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Assustados com a crescente violência, moradores reúnem-se para pedir ações para diminuir o 
índice de mais de 60 ocorrências policiais, em menos de dois anos.  Páginas 04 e 05
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O serviço de monitoramento  é uma 
tendência  que dá autonomia e 
respeita a individualidade do idoso. 
Mais informações. Página  09
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opinião02

Opinião da Gazeta
Quando vender a imagem é mais
importante do que ser a imagem

Quando o contribuinte, cansa-
do de sentir medo de ser assaltado, 
invadido e ameaçado,  pede socorro 
“às autoridades” e a tal autorida-
de não tem respostas, a situação é 
complicada.

Este é Brasil de hoje: contri-
buinte, que não é contribuinte, é 
refém!

O caso dos moradores do bairro 
Progresso não é diferente de qual-
quer outro bairro, mais ou menos 
afastado do centro da cidade. Todos 
estão à mercê da delinquência que 
assola este país de salários mingua-
dos e pingados de servidores de car-
reira. O Progresso é só um exemplo 
que colocamos à mostra nesta edi-
ção, nas páginas 04 e 05. Um exem-
plo também da falta de atuação da 
gestão municipal, justamente onde 
os moradores foram buscar refúgio. 
Mas não é a desaparelhada Secre-

taria de Segurança Municipal que 
poderá ajudar com a promessa “fu-
tura” de câmeras de videomonitora-
mento. As câmeras prometidas pelo 
secretário Marinho vão ser  moni-
toradas por policiais militares, que 
recebem pouco e nãos pingados e 
fazem das tripas coração para poder 
atender à população. Os mesmos 
policiais militares que o Secretário 
Marinho estufou o peito e revelou 
que vão fazer ronda extra - sem o 
conhecimento oficial de seu coman-
dante -, só porque moram no bairro.

Mas, a realidade é que a prefei-
tura poderia, sim, auxiliar, se tivesse 
políticas públicas de monitoramen-
to e reassentamento de população 
de área invadida, ao invés de prome-
ter o que não é de sua alçada. Pode-
ria oferecer mais vagas nas creches 
do bairro para que as mães pudes-
sem ter acesso ao trabalho, poderia 

oferecer programas de capacitação 
através da Secretaria de Desenvolvi-
mento, podendo dar acesso a mais 
pessoas ao emprego digno, entre 
tantos outras ações que vários ór-
gãos públicos municipais estão do-
tados e aparelhados para oferecer.

No entanto esta não é a priori-
dade. A prioridade é não continuar 
obras alheias, não reverenciar mor-
tos. Assim continuamos gastando 
sem necessidade com o aluguel al-
tíssimo de uma biblioteca pública, 
mal aparelhada, que é motivo de 
reportagem na página 08 e 09 desta 
edição.

Mas os olhos e atenções hoje 
estavam voltados para a posse do 
novo secretário de turismo, que é 
um publicitário, e saberá vender 
bem a imagem desta cidade que se 
esfacela diante dos olhos dos mora-
dores e turistas.
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Mulheres são maioria da população de Bento Gonçalves
Estudo da Fundação de Economia e Estatística também revela que a faixa etária com maior número de habitantes é dos 35 aos 39 anos

A maioria da população de 
Bento Gonçalves é composta por 
mulheres, que superam em 1.736 
os homens. Do total de 117.984 
pessoas em Bento, 59.860 são do 
sexo feminino enquanto 58.124 
são do sexo masculino. Este dado 
foi constatado por um estudo da 
Fundação de Economia e Estatísti-
ca (FEE) que divulgou a atualização 
das estimativas populacionais dos 
Rio Grande do Sul e seus municí-
pios para o ano de 2016. Esse grau 
produz as estimativas a partir dos 
registros de nascimentos e óbitos 
do Estado, além de variáveis auxi-
liares como o número de matrícu-
las no ensino fundamental.

A FEE analisa a separação de 
homens e mulheres por faixas 
etárias, o que permite computar 
também a maioria das taxas de cri-
minalidade, de saúde ou educação 
em cada município. Segundo os es-
tatísticos Pedro Zuanazzi e Maria-
na Bartels, responsáveis pelo levan-
tamento, o detalhamento permite, 
por exemplo, saber quantas crian-
ças por idade residem em cada mu-
nicípio, o que possibilita um me-
lhor planejamento para campanhas 
de vacinação e mesuração de taxas 
de matrículas escolares.

Em Bento, a maioria da popu-

lação está centrada na faixa dos 35 
aos 39 anos, com 9.688 pessoas 
(4898 homens e 4790 mulheres), 
representando um percentual de 
8,2% da população. As mulheres 
são maioria nas faixas de 20 a 24 
anos (4802 mulheres, contra 4684 
homens); 45 a 49 anos (3918, con-
tra 3826 homens); 50 a 54 anos 
(4224, contra 3967 homens); 55 a 
59 (3717, contra 3332 homens); 60 
a 64 anos (3007, contra 2638 ho-
mens); 65 a 69 (2265, contra 2048 
homens); 70 a 74 anos (1587, con-
tra 1304 homens); 75 a 79 (1188, 
contra 857 homens) e maiores 
de 80 anos (1568, contra 822 ho-
mens).

Já o número de homens preva-
lece nas faixas do 0 a 4 anos (3974, 
contra 3708 mulheres), 5 a 9 anos 
(3176, contra 3009 mulheres), 10 
a 14 anos (3287, contra 3183 mu-
lheres), 15 a 19 anos (4244, contra 
4218 mulheres), 25 a 29 (5403, 
contra 5365 mulheres), 30 a 34 
(5624, contra 5319 mulheres), 35 a 
39 (4898, contra 4790 mulheres) e 
40-44 (4040, contra 3992).

Pirâmide etária
No Rio Grande do Sul, a ten-

dência de envelhecimento da po-
pulação se mantém, com o maior 

aumento populacional ocorrendo 
na faixa etária acima de 60 anos. 
O número de idosos (60 anos ou 
mais) no Estado atinge 1,8 milhão 
de pessoas: 16,06% da população 
total de 11,3 milhões de habitan-
tes. Entre os idosos elas são maio-
ria absoluta: para cada 100 mulhe-
res de 60 anos ou mais há apenas 
76,3 homens. Entre as pessoas de 
80 anos ou mais essa proporção é 
ainda maior: 50,66.

Já na população total, há uma 
relação de 94,8 homens para cada 
100 mulheres (são 5.492.563 ho-
mens e 5.793.937 mulheres).

O município de Coqueiro Bai-
xo, no Vale do Taquari, é o que 
mais tem idosos, com 37,45% da 
população com 60 anos ou mais. 
Para Zuanazzi, isso ocorre porque 
“tratam-se de pequenos municí-
pios que sofreram uma elevada 
emigração de jovens nas últimas 
décadas, impactando em um eleva-
do percentual de idosos, pois esses 
permanecem nessas pequenas ci-
dades por serem menos propensos 
a migrar”.

Nascimentos no Estado
Destaca-se, também, o núme-

ro de nascimentos no Rio Grande 
do Sul, que em 2016, cai pela pri-

meira vez desde 2010, voltando a 
patamares de 2013, com um total 
de 141,4 mil Nascidos Vivos.  Ainda 
assim, a faixa etária de 0 a 4 anos 
atinge o maior contingente desde 
2009, com 716 mil crianças.

Crescimento populacional 
em diferentes regiões

Analisando os últimos seis 
anos, para o período 2010 a 2016, 
Caxias do Sul é o município que 
mais ganhou população (em valo-
res absolutos) no RS (26.777 pes-
soas), enquanto que Uruguaiana 

apresenta a maior perda absoluta 
(-3.696), refletindo a tendência de 
deslocamento da população da re-
gião oeste do estado para a região 
leste.

Nesse mesmo período de 6 
anos, Porto Alegre, maior muni-
cípio do estado, ganhou 18.796 
habitantes, ocupando a segunda 
colocação. Porém, esse percentual 
representa um crescimento de ape-
nas 1,29%, bem abaixo da média do 
estado, de 2,43%. O crescimento 
relativo de Caxias do Sul, por sua 
vez, foi de 5,96% no mesmo perí-
odo.

Pesquisadores divulgaram dados atualizados dos municípios
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Bairro Progresso denuncia falta de segurança e pede       providências ao município
Moradores assustados com o alto índice de violência no bairro, reclamam da pouca ação do município para coibir invasores                  em área pública e da necessidade de policiamento ostensivo

Por iniciativa de, pelo menos 70 
moradores, uma reunião com a pre-
sença do Secretário de Segurança Pú-
blica, José Paulo Marinho expôs a situ-
ação de insegurança que o bairro mais 
próximo do centro vem registrando.

O bairro Progresso acumula mais 
de 60 ocorrências de furtos, arrom-
bamentos, roubos, assaltos à mão ar-
mada e homicídio. A outrora pacata 
comunidade  hoje figura entre os bair-
ros mais problemáticos da cidade. Um 
documento resultou deste encontro, 
listando locais e áreas mais instáveis. 
Os moradores  denunciaram  a pre-
sença diária de dependentes quími-
cos na praça Antônio Casagrande. “É 
sabido por toda a comunidade que a 
“vila do Sapo” é um ponto de tráfico, 
onde, além de venderem drogas, os 
traficantes fazem a recepção de pro-
dutos oriundos de roubos” denuncia o 
documento. 

Também é denunciado a “invasão 
da área verde no final do loteamen-
to Sonza, que faz parte do bairro”, 
sem que nenhum órgão da prefeitura 
venha tomar providências para tirar 
os invasores do local, como fizeram  
no caso do loteamento Vila Nova III.  
Outro ponto de denúncia é a rua de 
ligação do loteamento San Marino 
ao bairro Ouro Verde “ esta área está 
servindo de escoamento dos produtos 
roubados no bairro”. 

Os moradores questionaram o se-
cretário  municipal de segurança sobre 
quais as atitudes que a atual gestão 
está tomando para coibir o aumento 
desta vila. O secretário não conseguiu 
responder, mas prometeu, para 2018 

instalação de câmeras de segurança. 
Como havia quatro policiais mi-

litares , moradores do bairro, na reu-
nião, o Secretário Municipal de Segu-
rança revelou à reportagem da gazeta, 
que estes profissionais “se comprome-
teram a fazer rondas diárias no bairro 
e realizar batidas na praça.” Questio-
nado, o  Capitão e Comandante da Bri-
gada Militar, Diego Caetano optou por 
não se pronunciar sobre  a declaração 
do secretário Marinho à respeito de 
rondas de funcionários da BM.

Relatos  da criminalidade
Para o funcionário público esta-

dual, Gilmar Carlos Roman, morador 
da rua Fernando Calegari, a falta de 
policiamento comunitário facilita a 
ação de criminosos. “Essa praça está 
tomada por drogados. Eles destruíram 
os banheiros, guaritas e lâmpadas. A 
praça do Progresso é um ponto onde 
os larápios se organizam para praticar 
pequenos furtos”, lamenta. A insegu-
rança do bairro é agravada ainda mais 
à noite. Roman diz que não é raro 
acontecer episódios de brigas entre 
gangues.

“Teve um dia que quase aconte-
ceu um bang bang ao vivo, com per-
seguição e ameaça de morte entre 
os próprios criminosos”, diz. Ainda 
segundo Roman, o secretário de se-
gurança, garantiu em reunião, que 
haverá instalação de câmeras de segu-
rança. “O secretário se comprometeu 
publicamente em investir em guarda e 
instalar câmeras. Vivemos com muito 
medo, e a praça deveria ser utilizada 
para fins familiares e comunitários. 

Tem que ser um espaço livre, com 
guarda e vigia”, afirma.

O empresário José Fuligo, que 
também vive na Fernando Calegare, 
em quatro anos sofreu dois assaltados 
a mão armada, diz não saber mais o 
que fazer para garantir a segurança 
da família. Há pouco mais de um mês 
Fuligo instalou cerca elétrica, que se-
gundo ele, está ligada durante todo 
o dia. Mesmo com a proteção extra, 
o empresário não descarta a ideia de 
vender a casa. “Quando anoitece não 
dá para sair de casa. Estão inclusive 
pensando em ir embora do bairro. A 
solução é que tivesse mais policiais 
rondando o bairro. Por que não con-
tratam mais, não tem dinheiro?”, in-
daga.

A moradora da rua Fiorelo Oze-
lame, Beatriz Mezzacasa, lamenta a 
violência na cidade, especialmente no 
bairro Progresso. “Lembro da época 
em que meus filhos brincavam com 
as crianças da vizinhança na rua até 
tarde. Hoje tenho medo de deixar a 
casa aberta, mesmo que com o pátio 
cercado, enquanto estou fazendo mi-
nhas tarefas do lar. Até mesmo porque 
ter uma casa cercada não é impeditivo 
para nada”, diz.

Beatriz também foi vítima da ação 
de criminosos. “Há pouco tempo rou-
baram pertences nossos que estavam 
no pátio enquanto dormíamos. Esses 
dias fiquei surpresa com a notícia 
de que um ônibus foi assaltado. Isso 
é coisa que só víamos na televisão e 
hoje já é nossa realidade”, lamenta. 

Rosecler Gaddo, uma das ideali-
zadoras da reunião do dia 5 de setem-

bro, confirma que a ideia do debate 
sobre segurança com moradores e 
autoridades da segurança, surgiu pelo 
fato do bairro estar sendo alvo de uma 
série de assaltos. “O policiamento do 
nosso Bairro no momento deixa mui-
to a desejar. Eu acredito, no entanto, 
que vai melhorar logo, inclusive foi 
um dos temas abordados na reunião, 
sabemos que ajudará a diminuir os 
assaltos, roubos e uso de drogas que 
é um dos outros grandes problemas 
que temos”, afirma. Rosecler diz ainda 
que também já foi vítima da violência. 
“Infelizmente passei por dois assaltos 
violentos junto com minha família”, 
comenta.

WhatsApp contra o crime
Um comerciante que não quis se 

identificar, dono de uma locadora lo-
calizada na rua Giovani Girardi, criou 
um grupo de WhatsApp em abril de 
2016 com o intuito de unir os mora-
dores do bairro contra a violência. Ele 
explica que a ideia inicial era envolver 
apenas comerciantes, mas que aos 
poucos as pessoas mostraram inte-
resse em entrar no grupo, que conta 
atualmente com cerca de 200 partici-
pantes. O principal objetivo é de reali-
zação de denúncias por parte de mo-
radores, com o intuito de se proteger 
contra criminosos.

“A Brigada Militar não está no 
grupo, mas avisamos diretamente 
os brigadianos do bairro. O grupo já 
foi efetivo inclusive para auxiliar na 
prisão de criminosos”, diz. O comer-
ciante salienta que pessoas menor de 
idade não tem acesso ao grupo, e que 
a exigência mínima é a pessoa apre-
sentar o número do RG.

“A exigência é que a pessoa envie 
uma foto do RG. No grupo tem poucos 
comentários, mas quando alguém en-
xerga um veículo suspeito rapidamen-
te ficamos sabendo, inclusive com o 
número da placa”, diz. O comerciante 

reforça ainda que o secretário de se-
gurança prometeu uma ação mais efe-
tiva da polícia. “O secretário prometeu 
maior circulação de viaturas. Foi pedi-
do umas batidas na praça também, 
porque é local de consumo de drogas. 
Esses drogados acabam até aliciando 
crianças”, lamenta.

Violência no bairro em 2017
Em fevereiro uma dupla assaltou 

uma casa, fazendo família de refém. 
Os criminosos amarraram o casal e as 
duas filhas, trancando todos em um 
quarto. A ação aconteceu na rua Rua 
Fernando Calegari. Segundo informa-
ções da Brigada Militar (BM), a dupla 
abordou o homem na entrada da gara-
gem da casa. Os criminosos roubaram 
uma quantia em dinheiro, eletroele-
trônicos, joias e um Peugeot 307.

No dia 17 de março uma criança 
de 14 anos foi assaltada indo para a 
escola. A ação criminosa aconteceu 
numa manhã na Amarildo Campanho-
lo Sonza, bairro Progresso. 

A vítima estava caminhando pela 
rua quando foi abordado por um indi-
víduo que apontou a arma para a ca-
beça do menor e exigiu que fosse en-
tregue o celular. Ele estava com uma 
jaqueta preta e sem capacete. Após o 
crime, o meliante seguiu em direção 
ao Ginásio Municipal do Progresso.

Na noite do dia 11 de junho uma 
família foi surpreendida por crimino-
sos na rua Fiorelo Bertuol. O casal de 
idosos foi agredido com violência e a 
filha deles foi ferida com um tiro na 
perna.

O assalto ocorreu por volta das 
20h35min. Um casal de idosos e sua fi-
lha chegavam em casa, quando foram 
surpreendidos por assaltantes. Eles 
anunciaram o assalto e mandaram que 
as vítimas entrassem na casa. Dentro 
do imóvel, os ladrões começaram a 
agredir os idosos e a filha deles, pe-
dindo que eles dissessem onde estava 

Moradores reclamam principalmente por problemas envolvendo tráfico de drogas no bairro
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Bairro Progresso denuncia falta de segurança e pede       providências ao município
Moradores assustados com o alto índice de violência no bairro, reclamam da pouca ação do município para coibir invasores                  em área pública e da necessidade de policiamento ostensivo

o cofre com o dinheiro e joias. Como 
nenhum deles falava nada, a agressão 
aumentou e a filha do casal foi atingi-
da por um tiro na perna. Os idosos fo-
ram agredidos com socos e pontapés 
pelos criminosos. Os ladrões fugiram 
em direção ao bairro Borgo e deixa-
ram uma touca ninja, uma jaqueta 
e um relógio.  As três vítimas foram 
socorridas com ferimentos e encami-
nhadas até o Hospital Tacchini para 
atendimento.

Na noite de 7 de agosto um ôni-
bus foi assaltado na rua Paulo Turconi. 
A ação dos criminosos aconteceu por 
volta das 19h.

De acordo com o Boletim de 
Ocorrência (BO) registrado pelo moto-
rista do coletivo na Delegacia de Polí-
cia de Pronto Atendimento (DPPA), o 
veículo trafegava próximo ao colégio 
Alfredo Aveline quando um homem 
fez sinal para o transporte parar. Após 
a parada, ele entrou no veículo, apon-
tou uma arma para o condutor e exi-
giu o dinheiro.

O criminoso levou a quantia em 
dinheiro e fugiu a pé. De acordo com 
o motorista, o homem portava um re-
vólver. Ninguém ficou ferido na ação.

Progresso na mira de
criminosos

No final de julho de 2016, a Gaze-
ta publicou uma reportagem especial 

sobre a violência no bairro Progresso. 
Somente no primeiro semestre da-
quele ano, haviam sido registradas 
mais de 40 ocorrências policiais. Na 
época a Gazeta também entrou em 
contato com moradores, que relata-
ram a tensão e o medo.

Uma das moradoras da Rua Ro-
secrel Pereira Ramos, que por medo, 
optou por não se identificar, afirmou 
que a região está “tomada” pela vio-
lência, que de acordo com ela, está 
numa crescente.

“Há uns dois anos levei uma de-
núncia a polícia civil, explicando so-
bre a ação de criminosos e o tráfico de 
drogas, porém a polícia foi pouco efe-
tiva e om o passar do tempo o medo 
e  insegurança aumentou”, conta. De 
acordo com a moradora, casos de vio-
lência extrema viraram rotina para os 
moradores.

“Frequentemente escutamos ti-
ros, e já ocorreram até esfaqueamen-
tos, e quando anoitece as pessoas 
compram e vendem drogas, fatos que 
nos obrigam a ficar dentro de casa 
depois das 19 horas. O medo tomou 
conta, e nem mesmo o poder público 
ajudou, porque já pedimos socorro, 
porém ninguém de fato nos ajudou”. 
A mulher já esteve à frente de ques-
tões importantes do bairro, conver-
sando com moradores e buscando for-
ça para conter o avanço da violência, 

mas hoje, diz estar de mãos atadas.
“A comunidade não quer partici-

par de reuniões, então fica ainda mais 
difícil de reagir diante da violência. 
Quando eles ficam sabendo que o mo-
tivo da reunião é para tratar assuntos 
sobre o bairro quase ninguém se faz 
presente. O medo tomou conta”, la-
menta.

A situação da rua Amábile Cam-
pagnolo Souza não é diferente. Loca-
lizada na parte baixa da cidade, um 
morador que trabalha num estabeleci-
mento comercial relatou que há pou-
co mais de um mês foi vítima de dois 
criminosos armados.

“Era cerca de 22 horas e estava 
trabalhando com as portas abertas, e 
quando percebemos dois indivíduos 
armados adentraram no estabeleci-
mento e de imediato ordenaram que 
todos deitassem no chão. Levaram 
dinheiro, celular, e documentos. Eu 
tenho 44 anos e é a primeira vez que 
passo por uma situação assim, foi ter-
rível”, afirma.

Na visão do morador a população 
tem pouco respaldo da autoridade e a 
falta de polícias nas ruas facilita ação 
de pessoas mal intencionadas. “Não 
nos sentimos protegidos pela polícia, 
e na minha opinião teríamos que ter 
no mínimo três brigadianos em caad 
bairro, mas não temos nenhum. O go-
verno pouca ajuda, e basta andarmos 

Uma das reclamações mais pertinentes dos moradores é a presença de dependentes 
químicos na praça Antônio Casagrande

pelas ruas do Centro para notarmos 
que quase não tem polícias circulan-
do e esses bandidos andam pelas ruas 
com a maior naturalidade, sem temer 
ninguém”, desabafa.

O morador da rua Fiorelo Ber-
tuol, que não quer se identificar, já 
não caminha à noite, e conta que 
seguidamente escuta a polícia em 
perseguição. “Quase todos os dias 
escutamos viaturas da polícia percor-
rendo as ruas em perseguição e para 
atender ocorrências. Nós, moradores, 
temos que caminhar sempre atentos e 
a passos largos pelas calçadas, princi-

palmente após o anoitecer”, diz.
O medo descrito pelo morador 

tem o fator agravante com a presença 
de jovens que passam na rua gritan-
do. “Aqui em casa procuramos estar 
de portas e janelas fechadas por pre-
caução, além disso, depois das 22h 
na rua onde moro, frequentemente 
passam pessoas gritando, ouvindo 
músicas em volume alto e até mesmo 
chutando objetos. Ninguém sabe se 
possuem boa índole ou não. Para pio-
rar de uns tempos pra cá começaram a 
ocorrer delitos durante o dia também. 
Está complicado”, denuncia.
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Natal Turconi, bancário apo-
sentado, filho de Victorio Tur-
coni e Fiorinda Masutti Turconi, 
nascido em  25/12/1932, faleci-
do em  03/09/2017, morador de 
Bento Gonçalves, Viúvo 

Édson Ivair dos Santos Ri-
beiro, pintor, filho de Irineu Ri-
beiro e Maria Noemia Silva dos 
Santos, nascido em 26/11/1969, 
falecido em 03/09/2017, mora-
dor de Bento Gonçalves, Solteiro 

Maria Graciosa Pasquali Bu-
ffon, do lar aposentada, filha de  
Bernardo Pasquali e Angela Perin 
, nascida em 18/08/1930, faleci-
da em  04/09/2017, moradora de 
Bento Gonçalves, Viúva 

Mara Regina Gonçalves 
Teixeira, do lar, filha de Flavio 

Óbitos

EDITAL Nº 005/2017

Convoca a comunidade em geral para a audiência pública
para avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas

ao 2º quadrimestre de 2017.

NILSO CAVALERI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO que no dia 19 de setembro de 2017, às 19 horas, tendo 
por local a Câmara Municipal de Vereadores do Município, localiza-
da na Rua Dom Luiz Colussi - Nº 411, o Município estará realizando 

Audiência Pública para avaliação do cumprimento das metas
fiscais relativas ao 2º quadrimestre de 2017, conforme Art. 9º,

§ 4º da Lei Complementar 101/2000.

Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul, 05 de
setembro de 2017.

_______________________________________
Vereador NILSO CAVALERI

Presidente

Dia Votivo de Santo Antônio tem 
arrecadação de alimentos

Na próxima quarta-feira (13) será 
o dia Votivo de Santo Antônio. Para 
esta celebração, serão realizadas 
missas no Santuário Santo Antônio: 
às 08h, 12h, 14h, 16h, 18h e às 20h.

Em todas as missas a Relíquia 
de Santo Antônio estará exposta no 
Santuário e haverá campanha de ar-
recadação dealimentos para Casa Pão 
dos Pobres.

Edital nº 19322: MARCOS HENRIQUE WEIRICH, solteiro, conferente, 
natural de São Valentim, Guaporé-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e SANTA LÚCIA MANENTE RODRIGUES, divorciada, indus-
triária aposentada, natural de São Francisco de Assis-RS, residente e do-
miciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Universal de Bens.
Edital nº 19323: ANTÔNIO RODINEI DOS SANTOS SIQUEIRA, soltei-
ro, motorista, natural de Alegrete-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e DÉBORA ZILIO DOS SANTOS, solteira, auxiliar de educação 
infantil, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19326: GILBERTO COHEN DOS SANTOS, solteiro, auxiliar 
de zeladoria, natural de São Borja-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA, solteira, comerciária, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19327: DANIEL DELA-JIUSTINA, solteiro, gráfico, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
BETHINA GABRIELA BAUMGRATZ, solteira, jornalista, natural de São 
Sebastião do Caí-RS, residente e domiciliada em São Vendelino. O Regi-
me de bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 19331: DIEGO CARVALHO MALVERA, solteiro, industriário, na-
tural de Passo Fundo-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
VERIDIANA GUARDA, 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 19335: FERNANDO BIASIBETTI, solteiro, engenheiro mecâni-
co, natural de Santa Cruz do Sul-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e LAURA LANSINI CAPELARI, solteira, arquiteta e urbanista, 
natural de Encantado-RS, residente e domiciliada em Santa Cruz do Sul. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens. 

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

Bento Gonçalves, 12 de  setembro de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

Prática de primeiros socorros é tema 
de curso de capacitação gratuito

Com o tema “Prática de Primei-
ros Socorros”, a Coordenadoria da 
Defesa Civil promove o 5º Curso de 
Capacitação no dia 23 de setembro, 
na Rua Coberta. A atividade visa ca-

pacitar voluntários para prestar um 
primeiro atendimento a alguém aci-
dentado enquanto as equipes espe-
cializadas não chegam ao local. O cur-
so é gratuito e as inscrições seguem 

até dia 21 de setembro, através do 
link http://bit.ly/2wImDyM. Para mais 
informações, contato pelo telefone 
(54) 99129-0602 com o coordenador 
da Defesa Civil, Thiago Fabris.

Na ocasião, donativos
serão recolhidos

Silva Teixeira e Vera Angeli-
ta Gonçalves Teixeira, nascida 
em 09/05/1978, falecida em  
03/09/2017, natural de Bagé, 
moradora de Bento Gonçalves, 
Solteira 

Deoclides de Oliveira, do 
lar, filha de David Filippi Chie-
la e Maria Beltrame, nascida 
em  14/01/1934, falecida em  
06/09/2017, natural de Roca Sa-
les, moradora de Bento Gonçal-
ves, Viúva 

Zelia Lourdes Vicari Zaffa-
ri, agricultora aposentada, filha 
de Fioravante Vicari e Maria de 
Conto, nascida em 28/04/1934, 
falecida em 06/09/2017, natural 
de Monte Belo do Sul, moradora 
de Bento Gonçalves, Viúva

Luiz Beltrami, agricultor 
aposentado, filho de Arthur Bel-
trami e Lucia Beltrami, nascido 
em  25/03/1928, falecido em 
08/09/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Casado

Cândido Fidêncio da Silva 
Araújo, funcionário público es-
tadual aposentado, filho de Vas-
co Antonio de Araújo e Candida 
Nunes da Silva Araújo, nascido 
em  04/11/1963, falecido em 
09/09/2017, natural de Tupanci-
retã, morador de Bento Gonçal-
ves, Casado 

Mateus Alves, serviços ge-
rais, filhp de Carmem Miriane 
Alves, nascido em 22/03/1996, 
falecido em 10/09/2017, natural 
de Contagem - MG, morador de 
Bento Gonçalves, Solteiro

Festejos Farroupilhas seguem até 20 de setembro
A programação dos Festejos 

Farroupilhas teve início no dia 7 
de setembro, com a chegada da 
Chama Crioula na Rua Marechal 
Deodoro, após o desfile cívico da 
Semana da Pátria, e segue até o 
dia 20 de setembro.

Neste ano, o gaúcho home-
nageado é Adiles Rodrigues de 
Freitas, tradicionalista fundador 
e patrão por vários anos do CTG 

Herança de Bravos e integrante do 
CTG Laço Velho, onde é sócio ju-
bilado. 

Os locais dos festejos são no 
Parque Municipal de Rodeios Ge-
neral Bento Gonçalves da Silva, na 
Rua Coberta, Ginásio Municipal de 
Esportes, ABCTG e escolas. Infor-
mações podem ser obtidas através 
do telefone (54) 3452.1306.  Para 
esta terça-feira (12), está progra-

mada uma sessão de cinema às 
20h, com a exibição do filme do 
Teixeirinha, na ABCTG, seguida por 
Tertúlia livre (jantar na ABCTG).  Já 
na quarta-feira (13), haverá baile 
em prol da causa animal às 20h30 
na ABCTG.

E na quinta-feira (14), às 14h,  
baile para 3ª idade com grupo Mar-
ca Campeira na ABCTG e às 20h, 
Tertúlia livre (jantar na ABCTG).
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Desfile de 7 de setembro reúne 
19 mil no centro de Bento

O tradicional desfile cívico de 7 
de setembro aconteceu nesta ano na 
Rua Marechal Deodoro, no centro, di-
ferente dos anos anteriores, quando 
era realizado na Avenida Osvaldo Ara-
nha. Cerca de 19 mil pessoas assisti-

ram ao desfile, que iniciou no Banco 
Banrisul em direção à Igreja Santo 
Antônio. 

As 22 entidades que participa-
ram do Desfile Cívico foram Brigadas 
(3º BPAT/ Polícia Rodoviária Estadual/ 
Bombeiros/ Polícia Rodoviária Fede-
ral), Escoteiros (Ciretama/ Videira) 
e Clube de Desbravadores, EMEFE 
Caminhos do Aprender, EEEF Ansel-
mo Luigi Piccoli, EMTI São Roque - 
Professora Nilza Côvolo Kratz, EMEF 
Professora Vânia Medeiros Mincaro-
ne, Colégio Estadual Landell de Mou-
ra, EMEF Ernesto Dorneles, Colégio 
Scalabriniano Nossa Senhora Media-
neira, EEEF Pedro Vicente da Rosa, 
EMEM Alfredo Aveline, FTEC Brasil- 
Faculdade de Tecnologia, EMEF Pro-
fessora Liette Tesser Pozza, Instituto 
Estadual de Educação Cecília Mei-
reles, EEEM Mestre Santa Bárbara, 
EEEF Luiz Fornasier, EMEF Profes-
sor Noely Clemente de Rossi, EMEF 
Professor Agostino Brun, EMEF Pro-
fessor Ulysses Leonel de Gasperi, 
Colégio Sagrado Coração de Jesus, 
Colégio e Faculdade Cenecista de 
Bento Gonçalves e 6º Batalhão de 
Comunicações - 6º BCOM.

Tradição é desde 
o século XIX

Segundo o Arquivo Histórico do 
Exército, as comemorações do 
Dia da Pátria começaram no sé-
culo XIX. A data perdeu destaque 
no período de Regência (1831 a 
1840) e voltou a recuperar a im-
portância histórica com a decla-
ração de maioridade de Dom Pe-
dro II, em 1840. O principal desfile 
ocorria no Rio de Janeiro, então 
capital do País. Depois, com a 
fundação de Brasília, passou pelo 
Eixo Rodoviário, pelo Setor Militar 
Urbano (SMU) até que, em 2003, 
foi para o local onde ocorre, atual-
mente, a Esplanada dos Ministé-
rios.

Desfile cívico foi realizado na Marechal Deodoro, no centro

Consulta ao quarto lote de IR já disponível
A consulta ao quarto lote de resti-

tuição do Imposto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF) de 2017 já está disponível 
desde sexta-feira (08). O lote contem-
pla 2,257 milhões de contribuintes, 
totalizando a liberação de mais de R$ 
2,7 bilhões. Também serão liberadas 
para consulta restituições residuais 
dos exercícios de 2008 a 2016.

No total dos lotes, será liberado 
o crédito bancário para 2,357 mi-
lhões de contribuintes, no dia 15 de 
setembro. Do total de R$ 3 bilhões, 
R$179,180 milhões referem-se a re-
cursos para os contribuintes com pre-
ferência para receber: 40.429 idosos 
e 5.026 com alguma deficiência física 
ou mental ou moléstia grave.

Para saber se teve a declaração 
liberada, o contribuinte deverá aces-

sar a página da Receita na internet, 
ou ligar para o Receitafone (146). Na 
consulta à página da Receita, serviço 
e-CAC, é possível acessar o extrato da 
declaração e ver se há inconsistências 
de dados identificadas pelo processa-
mento. Nesta hipótese, o contribuinte 
pode avaliar as inconsistências e fazer 
a autorregularização, mediante entre-
ga de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza, ainda, 
aplicativo para tablets e smartphones 
que facilita consulta às declarações 
do IRPF e situação cadastral no CPF. 
Com ele, será possível consultar dire-
tamente nas bases da Receita Federal 
informações sobre liberação das resti-
tuições do IRPF e a situação cadastral 
de uma inscrição no CPF.

A restituição ficará disponível no 

Mercado financeiro aumenta projeção para o 
PIB e reduz para inflação

O mercado financeiro voltou a 
reduzir a projeção para a inflação e 
aumentar a estimativa para o cres-
cimento da economia este ano. De 
acordo com o boletim Focus, publi-
cado nesta segunda-feira (11), no site 
do Banco Central (BC), a expectativa 
para a expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB, a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país), foi 

ajustada de 0,5% para 0,6% este ano, 
no terceiro aumento consecutivo. 
Para 2018, a estimativa de crescimen-
to passou de 2% para 2,1%.

A estimativa do mercado finan-
ceiro para a inflação, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), caiu de 3,38% 
para 3,14% este ano, na terceira re-
dução seguida. Para 2018, a projeção 

banco durante um ano. Se o con-
tribuinte não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá requerê-la por meio 
da internet, mediante o Formulário 
Eletrônico - Pedido de Pagamento 
de Restituição, ou diretamente no 
e-CAC, no serviço Extrato do Proces-
samento da DIRPF.

Caso o valor não seja credita-
do, o contribuinte poderá contatar 
pessoalmente qualquer agência do 
BB ou ligar para a Central de Atendi-
mento por meio dos telefones 4004-
0001 (capitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para agendar 
o crédito em conta-corrente ou pou-
pança, em seu nome, em qualquer 
banco.

do IPCA foi reduzida de 4,18% para 
4,15%, no segundo ajuste consecu-
tivo.

As estimativas para os dois 
anos permanecem abaixo do cen-
tro da meta de 4,50%, que deve ser 
perseguida pelo BC. Essa meta tem 
ainda um intervalo de tolerância en-
tre 3% e 6%. Para alcançar a meta, o 
BC usa como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, atual-
mente em 8,25% ao ano.

Quando o Comitê de Política 
Monetária (Copom) diminui os juros 
básicos, a tendência é que o crédito 
fique mais barato, com incentivo à 
produção e ao consumo, reduzindo 
o controle sobre a inflação. Já quan-
do o Copom aumenta a Selic, o ob-
jetivo é conter a demanda aquecida, 
e isso gera reflexos nos preços por-
que os juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a poupança.

A expectativa do mercado fi-
nanceiro para a Selic foi reduzida 
de 7,25% para 7% ao ano, no fim de 
2017, e de 7,50% para 7,25% ao ano, 
ao final de 2018.Para 2018, a estimativa de crescimento passou de 2% para 2,1%
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8º seminário de gestão de pessoas acontece nesta terça
Bento Gonçalves recebe alguns dos 

mais conceituados experts no segmen-
to de relações humanas nesta terça-feira 
(12), quando acontece o 8º Seminário 
de Gestão de Pessoas, promovido pela 
ADRH-BG. A programação inicia às 7h, 
no Dall’Onder Grande Hotel, reunindo 
profissionais da área para debater o 
tema ‘Engajamento: a verdadeira exce-
lência das organizações de sucesso’.

Durante um dia de agenda intensa 
de troca de informações e conhecimen-
to, os participantes atualizarão estraté-
gias diante do desafio de mobilizar as 

equipes em um cenário tão conturbado 
quanto o atual, entendendo sua relação 
com a empresa, o mercado de trabalho 
e o ambiente profissional.

O encontro terá as explanações 
de Eduardo Shinyashiki (Excelência: um 
espetáculo refinado, perfeito!); Soraia 
Schutel (Engajamento com propósito: 
ressignificando o sentido do trabalho); 
Constança Meirelles (Você, o prota-
gonista do seu futuro); Silvana Mello 
(Engajamento e o papel da liderança: 
potencializando pessoas e equipes na 
busca de resultados com excelência); 

Nelson Bitencourt (Construção e manu-
tenção de equipes engajadas, realidade 
ou utopia?); e Mario Sérgio Cortella (Ce-
nários turbulentos, mudanças velozes: 
negação, proteção ou superação?).

Entre as palestras, o público po-
derá conferir atrações complementares 
como a apresentação dos resultados da 
pesquisa Tendências em RH para 2017 
e, também, janelas de empresas patro-
cinadoras do encontro comunicando 
seus produtos e serviços. A expectativa 
é reunir cerca de 400 participantes no 
encontro.

IBGE promove treinamento para agentes do 
Censo Agropecuário 2017
Resultados do Censo vão começar a ser divulgados em 2018

O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística promove desde segunda-
-feira (11) até o dia 16, o treinamento 
para os Agentes Censitários Municipais 
e Agentes Censitários Supervisores do 
Censo Agropecuário 2017. Em Bento 
Gonçalves serão dois instrutores para 
uma turma de catorze agentes que atu-
arão no Censo. Além do município, o 
treinamento vai ser realizado também 

em outras 43 cidades gaúchas. 
Serão qualificados 503 agentes 

(entre censitários municipais e supervi-
sores) em todo o Rio Grande do Sul na 
próxima semana. Já o treinamento dos 
recenseadores do Censo Agropecuário 
está previsto para acontecer entre os 
dias 25 a 28 de setembro, em 133 muni-
cípios gaúchos.

A coleta de dados do 10º Censo 

Agropecuário do IBGE começa em 1º de 
outubro de 2017. Ao longo de cinco me-
ses, os recenseadores irão visitar mais 
de 5,2 milhões de estabelecimentos 
agropecuários em todo o país, levantan-
do informações sobre área, produção, 
pessoal ocupado, uso de agrotóxicos e 
agricultura familiar, entre outros temas. 
Os resultados devem começar a ser di-
vulgados pelo IBGE em 2018.

Plano Diretor da cidade será apresentado 
no Fórum de Políticas Públicas

O Plano Diretor de Bento Gon-
çalves vai ser apresentado no Fó-
rum de Políticas Públicas, na quarta-
-feira (13), depois de dois anos de 
estudos da Revisão dos princípios, 
diretrizes e normas.

Ao todo são seis etapas para a 
elaboração do plano. A primeira foi 
em setembro de 2015, quando  a 
UFRGS (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul) entregou a leitura 
técnica e proposta de Lei, seguida 
pelo prazo para leitura e encami-
nhamento de propostas formais das 
entidades.  

Em fase final de revisão téc-
nica, o momento é de compilação 
das propostas a serem expostas no 
fórum, para na última fase, ocorrer 
o encaminhamento do Plano Revi-
sado para a Câmara de Vereadores, 
que deverá promover Audiências 
Públicas até a aprovação.

Entre as sugestões apresenta-
das pelo estudo da UFRGSl está a 
ampliação de dois para quatro pa-
vimentos em construções das ruas 
Xingu, Herny Hugo Dreher e da Av. 
Planalto, local conhecido como cor-
redor gastronômico, onde há gran-

de concentração de turistas e da 
população em geral.

Pela legislação federal (Estatuto 
das Cidades – Lei 10.257 de 10 de 
julho de 10 de julho de 2001), a re-
visão do Plano deve ocorrer a cada 
10 anos.

Aluguel de três anos da biblioteca pública cobriria contrapartida de recursos municipais para prédio próprio
O reajuste do aluguel (R$ 14 mil) do prédio que abriga a Biblioteca Pública cobriria, com sobra o valor que o município  não se interessou em investir em 2011, quando os recursos do 
MIC já estavam depositados na CEF. O projeto de autoria do Governo Lunelli estava previsto para a praça Centenário, as segundo justificativa da atual administração, foi que “os
vizinhos não aprovaram o aumento de fluxo de pessoas nas redondezas”

A Biblioteca Pública Municipal 
Castro Alves comemorou 77 anos em 
agosto e desde a sua fundação não tem 
prédio próprio. No entanto, há cinco 
anos chegou perto de ter. Isso porque 
a verba para a construção de um local 
para sediar a biblioteca foi aprovada em 
Brasília e a prefeitura municipal ficou 
encarregada de pagar uma contrapar-
tida de R$500 mil. Com a ausência do 
pagamento, em 2016 o dinheiro voltou 
para a capital e o projeto não saiu do 
papel. Pior que isso é o valor pago men-
salmente do aluguel da casa onde fica 
a biblioteca, na Rua Barão do Rio Bran-
co, no centro da cidade: R$14.173,18. 
Somando este valor, cerca de três anos 
pagando aluguel já seriam suficientes 
para a contrapartida e o desvencilha-
mento do aluguel.

O contrato de locação, como cons-
ta no Diário Oficial do Município em 14 
de março, foi renovado até março de 
2018, e segundo o secretário de Cultu-
ra (pasta que responde pela biblioteca) 
Evandro Soares, deverá ser renovado 
para os próximos anos. Soares também 
avalia que o preço é justo.

“É um valor de mercado, que cor-
responde ao imóvel e também pela lo-
calização que se encontra. A biblioteca 
pública está num local que não é da 
Prefeitura. Nesse momento, não temos 
previsão de algum outro local. O centro 
é o mais adequado, está próximo das 
paradas de ônibus, das escolas. Se con-
siderarmos a localização, o tamanho do 
imóvel, este é o preço do mercado”, 
afirma.

Gastos com aluguel já seriam sufi-
cientes para contrapartida

Em doze meses, o total gasto com 
aluguel totaliza em R$ 170.078,16. Em 
24 de fevereiro de 2014, quando foi 

assinado pela primeira vez o contrato 
de locação no atual endereço, o valor 
anual até 2015 foi de R$ 144.000. Por-
tanto, se for feita uma média de quatro 
anos de vigência em R$150 mil por ano 
(2014,2015,2016 e 2017, com subse-
quentes reajustes anuais), o total gasto 
com aluguel chega a R$ 600 mil. O mon-
tante ultrapassa a contrapartida que a 
prefeitura precisaria dar para a constru-
ção do novo espaço (R$ 500 mil), o que 
livraria os cofres públicos da obrigação 
e prejuízo do aluguel, sem contar as 
instalações adequadas e ampliadas no 
projeto extinto.

O secretário comentou também 
sobre o processo de aquisição de obras 
literárias. “Tem duas modalidades de 
aquisição, com a Secretaria do Estado 
para buscar livros doados e permuta 
para espaço de expositores da Feira do 
Livro”, explica. Atualmente o município 
não tem orçamento para compra de li-
vros, tendo que adquirir as obras ape-
nas através de doação e permuta com 
livreiros nas feiras de livros.

Um exemplo é a 32ª Feira do Li-
vro, que vai acontecer de 18 a 29 de 
outubro. Para participarem do evento, 
os livreiros precisam doar para a Biblio-
teca de R$500 em livros (para espaços 
de 9m2) até R$750 em livros (espaço de 
12m2).

Estrutura deficiente e falta 
de acessibilidade

Outro ponto sobre a casa é que ela 
não possui acessibilidade para cadei-
rantes, diferente do que foi divulgado 
no site da prefeitura em 2014. O local 
conta apenas com uma rampa de entra-
da na área externa.

Na época da assinatura do con-
trato, há três anos e meio, o então 

 Como era o projeto do
Espaço Mais Cultura

O projeto arquitetônico, elaborado pela 
arquiteta Maria Isabel Filippon, atendia 
as normas do Corpo de Bombeiros, do 
Ministério da Cultura e das adequações 
para portadores de necessidades espe-
ciais. O prazo de entrega da obra era 
de um ano.
Pavimento 1
- Acesso principal: hall com acesso aos 
pavimentos por escadas ou elevador
- Acervo histórico: documentos antigos 
da cidade
- Catalogação e restauro: área restrita 
para funcionário para restauro e manu-
tenção dos documentos e livros
- Serviços: copa e cozinha
- Café com Arte: Um bar-café cultural 
com palco para apresentações artísti-
cas
- Telecentro: espaço gratuito para uso 
de computadores com acesso à inter-
net

- Midiateca: acervo de mídias como 
CDs e DVDs
Pavimento 2
- Auditório: local com 115 lugares para 
reuniões, eventos, palestras, pequenas 
apresentações e oficinas de dança e 
teatro
- Espaço para Exposições: salão para 
exposições para artistas plásticos e vi-
suais
- Sala de Oficina de Artes Visuais
- Sala de Oficina de Audiovisual
Pavimento 3
- Biblioteca Pública: acervo geral
- Administração
- Sala para Contação de Histórias
- Sala de Jogos
- Sala para Biblioteca Infantil e Brinque-
doteca
- Sala de Leitura/Biblioteca Juvenil/
Leitura Especial (portadores de defi-
ciências)

Ideia é verticalizar mais a cidade, ou seja, permitir a construção de prédios com 
mais pavimentos

Protótipo da construção da Biblioteca Municipal
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Aluguel de três anos da biblioteca pública cobriria contrapartida de recursos municipais para prédio próprio
O reajuste do aluguel (R$ 14 mil) do prédio que abriga a Biblioteca Pública cobriria, com sobra o valor que o município  não se interessou em investir em 2011, quando os recursos do 
MIC já estavam depositados na CEF. O projeto de autoria do Governo Lunelli estava previsto para a praça Centenário, as segundo justificativa da atual administração, foi que “os
vizinhos não aprovaram o aumento de fluxo de pessoas nas redondezas”

secretário de Cultura, Jovino Nolasco, 
enalteceu as boas condições que a casa 
oferecia para a comunidade. “Agora 
temos uma biblioteca à altura dos an-
seios da comunidade. Todos aqui são 
testemunhas da atenção que está sen-
do dada à cultura em Bento Gonçalves”, 
destacou.

Mas o secretário de Cultura Evan-
dro Soares, pasta na qual a biblioteca 
está inserida, desconversa sobre a falta 
de acessibilidade da casa. “Lá dentro 
ainda tem a carência de acessibilidade 
para um segundo andar, mas realmente 
estamos pensando em como sanar este 
problema”, justifica.

A biblioteca pública carece de 
questões básicas de infraestrutura. 
Com corredores estreitos, quase não 
há espaço para os livros, que ficam em-
pilhados em velhas prateleiras. Entre 

obras literárias há um estreito espaço 
para transitar. Com o acesso restrito 
entre o primeiro e o segundo andar, 
deficientes físicos se limitam a esperar 
que um funcionário busque o material 
desejado no andar superior.

O espaço interno da casa conta 
com três salas de estudo, uma com 
acervos de jornais e outra de informá-
tica. Outra reclamação entre frequen-
tadores do local é que não há espaço 
para realização de eventos ou lança-
mentos de livros.

A verba perdida para a 
biblioteca pública

Em 2011 era noticiado que o go-
verno do então prefeito Roberto Lu-
nelli (PT) iria começar a construção da 
biblioteca pública na praça Centenário. 
Autoridades, imprensa, vereadores e 

moradores realizaram na época um de-
bate sobre o projeto da obra, que con-
tava com 1.695 m² de área, num prédio 
de três pavimentos. Para a construção, 
o Governo Federal, através do Fundo 
Nacional da Cultura (MinC) já havia 
aprovado e empenhado a verba de R$ 
1,8 milhões, somada a uma contrapar-
tida da Prefeitura de Bento Gonçalves 
no valor de R$ 500 mil. Com a troca de 
governo em 2012, no entanto, o proje-
to não saiu do papel e a verba retornou 
para Brasília em 2016.

Na época o secretário de cultura, 
Juliano Volpato, umas das principais 
justificativas para a implantação da 
nova biblioteca é a necessidade de um 
espaço próprio e mais amplo. Outra jus-
tificativa da Secretaria da Cultura era a 
revitalização da Praça Centenário.

A biblioteca pública se transfor-
maria num centro cultural. No projeto 
estavam sinalizadas sessões e depar-
tamentos como telecentro, midioteca, 
auditório (112 lugares), brinquedoteca, 
sala de braile, sala de artes e oficinas, 
clube da leitura, sala de jogos, acervo 
histórico, sala de restauro, além de um 
bistrô/café, com palco para pequenas 
apresentações artísticas.

O projeto da construção da biblio-
teca na praça Centenário seguia os mol-
des de bibliotecas do centro do país, 
que apostaram em espaços multicultu-
rais, ideais e referência no quesito edu-
cação e cultura. Isso significa que além 

Biblioteca completou 77 anos em agosto
A Biblioteca Pública Municipal Castro 
Alves  foi criada através do Decreto-Lei 
16, de 20/08/1940 e oficializada pela Lei 
Municipal 508, de 30/10/1973.
Inicialmente era instalada na Avenida 
Marechal Deodoro e posteriormente 
passou a funcionar no prédio da Pre-
feitura Municipal.  Em 1987 a biblioteca 
passou a fazer parte da Fundação Casa 

das Artes de Bento Gonçalves como 
‘Biblioteca Pública Castro Alves’ e foi 
transferida para a Rua Treze de Maio, 
277.  Em agosto de 2005 a biblioteca foi 
transferida para a Rua Ramiro Barce-
los, 600. Em 9 de maio de 2014 a iniciou 
o  funcionamento no atual endereço, na 
Rua Barão do Rio Branco 123, no cen-
tro da cidade.

do espaço para os livros, outros am-
bientes para artes como dança, teatro, 
cinema, música, artes visuais, midiateca 
e acervo histórico, estariam distribuí-
dos em três pavimentos.

Outro aspecto era a consciência 
ecológica do projeto. Para a construção 
seriam retiradas apenas três árvores 
pequenas, as quais seriam substituídas 
por replantio em outra área da praça.

Corredores são estreitos, dificultando passagem de cadeirantes

Rampa de acesso está somente em parte externa
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Oh, Mãe querida, nossa Senhora 
Aparecida,
Oh, Santa Rita de Cássia,
Oh, meu Glorioso São Judas ,
Protetor da causas impossíveis,
Oh, Santo Expedito, o Santo da
última hora,
Oh, Santa Edwiges, a Santa dos 
Necessitados
Vós que conheceis meu coração 
angustiado,
intercedei junto ao PAI por mim
(pedir a graça).
Eu vos Glorifico e Vos louvo

Oração para pedido especial
sempre.
Curvar-me-ei diante de vós
(rezar) Pai Nosso, Ave Maria e
Glória Deus Pai
Confio em DEUS com toda as
minhas forças, e peço que ilumi-
ne o mmeu caminho e a minha 
vida.
Amém
(rezar por três dias seguidos.
Publicar e acender uma vela na 
igreja para sua propagação).
Sua graça será alcançada, por 
mais difícil que seja.

Entenda a associação entre déficit de 
atenção e distúrbio do sono

Não é novidade que pessoas 
transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade(TDAH) também en-
frentam dificuldades para dormir, 
mas até então, os dois problemas 
eram diagnosticados e tratados de 
forma separada. Agora, um estudo 
apresentado durante o encontro anu-
al da Sociedade Europeia de Neurop-
sicofarmacologia, realizado em Paris, 
na França, sugere que a privação do 
sono pode ser, na verdade, a causa do 
transtorno.

“A maioria das pessoas com 
TDAH apresenta padrões semelhan-
tes de dificuldades para pegar no 
sono e levantar de manhã, o que cau-
sa cansaço ao longo do dia e compro-
metimento nas funções [cotidianas]. 
A duração do sono [dessas pessoas] 
geralmente é curta devido às obri-
gações matinais como trabalho ou 
escola e essa falta de sono parece au-
mentar a gravidade dos sintomas do 
TDAH”, disse Sandra Kooij, pesquisa-
dora do Centro Médico Universitário 
VU, em Amsterdam, na Holanda, e 
principal autora do estudo ao site es-
pecializado Medical News Today.

Sono x TDAH
Após revisar as evidências sobre 

a associação entre os dois problemas, 
Sandra concluiu que eles parecem ser 
“dois lados da mesma moeda”:

- 75% das pessoas com TDAH têm 
um atraso de uma hora e meia na fase 
fisiológica do sono – sinais associa-
dos ao sono, como alterações nos 
níveis de melatonina e movimentos 
associados ao sono;

- alterações da temperatura cor-
poral associadas ao sono também são 
atrasadas nesses pacientes;

- distúrbios do sono, como sín-
drome das pernas inquietas, apneia 

do sono e distúrbio do ritmo circa-
diano (dificuldade para pegar no 
sono) são comumente associados ao 
TDAH. Por sua vez, essas condições 
também estão associadas a altera-
ções nos níveis dos neurotransmis-
sores dopamina e melatonina, que 
podem ser causadas por problemas 
de sono;

- pessoas com transtorno de dé-
ficit de atenção estão mais alertas a 
noite, característica oposta à popula-
ção em geral;

- muitas pessoas com o transtor-
no se beneficiam de tratamentos com 
melatonina a noite ou terapia de luz 
pela manhã, que ajudam a redefinir o 
ritmo circadiano;

- estudos recentes mostraram 
que cerca de 70% dos adultos com 
TDAH apresentam hipersensibilidade 
à luz, característica também associa-
da a problemas circadianos;

- sono crônico tardio leva a um 

déficit crônico de sono, que por sua 
vez está associado a problemas como 
obesidade, diabetes, doenças cardio-
vasculares e câncer.

Para confirmar essa suspeita, o 
próximo passo da equipe será ana-
lisar a variação de outros biomarca-
dores, como níveis de vitamina D, 
glicose, cortisol e pressão sanguínea 
e frequência cardíaca de acordo com 
a falta de sono. Segundo ela, o tra-
balho abre a possibilidade de desen-
volver tratamentos para o transtorno 
sem o uso de medicamentos.

“Se essa associação se confirmar, 
ainda restará a pergunta: é o TDAH 
que causa a falta de sono ou o con-
trário? E poderemos ser capazes de 
tratar alguns pacientes com o trans-
torno com métodos não-farmacológi-
cos, como alterações na claridade ou 
nos padrões de sono e também pre-
venir o impacto negativo da privação 
crônica do sono.”, disse a autora.

Agora, um estudo apresentado durante o encontro anual da Sociedade Europeia de 
Neuropsicofarmacologia, realizado em Paris, na França, sugere que a privação do 
sono pode ser, na verdade, a causa do transtorno

A constatação da existência dos 
chamados neurônios espelho vem 
trazer uma compreensão científica 
em relação ao ditado popular: “diz-
-me com quem andas e vos direis 
quem és”. O simples fato de você 
ver outra pessoa tomar um copo 
d’água estimula a mesma região do 
seu cérebro associada a essa ação. 
Essa descoberta explica o porquê 
de quando uma pessoa boceja ao 
nosso lado, temos uma tendência a 
bocejar.

Saiba que os neurônios espelho 
podem ser usados para lhe ajudar a 
superar problemas e até mesmo, ser 
mais feliz. Sentimentos e emoções 
poderão também ser estimulados 
no outro, visto que a convivência 
com uma pessoa triste ou em estado 
de depressão irá estimular os neu-
rônios espelho a repetir o mesmo 
estado. Você já percebeu como são 
as pessoas na sua volta? Da mesma 
forma, a convivência com pessoas 
felizes, entusiasmadas e empreen-
dedoras estimulará os neurônios es-
pelho relacionados a esses estados.

O ambiente que você convive 
determina o seu estilo de vida e 
você tende a ter comportamentos 
e ideias semelhantes à maioria das 
pessoas com as quais convive. Tem 
um ditado que diz que somos a 
média das cinco pessoas que mais 
convivemos Desse modo, se você 
convive sempre com pessoas de 
determinado estilo de vida, assiste 
aos mesmos programas na tv, cer-
tamente estará pensando, sentindo 
e agindo dentro de padrões previ-
síveis que espelham o comporta-
mento do grupo dominante com 

Diz-me com
quem andas
e vos direis
quem és

o qual convive. É muito difícil ser 
diferente convivendo com pessoas 
que tem atitudes das quais quere-
mos mudar, não é?

Sendo assim, o ditado popular 
“diz-me com quem andas que eu te 
direi quem és”  passa a refletir uma 
sabedoria baseada na ciência. Mui-
tas vezes, por influência do meio, 
podemos criar formas de pensar e 
sentir que nos levam a sermos re-
féns das nossas próprias crenças 
limitantes. A descoberta dos neurô-
nios espelho nos convida a refletir 
sobre quem realmente queremos 
ser. E nos convida a “pensar fora 
da caixa”, vendo o mundo com um 
novo olhar.

Observar exemplos bem suce-
didos pode sensibilizar o agir, uma 
vez que os novos comportamentos 
estejam “copiados” em nossa men-
te. Podemos utilizar os nossos neu-
rônios espelho a nosso favor, com 
filmes de histórias de superação, 
músicas, teatro, boas companhias, 
entre outras formas, com o objeti-
vo de auxiliar nosso processo inter-
no a superar um trauma ou um mo-
mento difícil, atingir os objetivos 
e realizar nossos sonhos com mais 
facilidade.

Um bom exemplo nos deixou 
Galileu Galilei para a inspiração de 
nossos “espelhos”, ao afirmar: “Não 
é possível ensinar nada a ninguém, 
mas podemos sim, sensibilizar al-
guém ao aprendizado”. O exemplo 
sempre é a melhor forma de ensi-
nar e aprender. Se rodeie de coi-
sas boas, pessoas positivas e bons 
exemplos, que certamente a vida 
conspirará ao seu favor!

Thuany Thomé 

Coaching para Mulheres
de Negócios

www.thuanythome.com

Campanha de multivacinação para crianças e 
adolescentes teve início nesta segunda-feira

Começou nesta segunda-feira, 11, 
a Campanha Nacional de Multivacina-
ção, que tem como alvo crianças de 
zero a menores de 15 anos de idade. 
A ação visa atualizar a caderneta de va-
cinação e acontece até o dia 22 de se-
tembro. As unidades de saúde de Ben-
to Gonçalves estarão disponibilizando 
vinte tipos de vacinas, entre elas as das 
hepatites A e B, BCG, varicela, sarampo, 
rubéola e caxumba.

Durante a Campanha, as unida-
des de saúde funcionarão das 7h30 às 
11h30 e das 13h30 às 17h30. Os pais 
devem levar a carteira de vacinação dos 
seus filhos para atualizar o esquema va-
cinal das crianças e dos adolescentes.

O “Dia D” de mobilização vai ocor-
rer no dia 16 de setembro, quando as 
unidades atenderão das 8h às 17h, com 
exceção das de São Valentim, Tuiuty, 15 
da Graciema, Faria Lemos, Maria Goret-
ti e Cohab II.

A UPA 24h não administrará vaci-
nas durante a Campanha. Não haverá 
unidades volantes de vacinação, nem a 
Unidade Móvel no centro.

Calendário de Vacinação
Crianças de 0 a menores de 7 

Anos
- Ao nascer:
BCG (dose única) 
- 1 mês:
Hepatite B (1ª dose) (se não tiver 

sido aplicada ao nascer)
- 2 meses:

Pentavalente (1ª dose)
Poliomielite (VIP) (1ª dose)
Rotavírus humano (1ª dose)
Pneumocócica 10 (1ª dose)
- 3 meses:
Meningocócica C (1ª dose)
- 4 meses
Pentavalente (2ª dose)
Poliomielite (VIP) (2ª dose)
Rotavírus humano (2ª dose)
Pneumocócica 10 (2ª dose)
 - 5 meses:
Meningocócica C (2ª dose) 
- 6 meses:
Pentavalente (3ª dose)
Poliomielite (VIP) (3ª dose)
- 9 meses:
Febre amarela (dose única)
- 12 meses:

Durante a Campanha, as unidades de saúde funcionarão das 7h30 às 11h30 e das 
13h30 às 17h30

Tríplice viral (dose única)
Pneumo 10 (reforço)
Meningocócica C (reforço)
- 15 meses:
Tetraviral (reforço)
Poliomielite (VOP) (1ª dose)
DTP (1º reforço)
Hepatite A (dose única)
- 4 a 6 anos:
DTP (2º reforço)
Poliomielite (VOP) (2ª dose)
Crianças e Adolescentes de 7 Anos 

a menores de 15 anos
Hepatite B
Febre amarela
Tríplice viral
dT
Meningocócica C
HPV



Cientistas identificam e tratam área 
do cérebro responsável pelas ‘vozes’ 
ouvidas por esquizofrênicos
Estudo trabalhou com mais de 50 pacientes e demonstrou respostas ao 
uso de campo magnéticos no cérebro

Pesquisadores franceses identi-
ficaram de forma precisa a área do 
cérebro responsável pela audição 
de “vozes”, relatada por muitas pes-
soas com esquizofrenia. O estudo 
financiado pelo Ministério da Saú-
de da França demonstrou a ação de 
pulsos magnéticos para melhorar a 
condição de alguns pacientes com a 
condição. O trabalho foi apresenta-
do nesta terça-feira (5), na 30ª edi-
ção do Congresso para Ciência e Tra-
tamento das Doenças do Cérebro.

“Este é o primeiro estudo con-
trolado para determinar com preci-
são uma área do cérebro, onde os 
pulsos magnéticos de alta frequên-
cia podem melhorar a audição das 
vozes”, disse a autora principal, 
Sonia Dollfus, da Universidade de 
Caen, na França.

A esquizofrenia é um problema 
grave de saúde mental com lon-
go prazo. Pessoas com a condição 
apresentam vários sintomias: delí-
rios, pensamentos confusos e aluci-
nações. Um dos mais conhecidos é a 
audição dessas “vozes”, que acome-
te 70% dos esquizofrênicos.

Os pesquisadores identifica-
ram a área do cérebro responsável 
e, depois, sugeriram a Estimulação 
Magnética Transcraniana (EMT) - es-
tímulos elétricos e magnéticos não-
-invasivos na área -- como uma for-
ma de tratar a doença.

A equipe francesa trabalhou 
com 26 pacientes que receberam os 
estímulos. Outros 33 passaram por 
placebo. Depois, os participantes do 
tratamento foram entrevistados de 
acordo com um protocolo padrão.

De acordo com o artigo, os pa-
cientes tratados receberam pulsos 
magnéticos de alta frequência por 
dois dias, com duas sessões diárias. 
Os estímulos foram direcionados 
para área específica do cérebro 
identificada no lobo temporal, a 
mesma associada ao nosso idioma.

Os participantes foram rea-

valiados após duas semanas. Os 
cientistas descobriram que 34,6% 
das pessoas que receberam a EMT 
apresentaram uma resposta signi-
ficativa, contra 9% do grupo com 
placebo.

“Vozes auditivas podem ser um 
sintoma perturbador da esquizofre-
nia, tanto para os pacientes quanto 
para as pessoas próximas a ele. Este 
é o primeiro estudo controlado que 
mostra uma melhora para essas pes-
soas, visando uma parte específica 
do cérebro com o uso de EMT de 
alta frequência”, disse Dollfus.

O estudo demonstrou a ação de pulsos magnéticos para melhorar a condição de 
alguns pacientes com esquizofrenia

Vírus da zika pode ajudar a tratar câncer no cérebro
Capacidade de “matar” células do feto deve ser direcionada aos tumores 

Os cientistas podem ter encon-
trado um uso positivo para a zika. 
Enquanto o vírus pode causar danos 
devastadores aos fetos em desenvol-
vimento durante a gravidez, pesqui-
sadores da Faculdade de Medicina 
de Washington e da Universidade da 
Califórnia acreditam que ele também 
pode ser usado para tratar glioblas-
toma, um tumor maligno que afeta o 
cérebro. O estudo foi publicado na 
última terça-feira (5) no “The Journal 
of Experimental Medicine”.

O vírus da zika é conhecido por 
infectar e matar as células do cére-
bro dos fetos, causando microcefalia 
e outras malformações. O que os 
especialistas acreditam é que esse 
mecanismo pode ser direcionado 
para os tumores. O zika poderia au-

mentar as chances de sobrevivência 
de pacientes com câncer no cérebro 
- que mata, muitas vezes, um ano 
após o diagnóstico.

“Nós mostramos que o vírus 
da zika pode matar as células do 
glioblastoma que têm tendência 
a resistir aos tratamentos atuais e 
que levam à morte”, disse Michael 
S. Diamond, professor na Faculdade 
de Medicina na Universidade de Wa-
shington e autor da pesquisa.

Apenas nos Estados Unidos, 
cerca de 120 mil pacientes são diag-
nosticados com o glioblastoma, que 
também é a forma mais comum de 
câncer no cérebro. O senador John 
McCain, por exemplo, é uma das 
pessoas com a doença, descoberta 
em julho deste ano. No Brasil, são 

120 mil casos por ano, de acordo 
com o Ministério da Saúde.

Os testes
Os cientistas testaram se o vírus 

de fato poderia matar as células-
-tronco em tumores removidos dos 
pacientes com o diagnóstico do cân-
cer maligno. Eles infectaram os can-
cros com duas cepas do zika: as duas 
se espalharam pelas células causado-
ras da doença, evitando em grande 
parte o crescimento do tumor.

A pesquisa sugere, no entanto, 
que um futuro tratamento direciona-
do usando o zika deveria ser com-
plementado com os tratamentos 
tradicionais, como a quimioterapia e 
a radioterapia. Isso é necessário por-
que o vírus ataca as células-tronco 
cancerígenas, mas ignora a maior 
parte do tumor.

“Vemos que o zika um dia será 
usado junto com terapias atuais para 
erradicar todo o câncer”, disse Mi-
lan G. Chheda, coautor do artigo e 
também professor da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Wa-
shington.

O grupo também realizou testes 
em camundongos para ver a reação 
em animais vivos. Eles injetaram o 
zika diretamente nos tumores de 
18 roedores. Outros 15 receberam 
como placebo a inserção de água 
salgada. O câncer diminuiu “signifi-
catimente”, de acordo com o estu-
do, duas semanas após a injeção do 
vírus.

O vírus da zika é conhecido por infectar e matar as células do cérebro dos fetos, 
causando microcefalia e outras malformações
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Colesterol bom pode ser prejudicial
Um novo estudo mostrou que níveis muito altos 
do colesterol HDL podem aumentar o risco de 
morte prematura

Receber do médico ou do labora-
tório a notícia de que os níveis de co-
lesterol bom, o chamado HDL, estão 
bem, é uma das maiores alegrias para 
quem preza e cuida de saúde. Mas 
quando ele está acima do normal… 
o efeito pode ser desastroso – até 
mesmo aumentar o risco de morte. 
Foi o que revelou recentemente um 
novo estudo publicado no European 
Heart Journal.

O estudo
O novo trabalho mostrou que 

níveis de até 73 miligramas por deci-
litro de sangue para os homens e 93 
para as mulheres são considerados 
adequados. No entanto, homens com 
taxa de HDL entre 97 e 115 tiveram 
36% mais risco de morrer cedo e o 
dobro do risco quando o índice era 
acima de 116. Já as mulheres com 
níveis superiores a 135 tiveram um 
risco de morte 68% maior.

O papel do HDL
“O HDL sempre foi visto como 

um fator protetor em estudos obser-
vacionais, mas se tratavam de pesso-
as com taxas naturalmente elevadas 
para outros fatores de risco associa-
dos, como pressão alta e colesterol 
ruim alto”, explicou Marcus Vinicius 
Bolivar Malachias, presidente da So-
ciedade Brasileira de Cardiologia e 

professor da Faculdade de Ciências 
Médicas de Minas Gerais.

Uma das questões apontadas é o 
fato de que existem vários subtipos 
do tipo HDL e nem todos elas são 
protetoras. Segundo o presidente da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
é possível detectar os tipos de par-
tículas presentes no colesterol HDL 
a partir de exames de sangue que 
utilizam a metodologia da ultracen-
trifugação, procedimento aplicado 
na biologia molecular. “Identificou-se 
que os subtipos benéficos, que con-
seguem fazer o transporte reverso, 
são os que  englobam a gordura do 
organismo. Os outros não”. 

Caso raro
O estudo apontou que os níveis 

elevados de HDL estão associados 
a um polimorfismo do gene CETP 
(inibidor de uma enzima ligada à 
destruição do HDL) que conduz a 
baixa, ou nula, atividade do chamado 
transporte reverso – o transporte do 
colesterol dos tecidos do corpo hu-
mano ao fígado.

Apesar dos resultados surpreen-
dentes, no recente trabalho apenas 
2,3% dos homens mostraram níveis 
de colesterol HDL acima de 97 e só 
0,3% das mulheres tinham níveis 
maiores que 135. Ou seja, não é uma 
situação tão comum.

Pílula anti-HIV também pode 
ser usada por adolescentes

Uma pílula que protege contra o 
vírus (HIV) pode ser usada com segu-
rança por homens jovens que fazem 
sexo com homens, de acordo com um 
novo estudo publicado no “JAMA Pe-
diatrics”.

Em um grupo diversificado de 
meninos adolescentes com alto risco 
de infecção pelo HIV, a profilaxia pré-
-exposição (PrEP) foi bem tolerada, 
disseram pesquisadores. A pílula, já 
disponível no Brasil, combina dois ou-
tros antirretrovirais: emtricitabina e o 
tenofovir.

A pesquisadora espera que os 
novos dados sejam enviados ao FDA, 
agência americana equivalente à Anvisa 
no Brasil. A expectativa é que a pílula 
seja aprovada para uso em mais pesso-
as mais jovens, já que hoje ela é aprova-
da para prevenção do HIV em adultos.

A droga foi aprovada pela FDA em 
2012 como a Truvada, que foi comer-
cializada pela Gilead. Os ensaios mos-
traram que o medicamento reduziu o 
risco de infecção pelo HIV em mais de 
90%, diz a Reuters.

Mas poucas evidências foram cole-
tadas sobre seu uso entre adolescentes 

e adolescentes gays e bisexuais, que es-
tão entre os que correm maior risco de 
infecção pelo HIV, segundo a agência.

De acordo com boletim epidemio-
lógico do Ministério da Saúde de 2014, 
o maior crescimento de casos de AIDS 
estava entre jovens de 15 a 24 anos. Em 
oito anos, foram quase 30 mil casos da 
doença neste grupo da população.

O estudo que avaliou o Tru-
vada emadolescentes

Para o estudo, pesquisadores 
inscreveram 78 homens jovens gays 
e bissexuais, de 15 a 17 anos, de seis 
cidades dos EUA. Os participantes não 
tinham HIV no início do estudo, mas 
estavam em alto risco de uma infecção, 
informa a Reuters.

Todos os jovens receberam uma 
sessão de aconselhamento sobre o 
risco de HIV, além de acesso a doses 
diárias de PrEP nas próximas 48 sema-
nas. No geral, 47 participantes comple-
taram o estudo. Somente ocorreram 
três eventos adversos possivelmente 
relacionados à PrEP, descobriram os 
pesquisadores.



Jornal Gazeta - terça-feira, 12 de Setembro de 201712 esporte

Atleta de Bento disputa campeonato  
mundial de rafting no Japão
Evandro Tasca compete entre os dias 3 e 9 de outubro na cidade
de Miyoshi City

O bento-gonçalvense Evandro 
Tasca vai disputar, entre os dias 3 a 9 
de outubro, o Campeonato Mundial 
de Rafting R6, na cidade de Miyoshi 
City, Japão. O atleta, que já foi cam-
peão mundial, porém na categoria 
R4 (quatro pessoas no bote), em Foz 
do Iguaçu, busca agora o título inédi-
to na categoria R6 junto com a equi-
pe Rio Abaixo Brasil, representando 
o país nas categorias Open e Master 
de Rafting no torneio. 

O atleta disputa pela segunda 
vez um torneio Mundial na modali-
dade. A equipe Rio Abaixo Brasil, que 
Tasca faz parte, através das classifica-
tórias em 2016, mais uma vez con-
quistou a oportunidade de represen-
tar o Brasil em uma competição de 
nível Mundial. Além de Tasca, outros 
dois gaúchos e quatro paulistas vão 
competir no mundial de Rafting no 
Japão pela equipe. Recentemente, 
a equipe se consagrou campeã do 
Campeonato Brasileiro R4 2017, ga-
rantindo uma vaga ao Campeonato 
Mundial de 2018, na Argentina. 

Tasca já possui uma longa ba-
gagem no Rafting. O atleta iniciou 
a trajetória na canoagem, passando 
para o Rafting em 1992, começando 
a trabalhar, em 1994, como instrutor 
em Três Coroas, pólo do esporte. 

Dois anos depois, ele, junto com a 
equipe de instrutores, realizou a pri-
meira descida no Rio das Antas, em 
Bento Gonçalves. De 2003 até 2012, 
Evandro esteve na equipe gaúcha 
Antas Anfíbios, ingressando à equipe 
Rio Abaixo Brasil em 2013, na qual 
permanece até hoje, conquistando, 
nos últimos anos, ótimos resultados. 

Visando o Mundial, Tasca está 
treinando intensamente junto com 
os seus companheiros gaúchos, al-
mejando conquistar mais uma vez 
o pódio na principal competição de 
Rafting no mundo. “Temos uma co-
municação constante, independente 
de ser Rio Grande do Sul e São Paulo, 
até porque vemos de competições 
nacionais juntos, então já temos uma 
filosofia de trabalho dentro e fora da 
água. Nosso treinamento aqui no sul 
é o mesmo treinamento deles lá em 
São Paulo”, ressalta o atleta. 

“Como já temos um histórico de 
bons resultados, estamos fazendo 
um comparativo de tempos da nossa 
equipe com uma equipe de Brotas, 
que possuem cinco títulos mundiais 
da categoria Open e são referências 
no mundo, e estamos tendo uma 
margem de tempo muito próxima à 
equipe Open. A gente faz uma rela-
ção de tempos nos últimos mundiais 

e a gente percebeu que os nossos 
tempos de treinamento proporcio-
nais estão praticamente junto com 
os tempos das potências mundiais 
hoje na categoria Master de Rafting. 
A nossa expectativa hoje de competi-
ção no Japão é chegar ao pódio e, se 
possível trazer o título da categoria 
para o Brasil”, afirma Tasca. 

A equipe inicia os treinamentos 
com a equipe completa no dia 22 
de setembro. No dia 25, a equipe 
Rio Abaixo Brasil embarca rumo ao 
Japão, onde realizarão treinamen-
tos a partir do dia 28 até o início da 
competição. As provas da categoria 
Master, na qual Evandro Tasca esta-
rá disputando, começam no dia 5 de 
outubro. 

Com o custo expressivo da via-
gem e de hospedagem no Japão, sem 
contar com subsídios do poder públi-
co e da Confederação Brasileira que 
representa a modalidade, a equipe 
busca, através da venda de camisas 
e de patrocinadores, buscar o valor 
necessário para arcar com o projeto.

Campeonato Mundial de 
Rafting R6 2017

A competição, realizada pela IRF 
(Internacional Rafting Federation) 
contará com a participação de apro-
ximadamente 25 países na disputa. 
A cada ano a competição reveza da 
categoria R4 para a categoria R6, a 
qual será disputada em 2017. Serão 
quatro dias de provas, que contabeli-
zarão pontos para conhecer a equipe 
campeã no final da competição. As 
quatro etapas contam com diferen-
tes provas: Sprint (tomada de tem-
po), Head to Head (equipes contra 
equipes - mata-mata), Slalom (balizas 
suspensas) e Downriver (Descida de 
rio em trecho longo). 

Rafting
O rafting consiste em descender 

por um rio a bordo de uma embarca-
ção a remo. Os remos são utilizados 
para nivelar e dirigir o bote enquan-
to se realiza a descida, que implica 
diversas dificuldades (as rochas que 
aparecem no caminho, as turbulên-
cias produzidas pela corrente e os 
desníveis).

O atleta, que já foi campeão mundial, porém na categoria R4 (quatro pessoas no 
bote), em Foz do Iguaçu, busca agora o título inédito na categoria R6 junto com a 
equipe Rio Abaixo Brasil

BGF é derrotado pela ALAF fora 
de casa na Liga Gaúcha de Futsal

A equipe do BGF foi derrotada 
fora de casa pela ALAF por 4 a 0, em 
partida realizada na noite de sába-
do, dia 9, em Lajeado, válida pela 
19ª rodada da Liga Gaúcha de Fut-
sal. Com o resultado negativo, os 
bento-gonçalvenses permaneceram 
na 10ª colocação com os mesmos 
17 pontos conquistados, três a mais 
que a Abelc, primeira equipe dentro 
da zona de rebaixamento. 

Encerrando a sequência de três 
confrontos em um intervalo de ape-
nas cinco dias, a equipe comandada 
por Vaner Flores entrou em quadra 
contra a ALAF, mais uma vez atuan-
do fora de casa. Nos primeiros mi-
nutos, a equipe da casa dominou a 
partida, conseguindo boas oportu-
nidades de gol. O placar foi aberto 
aos 12 minutos com Vitão e, logo 
em seguida, Vini Scola ampliou. 
Sem efetividade ofensiva, o BGF 
pouco proporcionou perigo ao gol 
adversário na primeira etapa, termi-
nando com placar de 2 a 0 para a 
equipe de Lajeado.

Na etapa final, o BGF pressio-
nou a ALAF visando diminuir a van-
tagem dos donos da casa. Apesar 

das tentativas, a equipe não conse-
guiu balançar as redes. A partir dos 
12 minutos, Vaner Flores colocou 
goleiro linha em busca do gol, en-
tretanto a equipe bento-gonçalven-
se não conseguiu quebrar a forte 
defesa adversária. Aproveitando a 
tentativa falha dos visitantes com 
o goleiro linha, o goleiro Basílio 
aumentou o placar da partida. Aos 
15 minutos, após passe errado de 
Kevin, Magui aproveitou e ampliou 
a vantagem. No final, o BGF teve a 
chance de diminuir em tiro livre, 
mas Fernandinho parou na boa de-
fesa do goleiro, terminando o jogo 
com placar de 4 a 0 para a ALAF. 

O BGF volta a jogar em suas 
dependências no próximo sábado, 
dia 16, às 20h, no Ginásio Municipal 
de Esportes, recebendo a equipe da 
ATCEL de Caxias do Sul, lanterna da 
competição, a qual já está matema-
ticamente rebaixada à Série Prata.

19ª rodada:
Assoeva 9 x 0 SASE
América 0 x 3 ACBF
ALAF 4 x 0 BGF
ASIF 4 x 3 AES
Abelc x Atlântico
ATCEL x Guarany

A equipe do BGF foi derrotada fora de 
casa pela ALAF por 4 a 0, em partida 
realizada na noite de sábado, dia 9

ACBF vence o América em Tapera

A Associação Carlos Barbosa de 
Futsal (ACBF) venceu mais uma fora 
de casa pela Liga Gaúcha. Na noite de 
sábado, o time laranja foi até a cidade 
de Tapera e com os gols no segundo 
tempo venceu o América por 3x0.

Apesar da intensa movimentação 
de ambas as equipes na primeira eta-
pa, as redes não balançaram. A chance 
mais clara foi do time da casa que che-
gou a colocar uma bola na trave.

Porém, no segundo tempo, a 
ACBF voltou disposta a decidir a par-
tida e começou a mudar o rumo da 
partida, aos 2 minutos, quando Kevin 
passou para Marlon abrir o placar. Aos 
14, Alemão recuperou a bola na defe-
sa, partiu para o contra-ataque e pas-
sou para Felipe Valério finalizar para o 

gol: 2x0. No final, o América passou 
a jogar com goleiro-linha e, aos 19, 
João recuperou a bola, viu o gol vazio 
e chutou para fazer o terceiro.

A ACBF chegou aos 38 pontos e 
permanece na terceira colocação da 
Liga Gaúcha. O próximo jogo será na 
terça-feira, às 19h, contra a ALAF, em 
Carlos Barbosa.

Oitavas de final da LNF
Após os confrontos da última ro-

dada da Liga Nacional de Futsal (LNF), 
a ACBF conheceu o seu adversário 
nas oitavas de final. O time laranja 
enfrentará o Minas e o primeiro jogo 
será em Belo Horizonte. A partida de 
ida já deve ocorrer no próximo final 
de semana.

Na noite de sábado, o time laranja foi até a cidade de Tapera e com os gols no 
segundo tempo venceu o América por 3x0

O time laranja segue na terceira colocação da 
Liga Gaúcha com 38 pontos

Atletas de academia conquistam bons
resultados em desafio de Jiu Jitsu
Evento foi realizado na cidade de Nova Prata, no último final de semana

No último domingo, dia 10, atle-
tas de uma academia de Bento parti-
ciparam do 1º Desafio Silver Fight 
de Jiu Jitsu, competição realizada na 
Praça da Bandeira, no município de 
Nova Prata. O evento contou com 
lutas casadas com duração de 20 mi-
nutos e com objetivo de finalização. 

Ao todo, participaram da com-
petição nove atletas representando 
a equipe da academia, com seis atle-
tas subindo ao pódio do torneio de 
Jiu Jitsu. Pela Garra Team de Bento 
Gonçalves, Douglas Ramos e Dou-
glas de Andrade se consagraram 
campeões da competição. Também 
subiu ao pódio do evento a atleta 
Daniela Ceconi, da ACBJJ de Bento 

Gonçalves. 

Campeões Desafio Silver 
Fight de Jiu Jitsu:

João Pedro Lacerda de Lima 
(Garra Team Nova Prata) - finalização

Cláudio Colle (Garra Team Nova 
Bassano) – primeira pontuação

Felipe Dall”Agnol (Garra Team 
Nova Prata) – finalização

Douglas Ramos (Garra Team 
Bento Gonçalves) – finalização

Douglas de Andrade (Garra Team 
Bento Gonçalves) – finalização

Marcelo Rosseto (Garra Team 
Guaporé) – primeira pontuação

Daniela Ceconi (ACBJJ) – finali-
zação

O evento contou com lutas casadas com 
duração de 20 minutos e com objetivo 
de finalização 
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Primeiro lote de inscrições na Sparkling 
Night Run encerra neste domingo
Nesta segunda-feira, 11, entrou em vigor o
segundo lote, com valor de R$ 120, mais taxa 
de conveniência

Quem quiser garantir presença 
na Sparkling Night Run precisa, lite-
ralmente, correr. No domingo, 10 de 
setembro, encerra-se o primeiro lote 
de ingressos para a corrida noturna 
mais charmosa da Serra. As inscri-
ções (R$ 98 + taxa de conveniência) 
devem ser feitas através do site do 
evento www.sparklingnightrun.com.
br.

A partir do dia 11, entra em vi-
gor o segundo lote, com valor de R$ 
120, mais taxa de conveniência. Par-
ticipantes com mais de 60 anos têm 
50% de desconto.

Com duas modalidades de per-
curso – 5km e 10km –, a Sparkling 
Night Run percorrerá algumas das 
vias mais importantes de Bento Gon-

çalves na noite de 11 de novembro, 
às 20h30min. Por ser percorrido à 
noite, o trajeto acaba sendo uma 
oportunidade para apreciar com 
outro olhar monumentos como as 
igrejas Santo Antônio, Cristo Rei e 
São Bento e o Museu Municipal ilu-
minados. Os pontos de partida e de 
chegada serão na prefeitura e, ao fi-
nal da prova, os participantes serão 
recebidos com atrações especiais.

A Sparkling se constitui não ape-
nas de uma corrida, mas de uma ex-
periência. É uma chance única para 
aliar esporte, turismo e entreteni-
mento à boa mesa da Serra – ao final 
da prova, pode-se repor as energias 
com um prato de massa e ainda cur-
tir uma taça de espumante.

A partir do dia 11, entra em vigor o segundo lote, com valor de R$ 120, mais taxa 
de conveniência. Participantes com mais de 60 anos têm 50% de desconto

Resultados da 1ª rodada do Municipal 
de Futebol de Salvador do Sul
Jogos foram realizados neste último domingo

O Municipal de Salvador do 
Sul, uma das competições mais for-
tes da região, realizou sua abertura 
com muitos gols neste domingo, 
dia 10.

A 2ª rodada está agendada para 
o próximo domingo, dia 17. 

Foram cinco jogos por cada 
categoria: veteranos, aspirantes e 
titulares:

Veteranos
São José 0 x 1 Campestre
União 2 x 1 Julinho
Fluminense 0 x 1 Botafogo

São Pedro 2 x 3 Juventus
SUS 2 x 0 Amizade
Aspirantes
São José 1 x 5 Campestre
União 2 x 3 Julinho
Fluminense 3 x 1 Botafogo
São Pedro 3 x 1 Juventus
SUS 4 x 4 Amizade
Titulares
São José 4 x 3 Campestre
União 4 x 2 Julinho
Fluminense 1 x 2 Botafogo
São Pedro 1 x 2 Juventus
SUS 3 x 1 Amizade

Bento recebe circuito ciclístico 
no próximo dia 8 de outubro

No dia 8 de outubro acontece em 
Bento Gonçalves Circuito Ciclistico 
que acontece no município no dia 8 de 
outubro, com expectativa de chegar a 
marca de 900 inscritos, entre profissio-
nais ligados ao setor do transporte e 
público em geral.

“Temos o orgulho de receber, em 
nossa cidade, um evento desse porte, 
única etapa gaúcha de um projeto de 
abrangência nacional promovido pelo 
SEST SENAT. Essa será, sem dúvida, 
uma oportunidade especial para traba-
lharmos junto à sociedade o incentivo 
para a adoção de hábitos que tragam 
mais qualidade de vida”, disse o dire-
tor da unidade, Eduardo Caleffi.

O desafio de Bento tem dois per-
cursos: de 7 km para adultos, com 
largada e chegada na rua Presidente 
Costa e Silva (na Rua Coberta, junto à 
Casa das Artes), percorrendo as vias do 
perímetro entorno, e de 2 km, na mo-
dalidade Kids. A programação inicia Às 

8h, com concentração, no local, até a 
largada da prova, marcada para as 9h. 
“Além do passeio, teremos uma série 
de atrações para quem deseja apro-
veitar uma manhã especial com toda 
família”, adianta o coordenador de 
promoção social do Sest Senat, Mauro 
Daleve.

As inscrições já estão abertas e 
seguem até o dia 29 de setembro, com 

vagas limitadas (60% reservadas para 
os profissionais do segmento e 40% 
disponibilizadas À comunidade em 
geral). Para os trabalhadores do trsn-
porte e seus dependentes cadastrados 
no sistema Sest Senat a participação 
é gratuita. Nos demais casos, o custo 
individual é de R$ 30. A inscrição da di-
reito a um kit composto por camiseta, 
boné e bolsa para o bike”, afirma.

A expectativa dos organizadores é de ter aproximadamente 900 inscritos

Liga Municipal de Futsal tem 
jogos nesta terça-feira
Jogos abrem a 3ª rodada da competição

A Liga Municipal de Futsal de 
Bento Gonçalves volta a ser disputa 
com jogos da 3ª rodada, nesta terça-
-feira, dia 12, depois da última quin-
ta, feriado de 7 de setembro, ter feito 

uma pausa na competição.
A competição abre a 3ª rodada, 

com a categoria feminina em jogo 
único e pelo masculino com duelos 
da Chave “A”.
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Veículo furtado no bairro Planalto
Um veículo foi furtado em 

frente a uma casa de festas, na 
Rua Olinto de Oliveira Freitas, no 
bairro Planalto, no domingo (10).

Segundo o proprietário, ele 
deixou o veículo, um GM/Ka-
dett, com placas de Farroupilha, 

às 00h30 no local. Por volta das 
4h30, quando foi sair, percebeu o 
furto.

O veículo foi recuperado às 
17h20, estacionado na via, na Rua 
Flamínio Razera, no bairro Fenavi-
nho.

Veículo furtado em Pinto Bandeira
Uma mulher foi vítima de furto 

em Pinto Bandeira, na manhã de do-
mingo (10).

Segundo o registro de ocorrên-
cia, ela estacionou o veículo, um Mer-
cedes Benz, com placas de Farroupi-

lha, na Rua 7 de Setembro, em frente 
ao cemitério e entrou no local.

Lá, percebeu que um vulto pu-
xou-lhe a bolsa, na qual estavam do-
cumentos e a chave do carro. Ao sair, 
notou o furto do veículo.

Carga com 450 mil maços de cigarros 
contrabandeados é apreendida na BR-470

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e a Brigada Militar (BM) em 
ação conjunta, apreenderam no tar-
de de sexta-feira (08), na BR-470, em 
Bento Gonçalves, um caminhão e 
um veículo carregados com cigarros 
contrabandeados do Paraguai.

O veículo, um Renault/Scenic 
com placas Cascavel/PR, e o Cami-
nhão, um Axor 2540, com placas de 
Formosa do Oeste/PR foram aborda-
dos durante uma Operação do feria-
do da Independência.

Na carreta foram encontrados 
mais de 450 mil maços de cigarros 
que tinham como destino a região 
metropolitana. Os condutores, dois 
homens de 30 e 32 anos, foram pre-
sos em flagrante e a carga avaliada 
em R$2.250,000,00 e os veículos fo-
ram apreendidos.

Carga tinha como destino a região metropolitana

Mercadoria estava avaliada
em R$2.250,000,00

Veículo furtado é recuperado 
no bairro Barracão

Um veículo GM/Chevette, com 
placas IAT-0809, de Garibaldi, que 
se encontrava em situação e fur-
to, foi recuperado na manhã de 
segunda-feira (11), na Rua Elias 

Tadeu Dall’Onder, no bairro Barra-
cão.

Segundo a Brigada Militar, o 
automóvel foi encontrado abando-
nado na via.

Veículo abandonado estava em situação de furto

Condutor colide contra poste 
e deixa bairro sem luz

Um condutor de 31 anos, de 
um veículo Tempra, colidiu contra 
um poste na madrugada de sábado 
(09), na Rua Antônio Michelon, no 
bairro Santa Rita.

O fato fez com que o bair-
ro ficasse temporariamente sem 

energia elétrica. A Brigada Militar 
compareceu ao local e fez o tes-
te de etilômetro no homem, que 
resultou em 0,74 miligramas de 
álcool/l.

Ele foi preso em flagrante a a 
fiança estipulada foi de R$ 1500.

Casal assaltado no bairro Centro
Um casal foi assaltado por vol-

ta das 5h30 de sábado (09), na Rua 
Júlio de Castilho, no Centro.

O casal parou próximo à pra-
ça Vico Barbieri e foi abordado por 
um indivíduo em uma motocicleta, 

que os ameaçou e anunciou o as-
salto.

A vítima, assustada, entregou 
a bolsa, onde estava seu celular, de 
marca Samsung, um molho de cha-
ves e documentos.

Casa arrombada e furtada no 
bairro Cembranel

Uma casa foi furtada e arrom-
bado na Rua Liberato Pereira, no 
bairro Cembranel, no dia 5 de se-
tembro, mas o registro foi feito so-
mente no sábado (09).

Segundo o proprietário da re-
sidência, a porta dos fundos foi ar-
rombada. Foram furtados um apa-
relho celular Motorola e R$ 150,00 
em dinheiro.

PRF divulga balanço da Operação Independência na BR 470
A Delegacia da Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) aplicou 209 multas du-
rante a Operação da Independência, 
entre a quarta-feira (06) e domingo 
(10) .

A infração mais recorrente foi o 
excesso de velocidade onde 132 con-
dutores foram flagrados pelo radar. 
Ainda, quatro motoristas foram fla-

grados no teste do etilômetro. Mais 
de 200 veículos e pessoas foram abor-
dados e fiscalizados.

Seis acidentes foram atendidos 
ao todo pela PRF. Nas ações de en-
frentamento à criminalidade, foram 
presas seis pessoas durante a opera-
ção. Seis veículos foram removidos e 
dois veículos foram apreendidos. 209 multas foram aplicadas
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Comerciante de Bento sequestrado e assaltado
Um comerciante de 28 anos 

saía de casa junto com o sobri-
nho, em Garibaldi, na tarde de sá-
bado (09), em um veículo Fusion, 
quando foram abordados por um 
homem armado de revólver.

O criminoso foi até o banco 
do carona, onde estava o adoles-
cente e ordenou que as vítimas 
ficassem quietas. Ele disse que 

estava monitorando o empresá-
rio há três meses e que queria um 
malote de dinheiro que estava no 
estabelecimento comercial da ví-
tima, localizado na Rua Saldanha 
Marinho, no centro de Bento.

A vítima foi obrigada a diri-
gir até o local, sob ameaça, esta-
cionar e pegar o valor. Depois, o 
assaltante ordenou que o comer-

Jovem assassinado a tiros no Eucaliptos
Um jovem foi morto a tiros na 

madrugada deste domingo (10), na 
Rua Ari da Silva, no bairro Eucalip-
tos. O corpo estava abandonado em 
um terreno baldio. A Brigada Militar 
foi acionada e o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (SAMU) 
constatou o óbito. A identificação 
da vítima, que estava sem documen-
tos, foi feita pelo Instituto Geral de 
Perícias (IGP) e o corpo de Mateus 
Alves, de 21 anos, foi reconhecido 
pela mãe. Este é o 18° homicídio de 
2017 em Bento Gonçalves.

Mateus Alves, de 21 anos,
foi morto a tiros

Homicídio foi na Rua Ari da Silva, no 
bairro Eucaliptos

Incêndio em empresa de móveis 
na Linha Salgado

Uma empresa de móveis, locali-
zada na Linha Salgado, pegou fogo 
na noite de quinta-feira (07). As cha-
mas puderam ser vistas de vários 
bairros distantes.

A Multicenter Móveis foi atin-
gida pelo sinistro em um dos pavi-
lhões, o outro que abrigava maqui-
nário e móveis prontos conseguiu 
ser isolado e preservado. 

Segundo o Corpo de Bombei-
ros, o fogo levou cerca de sete ho-

Ainda não há informações sobre a causa 
do incêndio

Fogo demorou cerca de sete 
horas para ser controlado

ras para ser controlado, com 70 mil 
litros de água em três caminhões. 
Ninguém ficou ferido. Ainda não 
há informações sobre a causa do 
incêndio, que será investigada pelo 
2º Distrito Policial.

Entregadores de lanche assaltados no Ouro Verde
Dois entregadores de lanches 

foram assaltados na Rua Bramante 
Mion, no Bairro Ouro Verde, na noi-
te de domingo (10). 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, um jovem de 18 anos 
e o tio dele, de 34 anos, estavam 

entregando lanches por volta das 
22h50, mas não tinham o endereço 
fixo, apenas um ponto de encontro.

Ao chegar no local, eles foram 
chamados por dois homens, que 
saíram de um condomínio residen-
cial. Um deles, estava com uma tor-

nozeleira eletrônica. 
Os homens, que estavam ar-

mados com revólver, anunciaram 
o assalto. Foram roubados docu-
mentos, aparelho celular Samsung, 
R$50, documentos, um pastel e 
cerveja.

Bento-gonçalvense morre
afogado em Santa Catarina

Diogo Michelon, de 41 anos, 
morador de Bento Gonçalves, mor-
reu afogado em São João do Sul, 
em Santa Catarina, depois de sofrer 
um acidente no rio na localidade de 
Barrinha, na quinta-feira (07).

Michelon estava pescando com 
um amigo, quando a lancha colidiu 
em um barranco e virou. O Corpo 
de Bombeiros e uma equipe da Ma-
rinha realizaram as buscas por ele 
desde o dia da colisão. O amigo, 
Jéferson Rizzon, de 35 anos, conse-
guiu nadar até a margem.

O corpo do bento-gonçalvense 

Corpo de Bombeiros e Marinha realizaram buscas por Diogo

Diogo Michelon, de 41 anos, deixa
a esposa grávida de seis meses

foi encontrado na manhã de sábado 
(09). Ele deixa a esposa grávida de 
seis meses.

ciante conduzisse até o trevo da 
Telasul, onde desembarcou em 
uma parada de ônibus próximo a 
ponte do trem, mandou o adoles-
cente baixar a cabeça e a vítima a 
fazer o retorno pelo mesmo cami-
nho se não iria atirar.

O malote, dois aparelhos ce-
lulares, cartões de crédito e docu-
mentos foram roubados na ação.

Jovem é assaltado e agredido 
no  bairro São Bento

Um jovem foi assaltado e 
agredido na saída de um shop-
ping, na Rua Senador Salgado Fi-
lho, no bairro São Bento, na ma-
drugada de sábado (09).

Segundo o registro policial, 
o rapaz, de 18 anos, foi aborda-

do por um grupo de cerca de 10 
indivíduos que o agrediram com 
chutes e socos.

Depois, eles roubaram uma ja-
queta e um celular Moto G. A víti-
ma ficou com diversos hematomas 
no corpo.



Programação válida de 13/09/2017 a 
07/09/2017. 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

Polícia Federal: A Lei É 
para Todos
(2D - Duração 1h47min/ Drama/ 
Nacional) Todos os dias - 14, 16:30h, 
18:50h, 21:15h - Dublado

Sala 02
Emoji - o Filme (3D) 
(Duração 1:26h / Animação/Aven-
tura/Comédia - Livre) Todos os dias 
- 14h, 16:30h, 18:50h Dublado
Textopolis é a cidade onde os Emojis 
favoritos dos usuários de smartpho-
nes vivem e trabalham. Lá, todos 
eles vivem em função de um sonho: 
serem usados nos textos dos huma-
nos. Todos estão acostumados a ter 
somente uma expressão facial - com 
exceção de Gene, que nasceu com 

um bug em seu sistema, que o per-
mite trocar de rosto através de um 
filtro especial. Determinado à se tor-
nar um emoji normal como todos os 
outros, eles vai encarar uma jornada 
fantásticas através dos aplicativos de 
celular mais populares desta geração 
- e no meio do caminho, claro, fazer 
novos amigos.

A Torre Negra (2D)
(Duração 1h35min/ Drama-Guerra/ 
14 anos)
Todos os dias - 21:15h Dublado 
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 perseguição ao poderoso 
Homem de Preto (Matthew McCo-
naughey), passagens entre tempos 
diferentes, encontros intensos e con-
fusões entre o real e o imaginário. 
Baseado na obra literária homônima 
de Stephen King.

Shopping Bento
Sala 01

Lino - Uma Aventura de 
Sete Vidas
(3D) (Duração 1h33min/ Aventura-
-Animação/ Livre) Todos os dias - 
14h - Dublado 
Sessão extra: 07/09 - 11h - Dublado 
- 3D
Lino trabalha como animador de fes-
tas, mas não aguenta mais ter que 
suportar todos os maus tratos feitos 
pelas crianças, que zombam dele por 
trabalhar com uma ridícula fantasia 
de gato gigante. Determinado a mu-
dar sua vida, ele contrata os serviços 
de um feiticeiro, mas, inesperada-
mente, a magia acaba sendo um tiro 
no pé e Lino se transforma justamen-

12 de Setembro de 2017 - Edição 3147
Circulação nas terças e sextas

te em um felino enorme.
It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/Dra-
ma 18 anos) Todos os dias - 18:15h, 
21h - Dublado
Um grupo de sete adolescentes de 
Derry, uma cidade no Maine, formam 
o auto-intitulado “Losers Club” - o 
clube dos perdedores. A pacata rotina 
da cidade é abalada quando crianças 
começam a desaparecer e tudo o que 
pode ser encontrado delas são partes 
de seus corpos. Logo, os integrantes 
do “Losers Club” acabam ficando face 
a face com o responsável pelos cri-
mes: o palhaço Pennywise.

Sala 02
It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/Dra-
ma 18 anos) Todos os dias - 13:45h 
Dublado - 16:30h Legendado 
Sessão extra: 07/09 - 11h - Dublado 
- 2D

Lino - Uma Aventura de 
Sete Vidas
(2D) (Duração 1h33min/ Aventura-
-Animação/ Livre) Todos os dias - 
19:10h - Dublado 

Annabelle 2 - A Criação do 
Mal
(2D - Duração 1h50/ Terror  - 14 
anos) -  Todos os dias - 21h - Dubla-
do 
Anos após a trágica morte de sua 
filha, um habilidoso artesão de bone-
cas e sua esposa decidem, por cari-
dade, acolher em sua casa uma freira 
e dezenas de meninas desalojadas 
de um orfanato. Atormentado pelas 
lembranças traumáticas, o casal ain-
da precisa lidar com um amendronta-
dor demônio do passado: Annabelle, 
criação do artesão.


