
nos deixou com espírito e um desejo 

a mais de querer buscar e conquistar 
melhores resultados. Nesta segunda 
etapa, o time superou as expectativas. 
O espírito de equipe nos fez crescer 
e conquistar ótimos resultados. Es-
tamos trabalhando para crescermos 
cada vez mais como equipe”, ressalta 
a atleta.

A próxima etapa do Circuito Gaú-
cho de Rugby Sevens será realizada no 
dia 10 de setembro, ainda sem local 
definido pela Federação Gaúcha de 

Rugby. 
CGR 7s 2017 - 2° etapa - Pelotas
Centauros 22 x 5 Farrapos 
S.C. Rugby 36 x 10 Farrapos 
Predadores 10 x 14 Farrapos 
Taça Bronze - Farrapos - x - An-

tíqua - Farrapos ficou com o 5º lugar 
no saldo de tries

Taça Prata - S.C. Rugby 22 x 0 San 
Diego 

Taça Ouro - Charrua 20 x 0 Cen-
tauros - Charrua campeã

Mostrando uma significativa evolução dentro de campo, a equipe feminina do Farrapos 
conquistou a Taça Bronze da 2ª Etapa do Circuito Gaúcho Sevens Feminino de 2017
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Farrapos vence jogando em casa 
e briga pela liderança do Super 8
Equipe venceu o São José pelo amplo placar de 43 a 20

O Farrapos segue forte na dispu-
ta do Super 8. A equipe derrotou o 
lanterna São José pelo placar de 43 
a 20, em confronto realizado na tar-
de de sábado, dia 19, no Estádio da 
Montanha. Com o resultado positivo, 
os comandados do técnico Javier Car-
dozo chega à última rodada da fase 
regular na briga pela liderança da 
competição nacional. 

Mesmo entrando em campo sig-
nificativamente desfalcado, o Farra-
pos foi superior durante boa parte do 
confronto. O placar foi aberto pelos 
donos da casa, com try de Teco, con-
vertido por Facundo Flores. O São 
José logo respondeu com try de Caio 
não convertido, e com penal efetivo 
de Pancho, virando o marcador.

Pecando em sua linha defensiva, 
o Farrapos encontrava dificuldades 
para combater o poderio ofensivo 
adversário, que continuou ampliando 

o placar, desta vez com try de Victor 
Souza. No final da etapa inicial, o 
Farrapos começou a se sobressair em 
campo, colocando a sua superiorida-
de para reverter o placar, com tries 
de Javier, após sequência de rucks na 
linha de ingoal, e de Vini, ambos con-
vertidos por Facundo, terminando o 
primeiro tempo com placar de 21 a 
15 para o Farrapos. 

Na etapa final, diferente do pri-
meiro tempo, o Farrapos tomou con-
ta do controle do jogo, dominando 
as ações da partida e possuindo uma 
expressiva posse de bola. O Farrapos 
ampliou a vantagem com dois tries 
de Facundo Flores, o qual aproveitou 
as falhas de marcação do adversário 
para disparar em velocidade e mergu-
lhar na linha de ingoal para aumentar 
o placar.

O São José diminuiu com try de 
Benê não convertido, mas o Farrapos, 

com predomínio sobre a partida, am-
pliou o marcador com tries de Frison e 
Vini, decretando a vitória pelo amplo 
placar de 43 a 20. 

Ocupando a 3ª colocação do 
Super 8, os gaúchos estariam en-
frentando neste momento na fase de 
mata-mata o Desterro-SC. O próximo 
compromisso do Farrapos será nova-
mente em casa, contra o Poli-SP, pela 
última rodada da fase regular do Su-
per 8. O confronto contra os paulistas 
será realizado no sábado, dia 26, às 
15h, no Estádio da Montanha.

6ª rodada:
Pasteur 13 x 11 SPAC
Farrapos 43 x 20 São José
Poli 18 x 24 Jacareí
Curitiba 16 x 15 Desterro

Com o resultado positivo, os comandados do técnico Javier Cardozo chegam à última rodada da fase regular na briga pela liderança

Esportivo sub-17 é derrotado 
em casa pelo Juventude

O Esportivo sofreu a segunda 
derrota seguida na 2ª fase do Cam-
peonato Gaúcho Juvenil, sendo su-
perado pela equipe do Juventude, 
comandado por Itaqui, pelo placar 
de 5 a 2, em confronto realizado 
na tarde de domingo, dia 20, no 
Estádio Montanha dos Vinhedos. 
Mesmo com o resultado negativo, 
a equipe de Márcio Ebert permane-
ceu na zona de classificação, ocu-
pando a 4ª posição com três pontos 
somados. 

O placar da partida foi aberto 
logo no primeiro minuto de jogo, 
com Calejo, subindo sozinho para 
desviar e marcar o primeiro do Ju-
ventude na partida. Após o gol, os 
visitantes seguiram com uma postu-
ra bastante ofensiva, chegando for-
te ao ataque principalmente através 
de bolas aéreas. O Esportivo, por 
sua vez, explorava a velocidade 
nas extremidades do campo para 
se aproximar do gol adversário, 
mas encontrava dificuldades para 
quebrar a sólida defesa adversária. 
Apesar das boas chances de gol, o 
placar permaneceu o mesmo até o 
final da primeira etapa, 1 a 0. 

Na etapa final, o Juventude 
ampliou o placar da partida aos 20 
minutos, com Dimitry que, após 
bola alçada através de cobrança de 
falta, aproveitou a falha de marca-
ção da equipe da casa para finalizar 
com precisão no canto do golei-

ro Alviazul e marcar o segundo. O 
Esportivo, equilibrando as ações 
da partida, começou a chegar com 
intensidade ao ataque, diminuindo 
o placar logo depois com gol de Jo-
nas, o qual recebeu livre na peque-
na área, anotando o primeiro dos 
donos da casa.

A equipe bento-gonçalvense 
chegou ao gol de empate com Léo 
Ratão, porém, segundos depois, o 
Juventude chegou ao terceiro no-
vamente com gol de Calejo, finali-
zando na saída do goleiro, 3 a 2. O 
Juventude ampliou com gol do ben-
to-gonçalvense Lucas Serafini (foto 
acima), de pênalti. Nos minutos 
finais, Ian do Esportivo levou o se-
gundo cartão amarelo e foi expulso. 
No último lance da partida, Guilher-
me fez o quinto para o Juventude, 
decretando a vitória pelo placar de 
5 a 2. 

O próximo compromisso do 
Esportivo será nesta quarta-feira, 
dia 23, contra a equipe da Apafut, 
às 15h, em Flores da Cunha, pela 4ª 
rodada da competição.

Esportivo 2 x 5 
Juventude

Igrejinha 0 x 3 Apafut
Oriente 1 x 0 Novo 

Hamburgo

3ª rodada:

Mesmo com o resultado negativo, a equipe permaneceu na zona de classificação

Definidos os classificados na Liga BG
No sábado, dia 19 form definidos 

os classificados para a próxima fase 
da Liga BG. Os dois primeiros avança-
ram direto para as quartas de finais, 
já do terceiro ao sexto vão disputar 
uma seletiva para ver quem segue no 
certame, e os dois últimos foram eli-
minados da competição.

A melhor equipe até a última ro-
dada, União, foi ao campo do Barra-
cão enfrentar o Bozo e conheceu sua 

primeira derrota, e com isso ninguém 
mais está invicto.

O Bozo venceu de virada por 3 
a 2. Emerson abriu o marcador para 
o União, depois Rubens empatou e 
Girelli colocou novamente o União 
na frente, porém novamente Rubens 
empatou e Jones virou de pênalti para 
o Bozo. Ambas as equipes se garanti-
ram direto nas quartas de finas.

Já no segundo jogo da tarde o 

Dopo Legafa empatou com o Édimais 
em 0 a 0, e com isso se garantiu dire-
to nas quartas de finais, já o Édimais 
vai para a Seletiva.

A partir de agora a Liga BG segue 
sem pausas. No próximo sábado, dia 
26, será realizado a seletiva em jogo 
único, depois segue as quartas de fi-
nais e as semifinais em jogos de ida e 
volta e a final volta a ser em partida 
única.
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Ypiranga cede empate nos minutos 
finais contra o Volta Redonda

O Ypiranga de Erechim nova-
mente tropeçou em seus domínios 
na Série C do Campeonato Brasilei-
ro, empatando com o Volta Redon-
da pelo placar de 3 a 3, em partida 
realizada no último domingo, dia 
20, no Colosso da Lagoa. Mesmo 
com o resultado, o Canarinho se 
manteve na zona de classificação, 
ocupando a 3ª posição de sua chave 
com 22 pontos somados. 

Os visitantes abriram o placar 
aos 17 minutos de jogo com Adria-
no, aproveitando a desatenção na 
saída de bola da equipe da casa. 
O Ypiranga logo respondeu em se-
guida, com gol de Henrique aos 20 
minutos de partida, empatando o 

marcador. O Volta Redonda voltou 
à frente do placar com gol de Da-
vid Batista, de pênalti. Nos minutos 
finais do primeiro tempo, a equipe 
de Erechim conseguiu virar o jogo, 
com gols de Henrique, aos 43 minu-
tos, e Gabriel Araújo, aos 49 minu-
tos, 3 a 2. Na etapa final, o Volta Re-
donda conseguiu empatar a partida 
aos 44 minutos, com mais um gol 
de David Batista, fechando o placar 
em 3 a 3. 

O Ypiranga, comandado por Hé-
lio Vieira, volta à campo no próximo 
sábado, dia 26, às 15h30, diante do 
Tombense, em Minas Gerais, válido 
pela 16ª rodada da fase classificató-
ria da competição nacional.

Equipe de Erechim permanece na zona de
classificação de sua chave
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Homem é preso com drogas
escondidas no abdome

Um homem foi preso na manhã 
desta sexta-feira (18) pela Polícia 
Rodoviária Federal, na BR-470, com 
aproximadamente 3 kg de pasta 
base de cocaína escondidas no ab-
dome.

 A equipe realizou a abordagem 
em um ônibus que fazia a linha Foz 

Indivíduo tentou fugir, mas foi capturado pela PRF
Invólucro contendo 3,4 kg de pasta de 
cocaína estava no homem

do Iguaçu/Bento Gonçalves. O indi-
víduo, de 50 anos, natural de Curiti-
ba (Paraná), demonstrou-se nervoso 
com a presença da fiscalização. Ele 
tentou fugir, mas foi capturado. Ao 
ser revistado foi encontrado um 
invólucro contendo 3,1kg de pasta 
base de cocaína colados junto ao 

seu abdome.
 O homem irá responder por 

tráfico internacional de drogas e 
será apresentado à Polícia Judiciária 
em Caxias do Sul.

Furtos e arrombamentos no centro
Dois estabelecimentos comer-

ciais foram arrombados e furtados 
na sexta-feira (18), no bairro Centro.

O primeiro caso aconteceu à 
filial de uma rede gaúcha, na Rua 
Barão do Rio Branco, por volta das 
4h05 da manhã. Segundo a geren-
te, o indivíduo forçou a basculante 
para entrar. Foram furtados 6 pares 
de tênis. Há câmeras de segurança 
no local que serão entregues para 
investigação.

Já o segundo caso foi cerca de 
vinte minutos depois, às 4h30, em 
uma loja de roupas na Rua Saldanha 
Marinho. De acordo com o proprie-
tário, que analisou os vídeos de mo-
nitoramento, dois indivíduos parti-
ciparam da ação.

Eles chegaram em um veículo 
Fiat e quebraram com pedras o vi-
dro da porta principal. Foram furta-
das peças de vestuário, como jaque-
tas e calças.

Jovem registra tentativa de
homicídio no bairro Fátima

Uma jovem de 17 anos sofreu 
uma tentativa de homicídio do 
companheiro no sábado (19), na 
Rua Ernesto Celso, no bairro Fáti-
ma. Ela mora com o acusado, de 
23 anos, há um ano e meio.

A discussão teria inciado de-
pois que ele começou a acusá-la 
de traição. O rapaz pegou uma 
faca de churrasco e tentou gol-

peá-la por cinco ou seis vezes. A 
adolescente começou a gritar por 
socorro, fato que chamou atenção 
de um vizinho que se aproximou 
da janela.

O denunciado se sentiu rece-
oso e saiu para trabalhar. A jovem 
solicitou medidas protetivas e 
está vivendo na casa de um repre-
sentante legal.

Indivíduo é preso furtando obra 
no bairro Borgo

A Brigada Militar flagrou dois 
indivíduos em uma obra na Alame-
da das Araucárias, no bairro Borgo, 
furtando sacos de cimento, na tar-
de de sábado (19).

Ao ver a viatura, eles larga-
ram os sacos e tentaram fugir em 
direção a um matagal. C.C.S, de 

19 anos, foi capturado, já o outro 
homem não foi localizado. Ele foi 
encaminhado a Delegacia de Polí-
cia de Pronto Atendimento (DPPA) 
para os procedimentos legais.

Segundo o que foi registrado 
em outra ocorrência, o indivíduo 
estava desaparecido.

Homem preso por tráfico de drogas
Um homem foi preso por trá-

fico de drogas na madrugada de 
sábado (19), ao ser flagrado na 
Rua Francisco Tomasi, no bairro 
Santa Marta, por policiais da Bri-
gada Militar quando vendia dro-
gas para duas pessoas. 

Os dois indivíduos estavam 
em uma motocicleta sem capace-
te, sendo que um deles desceu do 
veículo e entrou em uma casa.

Ao sair, ele informou aos poli-
ciais que tinha efetuado a compra 
duas pedras de crack. J.M, de 45 
anos, abriu a porta para os poli-
ciais, e no local foram encontra-
das 16 pedras de crack.

Ele foi encaminhado à Dele-
gacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA) e recolhido ao 
Presídio Estadual de Bento Gon-
çalves.

Acidente de trânsito no bairro  
Maria Goreti

Um acidente de trânsito foi 
registrado plea Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) no km 215, da BR-
470, acesso ao bairro Maria Goret-
ti, por volta das 23h30 de sexta-

-feira (19).
A colisão frontal envolveu um 

veículo Ford Ka, com placas de 
Bento Gonçalves e um Fiat Palio, 
também com placas do município.

Homem é assaltado na saída de 
casa no bairro São Francisco

Um homem, de 30 anos, foi ví-
tima de um assalto na madrugada 
de sexta-feira (18), na Rua Borges 
do Canto, no bairro São Francisco.

Ele estava saindo da garagem 
do prédio em seu veículo, quando 

foi abordado por um indivíduo ar-
mado, que bateu no vidro do mo-
torista.

Ele teve que entregar a car-
teira com documentos, dinheiro, 
cheque e um aparelho celular.

Adolescente detido com droga no bairro Municipal
Um adolescente de 15 anos foi 

detido pela Brigada Militar na manhã 
de sexta-feira (18), na Rua Balduíno 
Alegretti, no bairro Municipal. Em 
patrulhamento de rotina, a guarnição 
avistou o jovem em atitude suspeita, 
e na abordagem foram encontradas 
pedras de crack, dinheiro e um apa-
relho celular. Ele foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA) para registro.

O adolescente foi encaminhado à DPPA

Jovem detido por desacato em 
praça do bairro São Roque

A Brigada Militar deteu um jo-
vem de 26 anos por desacato na 
última sexta-feira (18), na praça do 
São Roque, no bairro São Roque.

Ele xingou e ofendeu os poli-

ciais, sendo advertido, no entan-
to continuou com as ofensas. Ele 
apresentava sinais de drogadição 
e foi preciso utilizar força para 
detê-lo.
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Homens são presos por tráfico 
internacional de armas

A Policia Rodoviária Federal 
prendeu 3 homens na BR-470, em 
Bento Gonçalves, na madrugada 
desta sexta-feira (18). 

Durante abordagem de rotina 
na frente da unidade operacional, 
um veículo GM/Agile com placas de 
Caxias de Sul foi abordado e den-
tro dele estavam 3 homens de 33, 
37 e 48 anos de idade, naturais de 
Caxias do sul que disseram estar 
vindo de Foz do Iguaçu.

 Na busca no carro, PRF encon-
trou 25 mil espoletas para fabri-
cação de munição, anabolizantes, 
400 remédios contra impotência, 
Iphones e diversos outros eletrô-
nicos. 

Os indivíduos são acusados de 
tráfico internacional de armas e 
munição e tráfico de medicamen-
tos, junto com a carga e o veiculo 
foram encaminhados a Polícia Judi-
ciária em Caxias do Sul. Foram encontrados produtos originados de tráfico, como eletrônicos, medicamentos e armas

Princípio de incêndio em
apartamento no bairro Centro

Um morador de um edifício 
na Rua Marechal Floriano, no cen-
tro, controlou um um princípio 
de incêndio em um apartamento 
vizinho, na tarde de domingo (20).

Por volta das 17h, os bombei-
ros foram chamados e ao chega-
rem no local, constataram que o 
proprietário tinha esquecido uma 
panela de pressão no fogo e saído 
de casa. O superaquecimento cau-
sou a fumaça.

Uma equipe do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) presou atendimento ao Caso aconteceu na tarde de domingo

homem, de 56 anos, que passou 
mal depois de inalar a fumaça.

Homem é preso no bairro
Juventude com celulares furtados

Um homem foi preso pelo 
Pelotão de Operações Especiais 
(POE) na madrugada de domingo 
(20). Em patrulhamento de rotina 
por volta das 3h45, os policiais 
militares suspeitaram de um in-
divíduo na Rua Luiz Giardini, no 
bairro Juventude.

Na abordagem foram encon-
trados dois aparelhos celulares e 
carregadores nos bolsos do mo-
letom de A.L.N, de 35 anos. Ele 
disse que os aparelhos eram dele, 
mas não sabia as senhas para 
desbloqueá-los e nem mesmo os 

Dois aparelhos celulares e carregadores 
deles foram furtados pelo criminoso

Criminoso foi encaminhado à Delega-
cia de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) para registrar a ocorrência 

números.
Um celular então começou a 

tocar e era uma pessoa que dizia 
ter seu celular furtado da sala do 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), no Botafogo, 
momentos antes. O criminoso foi 
encaminhado à Delegacia de Polí-
cia de Pronto Atendimento (DPPA) 
para registrar a ocorrência e reco-
lhido ao Presídio Estadual.

BM é acionada depois de
disparos contra veículo e
residência no bairro Aparecida

A Brigada Militar foi acionada 
na tarde de domingo (20), depois de 
uma denúncia de disparos de arma 
de fogo contra um veículo e uma re-
sidência no bairro Aparecida.

Um jovem de 18 anos, chega-
va em casa com a esposa e o filho 
do casal, quando dois indivíduos se 

aproximaram da família ameaçando-
-os com um revólver, em um veículo 
VW Gol.

Os acusados efetuaram disparos 
contra o carro e a residência das ví-
timas. Foram encontrados oito cáp-
sulas e três projéteis no local. Nin-
guém ficou ferido.

Dois homens e uma mulher presos por tráfico em Garibaldi
Uma ação conjunta entre 

policiais das Brigadas Militar de 
Carlos Barbosa e Garibaldi pren-
deu dois homens e uma mulher 
em um bar, na Rua Buarque de 
Macedo, bairro Glória, em Gari-
baldi, na noite de domingo (20).

A mulher, L.R.S, de 37 anos 
e os homens, S.C.J, 27 anos e 
B.C.J, de 68 anos, foram presos Prisão foi efetuada na

noite de domingo

por tráfico de drogas e encami-
nhado à Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA), de 
Bento Gonçalves.



Programação válida de 17/08/2017 
a 23/08/2017. 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

Dublado

Transformesrs: O Último Ca-
valeiro (3D) - (Duração 2h29/ 
Ação / Ficção - 12 anos) - To-
dos os dias -21:15h - Dublado

Shopping Bento
Sala 01
Annabelle 2 - A Criação do 
Mal (2D) - (Duração 1h50/ 
Terror  - 14 anos) -  Todos os 
dias - 14h, 16:20, 21h - Dubla-
do - 18:40 - Legendado
Anos após a trágica morte de sua filha, 
um habilidoso artesão de bonecas e sua 
esposa decidem, por caridade, acolher 
em sua casa uma freira e dezenas de 
meninas desalojadas de um orfanato. 
Atormentado pelas lembranças traumá-
ticas, o casal ainda precisa lidar com um 
amendrontador demônio do passado: 
Annabelle, criação do artesão.

Sala 02
O Filme da Minha Vida
(Duração 1h53 - Drama/ 
Nacional - 14 anos) - Todos os 
dias -15:40
O jovem Tony (Johnny Massaro) decide 
retornar a Remanso, Serra Gaúcha, sua 
cidade natal. Ao chegar, ele descobre 
que Nicolas (Vincent Cassel), seu pai, 
voltou para França alegando sentir falta 
dos amigos e do país de origem. Tony 
acaba tornando-se professor, e vê-se 
em meio aos conflitos e inexperiências 
juvenis.
Transformesrs: O Último Ca-
valeiro (2D) - (Duração 2h29/ 
Ação / Ficção - 12 anos) - To-
dos os dias -18h - Dublado

Homem-Aranha de Volta ao 
Lar (2D) - (Duração 2h14/ 
Ação / Aventura  - 12 anos) - 
Todos os dias - 21h - Dublado

L’america Shopping 
Sala 1
Carros 3 (2D)
(Duração 1h49/ Animação / 
Aventura  - Livre) - Todos os 
dias - 14h - 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 quase ter 
partido dessa para melhor, o vermelinho 
vai ter sua vida alterada para sempre. 
O acidente foi tão grave que, com os 
estragos, McQueen pode ter que se 
aposentar de vez. 
Planeta dos Macacos: A 
Guerra (3D) (Duração 2h20/  
Ficção científica, Ação, Aven-
tura - 14 anos) - Todos os dias 
- 16:20h - Dublado 
Humanos e macacos cruzam os cami-
nhos novamente. César e seu grupo são 
forçados a entrar em uma guerra contra 
um exército de soldados liderados por 
um impiedoso coronel. Depois que 
vários macacos perdem suas vidas no 
conflito, César luta contra seus instintos 
e parte em busca de vingança. Dessa 
jornada, o futuro do planeta poderá 
estar em jogo.
Meu Malvado Favorito 3
(2D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Livre) 

- Todos os dias - 18:45h - 
Dublado

Dunkirk (2D) (Duração 
1h47min/ Drama-Guerra/ 14 
anos) - Todos os dias - 21:15 - 
Legendado
Na Operação Dínamo, mais conhecida 
como a Evacuação de Dunquerque, sol-
dados aliados da Bélgica, do Império 
Britânico e da França são rodeados pelo 
exército alemão e devem ser resgatados 
durante uma feroz batalha no início 
da Segunda Guerra Mundial. A história 
acompanha três momentos distintos: 
uma hora de confronto no céu, onde o 
piloto Farrier (Tom Hardy) precisa des-
truir um avião inimigo, um dia inteiro 
em alto mar, onde o civil britânico Da-
wson (Mark Rylance) leva seu barco de 
passeio para ajudar a resgatar o exérci-
to de seu país, e uma semana na praia, 
onde o jovem soldado Tommy (Fionn 
Whitehead) busca escapar a qualquer 
preço.

Sala 02
Valerian e a Cidade dos Mil 
Planetas (3D)- (Duração 2h18/ 
Ação / Ficção Científica - 12 
anos) - Todos os dias 14h, 
18:45 - Dublado
Século XXVIII. Valérian (Dane DeHaan) é 
um agente viajante do tempo e do espa-
ço que luta ao lado da parceira Laureline 
(Cara Delevingne), por quem é apaixona-
do, em defesa da Terra e seus planetas 
aliados, continuamente atacados por 
bandidos intergaláticos. Quando che-
gam no planeta Alpha, eles precisarão 
acabar com uma operação comandada 
por grandes forças que deseja destruir 
os sonhos e as vidas dos dezessete mi-
lhões de habitantes do planeta.
Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Livre) 
- Todos os dias - 16:40h - 

22 de Agosto de 2017 - Edição 3142
Circulação nas terças e sextas

Gravação do filme O Filme da Minha Vida

Cena do filme Annabelle 2 - A Criação do Mal

Cena do filme Carros 3

Cartaz de divulgação do filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas

Cena do filme Transformesrs: O Último Cavaleiro


