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Depois de 25 anos, Bento em 
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Um dos principais festivais de dança do Brasil, que reuniu 140 mil bailarinos de mais de 20 países,
contribuindo para a promoção da dança como expressão artística, sofre com a falta de
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Opinião da Gazeta
Mais de seis mil empresas devedoras e a 

prefeitura contratando CCs
 Apesar do número de empresas 

que não conseguem saldar seus im-
postos com o município ser menor do 
que  2016, os valores são substancial-
mente maiores neste ano.

Segundo dados da Secretaria 
de Finanças, 6.269 pessoas jurídi-
cas devem ao município até 31 de 
agosto deste ano, sendo que o va-
lor da dívida acumulada  totaliza em 
R$136.684.623,88.

Em 2016 o número de empresas 
devedoras ficou um pouco acima:  
6.307 pessoas jurídicas inadimplen-
tes, mas o total da dívida foi menor, 
fechando em R$ 112.025.866,23. Já 
em 2015, foram 5517 pessoas jurí-
dicas devedoras com uma dívida de 
mais de metade do valor atual, em R$ 
64.027.472,33.

Em agosto deste ano a prefeitura 
ajuizou oito bancos devedores, que 
juntos totalizou R$ 80 milhões em dí-

vidas. Ou seja, oito instituições ban-
cárias concentram metade da dívida 
que mais de 6.200 pessoas jurídicas.

Por outro lado, apesar da crise, 
305 novas empresas abriram entre 
julho e setembro e em oito meses o 
número de novos empreendimentos 
já é 6,08% superior a 2016. Este é o le-
vantamento feito pela jornalista Gia-
na Milani para a reportagem de capa 
desta edição.

Já o gestor do município não pa-
rece estar preocupado com as maze-
las que os inadimplentes acarretam e 
continua contratando cargos em con-

fiança (só no último mês foram mais 
12), como se não houvesse amanhã.

Talvez os olhos dele estejam vol-
tados ao Piratini, fazendo dupla com 
o bonitão ex-prefeito de Pelotas ( que 
também não emplacou uma gestão 
elogiável), e pensando em descum-
prir a promessa gravada na primeira 
reunião almoço do ano do Centro da 
Indústria e Comércio, quando chacoa-
lhou as bochechas para enfatizar que  
cumpriria “até o último dia de seu 
mandato”. Nada como um dia atrás 
do outro para comprovar a força da 
palavra de um homem.
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Considerado um dos principais 
festivais de dança do país no gênero, 
o Bento em Dança já reuniu nesses 25 
anos mais de 140 mil bailarinos de 
mais de 20 países, contribuindo para 
a promoção da dança como expres-
são artística, além de estimular a inte-
gração de povos e culturas. A cidade 
de Bento Gonçalves vai ser embalada 
até o dia 14, por 627 coreografias, 
18 oficinas e aproximadamente 6 mil 
bailarinos.

Serão cerca de 50 horas de 
apresentações em oito noites de es-
petáculos, todas abertas ao público 
com ingresso a R$ 20. Estudantes e 
idosos pagam meia-entrada. O ballet, 
nos gêneros Clássico de Repertório 
e Neoclássico e Clássico Livre reúne 
o maior número de inscrições com 
cerca de 300 coreografias. Jazz, Es-
tilo Livre, Técnicas Contemporâneas 
de Dança, Danças Populares, Danças 
Urbanas e Sapateado completam a re-
lação de gêneros da dança.

Uma das novidades desta edição 
é o início das competições já na pri-
meira noite. Cícero Gomes, primeiro 
bailarino do Theatro Municipal do 
Rio de Janeiro, e a solista Melissa 
Oliveira, serão atração na abertura 
dançando Cisne Negro. No último dia 
do festival, 14, acontece a Gala de En-

Bento em Dança faz sua última edição depois de  25 anos
Evento acontece até dia 14, apresentando 18 oficinas e 627 coreografias

Coreografias: 627
Horas de espetáculos: 50h 
em oito noites
Bailarinos: mais de 6 mil
Países: Argentina, Brasil, 
Chile, Itália, Uruguai e Vene-
zuela
Oficinas: 18
Horas de aulas: 69h

Números do 25º 
Bento em Dança

Quando? 7 a 14 de outubro 
de 2017
Onde? Pavilhão E do Parque 
de Eventos de Bento Gonçal-
ves
Horário dos espetáculos 
(concursos): a partir das 18h
Valor do ingresso: R$ 20
Venda: local do evento

Serviço

Presidente anuncia última 
edição do Bento em Dança

A presidente do Bento em Dança, Erci 
Grapiglia, anunciou em pronunciamen-
to oficial, que 2017 é o último ano que 
Bento Gonçalves realiza o festival. O 
motivo, segundo ela, é a falta de apoio. 
“Chegou a hora de eu parar. Dediquei 25 
outubros da minha vida, deixando minha 
família de lado, para promover o nome 
de Bento Gonçalves. E hoje, o Bento 
em Dança é um dos principais festivais 
de dança do Brasil, mas que sofre com 
a falta de incentivo que se repete ano 
após ano e que, tornou-se insuportável 
e impossível de continuar. Infelizmente 
esta é uma realidade que deixa a família 
da arte da dança muito triste.
Muitas escolas se preparam o ano todo 
para participar do festival. A expectativa 
é muito grande, seja para o concurso, 
seja para as oficinas. A troca de infor-
mações, a oportunidade de aperfeiçoa-
mento, o contato com grandes professo-
res, é tudo muito rico e transformador, 
mas que precisa de estrutura, de apoio, 
de investimento.
Quando criamos o Bento em Dança, 
em 1992, sabíamos que não seria fácil. 
Com a dança, transformamos este lugar 
num ambiente em movimento, onde o 
amor por esta arte foi capaz de reunir 
gente de todos os estilos, independente 
de sexo, raça, religião ou classe social.
Somos meros espectadores e compar-
tilhamos de uma paixão que emociona, 
transforma, realiza. Mais de 140 mil 
bailarinos já passaram pelo Bento em 
Dança, vindos de mais de 20 países. É 
uma população que supera o número de 
habitantes de Bento Gonçalves. Aqui, 
muitos chegaram como alunos e se tor-
naram professores ou grandes bailari-
nos. Cada um foi crescendo junto com o 
evento. E este talvez seja o grande mé-
rito do Festival, que segue promovendo 
a arte da dança e oportunizando o aper-
feiçoamento pessoal e profissional.
Enfim, trouxemos para Bento Gonçalves 
uma Festival de emoções, de arte, de 
cultura, de intercâmbio, de civilização. 
Uma arte que infelizmente está muito 
distante do nosso dia a dia, mas que 
com persistência conseguimos manter 
durante este período, apesar da falta de 

apoio necessário.
Apaixonados pelo mundo da dança, 
trouxemos para cá um festival de 
danças que pudesse preencher esta la-
cuna na cultura da cidade, uma lacuna 
que carece de arte na sua forma de ex-
pressão mais autêntica. Se as luzes do 
palco do Bento em Dança se apagarem, 
não é por desejo nosso, mas simples-
mente pela falta de incentivo”.

cerramento com a apresentação dos 
grandes vencedores, um espetáculo 
para quem aprecia a arte. Para a pre-
sidente do Bento em Dança, Erci Gra-
piglia, o festival celebra a pluralidade 
cultural e dá voz à dança.

“Nesses 25 anos, ajudamos a 
transformar alunos em grandes bai-
larinos, viabilizamos intercâmbios 
que transformaram a vida de muitos 
estudantes e promovemos a dança 
como uma expressão artística. E fize-
mos tudo isso por amor à arte, por 
compreender que através da dança 

é possível comunicar, emocionar, in-
teragir”.

Durante o dia, também no Pavi-
lhão E, milhares de bailarinos se dedi-
cam ao aperfeiçoamento profissional 
em oficinas ministradas por 13 pro-
fessores especializados em diferentes 
áreas. Serão 69 horas de aulas numa 
maratona que reúne técnica, sensibi-
lidade, habilidade, dedicação e muito 
treino.

A programação inicia às 9h e 
segue até às 16h com oficinas em 
espaços simultâneos montados espe-
cialmente para proporcionar aos bai-
larinos, além do contato com grandes 
nomes da dança, a oportunidade de 
evoluir tecnicamente. As inscrições 
para oficinas ainda estão abertas e 
podem ser feitas pelo site www.ben-
toemdanca.com.br. No dia 14 não ha-
verá oficinas.

No último dia do festival, dia 
14, acontece a Gala de Encerramento 
com a apresentação dos grandes ven-
cedores, um espetáculo para quem 
aprecia a arte.

Para a coordenadora geral do 
Bento em Dança, Erci Grapiglia, o 
festival celebra a diversidade cultural 
e dá voz à dança. “Nesses 25 anos, 
ajudamos a transformar alunos em 
grandes bailarinos, viabilizamos in-
tercâmbios que transformaram a vida 
de muitos estudantes e promovemos 
a dança como uma expressão artís-
tica. E fizemos tudo isso por amor à 
arte, por compreender que através da 
dança é possível comunicar, emocio-
nar, interagir”.

Mostra Aberta
Este ano, a Mostra Aberta acon-

tecerá em dois pontos da cidade. Nos 
dias 8, 9, 10 e 11, a partir das 15h, as 
apresentações serão simultâneas na 
Via Del Vino, no centro da cidade, e 
no 2º andar do Shopping L’América. 
Em caso de chuva, a mostra do centro 
será cancelada. No shopping, haverá, 
ainda, espetáculos no dia 13, também 
a partir das 15h.

 Ercy Grapiglia: “Chegou a hora de 
eu parar. Dediquei 25 outubros da 
minha vida, deixando minha família de 
lado, para promover o nome de Bento 
Gonçalves. E hoje, o Bento em Dança 
é um dos principais festivais de dança 
do Brasil, mas que sofre com a falta de 
incentivo que se repete ano após ano e 
que, tornou-se insuportável e impossível 
de continuar.”
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Mais de seis mil empresas devem ao município
Número é menor que total em 2016, mas dívida já é maior. Os bancos somam mais da medade do valor devido

O número de pessoas jurídicas 
que devem ao município é de 6269, 
segundo a Secretaria de Finanças. 
O levantamento corresponde até o 
período de 31 de agosto e o valor 
da dívida acumulada já totaliza em 
R$136.684.623,88.

De acordo com a secretária da 
pasta, Mariana Largura, a noção real 
de queda ou aumento da inadim-
plência só poderá ser percebida 
com o fechamento do ano, mas já 
dá para se ter uma noção com os 
dados prévios.

A inadimplência das empresas, 
por exemplo, teve um alto cres-

cimento em todo o ano de 2016, 
quando foram registradas 6307 
pessoas jurídicas devedoras, pou-
co mais do que nos primeiros oito 
meses de 2017. No entanto, o mon-
tante em doze meses foi menor em 
mais de R$20 milhões em relação a 
este ano, fechando a dívida em R$ 
112.025.866,23.

2015 teve metade de dívida
Há dois anos o cenário no mu-

nicípio era outro. 2015 fechou com 
5517 pessoas jurídicas devedoras, 
mas a dívida era metade do valor 
atual (R$ 64.027.472,33). Ou seja, 

o número de inadimplentes cresceu 
aproximadamente 14% entre 2015 e 
2016, e o valor da dívida ativa au-
mentou em 75% no período.

Para Mariana, a causa deste 
aumento reflete a crise econômi-
ca que o Brasil enfrenta desde o 
final de 2014, que se agravou em 
2015 e refletiu no ano seguinte. 
“O que também pode ser verifica-
do pela queda do Produto Interno 
Bruto (PIB) e pelo crescimento do 
desemprego. Além do aumento da 
busca por serviços públicos, princi-
palmente nas áreas da saúde edu-
cação, com a população deixando 
de pagar planos de saúde e escolas 
particulares, passando a utilizar es-
ses serviços”, avalia.

305 novas empresas
abriram no município no 
terceiro trimestre

Apesar da inadimplência das 
pessoas jurídicas, o terceiro trimes-
tre de 2017 teve um saldo positi-
vo na abertura de novas empresas 
em Bento Gonçalves. Entre julho 
e setembro 305 novos empreendi-
mentos foram abertos, sendo que 
66,5% são do setor de prestação de 
serviços, 17,4% do comércio, 4,9% 

autônomos, 2% de indústrias, 8,5% 
comércio com prestação de serviços 
e 0,7% de indústrias com prestação 
de serviços.

Já no primeiro semestre o total 
de empresas abertas foi de 742. De 
janeiro a agosto foram instalados 
884 novos empreendimentos que 
significa um crescimento de 6,08% 
em relação a 2016.

Prefeitura ajuizou bancos 
em agosto

No início de agosto, a Prefeitura 
ajuizou ações de cobrança contra os Dívida de pessoas jurídicas ao município já são o dobro do que em 2015

principais bancos instalados na ci-
dade, considerados os maiores de-
vedores de impostos municipais. 
A dívida ativa era de cerca de  R$ 
80 milhões de tributos municipais, 
como o Imposto sobre Serviços 
(ISS). Mesmo sendo menor que a 
dívida das pessoas jurídicas, o va-
lor concentrava a dívida em oito 
bancos, sendo eles:  Bradesco, 
Santander, HSBC, Banco do Brasil, 
Banrisul, Itaú, Sicredi e Caixa Eco-
nômica Federal. O maior devedor 
na época era o Banrisul, com R$ 
30.296.467,35 de inadimplência.

Secretária acredita que crise financeira que assola o país é responsável pela inadimplência
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Está aberta a consulta ao quinto lote da restituição 
do Imposto de Renda deste ano

A Receita Federal abriu nesta 
segunda-feira, dia 9, as consultas 
ao quinto lote de restituição de Im-
posto de Renda Pessoa Física (IRPF) 
de 2017. O lote contempla mais de 
2,3 milhões de contribuintes, com a 
liberação de R$ 2,8 bilhões. O valor 
será creditado no próximo dia 16.

Também foi liberada a restitui-
ção residual dos exercícios de 2008 
a 2016, para mais de 2,4 milhões de 
contribuintes, no valor total de R$ 3 
bilhões. Desse montante, R$ 99,289 
milhões referem-se aos contribuin-
tes com prioridade no recebimento: 
22.351 idosos e 2.849 com deficiên-
cia física, mental ou doença grave.

Para saber se teve a declara-
ção liberada, o contribuinte deverá 
acessar a página da Receita na In-
ternet, ou ligar para o Receitafone 
146.

Na consulta à página da Recei-
ta, serviço e-CAC, é possível acessar 
o extrato da declaração e ver se há 
inconsistências de dados identifica-
das pelo processamento. Nessa hi-
pótese, o contribuinte pode avaliar 
as inconsistências e fazer a autorre-
gularização, mediante a entrega de 
declaração retificadora.

A Receita disponibiliza ainda 
aplicativo para tablets e smartpho-
ne que facilita a consulta às decla-

rações e à situação cadastral no CPF.
A restituição ficará disponível 

no banco durante um ano. Se o con-
tribuinte não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá fazer um requeri-
mento pela internet, mediante o 
Formulário Eletrônico – Pedido de 
Pagamento de Restituição, ou dire-
tamente no e-CAC, no serviço Extra-
to do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, 

o contribuinte poderá entrar em 
contato pessoalmente com qual-
quer agência do BB ou ligar para a 
Central de Atendimento por meio 
do telefone 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais localidades) 
e 0800-729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes auditivos) 
para agendar o crédito em conta-
-corrente ou poupança, em seu 
nome, em qualquer banco.

Também foi liberada a restituição residual dos exercícios de 2008 a 2016, para mais de 
2,4 milhões de contribuintes, no valor total de R$ 3 bilhões 

Recebimento de boletos vencidos 
em qualquer banco fica para 2018
Adiamento confirmado pela Febrabam é pelo fato do volume elevado de 
documentos que irão trafegar pelo novo sistema

A possibilidade de pagar bo-
letos vencidos com valores abaixo 
de R$ 2 mil em qualquer banco 
foi adiada para o próximo ano. 
A Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) estendeu o prazo de 
implementação do novo sistema 
por causa da grande quantidade 
documentos bancários no país.

Em julho, a Febraban iniciou 
a implementação de novo sistema 
de pagamento de boletos, de for-
ma escalonada. Na primeira etapa, 
os bancos passaram a aceitar o pa-
gamento de boletos vencidos com 
valores a partir de R$ 50 mil. No 
mês passado, o valor mínimo foi 
reduzido para R$ 2 mil. Na segun-
da-feira (9), deveriam começar a 
ser recebidos em qualquer banco 
os boletos vencidos a partir de R$ 

500 e, segundo o cronograma ini-
cial, em novembro, haveria nova 
redução para o valor mínimo de 
R$ 200. Em dezembro, todos os 
documentos vencidos passariam 
a ser aceitos em qualquer banco.

“Em função do volume eleva-
do de documentos que irão tra-
fegar pelo novo sistema – cerca 
de quatro bilhões de boletos por 
ano, montante comparável à capa-
cidade das grandes processadoras 
de cartões de crédito do mundo 
– o setor bancário decidiu rever 
o cronograma original, que previa 
a inclusão de todos os boletos na 
Nova Plataforma de Cobrança já a 
partir de dezembro”, disse a fede-
ração em nota.

As novas datas das próximas 
etapas do cronograma serão divul-

gadas posteriormente.
Segundo a Febraban, o novo 

sistema garante o registro de 
todos os boletos e o comparti-
lhamento de informações sobre 
emissores e pagadores pelos ban-
cos e por isso elimina o risco de 
pagamento em duplicidade: quan-
do um boleto é apresentado em 
algum banco, o sistema informa 
se ele já tiver sido pago, evitando 
novo pagamento por engano.

“O novo sistema reduz in-
consistências de dados e permite 
a identificação do emissor e do 
pagador do boleto, facilitando o 
rastreamento de pagamentos e 
redução das fraudes, fonte de pre-
ocupação permanente para todo o 
sistema bancário”, destaca a enti-
dade.

Reconhecimento de carteira 
de habilitação recíproco entre 
Brasil e Itália é aprovado

A Comissão de Relações Exterio-
res (CRE) do Senado Federal aprovou 
na quinta-feira (5) um acordo firma-
do entre Brasil e Itália que trata do 
reconhecimento recíproco das car-
teiras de habilitação de residentes 
nos dois países. Para passar a valer, 
o texto segue agora para análise do 
Plenário do Senado.

A mensagem enviada pelo Ita-
maraty ressalta que a Itália não re-
conhece a Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) emitida no Brasil, 
exigindo dos brasileiros que moram 
naquele país a obtenção de habilita-
ção italiana, por meio do pagamento 
de taxas e a realização de exames.

O governo brasileiro cobrava da 
Itália o cumprimento da Convenção 

de Viena, que trata do reconheci-
mento recíproco desses documen-
tos. Ressaltava-se nas negociações 
que o Brasil cumpre essa conven-
ção em relação à carteira italiana. 
O governo italiano alegava que a 
Convenção de Viena não cobre inte-
gralmente suas exigências, fazendo 
necessária a assinatura de um acor-
do bilateral.

O acordo agora em análise per-
mite aos portadores das carteiras de 
habilitação emitidas por Brasil ou 
Itália convertê-las em documento de 
habilitação caso estejam morando 
no outro país. A medida tem o po-
tencial de beneficiar cerca de 70 mil 
brasileiros que  vivem atualmente na 
Itália, segundo o Itamaraty.

Concurso público da Susepe 
não será anulado

A Procuradoria Geral do Estado 
(PGR) teve vitória na Ação Civil Pú-
blica que buscava anular o concurso 
público da Superintendência dos 
Serviços Penitenciários (Susepe) para 
agente penitenciário.

A ação pedia anulação do con-

curso em função do regulamento fixar 
critérios de gênero para distribuição 
de vagas, 88,50% das vagas para ho-
mens e as demais para mulheres.

O Ministério Público do Estado 
(MP-RS) alegou, na ação, falta de em-
basamento legal e justificativa para a 
diferença.

A PGE-RS defendeu a validade 
do edital, especialmente pelo fato 
de que os postos oferecidos são, na 
quase totalidade, para o exercício das 
funções em presídios masculinos, em 
contato direto com detentos do sexo 
masculino, inexistindo a alegada dis-
criminação.

O Tribunal de Justiça do Estado 
destacou que a Constituição Federal 
permite que a lei estabeleça requisi-
tos diferenciados de admissão ao ser-
viço público, quando a natureza do 
cargo exigir.Concurso da Susepe quase foi suspenso

Preço da gasolina sobe pela 8ª vez e renova recorde
O preço da gasolina tornou a 

subir nesta semana, pela oitava vez 
seguida, e renovou pela sétima vez o 
maior valor no ano, segundo dados 
divulgados nesta sexta-feira (6) pela 
Agência Nacional de Petróleo (ANP).

De acordo com o levantamento, 
o preço médio por litro passou de R$ 
3,884 para R$ 3,887, um aumento de 
0,07%.

Nesta mesma semana, a Petro-
bras reduziu os preços da gasolina 
em 5,06% e do diesel em 1,92% nas 
refinarias. O repasse ou não ao preço 
para o consumidor fica a critério dos 
postos.

Outros combustíveis 

O preço do diesel também subiu 
nesta semana, de R$ 3,201 por litro 
para R$ 3,221 por litro, um salto de 

0,62%.
Já o preço do etanol caiu de R$ 

2,637 para R$ 2,628, queda de 0,34%.

Nesta mesma semana, a Petrobras reduziu os preços da gasolina em 5,06% e do diesel 
em 1,92% nas refinarias
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Uma nova legislação sobre o 
comércio ambulante de bebidas e 
alimentos preparados foi aprovada 
pela Câmara de Vereadores na últi-
ma semana, de forma unânime em 
segunda votação. O Projeto de Lei 
nº 146, de 27 de julho, teve auto-
ria do executivo e busca  adaptar as 
normas para os dias atuais, depois 
de um hiato de mais de quinze anos 
desde que a primeira legislação so-
bre o tema foi elaborada.

Segundo o Secretario de Desen-
volvimento Econômico, Silvio Pasin, 
a reivindicação para esta nova lei é 
antiga e o projeto foi feito em con-
junto com a população. “Conversa-
mos ponto a ponto com as pessoas 
que querem explorar este serviço e 
em cima das manifestações formu-
lamos o PL. Esperamos contentar 
todo mundo”, explica. No entanto, 
o secretario ressalta que nem todas 
as demandas puderam ser atenti-
das, porque a legislação municipal 
precisa ficar dentro das leis federais, 
por isso “pode ser que alguém se 
descontente com alguma norma”, 
pontua. 

Apesar do nome, a nova le-
gislação é em cima de veículos de 
preparação de alimentos e bebidas, 
mas não compreende vendas porta 
a porta, de vendedores chamados 
ambulantes. “Este tipo de comércio 
não é legalizado e não recomenda-
mos”, registra Pasin.  Entre as mu-
danças está o pagamento de aluguel 
pelo espaço. Atualmente é pago 
uma taxa de alvará de licença e o 
imposto sobre serviços de qualquer 
natureza (ISSQN). Pasin avalia que 
a cobrança é justa com os demais 
comerciantes e que o valor não será 
exorbitante. Ele será divulgado ape-
nas na publicação do edital.

“A nova PL vai regularizar os co-
merciantes e ainda vai deixar o con-

Consumo de alimentos e bebidas de comércio ambulante 
deve ficar mais seguro depois de aprovação de nova lei
Nova legislação municipal deve entrar em vigor entre novembro e início de 2018

sumidor mais seguro quanto ao con-
sumo. Por exemplo, se tiver algum 
problema de saúde ele vai poder 
acionar a vigilância e cobrar a pro-
cedência. O mais importante desta 
mudança é a segurança alimentar do 
produto comercializado”, salienta o 
secretario. Segundo ele, depois de 
sancionada pelo prefeito, haverá um 
período de adaptação, mas em 2018 
as regras já deverão valer. Pasin 
acredita que as oito novas emendas 
acrescentadas ao projeto original 
serão aprovadas.

Comerciante gostaria de 
sinalização de espaço

Adão Ferreira trabalha há mais 
de vinte anos com o comércio am-
bulante de alimentos e bebidas em 
Bento Gonçalves. Ele conta que em 
duas décadas, o único problema que 
teve e tem é o fato de chegar com 
o trailer no local de trabalho e mui-
tas vezes encontrar outros veículos 
estacionados na faixa. “Precisamos 
esperar os donos aparecerem para 
começarmos a trabalhar. O melhor 
seria se houvesse uma placa que si-

nalizasse que o local fixo vai ser nos-
so”, comenta. Mesmo assim, para 
o comerciante, a nova legislação é 
positiva.

-Considera atividade de maneira itine-
rante “aquela em que o comerciante 
se estabelece em determinado ponto 
no horário estabelecido nesta lei e se 
retire ao final dos trabalhos”.
- “O comércio deve ser em local com 
distância mínima de 100 (cem) metros 
de bares, lanchonetes, restaurantes e 
estabelecimentos fixos que comercia-
lizem produtos alimentícios prepara-
dos no local”.
- “Os locais que serão disponibilizados 
pelo poder público para exploração 
do comércio ambulante de alimentos 
preparados e bebidas, serão definidos 
através de chamamento público, no 
qual priorizará a localização da região, 
que já possui comércio estabelecido”.
-“Para as festividades e eventos pro-
movidos pelo poder público, será 
priorizado o convite aos comerciantes 
locais”.
- “Veículos automotores deverão 
possuir tração própria e ser do tipo 
mini-van, Kombi, ônibus e camionete 
fechada, não podendo ser modelo uti-
litário, devendo ter sido fabricados a 
menos de 25 (vinte e cinco) anos para 
os veículos automotores ônibus e 15 
(quinze) anos, para os demais veícu-
los a contar do pedido da licença” e 

ter em dia o termo de vistoria apro-
vado pelo Departamento de Trânsito 
(Detran);
-A licença será concedida em vias 
para veículos automotores e asse-
sios públicos nos casos da não utili-
zação de veículo automotor.
-“Será permitida a venda de bebidas 
alcoólicas tais como cervejas, vin-
hos e espumantes”
-Alvará será anual, podendo ser re-
novado.
- Não será permitido utilizar papel 
jornal ou sacos de lixo para emba-
lar alimentos ou embalagem reutili-
záveis e recicláveis;
-Não será permitido manter mani-
puladores de alimentos com mãos 
e unhas sujas, unhas compridas e 
com pintura;
-Horários de funcionamento serão: 
domingos a quartas-feiras, das 
10h30 às 14 h e das 18 h e 30  às 
24h; quintas-feiras a sábados das 
10h30 às 14 horas e das 18h30 às 
06h.
-Valor das infrações grave e gra-
víssimas: Conforme Artigo 21, 
o valor da grave é de 05 URMS 
(R$601,40) e gravíssima de 10 
URMS (R$1202,80)

A PL 146 e suas atribuições

As leis revogadas são a 2871 de 
29 de outubro de 1999, e 3075 
de 29 de janeiro de 2001.
- A 2871 permitia o preparo e 
venda de alimentos apenas de 
pipocas, churros, cachorro quen-
te, crepes ou “refeições rápidas 
fornecidas para consumo, ela-
boradas com carnes, massas ou 
seus derivados”. Já as bebidas 
permitidas para venda eram so-
mente sucos e refrigerantes. 
-O requerente precisava residir 
em Bento Gonçalves, apresen-
tando comprovante de residência
-Veículos automotores permiti-
dos seriam tipo mini-van, Kombi, 
camionete fechada e similares, 
fabricados há menos de 10 anos 
(depois de 1989);

Como era

Defesa Civil alerta para riscos
meteorológicos nesta semana no RS

A Defesa Civil do Rio Gran-
de do Sul alerta para o risco de 
chuvas que podem marcar esta 
terça-feira (10). O tempo deverá 
se manter instável na quarta-feira 
(11) com possibilidade de chuva 
forte acompanhada de raios e 
trovões com potencial para queda 
isolada de granizo. O feriado de 
quinta-feira (12) também prome-
te ser de chuva forte no estado. 
A sexta-feira (13) será nebulosa 

com nuvens carregadas que ainda 
podem provocar altos volumes de 
água em parte do dia.

A sequência de dias chuvo-
sos deve causar transtornos como 
alagamentos e cheias, além da 
manutenção do solo encharcado 
que pode provocar quedas de ár-
vores. Qualquer situação de risco 
deve ser informada para a Defesa 
Civil, pelo telefone de emergência 
199.

“Sim” vence em consulta informal sobre
separação do sul

O “sim” saiu vitorioso no ple-
biscito informal sobre a proposta de 
separar os três estados do Sul (Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Pa-
raná) do restante do Brasil para criar 
um novo país. O Plebisul 2017, como 
é chamado pelo movimento O Sul é 
Meu País, foi realizado no sábado (7) 
em quase mil municípios da região.

O apoio à separação ganhou com 
96% dos votos, somando 330 mil pes-
soas, número menor que o esperado 
pelo movimento, que previa um mi-

lhão de votos. Os contrários soma-
ram pouco mais de 13 mil

Este é o segundo plebiscito que 
o grupo realiza em um ano. O primei-
ro foi em outubro de 2016, e o sim 
também venceu na ocasião, com 96% 
e mais de 600 mil votos. A consulta 
não tem validade por não ser regis-
trada na Justiça Eleitoral e descum-
pre preceitos da Constituição Fede-
ral. Mas, segundo a coordenação do 
movimento, a intenção é fomentar o 
debate da proposta.

Movimento esperava mais de 1 mihão de 
votos, mas atingiu pouco mais de um terço

Adão Ferreira trabalha há vinte anos no comércio

Mudanças na legislação dos serviço devem entrar em vigor nos próximos meses

Normas não eram revisadas há mais de 
quinze anos
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Óbitos

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE BENTO GONÇALVES

EDITAIS DE CASAMENTO

Faço saber que se habilitaram para casar neste Serviço de registros:

Edital nº 19361: JOÃO FELIPE BATISTA, solteiro, assistente de 
engenharia, natural de Lages-SC, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e FRANCINE FRACALOSSI, solteira, analista de mar-
keting, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de 
Bens.
Edital nº 19363: RENAN FELIX, solteiro, administrador de empresa, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ALINE DOS REIS PAGEL, solteira, professora, natural 
de Santa Rosa-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 19365: DILDAR AHMED, solteiro, comerciante, natural de 
Sialkot, Paquistão, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
ADRIANA MARLY ZANDOMENEGHI, divorciada, do lar, natural de 
Caxias do Sul-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19366: JAMIR VARGAS DE ANDRADE, solteiro, montador, 
natural de Benjamin Constant do Sul-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e JUREMA ZENAIDE DE OLIVEIRA RAMOS, sol-
teira, doméstica, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domici-
liada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Universal de Bens.
Edital nº 19367: ITELVINO LUIZ DOMENEGHINI, solteiro, carpinteiro, 
natural de São Domingos do Sul-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e MARLENE TEREZINHA CORREA, solteira, doméstica, 
natural de Pato Branco-PR, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19368: RENAN ALEXANDRE, solteiro, contador, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
SHEILA CRISTINA SOLIS DE SOUZA, divorciada, técnica de enfer-
mgem, natural de Uruguaiana-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19371: LUÍS SPADER, divorciado, serviços gerais aposen-
tado, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ROSÂNE BEATRIZ BERGOSSA, solteira, cozin-
heira aposentada, natural de Iraí-RS, residente e domiciliada em Ben-
to Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de 
Bens.
Edital nº 19373: EDESON PRESA, solteiro, assistente técnico, natu-
ral de Chopinzinho-PR, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e EVELIN EDUARDA BATTISTI GNATTA, solteira, professora, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens. 

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

Bento Gonçalves, 10 de  outubro de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

João Iplevaine Pereira Vieira, 
representante comercial autônomo 
aposentado, filho de João Vieira 
da Silva e Iná Pereira Vieira, nas-
cido em 11/06/1947, falecido em 
01/10/2017, natural de Bagé, mora-
dor de Bento Gonçalves, Viúvo

Damasia Jornada Peres, co-
zinheira aposentada, filha de Fe-
lix Bitencourt da Jornada e Cenira 
dos Santos Jornada, nascida em 
01/03/1945, falecida em 01/10/2017, 
natural de  Unistalda, moradora de 
Bento Gonçalves, Casada 

Natalicio Francisconi, pedrei-
ro, filho de Martins Francisconi e 
Constancia Bonett Francisconi, nas-
cido em 24/04/1963, falecido em 
02/10/2017, natural de Tenente Por-
tela, morador de Bento Gonçalves, 
Casado 

Terezinha Pertile Todeschini, 
do lar aposentada, filha de Luiz 
Salvi Pertile e Maria Luiza Andreis 
Pertile, nascida em  27/04/1938, fa-
lecida em 02/10/2017, moradora de 
Bento Gonçalves, Viúva 

Alcides Beltran, agricultor apo-
sentado, filho de Antonio Beltran 
e Maria Franceschini Beltran, nas-
cido em  02/11/1937, falecido em 
02/10/2017, natural de Bento Gon-
çalves, morador de Pinto Bandeira 
Casado 

Alba Cavalcanti Marques, do 
lar, filha de Leovigildo Olegario 
Cavalcanti e Severina Fernandes 
Cavalcanti, nascida em 16/06/1932, 
falecida em  03/10/2017, natural de 
Recife - PE, moradora de Bento Gon-
çalves, Viúva 

Leonilde Giacomina Panizzi 
Marostica, do lar aposentada, filha 
de Ricieri Panizzi e Angelina Girot-
to, nascia em 03/11/1931, falecida 
em 29/09/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

José Sebastião Oliveira da 
Costa, operador de empilhadei-
ra aposentado, filho de Olavo 

Correa da Costa e Terezinha de 
Lourdes de Oliveira da Costa, nas-
cido em 15/11/1954, falecido em  
03/10/2017, natural de São Francis-
co de Paula, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Carmela Franceschina Eitel-
vam, doméstica aposentada, filha 
de Angelo Franceschina e Faustina 
Cavalli Franceschina, nascida em 
25/07/1931, falecida em 04/10/2017, 
natural de  Muçum, moradora de 
Bento Gonçalves, Casada 

Eroni Alves da Silva, serviços 
gerais, filho de Jose Isidoro da Sil-
va e Maria dos Saltos Alves da Silva, 
nascido em 26/11/1939, falecido em  
02/10/2017, natural de Triunfo, Ga-
ribaldi, Casado 

Alceu De Barba, agricultor 
aposentado, filho de Romano B. 
De Barba e Nilsa Brevia De Barba, 
nascido em 09/08/1950, falecido 
em 03/10/2017, morador de Monte 
Belo do Sul, Casado 

Natalina Santos da Rosa, agri-
cultora aposentada, filha de Libe-
rato Padilha dos Santos e Maria 
Manoela do Nascimento Santos, 
nascida em 06/08/1944, falecida em 
05/10/2017, natural de Fontoura Xa-
vier, moradora de Bento Gonçalves, 
Casada 

Veruska Lacerda Meneguzzi, 
advogada, filha de Felix Meneguzzi 
e Jussara de Lourdes de L. Menegu-
zzi, nascida em 12/07/1979, falecida 
em 05/10/2017, moradora de Vera-
nópolis, Solteira 

Felipe Soares dos Santos, fi-
lho de Sergio Moacir Santos dos 
Santos e Neusa Soares dos Santos, 
nascido em 02/04/1992, falecido 
em 04/10/2017, natural de Campo 
Bom, morador de Bento Gonçalves, 
Solteiro 

Carmelinda da Silveira, agri-
cultora aposentada, filha de Al-
fredo João da Silveira e Casimira 
Mikolaiczik da Silveira, nascida em 

16/03/1943, falecida em 03/10/2017, 
natural de  Veranópolis, moradora 
de  Bento Gonçalves, Solteira 

Murilo Menin Maulli, filho de 
Márcio Maulli e Sônia Menin, nas-
cido em 07/03/2016, falecido em 
06/10/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Solteiro 

Maria Eduarda da Silva, menor, 
filha de Paulino Rosalino da Silva e 
Marcia de Fatima de Oliveira, nas-
cida em  02/10/2017, falecida em  
06/10/2017, moradora de Boquei-
rão do Leão, Solteira 

João Arconti, militar aposenta-
do, filho de Antonio Arconti e There-
za Arconti, nascido em 29/07/1929, 
falecido em 06/10/2017, morador 
de Bento Gonçalves, Divorciado 

Aide Buffon Poloni, agricul-
tora aposentada, filha de Augusto 
Buffon e Luiza Buffon Buffon, nas-
cida em 21/11/1932, falecida em 
06/10/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Ilvo De Gasperi, comerciante 
aposentado, filho de José De Gas-
peri e Tereza Ferrari De Gasperi , 
nascido em 02/04/1934, falecido em  
06/10/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Iride Theresa Colussi, profes-
sora estadual aposentada, filha de 
Lino Coluzzi e Margarida Dagnalu-
zzi, nascida em 15/01/1927, falecida 
em 06/10/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Solteira 

Sandro de Andrade, eletricis-
ta, filho de  Joceli de Andrade e 
Paulina Emiliana de Andrade, nas-
cido em 10/08/1978, falecido em 
07/10/2017, natural de Condor, mo-
rador de Bento Gonçalves, Solteiro

Cláudio Antônio Tonet, indus-
triário aposentado, filho de Ermor 
Pedro Tonet e Maria Candida Mariu-
zza Tonet, nascido em 25/07/1955, 
falecido em  07/10/2017, morador 
de Bento Gonçalves, Casado

CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL 
DA COMARCA DE BENTO GONÇALVES – RS

 
O Conselho da Comunidade na Execução Penal da Co-
marca de Bento Gonçalves – RS, por seu presidente José 
Ernesto Morgan Oro, no uso das atribuições legais e consi-
derando o que rege o artigo 7º, § 2º, do Estatuto, convoca 
os Senhores Conselheiros para a Assembleia Geral com a 
seguinte pauta:
 
Eleição e posse da Diretoria para os anos 2017/2019, no dia 
10/11/2017, às 13h30min, a ser realizada nas dependências 
do Presidio Estadual de Bento Gonçalves, sito a Rua Assis 
Brasil, 368, em Bento Gonçalves – RS.
 
Dê-se ciência,
Publique-se e
Cumpra-se. 

Bento Gonçalves - RS, 10 de outubro de 2017.
 

JOSÉ ERNESTO MORGAN ORO
Presidente - CCEP

Confira o que abre e fecha neste
feriado de 12 de outubro

No feriado desta quinta-feira, dia 
12, estabelecimentos comerciais e a es-
tação rodoviária estarão com horários 
especiais. Todas empresas de ônibus 
reduziram o número de viagens. Os su-
permercados também trabalharão com 
horário especial. Confira abaixo o que 
abre e fecha neste feriado.

Rodoviária: Frotas trabalhando 
com horário reduzido. Segundo infor-
mações, restam poucas passagens com 
destino para Porto Alegre, na quinta-
-feira.

Supermercados
Apolo
Irá funcionar com horário especial 

de domingo, abrindo às 8h30 e fechan-

do às 21horas. Quinta-feira- horário de 
domingo

Desco
Abre às 9 horas, com funciona-

mento até às 18 horas.
Fruteira São Roque
Funciona das 7h30 às 20 horas, 

sem fechar ao meio dia.
Grepar
Não havia informado horário de 

funcionamento até o fechamento desta 
edição

Bancos: Os bancos estarão fecha-
dos no dia 12, mas abrem normalmente 
na sexta-feira (13). 

Correios - Não há agências abertas 
no dia 12

Postos de saúde - Apenas o hospi-

tal e Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA) funcionam 24h

Comércio- O funcionamento é fa-
cultativo e fica a critério do comercian-
te, que está autorizado a abrir.

Órgãos públicos: As repartições 
públicas municipais também não têm 
expediente no dia 12.

Estação rodoviária e supermercados 
funcionam com horários especiais
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Escolas continuam em greve e
recuperação do ano letivo é incerta
Diretora do Cpers diz que não há datas para recuperação das aulas e 
que alunos não serão prejudicados

A greve dos professores do Es-
tado que já dura mais de um mês 
ainda está longe de um desfecho. 
De acordo com a diretora do 12º 
núcleo do Sindicato dos Professo-
res do Rio Grande do Sul (CPERS), 
Juçara de Fátima Borges, está mar-
cado para esta terça-feira, dia 10, 
uma audiência com o Governo do 
Estado. “Vamos ver o que o gover-
no tem para propor, porque até 
então não apresentou nenhuma 
proposta. Enquanto isso as escolas 
continuam parcialmente em gre-
ve”, afirma.

Juçara comentou também so-
bre a ameaça do governo de demi-
tir todos professores contratados 
que mostrassem apoio a greve. 
“No início o governo ameaçou de-
mitir os contratados. A assessoria 
jurídica do sindicato, no entanto, 
entrou com mandado de seguran-
ça contra o governo. A liminar foi 
favorável o sindicato, portanto ele 
não poderá fazer isso”, garante.

Ainda de acordo com a direto-
ra do Cpers, ainda não há uma con-
firmação sobre a recuperação das 
aulas. “Não tem nada certo ainda 
sobre a recuperação do ano letivo. 
Isso será discutido quando o go-
verno apresentar uma proposta. A 
escola vai fazer o calendário junto 
com professores e a comunidade”, 
explica.

Desde fevereiro de 2016, os 
salários dos servidores do Poder 
Executivo gaúcho vêm sendo pa-
gos de forma fatiada e consecutiva. 
Em agosto deste ano, a primeira 
parcela depositada foi de apenas 
R$ 350 por matrícula, o que levou 
os professores a entrarem em gre-

ve após uma assembleia.

Corte no ponto e
substituição de temporá-
rios

Inicialmente, a ideia do Cpers, 
sindicato que representa a catego-
ria, era encerrar a greve quando os 
salários fossem quitados. Porém, a 
entidade reagiu após o Piratini in-
formar por meio de nota que corta-
ria o ponto dos grevistas e obteve 
uma liminar na Justiça proibindo a 
medida.

O pedido foi acolhido pelo 
desembargador Sérgio Luiz Grassi 
Beck no dia 30 do mês passado. 
“Embora a notoriedade da calami-
dade financeira que aflige o Estado 
do Rio Grande do Sul, o direito à 
greve encontra-se previsto na Cons-
tituição Federal”, dizia trecho do 
documento.

A Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE) prometeu recorrer dessa deci-

são e de outra obtida no dia 15 de 
setembro pela Federação Sindical 
dos Servidores Públicos do estado 
(Fessergs), que também impedia o 
corte do ponto dos servidores.

Parcelamento e boletins
de ocorrência

Os atritos tiveram início já no 
início do mês passado, quando o 
governo anunciou o parcelamen-
to dos salários com o pagamento 
inicial de R$ 350 por matrícula – o 
menor valor desde 2015, quando 
o Piratini começou a fatiar os ven-
cimentos dos servidores.

Professores de várias partes 
do estado registraram boletins 
de ocorrência contra o governa-
dor José Ivo Sartori por crime de 
responsabilidade administrativa. 
Eles cobravam o cumprimento de 
uma liminar judicial que determi-
na o pagamento integral dos sa-
lários.

Incêndio atinge casa no Progresso
Uma casa foi atingida por um 

incêndio por volta das 14h30 desta 
segunda-feira (09), na Rua Henrique 
Fornari, no bairro Progresso. O Cor-
po de Bombeiros foi acionado para 
combater o sinistro. Três caminhões 
participaram da ocorrência e foram 
utilizados 2.500 litros de água para 
combater as chamas. Ninguém ficou 
ferido. As causas são desconhecidas 
e a Polícia Civil vai investigar o caso. 

Família precisa de doações
A residência foi consumida pelo 

fogo e tudo o que havia dentro do 
local foi perdido, além da estrutura 
que ficou danificada. A família arre-
cada qualquer tipo de doação, inclu-
sive roupas infantis (menino de 10 
anos e meninas de 15 e de 13). Para 
doar, os número para contato são (55) 
997334844 e (55) 996337222, com 
Elenara ou Bruna.

Escola Mestre continua com greve parcial

A família atingida arrecada qualquer tipo de doação

Foram necessários três caminhões para combater as chamas

As causas do incêndio são desconhecidas e a polícia civil vai investigar o caso
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Uma taça de sorvete equivale a 26g de gordura Pãezinhos d’água equivalem a um saco de pipoca de micro-ondas

Nutricionistas usam imagens para 
mostrar importância de comer melhor

Diferente do que muita gente 
acredita, para conquistar enxugar 
as medidas, o prato escolhido deve 
ser o mais saudável e não o que pesa 
menos. 

Pensando nisso, uma estudan-
te do curso de mestrado em clínica 
médica da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto decidiu mostrar 
com imagens de como a alimentação 
pode ser melhorada. 

O trabalho em questão foi apre-
sentado pela nutricionista Flávia 
Gonçalves Micali como parte de sua 
dissertação de mestrado na faculda-
de, com orientação da professora 
Rosa Wanda Diez Garcia. As imagens 
ilustram o  impacto do consumo de 
alimentos processados na alimenta-
ção, além de comparar as calorias de 
alimentos saudáveis com a de esco-
lhas mais rápidas.

Uma fatia de torta pequena pode ser comparada ao consumo de um 
prato cheio de frutas

Apresentado em 2014, o resul-
tado começou a ser comentado após 
o trabalho ser compartilhado através 
do Facebook pela Nutricionista Paula 
Oliveira, tendo sido compartilhado 
por mais de 35 mil pessoas na rede 
social.

A publicação recebeu ainda mais 
de 10 mil comentários, mostrando 
que muita gente se inspirou com as 
imagens.

Ao consumir doces por um ano, 20kg de gordura são acumulados

A razão pela qual inventores da pílula anticoncepcional 
decidiram que mulheres devem continuar menstruando
Você já se perguntou por que a pílula deve ser tomada por três semanas 
e seu uso, interrompido na quarta?

A pílula anticoncepcional é consi-
derada por muitos como um símbolo 
da emancipação feminina ao permitir a 
elas ter relações sexuais sem medo de 
engravidar. No entanto, a história por 
trás do seu desenvolvimento não teve 
muito a ver com essa ideia.

Alguns podem imaginar que seus 
criadores, John Rock e Gregory Pincus, 
tenham feito isso por razões médicas, 
mas o motivo não foi científico, mas 
cultural.

Rock era um católico devoto, e 
para ele era importante obter a apro-
vação do Vaticano. Por isso, ele queria 
que o sistema anticoncepcional fosse 
o mais parecido possível com outro já 
aprovado pela Igreja Católica, o método 
rítmico, conhecido popularmente como 
tabelinha, que consiste em não fazer 
sexo no período de ovulação, quando a 
mulher está fértil.

Por isso, Rock pensou que, se a 
pílula emulasse o ciclo natural, poderia 
ser vista com bons olhos pelo papa. Mas 
seu plano fracassou.

A pílula foi aprovada em 1960 e 
tornou-se muito popular, mas a Igreja 
levou quase uma década para se ma-
nifestar publicamente e, quando o fez, 
condenou o método por considerá-lo 
“artificial”.

Esquecimento
O sistema criado por Rock e Pincus 

exige que as mulheres sigam com mui-
ta atenção seu ciclo de uso, tomando a 
pilula por 21 dias e interrompendo por 
sete. Caso se esqueçam de alguma dose, 

perde-se o efeito anticoncepcional.
Preocupado com a possibilidade 

de sua mulher se esquecer da pílula di-
ária, um homem chamado David Wag-
ner, que era pai de quatro filhos, criou 
em 1961 uma embalagem redonda que 
permite ver se a mulher está tomando 
a pílula corretamente. Várias empresas 
farmacêuticas copiaram o modelo, que 
segue popular ainda hoje em alguns 
países.

‘Nenhuma razão médica’
Muitos especialistas acreditam 

que os inventores da pílula podiam ter 
evitado tudo isso. O médico baiano El-
simar Coutinho, coautor do livro Mens-
truação, a Sangria Inútil (Gente, 1996), 
argumenta que “a ovulação incessante 
não cumpre nenhum propósito” e que 
as mulheres, se assim quiserem, podem 
tomar a pílula por períodos mais longos 
para evitar não apenas a gravidez, mas 
a própria menstruação, que é muitas 
vezes incômoda e dolorosa.

O jornalista e sociólogo Malcom 
Gladwell apoiou essa ideia em 2000 em 
um ensaio publicado na revista “The 
New Yorker” sobre o ciclo de 28 dias 
idealizado por Rock e Pincus dizendo: 
“Não havia e não há nenhuma razão mé-
dica para isso”.

Coutinho, diz Gladwell, destaca 
que a menstruação gera uma série de 
problemas de saúde que poderiam ser 
evitados ao suprimi-la: dores abdomi-
nais, alterações no estado de ânimo, 
enxaquecas, endometriose e anemia.

Por sua vez, Ettachfini afirmou em 

seu artigo que na verdade existem dois 
anticoncepcionais orais que podem ser 
tomados de forma contínua, sem san-
gramentos mensais. O Seasonale foi 
lançado em 2003 e propõe só quatro 
menstruações por ano: uma a cada es-
tação. E, em 2007, foi aprovada a pri-
meira pílula sem pausas para menstruar, 
a Lybrel.

Críticos
Ainda que chame atenção o fato de 

que poucas mulheres saibam que po-
dem optar por não menstruar, também 
não há um consenso de que isso seja 
uma boa ideia.

Há cientistas que inicialmente ad-
vertiram não haver estudos consisten-
tes sobre o efeito para uma mulher de 
não menstruar por longos períodos de 
tempo. Mas especialistas concordam 
que isso não gera problemas de saúde. 
Há ainda quem alerte sobre os perigos 
de se tomar a pílula, em especial por 
períodos prolongados.

O site Broadly publicou um ano 
atrás que há cada vez mais estudos que 
falam da existência de um vínculo entre 
o uso de anticoncepcionais hormonais 
e a depressão, citando um uma pesqui-
sa dinamarquesa que mostrou que ado-
lescentes que tomavam a pílula tinham 
“um risco 80% maior” de terem de to-
mar antidepressivos.

Por outro lado, para algumas mu-
lheres, menstruar é uma parte funda-
mental de sua identidade, ainda que 
outras se recusem a associar o ciclo re-
produtivo com a identidade de gênero.

Inicio essa matéria com a citação 
do notável psicanalista Contardo Calli-
garis, que nos alerta que em análise 
descobrimos que “... a vida adulta é 
sempre menos adulta do que parece: 
ela é pilotada por restos e rastros da 
infância.”

Enquanto sujeitos, após certa ida-
de, é comum que se tenha “certeza” a 
respeito do próprio nível de maturida-
de, e que se acredite que, as emoções 
e ações são guiadas pelo lado adulto 
e consciente do sujeito, mas, será 
mesmo? Será possível que a sua cons-
tituição psíquica, tão complexa e cons-
truída ao longo de muito tempo, ficou 
guardada no fundo de uma caixinha 
pelo simples fato de que os anos in-
dicam que você se tornou um adulto?

Quando alguém decide buscar 
por psicoterapia, na grande maioria 
das vezes, o faz por dificuldades apa-
rentes e pontuais da etapa de vida na 
qual está presente, mas, ao longo do 
processo, inevitavelmente, a dupla 
analista e paciente resgatam juntos a 
tal caixinha. Seria pouco verdadeiro 
com você, caro leitor, dizer que esse é 
processo “rápido, simples e indolor”, 
por mais que essas características é 
que ditem o momento no qual vive-
mos, afinal, a construção do que você 
se tornou, igualmente não foi “rápida, 
simples e indolor”.

A grande diferença está em, po-
der abrir aos poucos a tal caixinha, 

O que você 
faz com os 
restos e
rastros da 
sua infância?

não de uma única vez, não sozinho e 
desamparado, como que num ato de 
tortura, e sim, pelo contrário, se apro-
ximar, devagar e sempre, em conjunto 
com aquele que você escolheu como 
seu analista.

Acredite, antes de qualquer mu-
dança que você almeje na sua vida, 
seja nas suas escolhas, relacionamen-
tos, questões profissionais, dentre 
tantas outras áreas capazes de pro-
vocar aflição no ser humano, será 
essencial tomar consciência daquilo 
que constituiu você, não de qualquer 
forma, mas de verdade e profunda-
mente, para então poder, a partir do 
seu processo único de análise, con-
jugar verbos de origem psicanalítica 
tão presentes ao longo do tratamen-
to: RECORDAR, REPETIR, ELABORAR, 
RESSIGNIFICAR... Independente de 
você iniciar ou não seu tratamento, a 
caixinha continuará existindo, rechea-
da de conteúdos; a grande diferença é 
o destino que será dado, consciente e 
inconscientemente, para cada um dos 
fatos, memórias e experiências que ali 
estão.

É ingênuo, talvez presunçoso, e 
por que não dizer- de um nível de mal 
trato muito grande consigo- pensar 
que sozinho “vai passar”, que por si 
só “o tempo cura tudo”, porque na re-
alidade... nem sempre dá tempo. Viver 
é diferente de aguentar e sobreviver. 
Pense nisso!

Letícia Simioni 
Schossler

Psicóloga – CRP 07/23986
Especializanda em Psicologia 
Clínica- Ênfase em Psicanálise 
(54)99121-3633
leticiassc@terra.com.br

Especialização em quiropraxia instrumental
Mais uma especialização na car-

reira da renomada professora de edu-
cação física e Mestre  em Ciência do 
Movimento. Nossa Colunista Aline Ro-
drigues acaba de acrescentar mais um 
título e formação no currículo: quiro-
praxia instrumental.

A proprietária da Autoral Wellness 
Center - Clinica de Reabilitação e Trei-
namento. se especializou em quiropra-
xia instrumental, através do método 

Fracois Soulier
Realizado nos dias 5 a 8 de outu-

bro mais uma título e formação no meu 
currículo . O método fracois soulier de 
quiropraxia instrumental, consiste na 
técnica de equilíbrio neuro muscular 
com resultados rápidos e impressio-
nantes . Esta técnica restabelece a con-
dição neuromuscular do corpo propor-
cionando alívio para dores na coluna e 
em qualquer região do corpo .
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Plano global quer reduzir mortes por 
cólera no mundo em 90% até 2030

Uma nova estratégia para redu-
zir as mortes globais por cólera em 
90% até 2030 foi lançada na última 
quarta-feira (4) pela Força-Tarefa Glo-
bal sobre Controle do Cólera (Gtfcc, 
na sigla em inglês). A rede inclui 
mais de 50 agências internacionais 
e da ONU, instituições acadêmicas 
e ONGs que atuam em países atingi-
dos pela doença. 

Segundo estimativas, o cólera 
mata cerca de 95 mil pessoas e afe-
ta mais 2,9 milhões a cada ano em 
todo o mundo. Para a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), uma ação 
urgente é necessária para proteger 
comunidades, evitar a transmissão e 
controlar surtos.

O novo plano global reconhece 
que a doença se espalha em locais 
endêmicos onde ocorrem anualmen-
te “surtos previsíveis”.

O diretor-geral da OMS, Tedros 
Ghebreyesus, declarou que a agên-
cia tem “orgulho” de fazer parte da 
nova iniciativa para acabar com as 
mortes por cólera. Segundo ele, a 
doença tem maior impacto entre as 
pessoas mais pobres e vulneráveis, 
o que é “inaceitável”. Ele defendeu 
que este plano global é “a melhor 
forma disponível” para pôr um fim a 
este problema.

Mortes evitáveis
Segundo a OMS, o plano global 

busca “alinhar recursos, partilhar 
experiências e fortalecer parcerias 
entre países afetados, doadores e 
agências internacionais. Ghebreye-

sus destacou que todas as mortes 
por cólera são “evitáveis, usando as 
ferramentas disponíveis atualmen-
te”, como a vacina oral e melhor 
acesso à água limpa e serviços de 
saneamento e higiene como estabe-
lece a iniciativa.

De acordo com a OMS, imple-
mentando o plano, até 20 países po-
deriam eliminar o cólera até 2030.

A agência ressaltou que avan-
ços no fornecimento de serviços de 
água e higiene tornaram a Europa e 
a América do Norte livres da doença 
por décadas.

Embora esses serviços sejam 
reconhecidos como um direito hu-
mano básico pelas Nações Unidas, 
atualmente mais de 2 bilhões de 
pessoas no mundo não têm acesso 
seguro à água e estão em risco po-
tencial de cólera. Sistemas de saú-
de fracos e dificuldade de detecção 

precoce também contribuem para a 
rápida propagação de surtos.

Conflitos
Segundo a OMS, a doença tem 

impacto desproporcional em comu-
nidades atingidas por conflitos e 
guerras, seja pela falta de infraes-
trutura, seja pelos serviços de saúde 
fracos e pela desnutrição. O Iêmen, 
por exemplo, vive atualmente o 
pior surto de cólera do mundo. De 
acordo com a Agência da ONU para 
Migrações, desde outubro de 2016, 
750 mil pessoas foram atingidas 
pelo cólera, com mais de 5 mil infec-
tadas por dia. Mais de 2 mil pessoas 
já morreram.

A OMS ressaltou que proteger 
essas comunidades antes de surtos 
da doença é significativamente mais 
econômico do que responder conti-
nuamente a surtos.

Ministério da Saúde alerta para vacinação em 
dia contra sarampo e rubéola

O Ministério da Saúde fez na úl-
tima semana um alerta sobre a ne-
cessidade de reforçar a vacina contra 
doenças como sarampo, caxumba e 
rubéola. A medida ocorre depois de 
países como França, Itália, Alemanha, 
Bélgica, Bósnia, Geórgia, Cazaquistão, 

Romênia, Sérvia, Dinamarca Ucrânia fi-
carem sob risco de surtos de sarampo 
e rubéola. De acordo com Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o sarampo é 
considerado endêmico em nove países 
da Europa, e a rubéola, em 14.

O Sistema Único de Saúde (SUS) 

disponibiliza a vacina tríplice viral, que 
evita o sarampo, a caxumba e a rubé-
ola. A primeira dose deve ser tomada 
aos 12 meses de idade. Aos 15 meses, 
é necessária uma dose da vacina tetra-
viral, que corresponde à segunda dose 
da vacina tríplice viral mais uma dose 
da vacina contra a varicela. Caso haja 
atraso na vacinação, crianças de até 4 
anos ainda podem receber a vacina com 
o componente varicela. A partir dos 5 
anos até os 29 anos de idade, deverão 
ser administradas duas doses da vacina 
tríplice viral. Pessoas de 30 a 49 aos de 
idade devem receber uma só dose da 
vacina tríplice viral, caso não tenham 
sido vacinadas na idade correta.

O governo alerta que, apesar de 
já não haver casos de sarampo no Bra-
sil desde 2001, nem de rubéola desde 
2010, existe o risco dos vírus voltarem 
a circular no país. Por isso, o Ministério 
da Saúde enfatiza a importância de que 
o esquema vacinal esteja completo, 
conforme as indicações do Calendário 
Nacional de Vacinação.

Estudo diz que chia pode prevenir 
câncer, diabetes e Alzheimer
Chia também atua contra envelhecimento de células

A Unicamp de Campinas (SP) de-
senvolveu um estudo, que foi divulga-
do pelo Departamento de Alimentos e 
Nutrição, o qual aponta os benefícios 
do consumo regular da chia. Como 
semente ou óleo, ela pode ajudar no 
combate ao câncer, Alzheimer, diabe-
tes, entre outras doenças.

Essa é a primeira descoberta so-
bre o poder antioxidante do alimento, 
capaz de retardar o envelhecimen-
to das células, e sobre sua atuação 
na redução da quantidade de açúcar 
no sangue. A pesquisa durou quatro 
anos, sendo que durante seis meses, 
ratos magros e obesos receberam ra-
ção misturada com semente e óleo 

de chia. Foi observado que tanto o 
consumo da semente quanto do óleo 
de chia apresentavam um efeito anti-
-inflamatório, reduzindo o colesterol 
em torno de 30% a 40% e aumentando 
a concentração de ômega 3.

Além disso, foram encontra-
dos os efeitos da chia na redução da 
quantidade de açúcar no sangue, na 
prevenção de doenças cardiovascula-
res, diabetes tipos 1 e 2, na redução 
da incidência de mal de Alzheimer e 
de câncer. O seu poder de diminuir os 
radicais-livres está diretamente ligado 
à prevenção de diversas doenças.

Para aproveitar os benefícios des-
sa poderosa semente, os especialistas 
afirmam que é necessário o consumo 
de duas colheres de sopa de chia dia-
riamente. Também é possível sentir os 
efeitos do alimento com o uso do óleo 
no preparo das refeições.

Para emagrecer
Um dos motivos que fazem da 

chia uma grande aliada na perda de 
peso está na sensação de saciedade 
que a semente proporciona. Suas fi-
bras têm a capacidade de absorver 
muita água, transformando-se em uma 
espécie de gel. Em contato com os su-
cos gástricos, suas fibras se transfor-
mam nesse gel, que aumentam a dila-
tação do estômago. É esse mecanismo 
um dos fatores que favorecem a sacie-
dade e, consequentemente, acarreta 
um menor consumo de alimentos.

Estudos acerca do consumo de chia 
duraram quatro anos

OMS recomenda uso periódico 
de medicamento para tratar 
parasitas intestinais

Tratamento pode proteger 1.5 bilhão 
de pessoas em risco, afirma a entidade. 
Vermes comprometem o desenvolvimen-
to de crianças em regiões pobres

Programas periódicos de despara-
sitação são recomendáveis para reduzir 
drasticamente problemas de saúde públi-
ca causados por vermes intestinais e para-
sitas, diz a Organização Mundial de Saúde 
em informe divulgado nesta sexta-feira 
(29). A recomendação da desparasitação 
foi aprovada pelo Comitê de Revisão das 
Diretivas da entidade. O tratamento, em 
que geralmente basta um único compri-
mido, pode proteger 1.5 bilhão de pesso-
as atualmente em risco, afirma a OMS.

Segundo a OMS, quatro espécies 
principais de vermes intestinais afetam 
quase um quarto das pessoas mais pobres 
no mundo.

Programa mundial
Os programas de desparasitação em 

larga escala são facilitados pela OMS, que 
utiliza medicamentos doados da indústria 
farmacêutica. Eles são distribuídos gra-

tuitamente em programas nacionais de 
controle de doenças. Também é realizado 
programas em parcerias com escolas.

“Há um consenso global baseado em 
evidências de que a desparasitação perió-
dica em grande escala é a melhor maneira 
de reduzir o sofrimento causado por ver-
mes intestinais”, diz Dirk Engels, diretor 
do Departamento de Doenças Tropicais 
Negligenciadas da OMS, em nota da en-
tidade.

A OMS pretende eliminar os danos 
causados pelas infecções de vermes em 
crianças até 2020, tratando regularmen-
te pelo menos 75% dos 873 milhões de 
crianças estimadas em áreas onde a pre-
valência é alta. Para a entidade, no entan-
to, o tratamento não é a única solução. 
Também a higiene básica, o saneamento, 
a educação para a saúde e o acesso à água 
potável são fundamentais para resolver 
problemas de saúde causados por vermes.

Em 2015, apenas 39% da população 
global tinha acesso a saneamento seguro, 
diz a OMS. No Brasil, um em cada qua-
tro brasileiros convive com esgoto a céu 
aberto.

 Imagem de 2011 mostra crianças da comunidade São Nicolau, em São Paulo, em área 
onde esgoto passava a céu aberto

Hortelã e alecrim melhoram memória e aprendizado
Com as mudanças certas na ali-

mentação, além de melhorar a sua 
saúde, você pode ainda turbinar a 
memória.

Um estudo feito pela Universida-
de de Saint Louis, nos Estados Uni-
dos, descobriu que os antioxidantes 
encontrados na hortelã e no alecrim 
podem potencializar a memória e até 
melhorar a capacidade de aprendiza-
do.

O trabalho científico descobriu 
que as substâncias presentes nessas 

ervas podem ajudar a diminuir os dé-
ficits causados pelo transtorno cogni-
tivo, que pode até levar ao Alzheimer.

Por enquanto, os testes só foram 
realizados em ratos e ainda precisam 
de análises em humanos, definindo a 
quantidade ideal de consumo, mas os 
resultados foram muito satisfatórios.

Cholerae bactéria que causa cólera

Os testes só foram realizados
em ratos e ainda precisam de

análises em humanos

O SUS disponibiliza a vacina tríplice viral, que evita o sarampo, a caxumba e a rubéola
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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.

Jogos regionais da PRF acontecem 
em Bento no próximo dia 21

Anualmente, ocorrem jogos re-
gionais entre atletas das 14 Delegacias 
da PRF do Rio Grande do Sul. Em sua 
89ª edição, esse ano, os jogos ocor-
rerão na cidade de Bento Gonçalves, 
no dia 21 de outubro, com disputa de 
14 modalidades, entre elas atletismo, 
vôlei de praia, natação, futsal, dentre 
outras, que ocorrerão durante todo o 
dia, em espaços como o Complexo Es-
portivo do SESI, piscina do Botafogo. 

A abertura dos jogos ocorre no 
espaço da Rua Coberta, às 13h30, 
com a presença de autoridades locais, 
além do Superintendente da PRF do 
Rio Grande do Sul e o presidente do 
Sinprfrs, ficando esses em palco desti-
nado a esse fim. 

Após a solenidade, ocorrerá a 

apresentação de duas bandas de rock 
até as 17h30. 

Às 18 horas, na Rua Coberta, 
será dada a largada da corrida 191 
Running, com percurso de 5 km entre 
as ruas de Bento Gonçalves, aberta à 
participação do público, com a pre-
sença de até 450 participantes, sendo 
a chegada prevista também na Rua 
Coberta.

Na Rua Coberta, durante todo o 
dia, também ficarão disponíveis 08 
(oito) brinquedos infláveis para as 
crianças, que poderão usufruir dos 
mesmos de forma gratuita. Além 
disso, 06 (oito) Food Trucks estarão 
presentes nesse espaço, sendo que 
desses, 04 (quatro) serão de comida e 
02 (dois) de bebida (cerveja artesanal).

Em sua 89ª edição, esse ano, os jogos ocorrerão na cidade de Bento Gonçalves, no dia 
21 de outubro, com disputa de 14 modalidades

ACBF vence o Minas e garante vaga nas quartas
A Associação Carlos Barbosa de 

Futsal (ACBF) está classificada para as 
quartas de final da Liga Nacional de 
Futsal (LNF). A vaga foi garantida após 
o time laranja vencer o Minas no tem-
po normal por 3x0 e repetir o resul-
tado na prorrogação, na noite desta 
sexta-feira.

Embalado por mais de 2 mil tor-
cedores no ginásio, a ACBF começou 
o jogo com mais posse de bola. Mes-
mo assim, o domínio só foi converti-
do em gol, aos 15 minutos, quando 
Alemão acertou um chute forte. De-
pois, faltando 30 segundos para o 
fim, a ACBF teve um tiro-livre a seu 
favor e João chutou para fazer 2x0.

Logo no início do segundo tem-
po, Willian fez uma falta, levou o se-
gundo cartão amarelo e foi expulso, 
deixando o Minas com um jogador 
a menos. O time de Carlos Barbosa 
aproveitou o momento e Bruno Sou-
za fez o terceiro, aos 4 minutos. Com 
tamanha vantagem, bastou segurar 
o placar até o final para levar o jogo 
para a prorrogação.

Para o Minas só a vitória inte-
ressava no tempo extra e passou a 
utilizar goleiro-linha logo no primei-
ro minuto. A ACBF se aproveitou da 
situação para se fechar na defesa e, 
aos 2 minutos, João fez o primeiro 
gol. Aos 2min40s, Bruno Souza fez 
2x0. A defesa laranja seguiu superior 
até o segundo tempo da prorrogação. 
Faltando um minuto para o fim, Kevin 
fez o terceiro gol e fechou a conta.

Com a classificação garantida, a 
ACBF enfrentará o Foz Cataratas nas 
quartas de final. O primeiro jogo será 
no Paraná e a volta em Carlos Barbo-
sa. As datas ainda não foram confir-
madas pela LNF.

A  equipe de Carlso Barbosa vai enfrentar o Foz Cataratas nas quartas de final 

A vaga foi garantida após o time laranja 
vencer o Minas no tempo normal por 

3x0 e repetir o resultado na
prorrogação, na noite desta sexta-feira

Com vitória, ACBF garante destaque entre as principais equipes da competição
A abertura dos jogos ocorre no espaço da Rua Coberta, às 13h30, com a presença de 
autoridades locais, além do Superintendente da PRF do Rio Grande do Sul

A abertura dos jogos ocorre no espaço da Rua 
Coberta, às 13h30

BGF se mantém na Liga Gaúcha de Futsal
Em meio a diversas adversidades 

e mesmo com limitações financeiras, 
o BGF, comandado pelo técnico Vaner 
Flores, alcançou o seu principal objeti-
vo na Liga Gaúcha de 2017: permanecer 
na elite do futsal gaúcho. Sem preparo 
físico adequado, treinando poucas ve-
zes durante a semana, e conciliando 
trabalho e o futsal, a equipe superou as 
dificuldades e obteve bons resultados 
durante a competição, o que levaram o 
clube a permanecer na primeira divisão 
estadual. 

O BGF encerrou a sua participação 
na competição na 9ª colocação com 22 
pontos conquistados, com cinco vitó-
rias, sete empates e dez derrotas. Das 

cinco vitórias, apenas duas foram con-
quistadas dentro de casa, possuindo um 
melhor aproveitamento jogando longe 
de seus domínios. A equipe bento-gon-
çalvense teve como destaque Douglas 
Cappa, o qual foi artilheiro isolado da 
primeira fase do campeonato com 30 
gols anotados pelo BGF.

Mesclando atletas experientes 
com jogadores provenientes da base do 
clube, a equipe conseguiu manter uma 
boa regularidade na competição, dentro 
das grandes limitações enfrentadas por 
Vaner Flores. Grande parte dos atletas 
teve que conciliar o seu trabalho com 
os treinamentos durante a semana e os 
confrontos pela competição. Durante o 

campeonato, a equipe treinou apenas 
duas a três vezes por semana, sem um 
condicionamento físico adequado, o 
que fez diferença em grande parte dos 
jogos. 

Trabalhando com um elenco for-
mado por uma mescla de atletas ex-
perientes com jovens provenientes da 
base, promovidos da categoria sub-17, 
Vaner Flores mais uma vez conseguiu 
driblar as dificuldades para chegar ao 
objetivo principal do clube. Apesar de 
um final de campeonato sofrido, os 
empates com os líderes do campeonato 
Assoeva e Atlântico mostraram a deter-
minação da equipe em alcançar a meta 
de seguir na elite. 

Além da equipe principal, o BGF 
sub-17 também se destacou neste ano, 
superando todas as expectativas e che-
gando de forma inédita às quartas de 
final do Campeonato Gaúcho da cate-
goria. Além disso, a equipe teve vários 
de seus atletas promovidos ao elenco 
principal do clube na disputa da Liga 
Gaúcha.

O contrato de Vaner Flores, que 
completou no mês passado 250 jogos 
pelo BGF, termina em dezembro. No fi-
nal do mês, o treinador realizará reuni-
ões junto à direção sobre o projeto de 
2018 e a sua permanência no clube. Até 
lá, o técnico segue com os trabalhos 
nas categorias de base do BGF.Das cinco vitórias, apenas duas foram conquistadas dentro de casa



 O torneio será realizado em 10 etapas durante o ano, proporcionando aos atletas 
juvenis competição contínua
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Esportivo perde e está fora do 
Campeonato Gaúcho Juvenil
Equipe foi derrotada pelo Novo Hamburgo
fora de casa e terminou a segunda fase fora
da zona de classificação

O Esportivo sub-17 foi derrota-
do fora de casa pela equipe do Novo 
Hamburgo. A equipe de Bento Gon-
çalves perdeu por 3 a 1, em confronto 
direto pela última vaga do grupo, rea-
lizado na tarde deste domingo, dia 8, 
no Estádio do Vale. Com o resultado 
negativo, a equipe comandada por 
Márcio Ebert foi ultrapassada na ta-
bela pelo Anilado na última rodada, 
sendo eliminado na segunda fase do 
Campeonato Gaúcho Juvenil. 

A equipe bento-gonçalvense e o 
Novo Hamburgo entraram em campo 
pela última rodada da segunda fase 
em confronto decisivo, valendo a 
quarta e última vaga do grupo para 
as oitavas de final da competição. Os 
donos da casa abriram o placar logo 
aos 15 minutos de jogo, com Marcos. 
O Esportivo teve uma grande chance 
ainda na primeira etapa para empa-
tar, mas o atacante Jonas, artilheiro 
da equipe, acabou desperdiçando a 

oportunidade. 
Na etapa final, logo aos 3 minu-

tos, Joel ampliou o placar para o Nóia. 
Aos 16 minutos, Wesley marcou o ter-
ceiro para os donos da casa, em belo 
chute da entrada da grande área. Nos 
minutos finais, Jonas descontou para 
os visitantes, mas o gol não foi sufi-
ciente para impedir a derrota. Placar 
final, 3 a 1 para o Novo Hamburgo, 
eliminando o Esportivo da competi-
ção. 

A equipe Alviazul terminou a se-
gunda fase na 5ª colocação do grupo 
J, com 10 pontos conquistados, dois 
a menos que o Novo Hamburgo, que 
conquistou a classificação. O Espor-
tivo encerra a sua participação na 
competição estadual com números 
positivos, conquistando a sua melhor 
posição no campeonato dos últimos 
anos, com oito vitórias, quatro empa-
tes e oito derrotas em 20 jogos dis-
putados.

Com o resultado negativo, a equipe comandada por Márcio Ebert foi ultrapassada 
na tabela pelo Anilado na última rodada, sendo eliminado na segunda fase do
Campeonato Gaúcho Juvenil

Farrapos deve investir em Torneio 
Interno Juvenil em 2018
Projeto do clube, em conjunto com a Academia de Desenvolvimento da 
CBRu, visa realizar torneio interno de sevens para categoria juvenil e feminino

Com a grande dificuldade em 
manter a categoria juvenil (M20) em 
atividade durante o ano, o Farrapos 
Rugby Clube, em conjunto com a 
Academia de Desenvolvimento da 
Confederação Brasileira de Rugby 
(CBRu), almeja implantar um “Tor-
neio Interno” de Sevens para 2018. 
O torneio será realizado em 10 eta-
pas durante o ano, proporcionando 
aos atletas juvenis competição con-
tínua. 

No último dia 7, no Estádio da 
Montanha, o técnico do Farrapos, Ja-
vier Cardozo, organizou um torneio 
teste espelhado no que pretende 
implantar no próximo ano. Participa-
ram das atividades tanto atletas da 
equipe adulta quanto da categoria 
M20 do Farrapos.

Segundo o treinador, que co-
manda também a Academia de De-
senvolvimento, o torneio deverá 
iniciar no mês de março de 2018. A 
previsão é que o trabalho de capta-
ção deste ano finalize com 35 a 40 
atletas na equipe juvenil, que seriam 
divididos em equipes de oito atletas 
para a competição interna de Se-
vens. 

De acordo com Cardozo, caso 
se concretize a implantação do tor-
neio interno do clube, o Farrapos 
será pioneiro na América Latina em 
desenvolver uma competição nes-
tes moldes. “Isso apareceu pela di-
ficuldade que hoje existe para fazer 
jogos fora de Bento. Muitos clubes 
não conseguem jogar por não ter 
atletas suficientes ou mesmo por 
problemas financeiros. Muitos dos 
nossos jogadores juvenis ficam pa-
rados e isso atrapalha um pouco a 

nossa captação nas escolas. Eles vêm 
aqui para treinar e como não tem 
com quem jogar, fica tedioso para 
eles. O torneio traria para nossos jo-
gadores competição contínua, além 
dos jogos estaduais e Sevens. É mui-
to bom para desenvolver jogadores 
para o time e para possíveis atletas 
da seleção”, ressalta o técnico do 
Farrapos. 

Com a implantação do torneio 
interno, o clube almeja expandir a 

captação de atletas no município. As 
etapas durante o ano vão possibili-
tar ritmo ao desenvolvimento dos 
trabalhos nas categorias inferiores, 
Nos próximos dias, o torneio será 
apresentado de forma oficial, com 
detalhes sobre o planejamento das 
etapas durante o próximo ano. A 
equipe juvenil do Farrapos atual-
mente se prepara para disputar o 
Campeonato Gaúcho de Sevens, que 
inicia no dia 28 de outubro.

O intuito da competição é reforçar o
condicionamento físico dos atletas, além 

de mantê-los em ritmo de competições

Pelotas e Cruzeiro largam em vantagem na
semifinal da Copa Paulo Sant’Ana

O Pelotas e a equipe do Cruzeiro 
largaram em vantagem nos jogos de ida 
da semifinal da Copa Paulo Sant’Ana. A 
equipe do Estrelado, jogando fora de 
casa, derrotou o São José no clássico 
“Zé-Cruz” pelo placar de 2 a 1, e ago-
ra joga por um empate em casa para 
chegar a final. Já a equipe do Pelotas 
superou em seus domínios a equipe 
do Aimoré pelo placar de 2 a 0, e pode 
perder até por 1 a 0 no jogo de volta 
para avançar à decisão da competição. 

No sábado, dia 7, no Passo 
D’Areia, a equipe do Cruzeiro levou a 
melhor sobre o Zequinha. O placar foi 
aberto nos minutos finais da primeira 
etapa com Rafinha, aproveitando o 
rebote do goleiro Fábio para fazer o 
primeiro para o Estrelado. Na etapa 
final, o Cruzeiro ampliou com Jander-
son, de cabeça, 2 a 0. Aos 46 minutos 
de jogo, Totô foi derrubado na área e 
o árbitro assinalou pênalti para o São 
José. Fábio chamou a responsabilidade 
e diminuiu o placar, terminando em 2 a 
1 para a equipe de Cachoeirinha. 

No domingo, dia 8, o Pelotas, 
jogando em casa, no Estádio Boca do 
Lobo, derrotou a equipe do Aimoré 

pelo placar de 2 a 0. Pressionando nos 
primeiros minutos de partida, a equi-
pe do Pelotas abriu o placar com gol 
de Giovane Gomez, após bela assistên-
cia de Xuxa, 1 a 0.

Na etapa final, o Índio Capilé 
começou melhor, chegando forte ao 
ataque em busca do empate. Porém, 
a equipe da casa voltou a ampliar o 
placar com Jean Roberto, marcando o 
segundo para o Áureo Cerúleo e decre-

tando a vitória pelo placar de 2 a 0. 
Os jogos de volta serão realizados 

no próximo domingo, dia 15, às 15h, 
com Cruzeiro e São José, no Vieirão, 
em Gravataí, e às 15h30 com Aimoré 
e Pelotas, no Cristo Rei, em São Leo-
poldo.

Semifinal - Copa Paulo Sant’Ana:
Jogos de ida:
São José 1 x 2 Cruzeiro
Pelotas 2 x 0 Aimoré

Os jogos serão realizados no domingo, dia 15, às 15h, e às 15h30 em São Leopoldo

Com desclassificação, mais uma vez alvi azul decepcionou a torcida
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Homem morre em acidente na BR-470
Um homem de 58 anos morreu 

na manhã de sábado (07) depois de 
sofrer um acidente de trânsito na 
BR-470. Por volta das 5h10 um ve-
ículo Uno trafegava no km 216, no 
acesso ao bairro Juventude quando 

colidiu em um poste.
Roberto Toniolo, morreu no 

local, antes mesmo da chegada 
do Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e do Corpo de 
Bombeiros.

Acidente de trânsito vitimou Roberto Toniolo, de 58 anos

Polícia Civil evita ação de
criminosos em Santa Bárbara

Investigadores da Delegacia de 
Polícia de Guaporé evitaram a ação 
de uma quadrilha de assaltantes na 
noite de domingo (08).

Por volta das 19h30, o grupo, 
apontado por cometer furtos e rou-
bos em Bento Gonçalves, estava em 
um posto de combustíveis na ERS-
431, em Santa Bárbara, São Valentim 
do Sul, onde cometeriam um roubo. 

Os assaltantes perceberam a 
presença dos policiais e fugiram pela 
lateral do posto. Houve trocas de ti-
ros, e um criminoso ficou ferido. Eles 
conseguiram fugir por um matagal. 

O assaltante que foi baleado foi 
encontrado na manhã de segunda-
-feira (09), próximo à Igreja de San-
ta Bárbara. Ele foi atingido por dois 
disparos e o estado de saúde é con-
siderado grave. O homem foi enca-
minhado para atendimento no Hos-

Polícia conseguiu evitar crime que seria cometido em posto de combustíveis

pital Santa Teresinha, em Encantado. 
O apenado estava no semiaberto e 
usava tornozeleira eletrônica, mas a 
cobriu com papel alumínio.

Outras três pessoas foram pre-
sas na tarde desta segunda-feira (9), 
relacionadas à tentativa de assalto 
frustrada. Com o auxílio da Polícia 
Rodoviária Federal foi abordado um 
veículo Captiva, com placas de Bento 
Gonçalves, na ERS-431, na Linha Pau-
lina, em Faria Lemos. Uma mulher e 
três homens estavam no automóvel. 
Todos foram conduzidos à Delegacia 
e dois deles foram presos por parti-
ciparem da tentativa do roubo. Já os 
demais foram liberados. 

Outros dois envolvidos foram 
presos pela Brigada Militar, na Rua 
Ulysses Roman Ross, no bairro Uni-
versitário ao tentarem roubar um 
pedestre. Um deles estava ferido por 
arma de fogo. 

Polícia Civil Gaúcha inicia greve geral 
da categoria nesta segunda-feira

Policiais Civis veiculados a 
UGEIRM/Sindicato (Sindicato dos 
Escrivães, Inspetores e Investigado-
res de Policia do Rio Grande do Sul) 
iniciam oficialmente nesta segunda-
-feira, dia 9, uma greve geral da ca-
tegoria.

A decisão foi tomada em As-
sembleia realizada no último dia 5, 
em Porto Alegre, até a integraliza-
ção dos salários, que está previsa 
para 17 de outubro. Em Bento Gon-
çalves, que também aderiu a greve, 
o atendimento compreende apenas 
casos graves. 

Confira o que muda com
a greve:

1 – O Movimento Grevista man-
terá os atendimentos de urgência e 
emergência no período que durar a 
greve, o que representa a manuten-
ção 30% de cada órgao da PC, quan-
do houver a necessidade de atua-
ção pela emergência e urgência. O 
objetivo é garantir a prestação dos 
serviços indispensáveis ao atendi-
mento das necessidades inadiáveis 
da Comunidade.

2 – A determinação é para que 
não haja circulação de viaturas, de 
modo que todas devem permanecer 
no órgão a que pertencem enquan-
to durar o movimento grevista;

3 – Não haverá cumprimento de 
MBAs, mandados de prisão, opera-
ções e ações policiais, serviço cartó-
rio, entrega de intimações, oitivas, 
remessas de Inquéritos Policiais ao 
Poder Judiciário e demais procedi-

mentos de polícia judiciária;
4 – As DPPAs e Plantões somen-

te atenderão os flagrantes e casos 
de maior gravidade, tais como: 
latrocínios, homicídios, estupros, 
ocorrências envolvendo crianças, 
adolescentes e idosos e Lei Maria 
da Penha, além daquelas ocorrên-
cias em que o Comando de Greve 
ou o plantonista julgar imprescindí-
vel a intervenção imediata da Polí-
cia Civil;

5 – É fundamental mantermos 
o diálogo com a população, expli-
cando os motivos da nossa greve, 
mostrando que a nossa luta é por 
uma segurança de qualidade, com 
um serviço público que funcione. O 
principal objetivo da nossa greve é 
denunciar a falta de segurança do 
povo gaúcho;

6 – Greve é na Delegacia!

 Assaltante baleado está em estado grave

A decisão da greve foi tomada em assembleia realizada no último dia 5
Policiais trabalham apenas em regime de 
urgência, atendendo casos graves
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Condutor é preso na BR-470
A Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) prendeu um homem de 49 
anos por volta das 19h de sábado 
(07), no km 228, na BR-470, pró-
ximo às imediações do parque da 
Fenachamp, em Garibaldi.

Durante a abordagem o indiví-
duo identificou-se como outra pes-
soa e após consultas no sistema foi 

constatado um mandado de prisão 
contra ele.

O homem também estava com 
o direito de dirigir suspenso e o ve-
ículo com o licenciamento vencido.

O detido foi encaminhado para 
a polícia judiciária de Bento Gon-
çalves e posteriormente ao presí-
dio.

Homem estava com o direito de dirigir suspenso

Bento-gonçalvense morre em
acidente em Dois Lajeados

Uma bento-gonçalvense de 
27 anos morreu depois de se en-
volver em um acidente de trânsi-
to em Dois Lajeados, na manhã de 
sábado (07). Outras três pessoas 
também morreram na colisão 
frontal entre dois veículos, no km 
116 da ERS-129.

Por volta das 10h, um Voyage, 
com placas de Campo Grande, e 
um Focus, com placas de Bento 
Gonçalves colidiram. Joseane Sue-
len de Oliveira Cabral, de 27 anos, 
era a condutora do automóvel Fo-
cus e estava sozinha no momento 
do acidente.

Conhecida pelo apelido de 
Mana Cabral, ela trabalhava como 
agente comunitária de saúde na 
Prefeitura Municipal de Bento 
Gonçalves.

Segundo o Grupo Rodoviário 
de Encantado, Joseane  perdeu o 
controle do veículo e invadiu a 
pista contrária, atingindo o Voya-
ge. Deste, foram a óbito uma mu-
lher de 58 anos e duas crianças, 
com idades de 6 e 12 anos, antes 

de receberem atendimento médi-
co.

Os pais das crianças, que tam-
bém estavam no veículo, ficaram 
gravemente feridos e foram enca-
minhados para a Associação Hos-
pitalar Manoel Francisco Guerrei-
ro, em Guaporé.

Joseane Cabral trabalhava como agente 
comunitária de saúde na Prefeitura 

Quatro pessoas foram a óbito em acidente de trânsito

Objetos furtados em Flores da Cunha apreendidos no Zatt
Diversos objetos furtados em 

ocorrências do município de Flo-
res da Cunha foram apreendidos 
na tarde de domingo (08), na Rua 

Ângelo Antônio Rizzi, no bairro 
Zatt.

Depois do despacho de um 
mandado de busca e apreensão, 

Incêndios registrados no Ouro Verde
Um incêndio foi registrado na 

noite de sábado (07), na Rua Wen-
ceslau Bittencourt, no bairro Ouro 
Verde. Uma residência acima de 
uma chapeação ficou em chamas 
e teve perda total, mas ninguém 
ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros tra-
balhou no combate ao sinistro e 
utilizou três caminhões para con-
trolar as chamas.

Ninguém ficou ferido em incêndio Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado

Casa de festas teve
princípio de incêndio

Uma casa de festas na Rua Isi-
doro Cavedon, também no bairro 
Ouro Verde, teve um princípio de 

incêndio na manhã de segunda-fei-
ra (09). A fumaça foi causada por 
uma fritadeira elétrica que foi dei-
xada ligada e causou superaqueci-
mento. Ninguém ficou ferido. 

Fritadeira elétrica deixada ligada quase causou incêndio

Homem preso no bairro Vila Nova
Um homem de 25 anos foi preso no 

início da tarde de segunda-feira (09) no 
bairro Vila Nova. Uma guarnição do Pelo-
tão de Operações Especiais (POE) do 3° 
BPAT abordou F.L.C que estava portando 
uma submetralhadora. Ele foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) para registro. Submetralhadora apreendida com homem 

uma equipe entrou na residência 
e encontrou objetos como balan-
ças, valores em dinheiro, joia, ele-
trônico, entre outros.



Cena do filme It - A Coisa

Cena do filme Pica-Pau - O Filme

Cena do filme Blade Runnner 20149

Cena do filme Feito na América

Cena do filme My Little Pony: O Filme

Programação válida de 05/10/2017 a 
11/10/2017. 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 01

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 
16h, 18:30h, 21:21h - Dublado
O travesso Pica-Pau está metido em 
mais uma de suas insanas brigas 
por território. Os inimigos da vez 
são o vigarista Lance Walters (Ti-
mothy Omundson) e sua namorada 
Vanessa (Thaila Ayala). Precisando 
de dinheiro, eles estão determina-
dos a construir uma extravagante 
mansão na floresta e lucrar com sua 
venda, mas Pica-Pau também mora 
no terreno e não pretende deixá-los 
em paz.

Sala 02

O Que Será de Nozes? 2
(3D - Duração 1:31h / Animação/
Família/Comédia - Livre) Todos os 
dias - 14h, 16h Dublado
A aventuras de Surly e seus amigos, 
Buddy, Andie e Precious continuam. 
Eles descobrem que o prefeito de 
Oakton está planejando construir 
um parque de diversões gigante no 
Liberty Park, o que vai acabar com 
o lugar onde eles moram. A turma 
agora precisa se unir para salvar sua 
casa e derrotar o prefeito.

Feito na América
(2D) (Duração 1:55h/ Biografia/
Policial/ 16 anos) Todos os dias - 
18:30h - Dublado
Durante a década de 1980, Barry 
Seal (Tom Cruise), um piloto opor-
tunista da Trans World Airlines, é 
inesperadamente recrutado pela 
CIA para realizar uma das maiores 
operações secretas da história dos 
Estados Unidos.

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/Dra-
ma 18 anos) Todos os dias - 21h 
- Legendado
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 desa-
parecer e tudo o que pode ser en-
contrado delas são partes de seus 
corpos. Logo, os integrantes do 
“Losers Club” acabam ficando face 
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a face com o responsável pelos cri-
mes: o palhaço Pennywise.

Shopping Bento
Sala 01

Blade Runnner 20149 
(3D - Duração 2:43th / Ficção 
Científica/Suspense) Todos os dias 
- 13:45h, 17:15 Dublado - 20:15 
Legendado
Trinta anos após os acontecimentos 
do primeiro filme, a humanidade 
está novamente ameaçada, e dessa 
vez o perigo pode ser ainda maior. 
Isso porque o novato oficial K (Ryan 
Gosling), desenterrou um terrível 
segredo que tem o potencial de 
mergulhar a sociedade no completo 
caos. A descoberta acaba levando-o 
a uma busca frenética por Rick De-
ckard (Harrison Ford), desaparecido 
há 30 anos.

Sala 02

My Little Pony: O Filme
(2D - Duração 1h39/ Animação/
Livre) -  Todos os dias - 13:50h, 
16:15h, 18:30 - Dublado 
Quando uma força obscura ameaça 
Ponyville e a Mane 6, os pequenos 
pôneis embarcar em uma viagem 
até o fim de Equestria para salvar 
sua amada casa. Lá eles conhe-
cem novos amigos e passam por 
desafios perigosos ao longo do 
caminho.

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/
Drama 18 anos) Todos os dias - 21h 
- Dublado


