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Comunidade tenta reverter perdas 
de verbas do ginásio do Universitário

Moradores conseguiram em torno de R$ 500 mil do Ministério dos Esportes, conquistados com ajuda de 
deputados, por intermédio do vereador Marcos  Barbosa, para a construção do espaço. A obra foi paralisada 
porque a prefeitura não tem certidão negativa, o que impede o repasse das verbas, inviabilizando a 
conclusão da obra.  
O vereador tenta conquistar novas emendas que possam ser direcionadas à conclusão do ginásio. 
Enquanto isso, local é usado precariamente como espaço de lazer por moradores da comunidade.
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a pena pela má gestão de Pasin, que 
se atrapalhou e não conseguiu se ex-
plicar no TCE.

Dá para enumerar muitas das 
“perdas” que a prefeitura insiste em 
dizer que é “economia” como no caso 
dos R$ 4,5 milhões do Centro de Alto 
Rendimento; dos R$ 180 mil do Cen-
tro de Especialidades em Odontolo-
gia; dos R$ 1,8 milhão da Biblioteca 
Pública na Praça Centenário; dos R$ 
492 mil  das Cozinhas Comunitárias; 
dos R$ 200 mil por não ter concluí-
do o projeto como o previsto do que 
chamam de rua coberta; dos R$ 4,5 
milhões do Centro de Alto Rendimen-
to e dos quase R$ 500 mil do Ginásio 
de Esportes do Bairro Universitário, 
objeto de reportagem desta edição, 
entre tantas “perdas” desta gestão.

Outro grave problema que quase 
ninguém fica sabendo são as renova-
ções de contratos através de licita-
ções, como a do monitoramento de 
todas as escolas, todas as creches, 
todas as UBs e da Secretaria de Fi-

nanças, que encerrado o contrato em 
28/06, está à descoberto, para o re-
festelamento dos gatunos.

Todo este patrimônio está sob 
risco, pelo menos por mais 30 a 60 
dias, dependendo de quando vai ser 
assinado o contrato de renovação, já 
que a empresa que ganhou a licitação 
é a mesma.

As câmeras de monitoramento 
estão lá para enfeite, pois sem rece-
ber, foram desligadas e não há patru-
lha motorizada. Estes quase 120 dias 
sem contrato deve ser para “econo-
mizar” , já que não há justificativas 
para que o processo licitatório não 
estivesse pronto para ser executado 
dias após o término dos contratos.

Agora, até a prefeitura chamar 
a empresa vencedora, instalar todo 
o equipamento etc e tal, quem sabe 
a ufanista secretaria de segurança 
municipal se responsabilize pelo pa-
trimônio da prefeitura, se é que tem 
efetivo para isto.

 Boa leitura.
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opinião02

Opinião da Gazeta

Na segunda-feira a noite os vere-
adores aprovaram a autorização para 
o prefeito Pasin vender 23  terrenos 
ou áreas de terras, sem que fosse 
apresentado à Câmara uma avaliação 
de quanto os terrenos valem no mer-
cado imobiliário, ou sequer onde Pa-
sin pretende utilizar esta verba. Tudo 
muito obscuro, como se a força da lei 
da transparência não precisasse ser 
lembrada e exigida todos os dias.

Em conta rápida somam-se as 
perdas de verbas oriundas do Gover-
no Federal e Estadual por falta da tal 
certidão negativa que a prefeitura 
perdeu quando as contas de 2014 
não foram aprovadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado.

O secretário Ênio De paris, ten-
tando jogar areia nos olhos do eleitor, 
mentiu descaradamente em release 
enviado pela assessoria de imprensa, 
dizendo que os cortes nas verbas de 
contra-partida de obras era para a 
prefeitura “economizar”, quando na 
verdade a prefeitura estava pagando 
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Olá sou a coach Thuany Thomé, 
e ajudo mulheres de negócios a al-
cançar maiores patamares em suas 
carreiras, superando a desmotiva-
ção, falta de metas e desenvolven-
do um plano de ação consistente 
para atingir maiores resultados para 
a sua vida. Ultimamente tenho ou-
vido muitas pessoas se queixarem 
que tem muita concorrência, que 
em função da crise os clientes estão 
sempre fazendo pesquisa de preços 
e só compram do mais barato. 

Olha... eu sinto em te informar, 
mas, se seus clientes sempre pedem 
por desconto, e você chega ao pon-
to de ficar quase sem lucro, o único 
responsável por isso é você mes-
mo. Existem dois tipos de clientes. 
Aqueles que só querem preço, não 
importa a qualidade. E aqueles que 
querem qualidade, não importa o 
preço. Lembre-se: você tem o clien-
te que você atrai para o seu negó-
cio. Se você fala em preço, promo-
ções, descontos, ou qualquer coisa 
do gênero, irá atrair clientes que só 
se importam com isso. 

A dica para vender sem preci-
sar dar descontos ou se preocupar 
com a concorrência é a seguinte: 
Não foque no preço, venda o valor 
do produto ou serviço! Por exem-
plo, se você tem uma confecção de 
roupas e a sua vendedora apenas 
mostra a peça para a cliente e nego-
cia formas de pagamento a percep-
ção do cliente será muito diferente 
do que se a vendedora na hora de 
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Como vender sem
precisar dar descontos 
ou se preocupar com a 
concorrência

vender a mesma peça de roupa, fa-
lar da história da empresa, tipo de 
tecido, que coleção foi inspirada 
em peças de roupas usadas pela 
princesa Kate Middleton.... Tudo 
isso vai tornar o seu produto com 
muito mais valor!

O vendedor que tira o tempo 
para explicar sobre os materiais, 
histórias, propósitos e funções do 
design do produto ou serviço, es-
tão mostrando o VALOR daquilo 
que vendem. É muito mais fácil 
atrair quem tem para gastar do que 
convencer quem não tem dinheiro 
a arranjar algum para comprar de 
você.

Analise a sua empresa e veja o 
que você está fazendo para o seu 
cliente te ver como um vendedor 
de preços e não um vendedor de 
valor. Esta foi uma dica de como 
vender sem precisar dar descontos 
ou se preocupar com a concorrên-
cia. A partir do momento que você 
focar sua energia no seu potencial 
e pontos fortes da sua empresa 
certamente colherá melhores resul-
tados. 

Para isso você tem que acredi-
tar no seu negócio e na sua capaci-
dade. Tudo começa de dentro para 
fora, então invista em você, faça 
cursos, treinamentos e aperfeiçoe 
ainda mais o seu negócio, assim, 
você vai transparecer para o seu 
cliente o quanto ele tem sorte de 
ter escolhido a sua empresa.

Boa sorte e bons negócios!

Thuany Thomé 

Coaching para Mulheres
de Negócios

www.thuanythome.com

Cadastramento biométrico não 
precisa ser realizado este ano,
segundo Cartório Eleitoral 

Eleitores de Bento Gonçalves 
não são obrigados a realizar o ca-
dastramento biométrico este ano. 
A informação é do Cartório Eleito-
ral da cidade, que esclarece ainda 
que por meio da rede escolar públi-
ca e privada, bem como dos meios 
de comunicação, está sendo reali-
zada uma campanha que consiste 
em convidar eleitores a compare-
cerem ao cartório eleitoral com RG, 
CPF, título eleitoral e comprovante 
de endereço.

Ainda segundo o cartório elei-
toral, com os documentos em mãos 
será possível adiantar o trabalho, 
evitando filas no futuro. A Justiça 
Eleitoral dispõe ainda de sistema 
de agendamento online. A intenção 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
é cadastrar biometricamente todo 
o eleitorado do país até 2020.

Segue link para
agendamento

http://eleitor.tre-rs.jus.br/agen-
damento/publico/agendamentos .”  

Oito estados já iniciaram o 
recadastramento biométrico de 
2017

A Justiça Eleitoral está dando 
continuidade ao Programa de Iden-
tificação Biométrica do Eleitor em 
2017. Municípios de oito estados 
(Acre, Bahia, Ceará, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul e Tocantins) já come-
çaram os procedimentos de revisão 
eleitoral por biometria ou já têm 
calendário definido pelos Tribunais 

Regionais Eleitorais (TREs).
Para fazer o cadastro, é neces-

sário que o eleitor leve um docu-
mento de identificação com foto 
(carteira de identidade, carteira de 
trabalho e carteiras profissionais), 
comprovante de endereço, título 
eleitoral e CPF (se possuir) e com-
provante de quitação com o serviço 
militar (para os eleitores do sexo 
masculino, maiores de 18 anos, que 
forem fazer o título pela primeira 
vez).

A biometria é uma tecnologia 
que confere ainda mais segurança 
à identificação do eleitor no mo-
mento da votação, tornando pra-

ticamente inviável a tentativa de 
fraudar a identificação do votan-
te. O leitor biométrico confirma 
a identidade de cada cidadão por 
meio de impressões digitais únicas, 
armazenadas em um banco de da-
dos da Justiça Eleitoral.

Nos municípios com biometria 
obrigatória, os eleitores devem 
comparecer ao cartório eleitoral 
dentro do prazo determinado. 
Caso contrário, terão o título can-
celado, pois além de coletar as 
digitais para identificação no dia 
da eleição, a medida também tem 
como objetivo fazer a revisão elei-
toral e a atualização cadastral.

A Justiça Eleitoral dispõe ainda de sistema de agendamento online. A intenção do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é cadastrar biometricamente todo o eleitorado do 
país até 2020

Semana de tempo seco e com máximas próximas de 30°C
O tempo seco continua nesta se-

mana e as máximas devem chegar aos 
29°C na Serra Gaúcha. Já nesta terça-
-feira, a temperatura mínima fica pró-

xima dos 30°C no período da tarde. 
O tempo seco e sol forte já indicam o 
fim do inverno.

No extremo sul do estado, áreas 

de instabilidade geradas pelo calor 
que avançam de Norte e frente fria 
que se desloca a partir do Sul vão tra-
zer a chuva de volta.

Sine está com 37 vagas de emprego abertas nesta semana
A Fundação Gaúcha do Trabalho 

e Ação Social (FGTAS/Sine) está com 
37 de emprego abertas essa semana.

O mercado está precisando de 
profissionais como eletricistas, aba-
tedor de aves e mecânicos, além de 
abrir espaço para portadores de ne-
cessidades especiais e oito vagas ex-
clusivas para alimentador de linha de 
produção. O Sine funciona na rua Ma-

rechal Floriano, 142, no Centro.
O atendimento aos interessados 

nas vagas é das 8h às 12h. É necessá-
rio ter em mãos a Carteira de Traba-
lho e Previdência Social (CTPS).

O mercado está precisando de profissio-
nais como eletricistas, abatedor de aves



A gerência da unidade da Cor-
san em Bento Gonçalves alerta para 
uma possível interrupção no abas-
tecimento de água no próximo dia 
2 de setembro. O motivo é o desli-
gamento programado pela RGE, que 
afeta o bombeamento dos motores 
na Estação da Companhia.

Poderão ocorrer interrupções 

Corsan alerta para possível
interrupção de abastecimento de 
água no dia 2 de setembro

no abastecimento dos bairros Santo 
Antão, São Rafael, Fátima, Verona, 
Pomarosa, Botafogo, Cidade Alta, 
Santa Rita, Santa Helena, Santa Mar-
ta, Municipal, Glória, Floresta e Ju-
ventude.

Segundo a empresa, a norma-
lização se dará de forma gradativa, 
durante a tarde, após as 13h.

Poderão ocorrer interrupções no abastecimento dos bairros Santo Antão, São Rafael, 
Fátima, Verona, Pomarosa, Botafogo, Cidade Alta, Santa Rita, Santa Helena, Santa 
Marta, Municipal, Glória, Floresta e Juventude
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Registro de filho é aprovado 
para ser feito na cidade onde 
mora a mãe

Os bebês recém-nascidos po-
derão ter como naturalidade na 
certidão de nascimento o municí-
pio onde mora a mãe, mesmo que 
o parto tenha ocorrido em um local 
diferente. A medida foi aprovada na 
quarta-feira (23) pelo Senado, mas 
como foi modificada, volta para a 
Câmara dos Deputados.

Antes, a lei previa apenas o 
registro de onde ocorreu o parto 
como naturalidade da criança. No 
caso, se a criança nascesse no hos-
pital de Caxias do Sul, mesmo que a 
mãe morasse em Bento Gonçalves, 
ela seria registrada como nata em 
Caxias.

O objetivo da medida é permi-
tir que pais residentes em peque-
nas cidades no interior do país, que 
não possuem maternidades, pos-
sam ter como naturalidade de seus 
filhos o local com o qual mantêm 

laços afetivos e não aquele ao qual 
precisaram ir para fazer o parto. A 
estimativa é de que 41% dos municí-
pios brasileiros se enquadrem nes-
sa situação. 

Outra emenda aprovada na 
ocasião permite o registro do fale-
cimento na cidade de residência da 
pessoa que morreu, facilitando o 
processo de obtenção do atestado 
de óbito quando este ocorrer em 
cidade diferente.

Atualmente, a lei prevê que 
apenas o oficial de registro do lu-
gar do falecimento poderá emitir o 
atestado necessário ao sepultamen-
to. Portanto, a família da pessoa 
que morreu ao fazer tratamento 
distante do local de residência tem 
de voltar à localidade onde ocorreu 
a morte para conseguir o registro 
após já ter retornado com o corpo 
para a cidade do falecido.

A comunidade do bairro Universi-
tário, através da Associação dos Mora-
dores, reivindica a construção de um Gi-
násio de Esportes no local desde 2009. 
Depois de conseguirem dar andamento 
no projeto, com terreno doado e obten-
ção de verba pública advinda do Minis-
tério dos Esportes, a obra que começou 
em 2013 já está há dois anos paralisada e 
sem previsão de término. O espaço está 
localizado na Rua Ulisses Roman Ross, 
próximo da Escola Municipal Ernesto 
Dornelles, e inclusive seria usado pelos 
alunos nas aulas de Educação Física.

O vereador Marcos Barbosa é ide-
alizador da obra, e desde o início do 
andamento tem buscado verbas para a 
construção. Ele admite que a conclusão 
pode levar alguns anos para ser finaliza-
da. Segundo o parlamentar, a construção 
foi paralisada por falta de verba da pre-
feitura para a contra partida-, processo 
normal em uma obra realizada com ver-
ba pública.

“Perdemos em torno de R$ 500 mil 
de verba do Ministério, conquistados 
com a ajuda de dois deputados, e agora 
trabalhamos para recuperá-las. No início 
deste ano conseguimos R$ 250 mil de 
verba de um deles, que foram deposita-
dos na conta da prefeitura há algumas 
semanas. Temos dois anos para usar a 
quantia, se não o dinheiro volta e per-
demos novamente”, afirma. “As crianças 
praticam as atividades na rua, quando 
tinham que estar dentro do ginásio”, 
salienta.

Barbosa ainda lamenta o fato de fal-
tar em torno de R$ 800 mil para termi-
nar a estrutura da obra, entre a parte de 
cima e o subsolo de garagens. “Temos 
apenas 40% da obra finalizada e preci-
samos conseguir verbas de deputados. 
Infelizmente não temos previsão de 
término. A população precisa entender 
essa situação e que não é rápido cons-
truir. Estamos realizando reuniões com 
a comunidade para explicar a situação. 
Meu objetivo como vereador é ver esse 
ginásio concluído”, garante.

O parlamentar constata que encon-
tra dificuldades em dialogar com o pre-

feito. “O Guilherme Pasin é uma pessoa 
que não aceita a opiniões. Ele te ouve, 
diz que sim, mas não leva em considera-
ção. A prefeitura não informa nem sobre 
os gastos do município”, protesta. “A 
prefeitura não tem interesse em execu-
tar esta obra”, acrescenta.

Ainda segundo o Barbosa,  o ex-
-presidente da Associação de Morado-
res, Francismar Donida,  não aguentou a 
pressão popular e no final do ano passa-
do, optou não mais disputar o cargo. “A 
população começou a culpar o Francis-
mar pelo fato da obra não ser finalizada, 
e por pressão da comunidade ele optou 
por não concorrer de novo”, diz.  

Em 2015, a construção do Giná-
sio foi noticiada pela Assessoria de Im-
prensa da Prefeitura. Na ocasião, Pasin 
visitou a obra, que estava para entrar 
na etapa da colocação do piso e do te-
lhado, mas para isso dependia do valor 
liberado pela Caixa Econômica Federal, 
que não pode sem a certidão negativa 
da prefeitura.

O gerente da Caixa Econômica Fe-
deral, Luís Carlos Vedovelli, informou a 
perda em julho, de R$ 243,7 mil para o 
Ginásio. “Passados mais de 18 meses da 
assinatura de contrato, a prefeitura não 

enviou sequer o projeto da obra para 
utilizar o recurso. O contrato foi extinto, 
devido ao não atendimento dos prazos 
estabelecidos pela Caixa para a liberação 
do recurso”, explicou.

No mesmo ano, foi confirmado a 
perda de mais de R$ 10 milhões de re-
cursos para obras no município, desde 
2016. Além do Ginásio de Esportes do 
Bairro Universitário, os outros projetos 
que perderam as verbas foram: o Centro 
de Alto Rendimento; Biblioteca Pública 
na Praça Centenário e Construção de Co-
zinhas Comunitárias .

O ex-prefeito e advogado Alcin-
do Gabrielli foi empossado como o 
novo presidente do PMDB, na ma-
nhã de sábado (26), na Câmara de 
Vereadores, no lugar de César Ga-
bardo. Na reunião, ainda foi defini-
da a nova diretoria executiva do par-
tido. Gabrielli é o nome mais forte 
da sigla para disputar a eleição para 
a Assembleia Legislativa em 2018.

Pela nova definição ficam: 1º vi-
ce-presidente do partido: vereador 
Idasir dos Santos. 2º vice-presiden-
te: Mário Gabardo; secretário geral: 
vereador Agostinho Petroli; secretá-
ria adjunta: Rosali Faccio Fornazier; 
tesoureiro: vereador José Élvio At-
zler de Lima; primeiro vogal: César 

Gabardo e segundo vogal: Fernando 
Ferrari.

Alcindo Gabrielli é empossado 
como novo presidente do PMDB

Alcindo Gabrielli, ex prefeito de Bento 
Gonçalves

Construção do ginásio de esportes do 
Universitário não tem previsão de término
Obra que começou em 2013, foi paralisada em 2015 porque 
a prefeitura não cumpriu prazos e está com certidão negativa, que 
trancou o repassse de verbas

Segundo vereador Marcos Barbosa, 
faltam ainda em torno de R$ 800 mil 
para a obra ser finalizada  

“Passados mais de 18 meses da assinatura de contrato, a prefeitura não enviou 
sequer o projeto da obra para utilizar o recurso”, revelou o gerente da CEF
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Recentemente eu fui convida-
da por um professor do IPA, que foi 
mestrando da UCS, para integrar um 
grupo de pesquisa de direitos dos 
animais. E, claro, como eu não tenho 
mais nada o que fazer (sic), topei.

Mas o que eu venho dizer aqui 
é mais sobre mudança de paradig-
mas do que sobre o que tenho visto 
no grupo de pesquisa. No Direito das 
Famílias vêm surgindo decisões que 
têm concedido guarda compartilhada 
de donos ou pais  de animais de esti-
mação.

O tema é instigante: faz a gente 
pensar no que nos distingue dos ou-
tros mamíferos, ou até outros animais 
não-mamíferos. Em termos qualita-
tivos, poder-se-ia dizer que teríamos 
uma capacidade maior de simboli-
zação, de consciência de tempo, de 
ética e moral, mas, mais do que tudo, 
teríamos a capacidade de questionar-
mo-nos e angustiarmo-nos acerca da 
nossa própria identidade, do nosso 
sentido existencial.

Freud, em 1917, marcou três 
grandes golpes em nosso narcisismo 
– primeiramente, o desferido por Co-
pérnico, que o a Terra, e consequen-
temente o homem não é o centro do 
universo, em seguida o desferido por 
Darwin, demonstrando que o homem 
está na escala da criação, não sendo, 
pois, único e mais próximo da divin-
dade e, por último, o golpe resultante 
da descoberta que o homem não é 
senhor da sua consciência – estamos, 
todos nós, sujeitos ao desejo do in-
consciente.

Pois bem, tratar o diferente como 
“coisa” é prática social. A mulher, por 
muito tempo, foi coisificada – e ainda 
é. E precificada, muitas vezes. Os tran-
sexuais, as travestis são “coisas” que a 
sociedade esconde dela mesma, infe-
lizmente. Os animais, no nosso atual 
Código Civil ainda são “coisas”. Tratar 
por “coisa” tem a ver com posse, do-
minação, subserviência, uso a serviço 
do desejo e vontade do possuidor – e 
isso se aplica a pessoas e a animais. 

Eis que a mudança paradigmática 
em relação aos seres agora sencientes 
– os animais – parece uma luz no fim 
do túnel da desesperança que Bauman 
lançou com o amor líquido e as rela-
ções fugazes, que se compram e se 
trocam como roupas íntimas. Parece 
que se está tendendo a uma valori-
zação do afeto, defendido por alguns 
até como categoria jurídica (como no 
caso das decisões que deferem indeni-
zação por abandono afetivo), mas sem 
dúvida a valorização do outro. O afeto 
começa a ser percebido no encostar 

do rosto da minha gata na minha 
mão, por exemplo.

Nessa senda, no percurso de va-
lorização dos outros animais, parece 
que a sociedade líquida pós moderna 
que busca o imediatismo da satisfa-
ção,  começa a (re)valorizar a fideli-
dade e a lealdade. Exatamente aquela 
que os animais têm para conosco. É 
aquela questão do cachorro ser o me-
lhor amigo do homem. Ora, o melhor 
amigo do homem deveria ser o ho-
mem. E não seu lobo.

E partindo dos animais domés-
ticos ampliamos o olhar para os ani-
mais selvagens e para o desequilíbrio 
que ameaça o planeta, que foi causa-
do muito a pretexto de dominar a na-
tureza, de usufruir recursos que pare-
ciam ser inesgotáveis. Nós exercemos 
uma forma de domínio antropocêntri-
co destrutivo e projetivo – conhecer 
e dominar a natureza se torna uma 
excelente forma de descobrir a nossa 
própria essência, identificando nos-
sos impulsos selvagens nos animais 
selvagens, e a perdida lealdade, na 
fidelidade dos cães, verbi gratia.

Ademais, há exemplos de violên-
cia e destruitividade que, infelizmen-
te, permeiam esse “reino humano”, 
que não ocorrem no reino animal. Há 
uma luta constante por comida, mas 
não há violência perversa, a sangue 
frio. Assim, quando passamos a olhar 
a natureza, o que me parece é que 
se passa a reconhecer nossa espécie 
como dotada de impulsos não tão 
elevados ética e moralmente capaz de 
nos diferenciar dos outros mamíferos. 
Ou pior, nos faz ética e moralmente 
pior que eles.

No meio desse imbróglio, o Di-
reito das Famílias eleva o afeto a uma 
categoria evolutiva superior quando 
se fala da re-humanização do direito. 
O afeto é tudo, princípio ou valor ju-
rídico – o que projetamos no outro é 
exatamente o que se carrega dentro 
de si.

Se pensarmos que no reino dos 
animais não há nem de perto a violên-
cia e destrutividade que encontramos 
na espécie humana, pois lá não existe 
feminicídio, lgbtcídio (e sim, existem 
animais homossexuais!), deveríamos 
pensar numa inversão evolutiva. Tal-
vez fizéssemos uma animalização do 
direito. Uma animalização dos rela-
cionamentos. Uma animalização da 
sociedade. Quem sabe?

*O título do texto faz alusão ao li-
vro de Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
Humano, Demasiado Humano, um Livro 
para Espíritos Livres, publicado em 1886.

Camila Paese Fedrigo

Advogada. Mestranda em Direito.
camila@cpfadvogada.com

Animal,
demasiado 
humano.*

Ufrgs aponta déficit de R$ 40 milhões e 
pode paralisar atividades

Considerada uma das melhores 
universidades do país, e formado-
ra de muitos profissionais de Bento 
Gonçalves, a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Ufgrs) anunciou 
nesta semana que projeta déficit 
de R$ 40 milhões em 2017. O pre-
sidente da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andifes), Emma-
nuel Tourinho, diz que os valores de 
custeio previstos para este ano tanto 
para instituição gaúcha, como para 
outras universidades do país não são 
suficientes nem mesmo para as des-
pesas regulares com energia, vigilân-
cia, limpeza, bolsas para os alunos 
de baixa renda e serviços de manu-
tenção das instalações.

 “Não será possível manter as 
instituições funcionando adequa-
damente se esse quadro não for 
rapidamente alterado. Os valores 
liberados até agora só garantem o 
funcionamento das instituições até 
setembro”, diz. Segundo ele, não 

há recursos para concluir as obras 
inacabadas, e universidades mais 
antigas estão com infraestrutura de-
teriorada por falta de recursos para 
manutenção.

De acordo com o ministro da 
Educação, Mendonça Filho, os pro-
blemas financeiros enfrentados pelas 
universidades muitas vezes decor-
rem de má gestão. “Em muitas situ-
ações de universidades federais há 
divergência e desequilíbrio do ponto 
de vista de capacidade gerencial.

Algumas universidades não 
enfrentam problemas e dificulda-
des, porque elas são competentes, 
capazes e qualificam melhor suas 
gestões”, disse, lembrando que não 
compete ao MEC liberar a adminis-
tração de recursos nas universidades 
federais.

O reitor da Ufrgs, Rui Vicente 
Oppermann, relata que a prioridade 
da administração é o pagamento de 
terceirizados. “Hoje temos uma to-
mada de decisão que é quase aquela 

de Sofia - onde é que vou fazer cor-
tes? Nos últimos anos temos feito 
racionalização de serviços para di-
minuir a despesa com terceirizados, 
mas já chegamos a um limite”, con-
tou. As despesas compulsórias como 
contas de luz, água e comunicação 
estão sendo deixadas de lado no mo-
mento. “Contamos com a compreen-
são dos prestadores desses serviços 
públicos para que possamos fazer a 
rolagem dessa dívida sem maiores 
consequências.”

O segundo item na lista de corte 
são os serviços de reformas e manu-
tenção, importantes por se tratar de 
um campus extenso e com prédios 
antigos. O reitor espera que não haja 
necessidade de reduzir mais os ser-
viços como segurança, limpeza e for-
necimento de alimentos. “Estamos 
confiando em um mínimo de sensi-
bilidade do governo na liberação de 
recursos para que a gente possa che-
gar com pelo menos 90% do custeio 
liberado até o fim do ano”, admitiu.

População pede fim de IPVA e medida
tramita para votação

Internautas brasileiros sugeriram 
no portal e-Cidadania, do Senado Fe-
deral, a extinção do Imposto sobre Veí-
culos Automotores (IPVA). Apoiada por 
mais de 20 mil votos, a medida tramita 
na Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH).

Amaurício Borba, de Santa Cata-
rina, foi o autor da SUG 33/2017, que 
argumenta que a carga tributária bra-
sileira é muito alta e o Poder Público 
presta serviços ruins aos cidadãos. 
Sendo assim, na opinião dele, seria 
preferível diminuir a quantidade de 
impostos existentes. No caso dos ve-
ículos automotores, além de impostos 
embutidos no preço, como o Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), ainda 
incide o IPVA, pago anualmente.

A SUG 33/2017 aguarda a desig-
nação de um relator na CDH. Depois 
disso, o relator escolhido vai estudar 
o assunto e propor a transformação da 
sugestão em projeto de lei ou o seu 
arquivamento.

Conforme as regras do portal e-

-Cidadania, qualquer cidadão pode 
apresentar ideias de novas leis. Aque-
las que alcançam o apoio de pelo me-
nos 20 mil internautas são encaminha-
das à CDH para análise dos senadores. 
Não são aceitas, entretanto, ideias que 
tratem de assuntos que não estejam 
dentro das atribuições do Senado Fe-
deral ou que afrontem os princípios da 
Constituição.

Até a manhã de terça-feira (22), 

7.072 votos eram favoráveis à suges-
tão, enquanto apenas 77 eram desfa-
voráveis. Para votar, o acesso é através 
do endereço http://bit.ly/SUG33-2017. 

Todas as propostas que tramitam 
no Senado estão abertas a consulta 
pública por meio do portal e-Cida-
dania. Elas podem ser conferidas no 
endereço http://www12.senado.leg.br/
ecidadania.

Até terça-feira (22), 7.072 votos eram favoráveis à sugestão, enquanto apenas 77 
eram desfavoráveis

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e o Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS) começaram, 
na última sexta-feira (25), a convocar 
aposentados por invalidez para a reali-
zação de perícias médicas. A intenção 
é fazer um pente-fino nos benefícios 
concedidos. A economia prevista para 
o final do procedimento é de R$ 10 bi-
lhões, de acordo com o MDS.

Os aposentados serão informados 
sobre a convocação por meio de cartas 
enviadas pelos Correios. No primeiro 
lote, foram enviadas 22.057 cartas 
para 25 estados e o Distrito Federal, 
exceto Roraima. Serão convocados 
aqueles com menos de 60 anos que 
estão com o benefício sem revisão há 
mais de dois anos. Ao todo, o governo 
quer convocar 1 milhão de segurados 
até dezembro de 2018.

A previsão é de que as primeiras 

perícias médicas comecem em setem-
bro, considerando os prazos de entre-
ga das correspondências e de contato 
dos beneficiários para a marcação do 
agendamento.

Aqueles que receberem a carta 
devem entrar em contato com o INSS 
pelo número 135 em até cinco dias 
corridos, com exceção de domingo, e 
agendar a perícia. Quem não fizer o 
agendamento terá o benefício suspen-
so.

A partir da suspensão, são conta-
dos 60 dias para que se marque a perí-
cia. Se o agendamento for feito nesse 
prazo, o benefício é liberado até a rea-
lização da perícia. Passados os 60 dias 
sem que o beneficiário se manifeste, o 
benefício será cessado.

Balanço
Além dos aposentados por inva-

lidez, aqueles que recebem auxílio-
-doença também foram convocados 
pelo INSS. De acordo com balanço 
divulgado pelo ministério, até o dia 4 
de agosto, foram realizadas 210.649 
perícias entre aqueles que recebiam 
auxílio-doença. Foram cancelados 
168.396 benefícios. A ausência de 
convocados levou ao cancelamento de 
outros 20.304 benefícios.

Além disso, 33.798 benefícios 
foram convertidos em aposentadoria 
por invalidez, 1.892 em auxílio-aci-
dente, 1.105 em aposentadoria por 
invalidez com acréscimo de 25% no va-
lor do benefício e 5.458 pessoas foram 
encaminhadas para reabilitação profis-
sional. Ao todo, 530.191 benefícios de 
auxílio-doença serão revisados.

A economia anual estimada com 
auxílio-doença até agora é de R$ 2,7 
bilhões.

INSS começa a convocar aposentados 
por invalidez para perícia médica
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Quanto vale a segurança do 
idoso em casa?

Com o aumento da expectativa 
de vida do brasileiro, a prestação 
de serviços para a terceira idade 
está em alta.

Principalmente serviços de cui-
dados com idosos. A empresa de 
monitoramento a distância Bendi-
to oferece ao cliente uma pulseira 
com um botão de emergência; se 
o botão é acionado, um atendente 
da Bendito entra em contato com o 
idoso para checar se está tudo bem.

O equipamento tem viva-
-voz com microfone, para faci-
litar a comunicação. Em casos 
graves, a Bendito entra em con-
tato com um familiar e SAMU. 

Os pacotes de serviços oferecidos 
são: o mais básico inclui a pulseira 
e monitoramento 24 horas. Preço: 
R$ 145 mensal.  Já o mais completo 
tem monitoramento fora de casa 
e localização de GPS e alarme de 
queda. Preço: R$ 280 mensal. 

Há uma taxa de adesão de 
R$ 1.400,00 que é a o aparelho 
da central de monitoramento. 
Outros pacotes incluem sensor de 
fumaça, sensor por não movimen-
to, liberador eletrônico de medi-
cação. Todos estes cuidados para 
o idoso você encontra através do 
telefone (54) 3452 12 95 e (54) 
997157000.

Planos oferecem segurança aos idosos e tranquilidade aos parentes Auditório do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) ficou lotado em palestra

Advogado esclarece mudanças na
reforma trabalhista em palestra no CIC

O advogado Júlio Pogorzelski 
palestrou no Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços (CIC)  na tar-
de de 23 de agosto sobre as mu-
danças trabalhistas que entrarão 
em vigor em novembro em todo o 
país. Segundo ele, sobre a inevitá-
vel dúvida se quem ganha ou quem 
perde com a aprovação da reforma 
é o empregado ou o empregador, 
a resposta é enfática: “quem ganha 
é o bom senso, quem perde é o 
oportunismo”.

O também professor da Uni-
versidade de Caxias do Sul (UCS) 
esclareceu que a Lei 13.467, com 
vigência a partir de 11 de novem-
bro, trabalha mais de 100 artigos 
da CLT – incluindo alguns e alte-
rando outros –, mas afastou um 
possível protecionismo ao empre-
sário no relacionamento que sur-
girá entre as partes. “Em apenas 
16 matérias será possível que se 
conceba que o negociado prevale-
ça sobre o legislado”, disse.

Pogorzelski afirma que a re-
forma trouxe prejuízos para o 
empregado, mas também alguns 
benefícios. “Antes, a multa para 
quem não assinava carteira era 
de um salário mínimo. A partir 
da reforma, será de R$ 3 mil por 
cada empregado não registrado, 
excetuando as micros e pequenas 
empresas, que permanecem em 
um salário”.

O advogado ainda falou sobre 
temas como a rescisão – não pre-
cisará mais ocorrer no sindicato da 
categoria –, contribuição sindical 
– não mais obrigatória –, e dispen-
sa coletiva de empregados – não 
precisará mais da participação do 
sindicato. 

O empregador também pode-
rá acordar individualmente com o 
empregado para jornadas de tra-
balho especiais, como a conhecida 
por 12 x 36 – trabalho de 12 horas 
e descanso de 36 horas. As férias, 
a partir da reforma, poderão ser 
fracionadas em até três períodos, 
sendo o primeiro de no mínimo 

14 dias e os demais de no mínimo 
cinco dias, inclusive para trabalha-
dores com mais de 50 anos.

Antes vedada, a terceirização 
para atividade-fim – a principal da 
empresa – estará liberada quando 
novembro chegar – até então, era 
possível terceirizar apenas ativi-
dades-meio. “No entanto, não se 
pode deixar escapar a necessidade 
que essa terceirização aconteça 
sempre com uma empresa inter-
postas, ou seja, a figura da empre-
sa prestadora de serviço, e não a 
contratação direta”, pontuou.

Outra novidade é  a regula-
mentação do home-office, ou seja, 
o trabalho feito fora do ambiente 

de trabalho do empregador. “Pri-
meiramente, ela tem que ser iden-
tificada através de um contrato de 
trabalho formalizado, informando 
que se trata de trabalho remoto 
desde a contratação, quais as con-
dições e formas de prestar este 
trabalho e, ainda, inclui-se tudo 
aquilo que o empregado incorre 
em despesa, como energia elétri-
ca e manutenção de seu computa-
dor”, comentou o advogado.

Pogorzelski define que apesar 
das mudanças, dificilmente a re-
forma abrirá postos de trabalho. 
“A reforma não veio resolver o pro-
blema do desemprego”, concluiu.

Advogado pontuou definições da reforma que entra em vigor em novembro
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Olide Notari Grigoletto, do lar 
aposentada, filha de José Notari e 
Tereza Zamboni Notari, nascida  em  
14/01/1923, falecida em 19/08/2017, 
natural de Garibaldi, moradora de 
Bento Gonçalves, Viúva

Tiago Lopes Saraiva, estu-
dante, filho de Marcio da Silva 
Saraiva e Rosângela Lopes, nas-
cido em 13/05/2000, falecido em  
22/08/2017, natural de Capão da 
Canoa, morador de Carlos Barbosa,s 
Solteiro 

Antônio Postal, agricultor 
aposentado, filho de João Postal 
e Lídia Rosa de Carli Postal, nas-
cido em  23/05/1954, falecido em  
21/08/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Luís Carlos Baú, bancário, fi-
lho de Alcides Baú e Magdalena 
Eugenia Cavalett Baú, nascido em 
15/05/1955, falecido em 21/08/2017, 
morador de Bento Gonçalves, Casa-
do 

Ciro Pedro Zandoná, agricultor 
aposentado, filho de  João Zandoná 
Sobrinho e Angela Colomba Ferrari, 
nascido em  25/02/1940, falecido em  
19/08/2017, natural de Pinto Ban-
deira, morador de Sao Pedro, Bento 
Gonçalves, Casado 

Sílvio Predebon, agricultor, fi-
lho de Severino Predebon e Santina 
Fontanella Predebon, nascido em 
22/03/1969, falecido em 22/08/2017, 
morador de Bento Gonçalves, Casa-
do 

Arminio Thomazini, músico 
aposentado, filho de João Thoma-
zini e Maria Thomazini, nascido em 
14/12/1938, falecido em 23/08/2017, 

geral

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 19301: LUÍS ANTÔNIO SOAREZ DA SILVA, solteiro, fren-
tista, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e MERIDIANE GARBIN PREDEBON, solteira, auxiliar adminis-
trativo, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Ben-
to Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19302: RODRIGO MAZZON, solteiro, motorista, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e RENATA DOS SANTOS PINHEIRO, solteira, meta-
lúrgica, natural de Caibaté-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19307: LUCAS ALBERTO SELL, solteiro, comunica-
ção visual, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domicilia-
do em Bento Gonçalves e SUZIANE KULINSKI, solteira, estudan-
te, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19309: ROGERSON NUNES MACIEL, solteiro, indus-
triário, natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e TAMYRIS DALMOLIN SCUSSEL, solteira, industriária, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19310: JONAS CATTIVELLI, solteiro, vendedor, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves e GRACIELI VERIDIANA RENNER MÜLLER, solteira, almoxa-
rife, natural de Crissiumal-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19314: RUI VICENTIN, solteiro, moveleiro aposen-
tado, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ALEXANDRE DA SILVA, solteiro, técnico em in-
formática, natural de Itajaí-SC, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves. O Regime de bens será o da Separação Obrigatória de Bens.

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

Bento Gonçalves, 29 de agosto de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

natural de  Nova Bréscia, morador 
de Bento Gonçalves, Divorciado 

Miguel dos Santos Bordin, fi-
lho de Dariane dos Santos Bordin, 
nascido em 21/08/2017, falecido em  
23/08/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Solteiro 

Natal Secco, pedreiro aposenta-
do, filho de Biazin Secco e Dosolina 
Faita, nascido em 28/03/1952, fale-
cido em  22/08/2017, natural de Iló-
polis, morador de Bento Gonçalves, 
Casado 

Genuino Bergamaschi, funcio-
nário público municipal aposenta-
do, filho de  Deonildo Bergamaschi 
e Assunta De Marchi, nascido em 
01/08/1941, falecido em 23/08/2017, 
natural de Guaporé, morador de 
Bento Gonçalves, Casado

Lisette Maria Dagostin Colio-
ne, empregada doméstica, filha de 
Gilio Dagostin e Elvira Ranzi Dagos-
tin, nascida em 10/07/1948, falecida 
em 24/08/2017, moradora Bento 
Gonçalves, Casada 

Sybilla Skrebsky Hack, do lar, 
filha de Rudolpho Skrebsky e Anna 
Skrebsky, nascida em 31/01/1920, 
falecida em 24/08/2017, natural de 
São Pedro do Sul, moradora de  Ga-
ribaldi, Viúva 

Amandio Alves Rodrigues, 
industriário aposentado, filho de 
Manoel Alves Rodrigues e Alexan-
dra Costa, nascido em 22/06/1944, 
falecido em 22/08/2017, natural de 
Encantado, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Thereza Mokwa Missewski, 
agricultora aposentada, filha de 

José Mokwa e Leocadia Petska, nas-
cida em  15/10/1922, falecida em 
22/08/2017, natural de Aratinga -  
Bento Gonçalves, moradora de San-
ta Tereza, Viúva 

Tullio Domingos Ballestrin, 
serviços gerais aposentado, filho de 
Angelo Ballestrin e Annetta Passarin 
Ballestrin, nascido em 30/09/1930, 
falecido em  24/08/2017, morador 
de Bento Gonçalves, Viúvo

Carmelita Nouals Vargas, cozi-
nheira aposentada, filha de Arnaldo 
de Araujo Nouals e Estela Gonçalves 
Nouals, nascida em 27/05/1950, fa-
lecida em  25/08/2017, moradora de 
Bento Gonçalves, Casada 

Irma Maria Battistello Zeni, do 
lar aposentada, filha de João Baptis-
ta Battistello e Angela Lazzarotto 
Battistello, nascida em  23/06/1933, 
falecida em  25/08/2017, moradora 
de Bento Gonçalves, Viúva 

Natalicio Fernandes de Mat-
tos, pintor aposentado, filho de 
Artur Fernandes de Mattos e Maria 
Fernandes de Mattos, nascido em 
20/11/1945, falecido em 26/08/2017, 
natural de  Nova Prata, morador de 
Bento Gonçalves, Casado 

Vera Maria Fedrigo Giacomello, 
professora aposentada, filha de João 
Fedrigo e Gina Magdalena Colussi 
Fedrigo, nascida em 10/02/1948, fa-
lecida em 26/08/2017, moradora de 
Bento Gonçalves, Casada 

Rodogério da Silva Rodrigues, 
industriário, filho de Marli Terezi-
nha da Silva Rodrigues, nascido em 
03/04/1988, falecido em 27/08/2017, 
natural de  Ijuí, morador de  Bento 
Gonçalves, Solteiro

Curso gratuito profissionalizante 
de maquiagem vai ser oferecido 
para a comunidade LGBTI

A comunidade LGBTI vai ser 
presenteada pela Comissão Espe-
cial da Diversidade Sexual e Gênero 
da Ordem dos Advogados de Bento 
Gonçalves com um curso gratuito 
profissionalizante de maquiagem 
social. Presidida pela advogada Dra. 
Camila Paese Fedrigo, a Comissão 
fez uma parceria com a maquiadora 
e fotógrafa Janaina Perotti, que já 
arrecadou mais de 100 produtos de 
maquiagem, os quais serão dividido 
em kits que serão doados para os 
alunos.

O intuito é proporcionar uma 

oportunidade para as pessoas do 
grupo LGBTI. A aula vai acontecer no 
dia 2 de outubro, uma segunda-feira, 
a partir das 14h. Serão seis vagas e 
o curso ocorrerá no estúdio da ma-
quiadora, em Forqueta. Os custos 
de translado ficarão por conta da 
Comissão. Ao final do curso, o aluno 
ganhará um certificado.

Será necessário que cada parti-
cipante leve uma modelo. Os nomes 
dos alunos deverão ser enviados 
para a maquiadora, pelo telefone 
(54) 99978-1076, que confirmará a 
reserva.

Translado para curso vai ser custeado 
pela Comissão

Nas aulas, além do aprendizado, os
participantes vão ganhar kit maquiagem

Adolescente se classifica para
competição de Hip Hop nos Estados 
Unidos e faz rifa para obtenção de verba

Rayan Lucas, de 16 anos, irá 
representar a cidade nos Jogos 
Olímpicos da Juventude, na Fila-
délfia EUA, na modalidade Bre-
aking. Para realizar a viagem, no 
entanto, o jovem conta com ajuda 
da população. Segundo o dançari-
no Pedrinho Festa, está circulando 
uma rifa beneficente. 

O Jovem dançarino do grupo 
Footwork Squad foi selecionado 
entre os 5 melhores b.boys do Bra-
sil nascidos entre 2000 e 2002, o 
que lhe garantiu disputar a segun-
da fase na América do Norte.

O Breaking apesar de ser uma 
dança, será uma modalidade teste, 
visando uma futura inserção na 
Olimpíada, com intuito do Comi-
tê Olímpico Internacional atrair a 
atenção das novas gerações.

Para Rayan essa viagem será 
“uma oportunidade única de ter 
novas experiências tanto de vida, 
quanto dentro do Hip Hop, além 
de gerar uma grande visibilidade 
para mim, meu grupo e também 
pra idade.”

Rayan Lucas tem 16 anos e foi selecionado entre os cinco melhores 
b.boys do Brasil

 O Jovem dançarino do grupo Foot-
work Squad foi selecionado entre 

os 5 melhores b.boys do Brasil 
nascidos entre 2000 e 2002



Samuel Sfredo, Subdelegado do Creci BG, Francieli Carranzoni, Diretora Adjunta de In-
tegração Feminina do Creci BG, Raquel Vieira, Delegada Adjunta do Creci-BG e Vinicius 
Lima, Delegado do Creci-BG

Vinicius Lima e Raquel Vieira com o empresário Paulo Geremia
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Dia do Corretor é comemorado pela 20ª sub-região do Creci
O Dia do Corretor, que é come-

morado anualmente em 27 de agos-
to, foi celebrado pela 20ª sub-região 
do Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis (CRECI-Bento Gonçalves) 
na noite de quinta-feira (24) em jan-
tar festivo.

Prestigiando o evento, o Presi-

dente do CRECI-RS, Márcio Bins Ely, 
ressaltou a importância do corretor 
na sociedade e incentivou o estudo 
contínuo dos profissionais, além de 
agradecer e parabenizar o esforço 
do Delegado de Bento Gonçalves, 
Vinicius Lima e da Delegada Adjun-
ta, a empresária Raquel Vieira, e os 

demais corretores de imóveis pre-
sentes na comemoração.

“Nós não vendemos apenas 
imóveis, vendemos o sonho. O so-
nho da casa própria. É o sonho de 
todas as famílias brasileiras”, ressal-
tou. “A gente sabe como é impor-
tante a contribuição do corretor de 
imóveis na cidade”, acrescentou. 
Em seu discurso, o presidente tam-

Elino Periolo recebeu homenagem como corretor mais antigo em Bento Gonçalves

O presidente do Creci-RS, Márcio Bins Ely, com Raquel Vieira e Carlos Farina

bém destacou a presença das mulhe-
res na profissão.

Já o Delegado Lima, também en-
fatizou a importância da atualização 
constante do corretor. “Os correto-
res de imóveis estão estudando to-
dos os dias? Estão se capacitando? 
Lendo? Vejo muitos corretores falan-
do sobre a crise, mas não se capa-
citam. Precisam buscar o diferencial 

no mercado. Estar diferente, para 
atender melhor o seu cliente”, 
pontuou.

Durante o evento, Elino Pe-
riolo recebeu homenagem como 
corretor mais antigo em Bento 
Gonçalves. Foram ainda arrecada-
dos alimentos não perecíveis que 
serão doados para instituições as-
sistenciais do município.

Corretores se reuniram em comemoração ao Dia do Corretor

Equipe celebra data em jantar
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Bactérias ‘solitárias’ são mais
resistentes a antibióticos, diz estudo

Bactérias que vivem “sozinhas”, 
ou seja, em baixas densidades po-
pulacionais, são mais vulneráveis 
a mutações e, portanto, tornam-se 
mais resistentes a antibióticos, de-
monstra pesquisa.

Para chegar a essa conclusão, 
cientistas analisaram 70 anos de 
dados e mais de 500 mutações de 
bactérias.

A partir da análise, eles de-
monstraram que bactérias que vi-
vem mais próximas a outras mutam 
menos que aquelas que vivem em 
grupos mais dispersos.

A pesquisa foi realizada na Uni-
versidade de Manchester, nos Esta-
dos Unidos, e publicada na revista 
científica “PLos” na quinta-feira 
(24).

Pesquisadores da mesma equi-
pe também já demonstraram que 
a E.coli, bactéria comum no orga-
nismo humano, também está dez 
vezes mais propensa a sofrer muta-
ções quando em baixas densidades 
populacionais.

O risco das Cientistas analisaram 70 anos de dados e mais de 500 mutações de bactérias

“superbactérias”
As mutações analisadas pelos 

pesquisadores foram justamente 
aquelas relacionadas à resistência a 
medicamentos.

A pesquisa abre caminho para 
uma melhor compreensão da resis-
tência aos antibióticos, com poten-

cial para a descoberta de terapias 
mais eficazes para combater o au-
mento de “superbactérias”.

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), se a re-
sistência a antibióticos continuar a 
subir, 10 milhões de pessoas podem 
morrer a cada ano até 2050.

Por que pode ser arriscado passar fluidos vaginais 
em bebês nascidos em cesárea
Técnica preconiza que mulheres que dão à luz por cesárea passem
fluidos vaginais nos recém-nascidos para fortalecer seu sistema
imunológico

A técnica expõe as crianças a bactérias que poderiam ter coberto seus corpos caso 
tivessem nascido por parto normal

As mães não deveriam abraçar a 
nova moda de cobrir com flora vagi-
nal os corpos dos bebês nascidos em 
cesáreas, advertem especialistas.

A técnica expõe as crianças a 
bactérias que poderiam ter coberto 
seus corpos caso tivessem nascido 
por parto normal.

A ideia é que as bactérias que se 
encontram na flora vaginal da mãe 
treinariam o sistema imunológico 
dos bebês e reduziriam os riscos de 
eles desenvolverem asma e alergias.

Estudos apontam que bebês 
nascidos de cesáreas têm um risco 
maior de desenvolver doenças rela-
cionadas ao sistema imunológico. 
Mas pesquisadores da Dinamarca 
e do Reino Unido garantem que há 
pouca evidência de que seja eficaz 
expô-los às bactérias vaginais após o 
nascimento - e alertam que isso pode 
ser mais prejudicial que benéfico.
Risco de infecção

A técnica é conhecida por “se-

eding”, em inglês - semeadura, em 
português. Consiste de deixar um 
algodão ou gaze absorvendo os flui-
dos da vagina e depois esfregá-lo na 
pele, no rosto e nos olhos do recém-
-nascido.

Uma prova de que a prática está 
virando tendência está no informe 
publicado pela revista de obstetrícia 
e ginecologia BJOG em 22 de agosto, 
afirmando que mais de 90% dos obs-
tetras dinamarqueses já foram ques-
tionados por seus pacientes sobre 
esse método.

Esse mesmo artigo diz que não 
há provas de que a técnica beneficie 
o recém-nascido, assinalando que há 
apenas um único estudo sobre esse 
método, realizado com somente 
quatro bebês.

E alerta para claros riscos para o 
bebê, incluindo infecções por bacté-
rias estreptococos do grupo B, E. coli 
e uma série de doenças sexualmente 
transmissíveis.

Sabemos que está aumentando 
o número de mulheres que procu-
ram seus médicos para saber sobre a 
semeadura com bactérias vaginais”, 
afirmou a pesquisadora Tine Clau-
sen, autora do artigo e membro do 
Hospital de Nordsjaellands, da Dina-
marca.

“Eu compreendo, é fascinante 
pensar que seja possível imitar a na-
tureza com essa técnica, mas ela está 
baseada em teorias que não têm pro-
vas que a sustentem”, disse à BBC.

Clausen assinalou que provavel-
mente o algodão não vai conter as 
mesmas bactérias que seriam trans-
feridas no parto normal, pois estas 
estariam diluídas em sangue, líquido 
amniótico e no próprio fluido produ-
zido durante o trabalho de parto.

Seu conselho para as mulheres 
é “evitar as cesáreas desnecessárias, 
tentar amamentar o bebê ao menos 
até os seis meses e iniciar o contato 
pele-a-pele o quanto antes”.

Cada uma dessas práticas traz 
benefícios para o microbioma do 
bebê, sem riscos.

Cesáreas desnecessárias
Na América Latina, as cesárias 

são muito numerosas. No Brasil, Mé-
xico e Argentina mais da metade dos 
partos são cesáreas. A recomendação 
da Organização Mundial de Saúde é 
de um percentual entre 10% e 15% 
apenas.

O médico Patrick O’Brien, do 
Colégio Real de Obstetras e Gine-
cologistas do Reino Unido, afirmou 
que “não há uma prova forte de que 
a semeadura vaginal traga algum be-
nefício”.

“Nós não recomendamos essa 
técnica até que pesquisas mais deta-
lhadas mostrem que ela não é peri-
gosa e que pode de fato melhorar o 
sistema imunológico da criança.”

A Técnica Sacro Occipital 
ou SOT como é mais conhecida 
consiste em um método com-
plexo de análise e tratamento 
dentro da Quiropraxia/ Osteo-
patia e Reabilitação.

Seus resultados são impres-
sionantes e atingem as mais di-
versas áreas da saúde.

O objetivo do tratamento é 
sempre de melhorar a saúde e a 
qualidade de vida, independen-
te de o paciente ter uma condi-
ção dolorosa ou não e o mais in-
teressante da técnica e que não 
tem nenhuma contra indicação 
, pode ser aplicada se criança a 
idoso incluindo gestantes . 

Sendo o meu objetivo en-
quanto profissional da reabi-
litação sempre facilitar o fun-
cionamento do corpo que tem 
a inteligência necessária para 
reparar, recuperar e curar o que 
for necessário essa técnica mos-
tra-se extremamente eficaz . 

Porém é uma especialidade 
que requer muito estudo e cer-
tificação.

Todo método é baseado em 
protocolos bem fundamentados 
e padronizado internacional-
mente pela SORSI, instituição 
criada por M.B.DeJarnette, o 
idealizador da técnica.

No dia a dia da clinica aten-
demos pacientes com as mais 
diversas queixas, geralmente 
são limitações articulares, dor 
nos movimentos, inflamações, 
hérnias de disco, bicos de pa-
pagaio (osteofitose), artrites, 
artroses, torções, distenções, 
dores generalizadas na coluna, 
às vezes com irradiações para 
braços e pernas, dormências, 
formigamentos, perda de força 
e várias outras.

O SOT aumenta o quadro 
acima mostrando bons resul-
tados em outras alterações 
de nossa saúde  associadas 
as que foram citadas acima 
como:distúrbios gastro-intesti-
nais, alterações imunológicas e 
respiratórias, alterações cardía-
cas, enxaquecas, dores faciais, 
fibromialgia, entre outros Diag-
nósticos  mais complexos, que 
alteram muito o padrão de fun-
cionamento do nosso  corpo. 

A avaliação categoriza o 
paciente em 3 possíveis casos 
e frente a isso proporciona um 
protocolo seguro e eficiente 
para o tratamento . 

Com auxílio de um bom 
profissional  os resultados são 
realmente rápidos e muito efi-
cazes. 

Aline Rodrigues 

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

Técnica sacro occipital ou 
SOT para tratamento
rápido e eficaz de dores 
na coluna 
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Herança genética da mãe pode contribuir 
para desenvolvimento do autismo

Um estudo feito por pesquisado-
res do Hospital Infantil da Filadélfia, 
nos Estados Unidos, atrelou a genéti-
ca das mães ao fato das crianças de-
senvolverem o autismo. Isso porque 
as mutações no DNA mitocondrial, 
parte das células responsável produ-
zir energia e cujo código genético é 

herdado exclusivamente da mãe, po-
dem contribuir para um maior risco 
de desenvolver o transtorno.

A publicação foi feita no peri-
ódico científico JAMA Psychiatry. 
Foram 963 famílias analisadas, com 
1.624 autistas e 2.417 pais e irmãos 
saudáveis. Os resultados mostraram 

que alterações observadas no DNA 
mitocondrial de autistas estão asso-
ciadas a mutações observadas em 
alguns DNAs de linhagens “antigas” 
de grupos populacionais específicos 
presente no banco de dados.

Por exemplo, europeus perten-
centes aos grupos “I, J, K, X, T e U” 
apresentaram riscos significativa-
mente maiores de autismo em com-
paração ao grupo mais comum, o 
“HHV”. Asiáticos e americanos “A e 
M” também tinham risco aumentado 
do transtorno.

Os pesquisadores acreditam que 
alterações no DNA mitocondrial po-
dem afetar o risco de autismo devi-
do ao impacto no fornecimento de 
energia ao cérebro, que é o maior 
consumidor de energia do corpo. Es-
tudos anteriores, feitos pela mesma 
equipe, já associaram mutações mi-
tocondriais ao desenvolvimento de 
problemas neuropsiquiátricos.

Com as novas descobertas, os 
autores acreditam que possam de-
senvolver novos métodos de diag-
nóstico e tratamento para o autismo. Estudo foi realizado por pesquisadores do Hospital Infantil da Filadélfia, nos Estados Unidos

Novo medicamento para asma 
é aprovado pela Anvisa

Um novo tratamento para a 
asma foi aprovado pela Anvisa. O me-
dicamento Nucala® (mepolizumabe)  

é inédito no Brasil e é indicado para 
o controle da asma grave em adultos. 
A publicação do registro foi feita no 
Diário Oficial da União (DOU) na últi-
ma semana.

Algumas pessoas com quadro 
de asma mais grave têm um tipo de 
glóbulo branco, chamado eosinófi-
los, no sangue e nos pulmões. Esses 
casos são chamados de asma eosi-
nofílica. O novo medicamento está 
enquadrado na categoria de produto 
biológico novo.

O Nucala® bloqueia uma prote-
ína chamada interleucina-5. Ao blo-
quear a ação desta proteína, limita 
a produção de mais eosinófilos pela 
medula óssea e diminui o número de 
eosinófilos na corrente sanguínea 
e nos pulmões. O medicamento foi 
aprovado com a seguinte indicação: 
“Nucala® (mepolizumabe) é indica-
do como tratamento complementar 
de manutenção da asma eosinofílica 
grave em pacientes adultos”.

Nucala  é indicado como tratamento 
complementar de manutenção da asma 
eosinofílica grave em pacientes adultos

Estudo liderado por brasileiro
bloqueia doença neurológica com 
‘minicérebros’ e remédio contra HIV
Resultado foi obtido em laboratório e agora 
está em teste em seres humanos

Um estudo liderado pelo neu-
rocientista brasileiro Alysson Muotri 
conseguiu, com a ajuda de “minicé-
rebros” e do coquetel de drogas anti-
-HIV, bloquear a ação da síndrome de 
Aicardi-Goutieres, uma doença neu-
rológica rara e severa.

Quando ocorre essa síndrome, 
já no ultrassom, durante a gestação, 
o médico nota que o cérebro do feto 
não está se desenvolvendo. Os neu-
rônios começam a crescer, mas de-
pois morrem. O cérebro não cresce. 
É uma das condições que causam a 
microcefalia.

A criança nasce com graves con-
sequências, sem poder falar, se movi-
mentar. É um caso que a deixa quase 
em estado vegetativo.

“Começamos a dar os remédios 
e ver os resultados em humanos. Em 
seis meses, conseguimos reduzir a 
resposta inflamatória e diminuir a 
progressão da doença”, diz Muotri.

O pesquisador conta que, infe-
lizmente, os pacientes que já nasce-
ram com a doença não podem ter os 
efeitos revertidos, já que boa parte 
das células já começam a morrer ain-
da na gestação. “No futuro, quere-
mos começar o tratamento cada vez 
mais cedo, logo quando detectamos 
na barriga da mãe”.

Para chegar ao resultado, pu-
blicado na revista “Cell Stem Cell”, 
Muotri buscou entender como a des-
truição dos neurônios acontecia nes-
sa síndrome. Para isso, usou “minicé-
rebros”, técnica em que células dos 
pacientes são coletadas e cultivadas 
em laboratório, e então reprograma-
das para a criação de cérebros em 
miniatura (entenda na arte abaixo).

Essa metodologia é adotada 
porque não seria possível fazer os 
testes necessários em cérebros de 
humanos vivos.

O pesquisador criou versões de 
minicérebros de pacientes com e 
sem a síndrome, para ter um parâ-
metro comparativo.

Inicialmente, a obervação da au-
todestruição dos neurônios revelou 
um mecanismo que lembrava a ação 

de um vírus ou bactéria. No entan-
to, os pacientes com a doença não 
sofriam a ação de micro-organismos.

O olhar foi desviado, então, 
para dentro da célula. “Essa foi a 
grande surpresa”, disse o cientista. 
Segundo Muotri, as células humanas 
são repletas de sequências de DNA 
repetitivas chamadas de retrotrans-
poson. Elas conseguem “pular” de 
uma região para a outra do genoma 
e, por isso, são chamada de “genes 
saltadores”.

De acordo com a pesquisa, os 
pacientes com a Síndrome de Aicar-
di-Goutieres têm esses “genes salta-
dores” ativos demais, o que causa 
a destruição dos seus neurônios. 
Muotri diz que isso acontece porque 
há uma mutação numa enzima que 
controla esses genes.

As consequências dessa mu-
tação são muito parecidas ao que 
acontece com as células infectadas 
por vírus como o HIV. Sabendo disso, 
os pesquisadores resolveram testar 
os medicamentos já disponíveis nos 
“minicérebros” contra a síndrome e 
o coquetel anti-HIV deu resultado.

“A gente decidiu testar drogas 
antivirais. Recuperamos a morte ce-
lular, abaixamos a resposta inflama-
tória, e os ‘minicérebros’ não ficaram 
mais microcefálicos, começaram a se 
desenvolver normalmente”, afirmou 
o pesquisador.

Detalhe dentro de um organoide 
mostrando a região de proliferação de 
células nervosas 

Cientistas querem usar teia de 
aranha para reconstruir coração
Pesquisadores alemães estudam usar seda produzida por aracnídeos, 
elástica e resistente, para produzir tecido cardíaco. Material também
poderia ser usado como revestimento para implantes mamários e até 
mesmo em sapatos

Quem sofre de insuficiência car-
díaca poderá, no futuro, contar com 
ajuda vinda de um material inespe-
rado. E pegajoso. Cientistas alemães 
afirmam que pode ser possível re-
construir o tecido do coração a partir 
da seda de aranha, material elástico e 
extremamente resistente.

No momento, não existe uma te-
rapia para reverter o dano às células 
cardíacas provocado por um infarto. 
Na busca por uma solução, o profes-
sor Felix Engel, da Universidade de 
Erlangen, demonstrou que a seda de 
aranhas-tecedeiras é particularmente 
adequada como material base para 
produzir o tecido cardíaco. Porém, 
ainda havia um obstáculo: não era 
possível produzir em laboratório a 
proteína que dá à seda sua estrutura e 
resistência, a fibroína, em quantidade 
e qualidade suficiente.

A ajuda veio de pesquisadores da 
Universidade de Bayreuth: “Consegui-
mos produzir uma proteína de seda 
recombinada da aranha de jardim em 
maiores quantidades e com a mesma 
alta qualidade”, disse o professor Dr. 
Thomas Scheibel, titular da cadeira 
de Biomateriais da Universidade de 
Bayreuth.

Assim, a seda pode ser confec-
cionada em laboratório, fora do cor-
po das aranhas. As equipes também 
pesquisaram em conjunto como a 
proteína construída em laboratório 
interage com células do coração. A 
descoberta foi publicada na revista 
científica Advanced Functional Mate-
rials.

A seda de aranha é mais resis-
tente que o nylon, que as fibras sin-
téticas Kevlar e que todos os outros 
materiais fibrosos sintéticos. Por 
isso, ela é um excelente material para 
confeccionar as chamadas biotintas, 
com as quais estruturas semelhantes 

a tecidos podem ser produzidas por 
impressoras 3D. O trabalho dos pes-
quisadores e a possibilidade de im-
primir as proteínas de seda artificiais 
nas impressoras 3D são os primeiros 
passos para produzir tecido cardíaco 
funcional no futuro.

Reciclável e biodegradável
Scheibel fundou com dois cole-

gas a start-up AMSilk em 2008, que 
produz biopolímeros de seda de alta 
qualidade para uso em produtos têx-
teis, dispositivos médicos e cosméti-
cos. A diferença em relação a outros 
polímeros sintéticos é que o produ-
zido a partir da seda é totalmente 
reciclável.

Os pesquisadores de Bayreuth 
também demonstraram como usar a 
proteína para revestir implantes ma-
mários, já que a seda é estéril, dificul-
tando a disseminação de bactérias e 
fungos, e sua proteína é melhor acei-
ta pelo corpo humano do que o sili-

cone. O método funcionou em expe-
rimentos com animais, e testes com 
humanos serão realizados em breve.

“Estou confiante de que a prote-
ína de seda se provará eficaz”, afirma 
Philip Zeplin, médico especializado 
em cirurgia plástica e estética da clí-
nica Schlosspark de Ludwigsburg. Ele 
acredita que o método também será 
usado futuramente para outros im-
plantes, como próteses vasculares, 
cateteres de diálise ou válvulas car-
díacas.

A fabricante de artigos esporti-
vos Adidas também se interessou no 
ano passado pela seda de Scheidel. 
Segundo a empresa, até agora foi 
produzido apenas um protótipo feito 
com componentes biodegradáveis. O 
plano é comercializá-lo futuramente.

Outro benefício das teias de ara-
nha é a duração. Elas sobrevivem por 
muito tempo, com exemplares de até 
500 anos podendo ser encontrados 
em prédios antigos.

Cientistas alemães afirmam que pode ser possível reconstruir o tecido do coração a 
partir da seda de aranha, material elástico e extremamente resistente
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Pesquisas mostram como a gordura
abdominal pode estar relacionada ao câncer
Estudos recentes têm demonstrado que a gordura visceral tem um papel 
importante no desenvolvimento de tumores ligados à obesidade

A ciência já estabeleceu que a 
obesidade é a segunda maior causa de 
câncer considerada “prevenível”. Ela 
está associada a 13 tipos diferentes de 
câncer -- entre eles, o de mama e o de 
pâncreas, segundo a Organização Mun-
dial da Saúde.

Novos estudos, no entanto, estão 
tentando identificar o papel da gordu-
ra abdominal nesses tipos de câncer. 
Cientistas acreditam que ela pode ter 
um papel importante na formação de 
tumores porque são consideradas “bio-
logicamente ativas” -- ou seja, podem 
produzir substâncias que alteram o me-
tabolismo e a saúde.

A mais recente dessas pesquisas, 
publicada em agosto no “Oncogene”, 
periódico ligado ao grupo “Nature”, 
mostra como a gordura visceral con-
tribui para que uma célula saudável se 
transforme em cancerosa.

A pesquisa da Michigan State Uni-
versity, nos Estados Unidos, mostrou 
que a gordura abdominal produz a pro-
teína FGF2 (sigla em inglês para “fator 
de crescimento de fibroblastos 2”). Em 
ratos, o composto foi capaz de “produ-
zir tumores”.

Em uma segunda fase do teste, 
pesquisadores retiraram a FGF2 de se-
creções de mulheres. Ao transportar 
a substância para cobaias, também a 
proteína delas produziu mais células 
cancerosas.

Um outro estudo de meta-análise 
publicado no “British Journal of Can-
cer” em junho demonstrou que, em 
pessoas já obesas, um aumento de 11 
cm na circunferência abdominal au-
mentou o risco de cânceres ligados à 
obesidade em 13%.

O estudo compilou dados de mais 
de 43.000 pessoas acompanhadas por 
cerca de 12 anos, e de outras 1.600 
pessoas diagnosticadas com um câncer 
relacionado à obesidade.

Ainda, o acúmulo de gordura ab-

dominal foi associado com maior risco 
para o câncer de colo de útero em es-
tudo publicado na “PLos” em 2014. Es-
tudos prévios já haviam demonstrado a 
relação da obesidade com esse tipo de 
câncer.

Uma outra pesquisa publicada em 
2013 no “Cancer Prevention Research” 
mostrou que a gordura visceral está li-
gada ao câncer do intestino. Para veri-
ficar isso, pesquisadores separaram co-
baias em três grupos: o primeiro comeu 
tudo o que quis; o segundo, também 
teve uma dieta irrestrita, mas teve sua 
gordura visceral removida por cirurgia; 
e o terceiro também teve a gordura 
removida, mas consumiu 60% menos 
calorias.

Nos resultados, cientistas observa-
ram que os ratos que tiveram a gordura 
visceral removida desenvolveram me-
nos tumores intestinais.

Segundo os pesquisadores, os re-
sultados conseguiram demonstrar o 
papel exclusivo da gordura abdominal 
no câncer porque, naqueles ratos que 
continuaram obesos, a retirada da gor-
dura abdominal por cirurgia conseguiu 
diminuir os números de tumores.

Todos esses estudos apontaram 
que, além do Índice de Massa Corporal 
(IMC) -- número utilizado por médicos 
para medir o quanto o peso está saudá-
vel ou não -- a circunferência abdomi-
nal deve ser incorporada entre as me-
didas importantes para estabelecer o 
risco do desenvolvimento de doenças.

Gordura na barriga é “biolo-
gicamente” ativa

Muitos desses estudos especulam 
que a gordura acumulada no abdômen 
seja biologicamente ativa. A hipótese é 
que elas liberam hormônios e alteram 
o metabolismo da região.

Já a gordura no restante do corpo 
é, em sua maior parte, subcutânea e 
menos ativas biologicamente. Ainda, a 
gordura visceral está perto da veia por-
ta, que “drena” o sangue do sistema 
digestório e pode carregar substâncias 
produzidas por essas células de gordu-
ra para outros órgãos, como o intesti-
no e o fígado.

Todas essas hipóteses precisam 
ser melhor testadas -- principalmente 
porque cada câncer tem um mecanis-
mo específico, apontam as pesquisas.

O estudo compilou dados de mais de 43.000 pessoas acompanhadas por cerca de 12 
anos, e de outras 1.600 pessoas diagnosticadas com um câncer relacionado à obesidade

Número de mortes por influenza 
cai mais de 80% em 2017

Óbitos provocados pelos vários 
subtipos do influenza, o vírus da gripe, 
caíram 82,4% esse ano, levando-se em 
conta o mesmo período do ano ante-
rior (de janeiro a agosto de 2016).

Entre janeiro e agosto de 2017 
-- considerada a 32ª semana epidemio-
lógica -- o Brasil registrou 341 mortes 
provocadas por algum tipo de influen-
za. Já nesse intervalo em 2016, 1944 
óbitos foram confirmados. As informa-
ções são de boletim epidemiológico 

publicado periodicamente pelo Minis-
tério da Saúde.

Do total de óbitos esse ano, no 
entanto, os idosos foram mais afetados 
quando considerados o número total 
de óbitos. Enquanto em 2016, eles re-
presentavam 41,6% do total de mortes; 
até agosto desse ano, eles foram 68,8% 
do total.

Cardiopatas figuram em segun-
do entre os mais atingidos. Em 2016, 
eles foram 28,8% do total de mortes; já 

esse ano, representam 41,3% do total. 
A participaçao de diabéticos e de por-
tadores de pneumopatias crônicas no 
número de mortes também cresceu. A 
única diminuição percentual foi notada 
entre obesos - de 16,9% em 2016 para 
11,9% em 2017.

O estado com maior número de 
óbitos por influenza é São Paulo, com 
32,6% em relação ao país -- a região, no 
entanto, conseguiu diminuir o índice 
em relação ao ano passado, quando re-
presentou 40,5% dos óbitos brasileiros.

Campanha em 2017 incluiu 
professores

Além de idosos, a campanha de 
vacinação atingiu crianças entre seis 
meses e menores de 5 anos de idade, 
gestantes e as puérperas (mulheres 
com até 45 dias após o parto). Tam-
bém foram vacinados trabalhadores 
de saúde, povos índigenas, jovens em 
unidades socioeducativas, população 
privada de liberdade e funcionários do 
sistema prisional. A novidade da cam-
panha em 2017 foi a inclusão de pro-
fessores de escolas públicas e privadas 
entre os que receberam o imunizante.Em Curitiba, como em outras cidades do Brasil, secretárias de saúde ampliaram público alvo

Em estudo com fruta, Unicamp 
desenvolve versão zero açúcar 
para bala mastigável

Uma bala mastigável com zero 
de açúcar, redução calórica de 52% 
em relação à bala tradicional, não 
provoca cáries e não deixa os diabé-
ticos com água na boca. Esse é o re-
sultado de um estudo de doutorado 
em tecnologia de alimentos na Uni-
camp, em Campinas (SP), que durou 
cinco anos.

Para o sucesso da pesquisa, Li-
diane Bataglia da Silva, da Faculdade 
de Engenharia de Alimentos, contou 
com os benefícios do açaí, rico em 
antioxidantes e em componentes 
que dispensaram a adição de gordu-
ra, corantes e aromas artificiais.

Lidiane realizou o estudo em 
conjunto com o Instituto de Tecno-
logia de Alimentos (Ital), onde atua 
como pesquisadora do Cereal Cho-
cotec. Ela usou um ingrediente co-
mum em alguns chicletes, o poliol, 
que pode ser obtido por meio de 
diversos tipos de açúcares, mas é 

menos doce.
“É obtido comercialmente por 

meio da conversão de açúcar em ál-
cool pelo processo de hidrogenação 
catalítica. Exemplo, a partir da glico-
se, frutose (os açúcares das frutas), 
lactose (açúcar do leite) e sacarose 
(açúcar que se usa em casa)”, explica 
Lidiane.

Alto teor de antioxidantes
Por conta da combinação com 

a fruta, a bala também agregou um 
alto teor de antioxidantes, prove-
nientes do açaí, que se mantiveram 
na composição do doce, mesmo 
após o armazenamento por seis me-
ses.

Os antioxidantes são vitami-
nas, minerais e outras substâncias 
químicas que ajudam a proteger as 
células do organismo de substâncias 
prejudiciais produzidas durante seu 
metabolismo.

Pesquisa garantiu redução calórica de 52% em bala 
de açaí com uso de ingrediente que adoça sem 
provocar cárie e pode ser consumido por diabéticos

Para o sucesso da pesquisa, Lidiane Bataglia da Silva, da Faculdade de Engenharia 
de Alimentos, contou com os benefícios do açaí, rico em antioxidantes

Anvisa concede registro a
remédio para pacientes com 
atrofia muscular espinhal
Pais de bebês e crianças com a doença pedem 
há anos por liberação e redução do custo do 
medicamento no Brasil

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) concedeu o re-
gistro ao medicamento Spinraza, 
direcionado a pacientes com Atro-
fia Muscular Espinhal (AME), doen-
ça que atinge o sistema nervoso e 

causa perda dos movimentos e até 
mesmo da respiração. Um em cada 
10 mil bebês sofrem da condição.

De acordo com nota da agên-
cia, a decisão foi publicada nesta 
segunda-feira (28). O remédio 
poderá ser adquirido como uma 
solução injetável e com a concen-
tração de 2,4 mg/ml. Ele só poderá 
ser comercializado desta forma no 
Brasil.

A AME é uma doença rara ca-
racterizada pela degeneração dos 
neurônios responsáveis pela co-
luna vertebral. Os pais de bebês e 
crianças com a doença se reunem 
em campanhas há anos pedindo 
a liberação do Spinraza, fabrica-
do pelas empresas Vetter Pharma 
- Fertigung GmbH & Co. KG, da 
Alemanha, e Patheon Itália S.PA, 
da Itália. A detentora do registro 
no Brasil é a empresa Biogen Brasil 
Produtos Farmacêuticos.Medicamento teve registro liberado pela Anvisa 
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Farrapos vence em casa e conquista 
vice-liderança no Super 8
Equipe bento-gonçalvense derrotou o Politécnica pelo placar de 50 a 5

O Farrapos é vice-líder do Super 
8, principal competição nacional de ru-
gby. No último sábado, dia 26, a equipe 
venceu o Politécnica-SP pelo placar de 
50 a 5 jogando em casa. Com o Está-
dio da Montanha praticamente lotado, 
o Farrapos confirmou a invencibilidade 
na competição. Nas quartas de final, o 
Farrapos volta a enfrentar a equipe do 
Poli-SP em casa, valendo vaga à semifi-
nal da competição nacional. 

O Farrapos, entrando em campo 
com grande parte de sua equipe reser-
va, abriu o placar com try de Murilo, 
atleta recém promovido ao elenco prin-
cipal do clube. A equipe da casa am-
pliou logo em seguida com try de Vini. 
O Farrapos aumentou a vantagem com 
Lafa, após sequência de rucks, mergu-
lhou na linha de ingoal para anotar o 
terceiro dos gaúchos. Marangoni, tam-
bém estreante este ano na equipe adul-
ta, anotou seu primeiro try no Super 
8. No último lance da primeira etapa, 
Angelo marcou o quinto try a favor do 
Farrapos, 33 a 0.

No segundo tempo, logo nos mi-
nutos iniciais, Facundo Flores, desta-
que da equipe nesta primeira fase de 
competição, ampliou o placar com 
mais um try e com conversão efetiva. 
Civardi, aproveitando o erro na saída 
da equipe adversária, aumentou a van-
tagem. Os visitantes diminuíram com 
try de Talimani mas, minutos depois, 
o Farrapos voltou a marcar, novamente 
através de Angelo, decretando a vitória 
pelo placar de 50 a 5.

Com o resultado conquistado a 
equipe está a apenas três jogos para 
conquistar o título inédito da compe-
tição nacional. A partida entre Farrapos 
e Poli-SP pelas quartas de final será 
realizada no próximo sábado, dia 2 de 
setembro, às 15h, no Estádio da Monta-
nha. Quem passar, enfrenta o SPAC ou a 
equipe do Pasteur.

Quartas de final:
Farrapos x Politécnica-SP
Pasteur x SPAC
Jacareí x São José

Curitiba x Desterro
A liderança do Jacareí
A derrota da Politécnica pelo Far-

rapos foi a segunda consecutiva na 
competição. No sábado do dia 19 de 
agosto, o Jacareí (SP) venceu os paulis-
tas, confirmando a liderança no campe-
onato. O resultado deu 1 ponto bônus 
aos Jacarés, que agora têm 3 de vanta-
gem sobre o Pasteur (SP), vice-líder.

Apesar da distância ao líder ter 
aumentado, o Pasteur segue firme na 
briga pelo topo da tabela, já que derro-
tou o SPAC (SP), por 13 a 11, em casa, 
no clássico da rodada. A derrota fez o 
SPAC cair uma posição na classificação, 
sendo superado pelo Curitiba (PR), que 
bateu o Desterro (SC), por 16 a 15, na 
capital paranaense, na reedição da últi-
ma final do Super 8.

Com os resultados da 6ª rodada, 
o Super 8 tem o Jacareí com 25 pon-
tos, na liderança, seguido por Pasteur, 
com 22, e Farrapos, com 20. O Curitiba 
agora é o 4º colocado, com 16 pontos, 
contra 14 de SPAC e Desterro. O 7º 
lugar fica com a Poli, com 11 pontos, 
ao passo que o irreconhecível São José 
segue na lanterna, com apenas 3 pon-
tos conquistados e nenhuma vitória no 
torneio até agora.

Em 2017 o Super 8 passa por uma 
temporada de transição. O torneio terá 
ao todo sete rodadas regulares, onde 
todas as equipes se enfrentam entre si, 
apenas com partidas de ida, para defi-
nir os confrontos das quartas de final. 
Todos seguirão adiante na competição, 
com o primeiro lugar enfrentando o oi-
tavo colocado, o segundo encarando o 
sétimo, e assim por diante. Os quatro 
classificados disputam as semifinais, 
e os vencedores disputam o título na 
grande final, definindo assim o novo 
campeão brasileiro de rugby XV.

A força do Farrapos
feminino

A força do rugby do Farrapos não 
está apenas no time masculino, mas 
também na equipe das mulheres. No 
domingo do dia 20 as meninas de Ben-

to Gonçalves atuou na segunda etapa 
do Circuito Gaúcho de Rugby 7s Femi-
nino em Pelotas. A equipe de Bento 
conquistou a Taça Bronze, ficando na 
quinta posição. A segunda etapa do 
certame estadual reuniu oito equipes, 
uma a mais que na primeira competi-
ção do torneio. A categoria sevens é a 
modalidade olímpica do esporte.

O time comandado pelo técnico (e 
também jogador do Farrapos XV), Die-
go da Silva, o Bigode, viajou por cerca 
de 6h em direção à região Sul do esta-
do. Apesar do desgaste em decorrência 
da longa jornada, o Farrapos mostrou 
inúmeras melhoras.

Foram três partidas disputadas 
pelas jogadoras bento-gonçalvenses. 
Elas foram derrotadas pelo Centauros 
e S.C. Rugby; na última partida da fase 
inicial, venceram o Predadores por 
14×10. Com a quinta melhor campa-
nha da competição, o Farrapos deve-
ria enfrentar o Antiqua, que sediava o 
torneio, pela disputa da Taça Bronze. A 
falta de condição de jogo não permitiu 
o duelo e as atletas de Bento Gonçal-
ves foram consideradas vencedoras 
pelo número de tries obtidos na com-
petição.

A capitã do Farrapos, Tainara Nar-
din, comemorou a conquista. “Apesar 
do cansaço em decorrência do deslo-
camento, a equipe demonstrou muita 
garra para conseguir bons resultados. 
Somos um grupo ainda em formação, 
portanto jogar com os melhores times 
do estado é um constante aprendiza-
do”, explica.

A equipe de Bento Gonçalves, que 
voltou às competições neste ano, ha-
via ficado com a última colocação na 
primeira etapa. Para o segundo grande 
desafio do ano, as atletas tiveram mais 
tempo de treinamento.

O jovem grupo conta com cerca 
de 20 jogadores, mas apenas 10 delas 
podem atuar por ter registro na Fe-
deração Gaúcha de Rugby (FGR). Elas 
treinam duas vezes por semana. Para 
Tainara, “o time está em constante 
evolução. O desejo de colocar em prá-
tica nosso aprendizado de evoluir está 
nos tornando um time mais competiti-
vo a cada partida disputada”.

O próximo desafio do Farrapos 
Feminino 7s acontece em Estrela, casa 
do Centauros, no domingo, 10 de se-
tembro. Esta será a terceira de cinco 
etapas do Circuito Gaúcho de Rugby 
7s Feminino. “Nesta etapa queremos 
mostrar ainda mais nossa evolução”, 
afirma a capitã. Segundo o calendário 
da FGR, o Circuito deve acabar em 19 
de novembro.

Nas quartas de final, o Farrapos volta a enfrentar a equipe do Poli-SP em casa,
valendo vaga à semifinal da competição nacional

O próximo desafio do Farrapos Feminino 7s acontece em Estrela, casa do Centauros, 
no domingo, 10 de setembro

Esportivo vence o Igrejinha e é 
líder do grupo no Campeonato 
Gaúcho Juvenil

O Esportivo sub-17 segue forte 
na disputa do Campeonato Gaúcho 
Juvenil. Atuando em casa, a equipe 
de Bento Gonçalves derrotou o Igre-
jinha pelo placar de 1 a 0, em par-
tida realizada na tarde de sábado, 
dia 26, no Estádio Montanha dos Vi-
nhedos.  Com o resultado positivo, a 
equipe comandada por Márcio Ebert 
assumiu a liderança de sua chave na 
competição. 

Na primeira etapa, as duas equi-
pes protagonizaram um confronto 
equilibrado e bastante disputado 
dentro de campo. Apesar do bom 
início de jogo dos visitantes, o Es-
portivo controlou grande parte da 
partida, conseguindo a principal 
chance da primeira etapa, com uma 
bola na trave.

No segundo tempo, aos 10 mi-
nutos, Leonardo finalizou na saída 
do goleiro para abrir o placar para 

os donos da casa, 1 a 0. O Igreji-
nha, nos minutos finais, pressionou 
em busca do empate, assustando a 
equipe bento-gonçalvense com duas 
bolas na trave. Apesar da pressão, o 
Esportivo conteve o ataque adversá-
rio, vencendo pelo placar mínimo. 

A equipe Alviazul encerrou o 
primeiro turno da 2ª fase na lideran-
ça do grupo com 9 pontos conquis-
tados, ao lado da forte equipe do 
Juventude. O próximo confronto do 
Esportivo será novamente contra o 
Igrejinha, no sábado, dia 2, às 15h, 
em Igrejinha.

Esportivo 1 x 0 Igrejinha
Apafut 3 x 1 Oriente
Novo Hamburgo 1 x 3 Juventude

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Márcio Ebert assumiu a liderança 
de sua chave na competição

5ª rodada:

ACBF vence pelo Estadual
A Associação Carlos Barbosa de 

Futsal (ACBF) segue em ascensão na 
Liga Gaúcha. Na noite de quinta-fei-
ra, 24, o time laranja jogou em casa 
e venceu o Guarany, de Espumoso, 
por 2x0. Foi a quarta vitória conse-
cutiva no Estadual. 

O jogo teve muito equilíbrio no 
início da partida com as duas equi-
pes buscando o ataque. Os visitan-
tes arriscavam várias vezes com o 
goleiro adiantado, mas a marcação 
laranja não deixava as jogadas evo-
luírem. A rede só balançou quando 
Diece fez um belo passe para Bru-
no Souza, que abriu o placar, aos 
12min45s. 

Na segunda etapa, a ACBF vol-
tou criando muitas oportunidades 

de gol. No entanto, o placar só mu-
dou aos 15 minutos, quando Júlio 
chutou forte de fora da área para 
o gol. Nos últimos minutos, o Gua-
rany passou a jogar com goleiro-
-linha e Dionatan chegou a colocar 
uma bola na trave. Pouco depois, 
foi a vez de Marlon responder acer-
tando o poste. Apesar da insistência 
dos times, o resultado não mudou 
mais.

Com a vitória a ACBF voltou a 
subir na tabela de classificação. O 
time laranja está na terceira coloca-
ção com 32 pontos. Agora, a equipe 
de Carlos Barbosa terá uma pausa e 
voltará a jogar somente no dia 2 de 
setembro pela Liga Nacional de Fut-
sal contra o Atlântico, em Erechim.

O time laranja está na terceira colocação com 32 pontos
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Condutor bate em dois veículos 
na Cidade Alta e foge do local

Um acidente de trânsito foi regis-
trado na madrugada deste domingo 
(27), na Rua Visconde de São Gabriel, 
no bairro Cidade Alta, próximo a um 
hotel e uma padaria.

Câmeras flagraram o momento 
em que o motorista de um veículo 
Ecosport perdeu o controle e bateu 
em dois veículos estacionados, um 
Golf e um Celta, que ficaram danifica-
dos. O condutor fugiu do local.

Veículos estacionados, um Golf e um Celta, ficaram danificadosCâmeras flagraram o acidente

O proprietário da Ecosport fez 
um registro de ocorrência na Delega-
cia de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) no mesmo dia, informando o 
furto do veículo na mesma madruga-
da.

Segundo o depoimento, ele te-

ria ido ao banheiro de um bar, nas 
proximidades do local do acidente, e 
esquecido a chave do veículo na pia. 
Quando percebeu, avistou um indiví-
duo fugindo com o veículo. O veículo 
foi encontrado abandonado na manhã 
de domingo (27), no bairro Planalto.

Mulheres presas suspeitas de furto
Duas mulheres foram presas 

pela Brigada Militar por volta do 
meio-dia desta segunda-feira (28). 
As suspeitas são de que B.S.N, de 
18 anos, e A.P.N, de 20 anos, reali-
zaram furtos em pelo menos qua-
tro lojas da área central.

A última, já tem passagem por 

antecedentes por tráfico. As acu-
sadas foram presas com diversas 
peças de roupa quando já estavam 
próximas do terminal de ônibus. 

Elas foram encaminhadas para 
a Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) para registro 
de ocorrência.

As duas mulhers foram encaminhadas para a DPPA

Preso condutor alcoolizado 
na BR-470

Um homem, de 36 anos, foi 
preso na BR-470, em Bento Gon-
çalves, no início da noite de sába-
do (26).

Ele conduzia um veículo Ka-
det verde, com placas de Bento 
Gonçalves, próximo ao viaduto da 
Embrapa e colidiu contra o cantei-
ro central.

A equipe da Polícia Rodoviária 
Federal (PFR), que atendeu a ocor-

rência, constatou visíveis sinais de 
embriaguez e deu voz de prisão 
pelo crime de conduzir veículo 
sob efeito de álcool.

Ele recusou o teste do etilô-
metro, mas foi apresentado a Po-
lícia Judiciária de Bento Gonçalves 
com um termo de constatação de 
embriaguez.

O veículo foi recolhido ao pá-
tio conveniado do Detran.

Residência furtada no São Bento
Uma residência foi alvo de fur-

to na Rua Carlos Flores, no bairro 
São Bento, no sábado (27).

Esta é a terceira vez no mês 

que o local é invadido por assal-
tantes. 

Foram furtados capacete, no-
tebooks, R$ 500 e roupas.

Homem é rendido por casal e 
tem bicicleta roubada

Um homem, de 39 anos, foi 
assaltado por um casal na quinta-
-feira (26), na BR-470, próximo à 
Embrapa Uva e Vinho, no bairro 
Juventude.

Ele  foi rendido enquanto 
esperava um ônibus na parada e 
obrigado a entregar uma bicicleta, 
depois de ser agredido com socos. 
O casal fugiu.

Adolescente agredida em assalto
Uma adolescente de 13 anos foi 

agredida a socos na barriga em um 
assalto na quinta-feira (24), na Rua 
Professor Pedro Rosa, no bairro Pro-
gresso.

Dois homens armados com uma 
faca abordaram a jovem, que estava 

com uma amiga, e anunciaram o as-
salto.

Quando ela recusou a entregar 
um aparelho celular, os homens a 
agrediram. Um deles conseguiu pegar 
o eletrônico e ambos fugiram em di-
reção a um matagal.

Assassina de irmã transferida para presídio em Torres
Ana Paula Bittencourt, de 32 

anos, que foi presa pela Polícia Civil 
na tarde de quinta-feira (24), depois 
de matar a irmã, Aparecida de Fátima 
Bittencourt, de 44 anos, no bairro 
São Francisco, no dia 2 de agosto, foi 
transferida para o Presídio Feminino 
de Torres. Segundo o delegado Álvaro 
Becker, a acusada não se encontrava 
nos endereços apresentados em de-
poimento e deixou de atender as liga-
ções feitas pela polícia.

A transferência foi solicitada por-
que Ana Paula é irmã da delegada da 
7ª Delegacia Regional Penitenciária 
da Susepe, Marta Eliane Bittencourt, 
e, desta forma, sua integridade física 
e psicológica estaria em risco se ficas-
se nos presídios de Bento Gonçalves 
ou Caxias do Sul, que ficam dentro da 
área de jurisdição da delegada peni-
tenciária.

Ana Paula foi transferida porque é irmã da delegada da 7ª Delegacia Regional 
Penitenciária da Susepe
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Trator furtado na BR-470
Um homem registrou o furto 

de um caminhão trator, com pla-
cas de Veranópolis, na tarde de 
sexta-feira (25), na BR-470, em 
Bento Gonçalves.

Segundo o proprietário, o ve-
ículo estava estacionado em um 

posto de gasolina, com as portas 
travadas. Quando ele foi sair, se 
deu conta do furto.

O veículo possui rastreador, 
que rastreou o trator na ERS-453, 
na Rota do Sol, ainda naquela tar-
de.

PRF atende acidentes na BR-470
A Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) atendeu ainda dois aciden-
tes no sábado (26), na BR-470, 
entre Bento Gonçalves e Veranó-
polis.

Um condutor de uma moto 
Honda Titan, com placas de Ben-
to Gonçalves,  trafegava próximo 
a Veranópolis, no km 181, quando 
perdeu o controle da moto e saiu 
de pista tombando na lateral da 
via. O jovem de 22 anos foi socor-
rido pelos bombeiros e encami-

nhado ao hospital de Veranópolis.
Já o segundo envolveu um ho-

mem de 34 anos, que seguia pela 
Serra do Rio das Antas, sentido 
Bento Gonçalves, dirigindo um ve-
ículo Renault Fluence com placas 
de Caxias do Sul quando perdeu o 
controle do veículo depois da cur-
va “da ferradura” e capotou.

Ele foi socorrido pelo Samu e 
encaminhado ao Hospital Tachinni 
em Bento Gonçalves com ferimen-
tos leves.

 Veículo capotou na depois da curva “da ferradura” no sábado

Homem assassinado no São Roque
Um homem foi assassinado na 

madrugada deste domingo (27) a 
machadadas, na Rua Giovani Me-
negotto, no bairro Aparecida.

Segundo a ocorrência, a Bri-
gada Militar foi chamada para 
atender uma briga entre dois indi-
víduos e quando chegou no local, 
um deles estava sendo atendido 
pelo Serviço de Atendimento Mó-

 Rodogério da Silva Rodrigues, de 29 
anos foi morto a machadadas

vel de Urgência (SAMU), enquanto 
o outro se encontrava deitado na 
via, já sem vida. 

De acordo com informações 
obtidas no local, Rodogério da Sil-
va Rodrigues, de 29 anos, estacio-
nou uma motocicleta a 80 metros 
da casa de Gabriel Prata Queiroz, 
de 21 anos, e foi caminhando até 
o local.

Taxista sofre tentativa de assalto 
em saída de festa

Um taxista de 28 anos so-
freu uma tentativa de assalto na 
madrugada de domingo (27), na 
saída de uma casa de festas, na 
Rua Henry Hugo Dreher, no bairro 
Planalto.

De acordo com o registro 
policial, ele estava com o táxi 

estacionado,esperando um clien-
te, quando dois indivíduos entra-
ram no banco traseiro.

Um deles aplicou um golpe 
de gravata no taxista, mas quando 
outros taxistas viram a ação pres-
taram socorro e os dois suspeitos 
fugiram.

Homem ferido com tiros no Zatt
Um homem, de 33 anos, foi fe-

rido a tiros na noite de sábado (26), 
na Rua Libório Dall’Agnese, no bair-
ro Zatt.

Eliomir Alonço dos Reis (Mixa), 
foi atingido por dois disparos nas 
pernas, sendo que um projétil ficou 

alojado na canela.
Ele foi socorrido por vizinhos 

e encaminhado até a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA 24h). A 
Brigada Militar foi acionada, mas a 
vítima não quis informar o nome do 
autor do crime.

Homem morre uma semana depois de sofrer 
acidente de trânsito

Um homem de 59 anos mor-
reu na madrugada de segunda-
-feira (28) no Hospital Tacchini, 
uma semana depois de sofrer um 
acidente de trânsito. Segundo o 
boletim de ocorrência, ele teria se 
acidentado na segunda-feira (21), 
mas o acidente teve apenas danos 

materiais.
Na sexta-feira (26), ele teria 

sentido dores na bacia e procu-
rado atendimento no hospital de 
Farroupilha. Já no sábado (27) foi 
até à Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA 24h) de Bento Gonçal-
ves. Nos dois atendimentos foram 

realizados Raio X, e nada consta-
tado, sendo ele liberado.

Com fortes dores no abdô-
men, ele voltou a procurar atendi-
mento na noite de domingo (27) e 
deu entrada no Hospital Tacchini, 
onde não resistiu e morreu na ma-
drugada de segunda-feira.

Deputado Federal defende o 
porte rural de armas

O deputado federal Afonso 
Hamm (PP-RS) apresentou, na ma-
nhã de segunda-feira (28), durante 
audiência pública no auditório da 
Federação da Agricultura no Rio 
Grande do Sul (Farsul), no Parque 
de Exposições Assis Brasil, em Es-
teio, o Projeto de Lei 6717/2016, 
de sua autoria, que institui o por-
te rural de armas. 

O PL 6717/2016 autoriza o 
porte de armas por proprietários 
e trabalhadores rurais dentro dos 
limites das propriedades, desde 
que o portador esteja apto ao ar-
mamento.

Segundo o deputado, a Polícia 
Civil será responsável pela libera-
ção das licenças aos produtores 
interessados.

Durante um desentendimen-
to, Rodrigues, que portava duas 
facas, feriu Queiroz com duas fa-
cadas, uma na perna e outra no 
abdômen, e então foi morto a ma-
chadadas por Queiroz. A causa da 
morte foi traumatismo crâniano. 

O acusado se encontra inter-
nado no Hospital Tacchini. Esse é 
o 16º homicídio do ano em Bento.

O autor do crime está internado no hospital, ele levou duas facadas desferidas por 
Rodogério. Esse é o 16º homicídio do ano na cidade



Programação válida de 24/08/2017 
a 30/08/2017. 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

L’america Shopping 
Sala 1
O Filme da Minha Vida
(Duração 1h53 - Drama/ 
Nacional - 14 anos) - Todos 
os dias -13:45
O jovem Tony (Johnny Massaro) deci-
de retornar a Remanso, Serra Gaúcha, 
sua cidade natal. Ao chegar, ele des-
cobre que Nicolas (Vincent Cassel), 
seu pai, voltou para França alegando 
sentir falta dos amigos e do país de 
origem. Tony acaba tornando-se pro-
fessor, e vê-se em meio aos conflitos 
e inexperiências juvenis. 
Meu Malvado Favorito 3
(2D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Livre) 
- Todos os dias - 16:20h - 
Dublado

Carros 3 (2D)
(Duração 1h49/ Animação / 
Aventura  - Livre) - Todos os 
dias - 18:30h - Dublado 

Annabelle 2 - A Criação do 
Mal (2D) - (Duração 1h50/ 
Terror  - 14 anos) -  Todos os 
dias - 14h, 16:20, 21h - Du-
blado - 21:15 - Legendado
Anos após a trágica morte de sua fi-
lha, um habilidoso artesão de bonecas 
e sua esposa decidem, por caridade, 
acolher em sua casa uma freira e de-

zenas de meninas desalojadas de um 
orfanato. Atormentado pelas lembran-
ças traumáticas, o casal ainda precisa 
lidar com um amendrontador demô-
nio do passado: Annabelle, criação do 
artesão.

Sala 02
Valerian e a Cidade dos Mil 
Planetas (3D)- (Duração 
2h18/ Ação / Ficção Científi-
ca - 12 anos) - Todos os dias 
- 13:45 - Dublado
Século XXVIII. Valérian (Dane DeHaan) 
é um agente viajante do tempo e do 
espaço que luta ao lado da parceira 
Laureline (Cara Delevingne), por quem 
é apaixonado, em defesa da Terra e 
seus planetas aliados, continuamente 
atacados por bandidos intergaláticos. 
Quando chegam no planeta Alpha, 
eles precisarão acabar com uma ope-
ração comandada por grandes forças 
que deseja destruir os sonhos e as vi-
das dos dezessete milhões de habitan-
tes do planeta.
O Filme da Minha Vida
(Duração 1h53 - Drama/ 
Nacional - 14 anos) - Todos 
os dias -16:20

Transformesrs: O Último 
Cavaleiro (3D) - (Duração 
2h29/ Ação / Ficção - 12 
anos) - Todos os dias 
-18:30h - Dublado
Os humanos estão em guerra com 
os Transformers, que precisam se es-
conder 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 Mo-
ner), uma garota de 15 anos que luta 
para proteger um pequeno robô defei-
tuoso. 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 
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para um novo retorno, mais uma vez 
disposto a tornar os Decepticons os 
novos soberanos do planeta.
Planeta dos Macacos: A 
Guerra (3D) (Duração 2h20/  
Ficção científica, Ação, 
Aventura - 14 anos) - Todos 
os dias - 21:15h - Dublado 
Humanos e macacos cruzam os 
caminhos 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 con-
tra seus instintos e parte em busca de 
vingança. Dessa jornada, o futuro do 
planeta poderá estar em jogo.
Shopping Bento
Sala 01
A Torre Negra (2D) (Duração 
1h35min/ Drama-Guerra/ 
14 anos) - Todos os dias - 
14h, 16:20h, 21h Dublado 
- 18:30h Legendado
Um pistoleiro chamado Roland Des-
chain (Idris Elba) percorre o mundo em 
busca da famosa Torre Negra, prédio 
mágico que está prestes a desaparecer. 
Essa busca envolve uma intensa perse-
guição ao poderoso Homem de Preto 
(Matthew McConaughey), passagens 
entre tempos diferentes, encontros 
intensos e confusões entre o real e o 
imaginário. Baseado na obra literária 
homônima de Stephen King.

Sala 02
Meu Malvado Favorito 3
(2D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Livre) 
- Todos os dias - 14h - Du-
blado

Annabelle 2 - A Criação do 
Mal (2D) - (Duração 1h50/ 
Terror  - 14 anos) -  Todos 
os dias - 14h, 16:20, 21h - 
Dublado - 16h, 21h - Legen-
dado

Gravação do filme O Filme da Minha Vida

Cena do filme Annabelle 2 - A Criação do Mal

Cena do filme A Torre Negra

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

Cartaz de divulgação do filme Planeta dos Macacos - A Guerra


