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opinião02

Opinião da Gazeta
Buscando socorro

O ano de 2018 deve começar 
novamente com incertezas para os 
pais que pretendem buscar vagas 
nas creches municipais. A dúvida 
é se o governo municipal vai con-
seguir cumprir a determinação do 
Plano Nacional de Educação, caso 
ao contrário, ter que buscar os di-
reitos da criança na Justiça. 

Ainda que a prefeitura afirme 
que já superou as metas nacio-

nais, que determinam que 50% das 
crianças estejam matriculadas nas 
creches, mais de 500 crianças es-
tão na fila de espera. E por causa 
da falta de escolas públicas para 
atender a demanda, as vagas par-
ticulares compradas terão o mes-
mo número que em 2017 (500), 
significando que mais 500 crianças 
estarão desatendidas, segundo le-
vantamento do Conselho Tutelar. 
Os vereadores, eleitos pelos pais 

destas crianças aprovaram a LDO 
para o próximo ano, assim mesmo, 
sem contemplar aumento de vagas 
em creches. 

O Conselho Tutelar conseguiu 
uma reunião com a Promotoria 
regional  em Caxias do Sul, para 
expor a chaga que a promotoria 
de Bento está cansada de sabe. Ao 
que parece, ao menos as crianças 
da fila serão posicionadas. Como 

a Gazeta tem noticiado há muitas 
edições, a crise na educação se es-
tende à todas as faixas etárias e em 
todos as esferas (IFRS, em junho; 
greve dos professores estaduais e 
situação da escola Cecília Meireles 
em outubro). A história das creches 
municipais também vem sendo re-
latada na Gazeta, sem sensibilizar 
as autoridades competentes. En-
quanto isso, mães deixam de tra-
balhar ou precisam pagar do bolso, 
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Famiglia Valduga consagra-se como ícone nacional na elaboração de 
espumantes no Concurso do Espumante Brasileiro
Rótulos da Casa Valduga e Ponto Nero foram destaques na 10ª edição da premiação

Celebrando conquistas. É assim 
que o grupo Famiglia Valduga tem 
se destacado entre os principais pro-
dutores de espumantes do mercado 
brasileiro. A excelência e expertise, 
unidas a pesquisas e investimento 
em inovação, são os responsáveis por 
trazer para o consumidor o que há de 
melhor quando o assunto é espuman-

icônicos espumantes 130 Brut, Arte 
Brut Rosé e RSV Brut 25 meses, a Casa 
Valduga conquistou medalha de ouro.  
A marca de espumantes jovens Ponto 
Nero, elaborados a partir do método 
charmat, também trouxe ainda mais 
reconhecimento para a Famiglia Val-
duga na premiação que é uma das 
principais do país. O Ponto Nero Brut 
foi eleito o melhor espumante brut do 
Brasil. 

Realizada em Garibaldi, no Rio 
Grande do Sul, a 10ª edição do Con-
curso do Espumante Brasileiro re-
gistrou um dos maiores números de 

inscritos, com 308 amostras, de 80 
vinícolas. O evento é promovido pela 
Associação Brasileira de Enologia 
(ABE) e foi realizado entre os dias 18 
a 20 de outubro.   Durante dois dias, 
o júri, que é formado por mais de 50 
profissionais do setor, como enólo-
gos, sommeliers e jornalistas espe-
cializados, provaram as amostras de 
espumantes produzidos no Brasil. 

Segundo os organizadores do 
evento, o resultado da premiação é 
um excelente parâmetro para o mer-
cado consumidor tanto interno quan-
to externo. 

O empresário Adriano De Bacco 
foi eleito o novo presidente da Asso-
ciação das Empresas da Construção 
Civil da Região dos Vinhedos (Ascon 
Vinhedos). Ele conduzirá a entidade 
no biênio 2018-2019, em sucessão a 
Andrey Arcari, que passa a fazer parte 
do Conselho Superior. A posse está 
marcada para o dia 24 de novembro, 
em jantar de confraternização no 
Mamma Gema Trattoria, no Vale dos 
Vinhedos.

A eleição reuniu associados du-
rante Assembleia Geral Ordinária 
realizada no dia 26 de outubro, no 
Restaurante Príncipe Di Udine. Na 
oportunidade, Arcari também apre-
sentou as atividades, ações e investi-
mentos realizados em prol dos asso-
ciados, além da prestação de contas 
de sua gestão. De Bacco deixa a vice-

te. 
Na 25ª Avaliação Nacional de Vi-

nhos, considerada a maior degusta-
ção coletiva de uma safra do mundo, 
os vinhos base para espumantes da 
vinícola destacaram-se como os mais 
representativos do mercado brasi-
leiro, consolidando a Casa Valduga 
como ícone nacional na elaboração 

de espumantes.  E a consagração da 
Famiglia Valduga manteve-se firme 
mais uma vez durante a 10ª edição 
do Concurso do Espumante Brasilei-
ro. Rótulos da vinícola Casa Valduga 
e Ponto Nero foram reconhecidos e 
premiados entre os melhores da sua 
categoria. 

Referência na elaboração de es-
pumantes, a vinícola Casa Valduga foi 
considerada a melhor do país segun-
do o recente levantamento feito pela 
Associação Mundial de Jornalistas e 
Escritores de Vinhos e Licores (WA-
WWJ). Com os seus já tradicionais e 

Ascon Vinhedos tem novo presidente
Empresário Adriano De Bacco toma posse dia 24 de novembro

-presidência de Administração e Fi-
nanças para se dedicar à presidência 
da entidade.

“Vamos trabalhar para dar conti-
nuidade ao que vem sendo realizado 
com êxito. Nosso compromisso é com 
o associado, seja oportunizando atu-
alização profissional, seja represen-
tando e defendendo o setor sempre 
que necessário”, destaca o presidente 
eleito. Junto com De Bacco, assume 
um grupo de empresários da constru-
ção civil, empenhados em trabalhar 
em prol da categoria.

O evento de posse também será 
marcado pela confraternização de fi-
nal de ano dos associados. Reservas 
podem ser realizadas com a Ascon Vi-
nhedos pelo telefone (54) 3454.5734 
ou pelo e-mail ascon@asconvinhe-
dos.com.br.

Gestão 2018-2019

Presidente – Adriano Marcelo de 
Bacco

Vice-presidente Administração e 
Finanças – Evandro Brufatto

Vice-presidente Indústria Imobi-
liária – Roberto Sartori

Vice-presidente Relações Traba-
lhistas – Gabriel Baldissera Schwartz

Vice-presidente de Obras Públi-
cas – Milton Milan

Vice-presidente de Relações com 
Fornecedores – Alan Scomazzon

Vice-presidente de Prestação de 
Serviços – Diego Jesus Santi

Vice-presidente de Qualidade e 
Produtividade – Rafael Panazzolo

Conselho Fiscal :Paula Reginatto, 
Marcelo Ticiani e Lúcio Salvadori Pos-
sebon
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O Conselho Tutelar de Bento 
Gonçalves esteve reunido na última 
semana com a promotora de justiça 
de Caxias do Sul, Simone Martini, para 
tentar solucionar um problema que 
teve destaque no município em 2017: 
a falta de vagas nas creches de edu-
cação infantil. Segundo o conselheiro 
Leonides Lavinicki, atualmente 2472 
crianças estão matriculadas em escolas 
municipais infantis, no entanto, 519 
aguardam na fila de espera.

O número corresponde a 43,8% 
das crianças matriculadas do total de 
6.282 registradas em Bento de 0 a 3 
anos. Porém a meta do Plano Nacional 
de Educação (PNE) propõe que esta 
taxa chegue a 50% até 2024. “A lei é 
para as crianças e não para os pais. To-
das as crianças têm direito ao acesso 
às escolas infantis, é um direito uni-
versal”, explica. O ensino infantil, que 
abrange esta faixa etária não é obriga-
tório, mas o número de crianças que 
aguardam colocação preocupa Lavini-
cki. “Tem nascido cada vez mais crian-
ça em Bento e esta fila pode aumentar. 
Os vereadores já aprovaram a Lei de 
Diretriz Orçamental (LDO) para 2018 e 
nela ficou definido o mesmo número 
de compras de vagas em escolas parti-

Calendário de matrículas municipais
Escolas Municipais Infantis
13.11 a 24.11- Inscrição dos candidatos
27.11 a 29.11- Seleção dos candidatos inscritos
04.12- Divulgação dos candidatos selecionados
04.12 a 08.12- Matrícula dos candidatos selecionados
Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Especial e 
Educação de Jovens e Adultos
20.11 a 24.11- Rematrículas
27.11 a 01.12- Inscrição dos alunos novos
08.12- Entrega da listagem dos alunos inscritos à SMED
13.12 a 15.12 –Matrículas para alunos novos da Educação Infantil, Ensino Fundamen-
tal, Ensino Médio e Ensino Especial
15.02 a 16.02- Testes classificatórios para Educação de Jovens e Adultos
19.02 a 20.02- Matrículas para Educação de Jovens e Adultos
Fevereiro de 2018- Período de ajuste de vagas (EMEI, EMEF, EMEM, EMEFE)

Conselho Tutelar protocola pedido na Promotoria 
para ampliação de vagas em creches do município

culares: 500”.
No encontro, a promotora que, de 

acordo com o conselheiro, é responsá-
vel regional pela questão das creches, 
reiterou o dever do município e se 
comprometeu a notificar a Secretaria 
Municipal de Educação (SMED) para 
que faça um plano para atender as 
mais de 500 crianças em 2018.

Pedidos do Conselho
Na reunião, além da falta de va-

gas, o Conselho pediu que seja muda-
da a maneira das compras das vagas 
em instituições particulares. Atualmen-
te a prefeitura paga dez meses de men-
salidade em alguns casos, no total de 
12. “As compras devem  contemplar a 
matrícula e 12 mensalidades, haja vista 
que se trata de terceirização da edu-
cação (...) Contudo, o Conselho Tutelar 
relata que a SMED não tem procedido 
dessa forma em todos os casos, haven-
do relatos de famílias que custearam a 
mensalidade no período de férias esco-
lares, por medo de perderem o custeio 
pelo município nos outros meses, por-
que já houve negativa de pagamento 
por parte do município”, documenta 
a ata.

Lavinicki revela que outra recla-

mação foi a falta de uma central de ins-
crições. “Hoje, os pais procuram as di-
retoras das escolas e isso, ao meu ver, 
pode gerar matrículas por interesses 
pessoais. O ideal é que haja uma cen-
tral, que poderia ser em anexo à SMED 
e que os alunos sejam escolhidos por 
sorteio”.

O conselho tutelar questionou 
também sobre o número de creches 
existentes em Bento Gonçalves. Lavini-
cki é incisivo ao afirmar que seria preci-
so construir em torno de cinco creches 
até 2024 para atender a demanda pro-
posta pelo PNE. “Estamos com número 
pequeno de educandários infantis, e 
no meio rural não existe creche, pre-
judicando essa parte da população”, 
lamenta. Há duas obras de construção 
deEMEI em andamento, uma delas em 
fase de aquisição de mobiliário e a ou-
tra não há previsão de conclusão.

O que a prefeitura diz
Em 21 de setembro, o Conselho 

Municipal de Educação, afirmou que 
atua com 78% da demanda, superior 
aos 50%. “A Secretaria Municipal da 
Educação ao longo dos anos vem am-
pliando as vagas na educação infantil 
para crianças de Berçario e Maternal, 
através de criação de novas escolas e 
aquisição de vagas nas escolas da ini-
ciativa privada (...)Com estes esforços, 
esta Secretaria já está atendendo neste 
ano 78% da demanda das crianças”.

A prioridade de atendimento é as 
crianças que residem mais próximas 
da escola, que possuem deficiência 
ou filha de deficidente, crianças em 
situação de vulnerabilidade social e 
crianças mais carentes e criança cuja 
família tenha menor renda per capi-
ta. O CME conclui que o índice meta 
1 já se encontra superado, informação 
que é contestada por Lavinicko.”Os 
próprios documentos se contradizem. 
Apesar de dizerem que atendem 78% 
da demanda, a promotora definiu que 

existindo demanda manifesta e/ou lista 
de espera, o índice de atendimento deve 
ser de 100%, e não 78%,isso está na cons-
tituição”, avalia. 

Tias crecheiras
A chegada do Conselho Tutelar até 

a Promotoria de Caxias do Sul se deu 
por meio de uma denúncia de que have-
riam 19 “tias-crecheiras” em Bento Gon-
çalves, ou seja, mulheres que cuidam de 
crianças em casas. “Há cerca de noventa 
dias recebemos a denúncia e marcamos 
a reunião com a promotora Simone. A 
existência desse serviço, que não é re-
gulamentado, é porque tem demanda e 
muitos pais não conseguem custear um 
ensino particular”, diz Lavinicki.

O conselheiro diz que o CME não 
regulamenta o que é considerado esta-
belecimento de ensino. “Em Caxias do 
Sul, mais de seis crianças já é conside-
rado. Em Bento, como não existe re-
gulamento, pode ser a partir de uma”, 
explica .

Para Lavinicki, os pais devem ter 
cuidado quando buscarem este tipo de 
serviço. “Pode haver riscos para as crian-
ças porque não há fiscalização. Tem que 
ter PPCI, acessibilidade. Não é qualquer 
casa que atende a estes requisitos bási-
cos”, indica.

Orientação do Conselho
Lavinick orienta que os pais que 

não conseguirem vagas nas creches 
procurem a Justiça, através da Defenso-
ria Pública, que atua para famílias que 
possuem renda de até R$2.500,00. “O 
processo demora cerca de três meses e 
quase sempre tem uma sentença favorá-
vel”, comenta. Além disso, salienta que a 
busca ainda pode ser também por meio 
do Conselho Tutelar.

Transporte público
O Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul determinou que alunos que mo-

ram a 2km de distância da instituição 
de ensino devem ter acesso ao trans-
porte público gratuito, pelo Estado 
ou Município. Caso haja negativa, os 
pais devem também procurar a De-
fensoria Pública.

O histórico  da falta de 
vagas

No decorrer deste ano a Gazeta 
publicou reportagens denunciando 
a falta de vagas em creches do mu-
nicípio. Em meio ao descaso com a 
educação, mães, que não têm onde 
deixar os filhos, são obrigadas a dei-
xar o próprio emprego para cuidar 
das crianças em casa. Uma das de-
núncias mais graves foi revelada em 
junho. Um dado recente apresentou 
na época, que 458 crianças estavam 
cadastradas na fila de espera.

O relato de uma mãe externou 
o desespero de quem não consegue 
matricular os filhos em educandários 
infantis. Simone Zanin contou na 
época, que há mais de cinco meses 
aguardava por uma vaga.

“Fui fazer a inscrição na Smed 
para o meu filho e não consegui pois 
precisava da declaração da empresa 
que eu estava trabalhando e um con-
tracheque e mesmo assim não garan-
tiram que eu iria ter a vaga. Tive que 
desistir do emprego porque não iria 
conseguir arcar com uma escola par-
ticular”, lamentou.

A família de Simone não mora 
na cidade e ela não tem com quem 
deixar Guilherme, de um ano e três 
meses.

O Estatuto de Criança e Adoles-
cente determina que toda a criança e 
adolescente tem direito ao acesso à 
escola pública gratuita e próxima da 
sua residência. Já a Lei Nº 13.005, de 
25 de junho de 2014, relatou o Plano 
Nacional de Educação (PNE), que vale 
até 2024 em todo o Brasil.

Número de vagas está muito aquém do índice  determinado pelo Plano Nacional de Educação, mas prefeitura alega que já 
superou meta, gerando polêmica. Enquanto isto mais de 500 crianças estão sem atendimento em creches
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As novas tarifas não se aplicam ao segmento de encomendas e marketing direto

Consumidores podem negociar dívidas 
através da internet até o dia 30

Os consumidores de todo o 
Brasil vão poder negociar dívidas 
atrasadas pela internet, com gran-
des, médias e pequenas empresas de 
diversos segmentos. O Feirão Limpa 
Nome da Serasa Experian foi ao ar 
nesta segunda-feira (06) e segue até  
dia 30 de novembro.  Para os interes-
sados, o site de acesso é o www.feira-
olimpanome.com.br.

Ao se cadastrar o consumidor 
será direcionado a uma página na 
qual estarão listadas as dívidas que 
constam na base de dados da Sera-
sa e que podem ser negociadas com 
as empresas participantes. Também 
serão apresentados os canais de 
atendimento (telefones, e-mail, chat) 
disponibilizados por cada credor e, 
em alguns casos, ofertas pré-estabe-
lecidas por meio de boleto bancário 
ou até mesmo simular, escolher a me-
lhor condição de pagamento e gerar 
o boleto de forma online. Na última 
edição do Feirão Limpa Nome da Se-
rasa, 320 mil consumidores limparam 
o nome.

Os Correios reajustaram na 
terça-feira (31) as tarifas de serviços 
postais e telegráficos. O reajuste 
médio é de 1,2% em relação a tari-
fa anterior para serviços nacionais e 
internacionais. O primeiro porte da 
Carta Comercial, por exemplo, terá 
o valor atualizado de R$ 1,80 para 
R$ 1,85.

 No caso de telegrama nacional 
redigido pela internet, o novo valor 
é de R$ 7,69 por página. A tarifa da 
Carta Social, destinada aos benefi-
ciários do programa Bolsa Família, 
permanece inalterada em R$ 0,01, 
bem como a da Carta Não Comer-

Correios reajustam tarifas em 1,2%

Oportunidades passam por 
profissões como eletricista de ins-
talações, farmacêutico, motorista 
carreteiro, representante comercial, 
alimentador de linha de produção e 
técnico de segurança do trabalho

O Sine está oferecendo quase 
60 vagas de emprego esta semana. A 
unidade da Fundação Gaúcha do Tra-

Mapa da inadimplência
Segundo estudo desenvolvido 

pela área de Decision Analytics da 
Serasa Experian, em setembro de 
2017, o número de consumidores 
inadimplentes no país chegou a 60,5 
milhões, 1,51% a mais do que em se-
tembro de 2016, quando eram 59,6 
milhões. O montante alcançado pelas 

dívidas no nono mês deste ano foi 
de R$ 267,5 bilhões, com média de 
quatro dívidas por CPF, totalizando 
R$ 4.422,00. 

A maior concentração dos nega-
tivados tem entre 41 e 50 anos (19,5% 
do total). Em segundo no ranking de 
participação entre os inadimplentes 
estão os jovens de 18 a 25 anos, que 
respondem por 14,6% do total. 

Sine com quase 60 vagas de 
emprego abertas

balho e Ação Social (FGTAS/Sine) em 
Bento Gonçalves está com 59 vagas 
abertas. O mercado está precisan-
do de profissionais como motorista 
carreteiro, eletricista, torneiro me-
cânico, agente de comércio exterior 
e mecânico de automóvel, além de 
abrir espaço para portadores de ne-
cessidades especiais.

Entre as oportunidades, está a contratação de portadores de necessidades especiais

Índice de Desempenho 
Industrial fica estável 
em setembro

O Índice de Desempenho In-
dustrial (IDI-RS) se manteve estável 
em setembro (0,1%) em comparação 
a agosto de 2017, apesar da queda 
em três dos seus seis componentes: 
faturamento real (-1,7%), horas traba-
lhadas na produção (-1,9%) e massa 
salarial real (-1,2%). 

A Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul (Fiergs) divulgou 
os dados nesta segunda-feira (06). Se-
gundo o levantamento, houve estabi-
lidade no emprego (0%) e nas compras 
industriais (-0,1%). Apenas a utilização 
da capacidade instalada (UCI) cresceu 
0,5 p.p., passando para 79,5%. 
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O Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) começou a testar 
em outubro um novo modelo 
de concessão de benefício que 
consta em enviar para algumas 
pessoas uma carta comunicando 
que já podem se aposentar. Ini-
cialmente, o teste foi feito com 
5.000 segurados. 

Se o beneficiário tiver inte-
resse, basta ligar para o telefone 
do INSS (135) e confirmar a apo-
sentadoria. Isso acaba com o tra-
balho de ir até uma agência física 
só para fazer a confirmação. O 
INSS também pretende ampliar, 
além da aposentadoria, a medida 
para conceder auxílio-maternida-
de e pensão por morte. 

O INSS está buscando outras 

INSS vai conceder aposentadoria por telefone

Medida reduz tempo de espera da concessão do benefício

medidas para reduzir o tempo de 
espera das pessoas que entram 
com pedido de aposentadoria. 
Uma delas é a distribuição de 
processos entre agências satura-
dos para outras de menor movi-
mento. Por exemplo, alguma do 
interior que tenha demanda me-
nor, pode receber processos de 
uma capital.

Revisão de benefícios
O INSS tem feito um pente-fino 

em benefícios, revisando pagamen-
tos equivocados e gerando econo-
mia ao governo. A revisão já gerou 
2 bilhões de reais em economia. A 
previsão é que ao fim de dois anos, a 
redução seja de 15 bilhões de reais.

Receita consolida regras sobre 
declaração do Imposto de Renda

A Receita Federal consolidou as 
regras sobre a declaração de Impos-
to de Renda da Pessoa Física, segun-
do publicação feita no Diário Oficial 
da União de segunda-feira (06). Com 
as alterações,por exemplo, a Recei-
ta esclarece que, no caso de guarda 
compartilhada, cada filho pode ser 
considerado como dependente de 
apenas um dos pais.

Em relação a alguns benefícios 
fiscais que tiveram seus prazos 
prorrogados, ficou estabelecido o 
tempo para a dedução do impos-
to: valores despendidos a título de 
patrocínio ou de doação no apoio 
direto a projetos desportivos e pa-
radesportivos - até o ano-calendário 
de 2022; valores correspondentes 
a doações e aos patrocínios direta-
mente em prol de ações e serviços 
no âmbito do Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica (Pro-
non) e do Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência (Pronas/PCD) - até 
o ano-calendário de 2020; quan-
tias referentes a investimentos e a 

patrocínios feitos na produção de 
obras audiovisuais cinematográficas 
aprovadas pela Agência Nacional 
do Cinema (Ancine), bem como na 
aquisição de cotas dos Fundos de 
Financiamento da Indústria Cinema-
tográfica Nacional (Funcines) - até o 
ano-calendário de 2017.

A Receita Federal esclareceu 
ainda que as pessoas físicas que 
aderiram ao Regime Especial de Re-
gularização Cambial e Tributária (o 
novo Refis) devem informar na De-
claração de Ajuste Anual (DAA) os 
bens e direitos de qualquer natureza 
constantes da declaração única de 
adesão ao regime de regularização.

A Receita também informou que 
não estão sujeitas à retenção na fon-
te do imposto sobre a renda as re-
messas destinadas ao exterior para 
fins educacionais, científicos ou cul-
turais, bem como as remessas efetu-
adas por pessoas físicas residentes 
no país para cobertura de despesas 
médico-hospitalares com tratamen-
to de saúde, no exterior, do reme-
tente ou de seus dependentes.
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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 regis-
tros:

Edital nº 19415: JOSÉ PERTILE, divorciado, agricultor, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
ROSÂNGELA DAL PIZZOL, divorciada, professora, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Separação de Bens.

Edital nº 19418: CASSIANO MATEUS CASTAGNETTI, solteiro, pe-
dreiro, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ANA PAULA CARVALHO, solteira, do lar, natural de 
Alpestre-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19423: EZEQUIEL DA SILVA, solteiro, técnico em aque-
cedores, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e SAMANTHA ALVES CHAGAS, solteira, do lar, natural 
de Porto Alegre-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, 07 de Novembro de 2017.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

Victoria Schefscyk, agriculto-
ra aposentada, ilha de Antonio 
Schefscyk e Regina Schefscyk  
nascida em 16/10/1930 falecida em 
29/10/2017  natural de Áurea, RS, 
moradora da rua João Domingos 
Polli, nº 398, Solteira  
Sefane Caprara Ferrari, em-
presária, filha de Decio Ferrari e 
Adélia Gilmara Caprara Ferrari  
nascida em 10/12/1975, falecida 
em  29/10/2017, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Rua 
Doutor Carlos Flores, nº
264, Bento Gonçalves , Solteira 
Vandir Zuege empresário, filho de 
Walmiro Zuege e Celina Maria
Zuege , nascido em 06/08/1966, 
f alecido em  27/10/2017, natural 
de  Vera Cruz, RS, morador da 
Rua Henrique Drimeier, nº 637, em  
Westfalia,  Casado 
Maria Marques de Jesus 
Leitão, do lar aposentada, filha 
de Adolpho Borges de Jesus e 
Paulina Marques da Silva, nascida 
em  01/10/1942, falecida em 
28/10/2017, natural de  Passo 
Fundo, RS moreadora da Rua 
Arlindo Steffenon, nº 70, Bento 
Gonçalves,Viúva 
Airton Tietz, metalúrgico aposenta-
do, filho de Norberto Tietz e Ilda Be-
nini Tietz nascido em 17/05/1963, 
falecido em  29/10/2017 natural de 
Daltro Filho,Garibaldi-RS Casado 
Nylte Lorena Milani Benedetti, 
costureira aposentada, filha de Spi-

nardo Milani e Maria Giordani Milani, 
nascido em 05/12/1922, falecido em 
28/10/2017 natural de Bento Gonçal-
ves, RS moradora de Garibaldi Viúva 
Celso Antonio De Marco, encanador 
aposentado, filho de Dario Gervasio 
De Marco e Amelia Soccol De Marco, 
nascido em  27/04/1955, falecido em 
26/10/2017 natural de  Cotiporã, RS, 
morador em Rua Eduardo Bielak, nº 
305,
Bento Gonçalves, Solteiro
Moysés Luiz Michelon, empresário 
aposentado, filho de Antonio Michelon 
e Josephina Michelon, nascido em 
30/05/1934, falecido em 31/10/2017, 
natural de  Caxias do Sul, RS, mora-
dor naAvenida Planalto, nº 600 Bento 
Gonçalves Casado
Natalina De Mari Toniolo, do lar 
aposentada, filho de Pedro De Mari e 
Angelina
Refatti De Mari, nascido em 
27/09/1929, falecido em  02/11/2017, 
natural de Faria Lemos, BentoGonçal-
ves-RS moradora na Rua General 
Gomes Carneiro,
nº 185, Bento Gonçalves Viúva 
Archangelo José Milani, técnico em 
contabilidade aposentado, filho de 
Pedro Milani e Eliza Lorenzini Milani, 
nascido em  24/08/1927, falecido em 
02/11/2017
Bento Gonçalves, RS, morador da 
Rua Plauto de Abreu, nº 355,
Bento Gonçalves Casado 
Francisco Varnier, empresário 
aposentado, filho de Hermes Varnier 

e Adele Maria Bonisegna Varnier, 
nascido em  03/09/1960, falecido em 
01/11/2017
natural de Monte Belo,  morador na 
Rua Vitorio Cristofoli, nº 140,
Bento Gonçalves, Casado 
Jose Mariani, bancário aposentado, 
Leonizio Romano Mariani e Itola
Ariotti Mariani, nascido em 
05/10/1961, falecido em 31/10/2017, 
natural de  Garibaldi, RS, morador 
na Rua Treze de Maio, nº 33, Bento 
Gonçalves, Solteiro 
Odilar Pedrotti, despachante, filho de 
José Luiz Pedrotti e Amabile
Bambina Lumi Pedrotti,  nasido em 
28/11/1957, falecido em 03/11/2017, 
natural de  Roca Sales, RS, morador 
na Rua Tupanciretã, nº 50, Bento
Gonçalves Divorciado  
Percio Luiz Fernandes, militar 
aposentado,  filho de Horizonte Luiz 
Fernandes e Alda de Lima Fernandes, 
nascido em  23/02/1934, falecido em 
03/11/2017 natural de Porto Alegre, 
RS, morador em Estrada Geral, s/n, 
Barao
Velho, Barão Casado
Maria Pessali Zortéa, do lar aposen-
tada, filha de Cezar Pessali e Angela 
Bianchi, nascida em  07/12/1929, 
falecida em 03/11/2017, natural de 
Muçum, RS
moradora na Estrada RST 431, nº 
563,Linha Paulina Distrito de Faria
Lemos, Bento Gonçalves Viúva

Na última terça-feira, dia 31, em-
presários apresentaram as metas de 
arrecadação do projeto Leãozinho 
do Bem. No encontro com entidades 
empresariais foi divulgado números 
sobre o projeto. A iniciativa defende 
que os projetos sociais de Bento Gon-
çalves sejam beneficiados com o apor-
te de mais de R$ 3.700 reais, desde 
que os contribuintes destinem parte 
da arrecadação do Imposto de Renda 
paar essa finalidade. Com esse argu-
mento impactante, a meta é mobilizar 
a comunidade para ampliar significati-
vamente os valores coletados.

Para o presidente do CIC-BG, 
Laudir Miguel Piccoli, o Leãozinho 
do Bem representa uma ferramenta 
capaz de dar continuidade e ampliar 
a capacidade das entidades em fazer 
com que os jovens sintam-se inseri-
dos na sociedade. “Assim como ou-
tras frentes coletivas de atuação que 
o CIC faz parte, esta é mais uma que 
exemplifica como somos agentes mais 
capazes de transformação para uma 
comunidade quando atuamos com um 
único propósito, o de melhorar Bento 
Gonçalves”, comenta.

 Para Marcos Fracalossi, da Real 
Assessoria Empresarial, integrante da 
Associação dos Profissionais e Empre-
sas de Serviços Contábeis de Bento 
Gonçalves (Apescont-BG), uma das 
idealizadoras do projeto, o objetivo 
deste ano é conseguir, pelo menos, 
R$ 1 milhão para os cofres do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do 

Projeto social tem meta de arrecadar pelo menos R$ 1 milhão 
em destinação do Imposto de Renda
Leãozinho do Bem quer sensibilizar a comunidade para que recursos permaneçam no município, atendendo a projetos sociais locais 

Adolescente (Fundica). Ele explica que 
para isso acontecer, basta que cada 
um faça sua parte na hora de separar 
a documentação do IR. É fácil e não 
gera qualquer custo ou ônus para o 
cidadão.

Um dos principais desafios, a par-
tir de agora, é sensibilizar as pessoas 
para que colaborem. “Para isso, esta-
mos orientando os contadores do mu-
nicípio a sugerirem a destinação dos 
percentuais sempre que estiverem 
processando as declarações de IR. O 
mesmo apelo vai para o contribuinte: 
peça a seu contador para participar 
do Leãozinho do Bem”, destaca o pre-
sidente da Apescon, Antônio Carlos 
Paludo.

Quem já quiser contribuir não 
precisa esperar o governo federal abrir 
o prazo para declaração, geralmente 
entre os meses de março e abril. Até 
o dia 30 de dezembro, o contribuinte 
pode fazer esse processo diretamente 
na conta do Fundica, o que agiliza a 
aplicação dos recursos em projetos de 
mais de 10 entidades credenciadas. É 
importante, entretanto, apresentar o 
comprovante quando for realizada a 
declaração no ano seguinte, de modo 
a garantir o repasse do dinheiro. O li-
mite da destinação, dentro desse pra-
zo, é de 6% no caso das pessoas físicas 
e 1% para as jurídicas.

O projeto Leaozinho do Bem 
é uma iniciativa encampada pela 
Apescont-BG, e conta com o apoio do 
Centro da Indústria, Comércio e Ser-

viços de Bento Gonçalves (CIC-BG), o 
Comdica (Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente),  o 
Sicoob Meridional e a imprensa local.  

Potencial 
Em 2016, Bento Gonçalves con-

seguiu aproveitar apenas 8% do total 
de recursos que poderiam ter sido 
disponibilizados para finalidades as-
sistenciais por meio da modalidade 
de destinação do Imposto de Renda. 
Mesmo baixos, os números registra-
dos ano passado são melhores do 
que os índices de 2015: a arrecadação 
cresceu quase 40% (no comparativo 
entre 2016/2015). O montante foi de 
quase R$ 875 mil.

Principais Dúvidas
Há um limite para destinar?
Sim. Pessoa física pode doar 6% 

do imposto de renda devido e pessoa 
jurídica, 1% - para destinações forma-
lizadas até 30 de dezembro de 2017. 
Em 2018, os percentuais permitidos 
serão menores para pessoa física: 3%.

 Como saber quanto doar?
Faça um cálculo aproximado do 

seu imposto devido com base no va-
lor pago nos anos anteriores. O cálcu-
lo é feito com base no valor devido do 
imposto, ou seja, o valor final – Não 
sendo considerado o valor retido na 
fonte, pois caso a Pessoa Física tenha 
saldo a pagar, destinando o valor para 
o Fundica, este saldo será menor. 

Caso a pessoa tenha saldo a restitui-
ção a Destinação dos 6,00% implica 
em uma restituição maior.

Em que conta depositar?
O depósito pode ser realizado na 

conta do Comdica (Conselho Munici-
pal da Criança e do Adolescente), na 
Caixa Econômica Federal. A agência é 
2792 e o número da conta corrente 
é 400129-1. Operação 006, com o se-
guinte CNPJ: 17.906.410/0001-07.

Entidades credenciadas
Abraçaí
Associação Amigos da Criança 

(Pelotão Curumim)
Associação Atlética Banco do 

Brasil (AABB Comunidade)
Associação dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE/BG)
Associação dos Deficientes Físi-

cos de Bento Gonçalves
Associação dos Surdos de Bento 

Gonçalves
Associação Integrada do Desen-

volvimento do Down
Círculo Operário Bento Gonçal-

vense
Fundação Todeschini
Lar da Caridade
Sociedade Educativa, Cultural e 

Poliesportiva Bento Gonçalves

O empresário Moysés Luiz Mi-
chelon, de 83 anos, morreu na noite 
de terça-feira (31), depois de sofrer 
uma parada cardíaca, no Hospital Tac-
chini, onde estava internado.

Michelon era proprietário do 
hotel Villa Michelon, no Vale dos Vi-
nhedos, e foi o fundador da empresa 

Empresário, criador da Fenavinho, 
morre aos 83 anos

Empresário foi idealizador e presidente da primeira Fenavinho, em 1967

Isabela. Foi também o primeiro pre-
sidente da Fenavinho, que em 2017 
completou cinquenta anos.

Além disso, foi presidente da As-
sociação dos Produtores de Vinhos Fi-
nos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) e 
um dos entusiastas do Vale, onde está 
localizado seu hotel. 
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A arte de criar histórias através 
da pintura e esculturas está vincu-
lada ao desejo de viver apenas das 
próprias criações. Para a maioria dos 
artistas, o trabalho artístico está lon-
ge daquilo observado como comer-
cial. O pintor bento-gonçalvense, há 
mais de 40 anos radicado em Flo-
rianópolis, Rui Stefani, é um destes 
exemplos de profissionais que traba-
lham pela arte, sem apelo comercial.

Stefani não esconde a paixão 
por esculturas de santos. O artista 
terminou de pintar, esculpir e criar 
os vitrais de uma igreja que será 
inaugurada no bairro Conceição. 
Com as mãos manchadas pelo spray 
dos últimos retoques do frontão da 
mesa do altar, Stefani lembrou da 
vida desenhada pela arte. Stefani 
também restaurou e é o autor das 
belíssimas pinturas da igrejinha do 
oito da Graciema, no Vale dos Vinhe-
dos.

“Antigamente tinha que ser 
mais comerciante que artista, hoje 
penso mais na arte. Neste ano reali-
zei uma média de uma obra por mês. 
Eu  gosto de trabalhar com madeira, 
gesso, concreto, pedra, o que for. 
Faço esculturas em qualquer tama-

Igreja do Conceição recebe obras de artista bento-gonçalvense
Rui Stefani tem 72 anos e há mais de 40 anos mora em Florianópolis

nho”, afirma.  
Stefani é um estudioso da arte, e 

aos 72 anos, continua exercendo a pro-
fissão com primor. “5% é criatividade e 
95% é mão de obra e muito trabalho 
(risos)” ensina. “Hoje trabalho pintan-
do igrejas e prefeituras e evito traba-
lhos com apelo comercial. Posso dizer 
que tenho um estilo tanto acadêmico, 
quanto moderno”, diz.

Em 2017 o pintor (que além de 
imagens sacras, gosta de pintar mu-
lheres, rostos e cenas da imigração ita-
liana) concluiu 12 obras, e para 2018 
tem o sonho de participar de uma ex-
posição pela primeira vez. “Estou me 
organizando para realizar uma exposi-
ção sobre a imigração italiana. A ideia 
é que seja composta por obras recen-
tes”, planeja.

O trabalho na vinícola
A versatilidade do pintor é um 

dos diferenciais em seu trabalho. O 
reconhecimento como artista, rendeu 
um convite do diretor de uma viníco-
la, Irineu Brandeli. Stefani trabalha na 
ampliação de varejo, além de renovar a 
estética externa. Os trabalhos começa-
ram em meados de dezembro.

“Ele é conhecido da minha famí-
lia há mais de 40 anos, desde a época 
que estava em Bento. Estão deixando 
ele trabalhar livremente, fazer em 
cima da marca dele. Está trabalhando 
na parte interna e já neste mês estará 
trabalhando na parte externa da viní-
cola”, garante.

Segundo Brandeli, a vinícola vai 
ter uma entrada diferenciada. “As 
ideias dele são sempre maravilhosas. 
Ele tem o hábito de ouvir todo mun-

do e depois apresentar um projeto, 
que sempre é maravilhoso”, elogia. 

O pintor de igrejas
Em seus breves mas intensos 47 

anos de vida, o pintor ítalo-brasileiro, 
Aldo Locatelli (1915 - 1962) colaborou, 
como poucos, na criação de uma visão 
épica da formação do Rio Grande do 
Sul e da sociedade gaúcha. Referência 
nas artes por obras que passam por te-
mas religiosos, históricos e lendários, 

o italiano tem seu centenário de nas-
cimento, a ser completado em 18 de 
agosto, lembrado em uma série de 
homenagens.

Natural de Bergamo, Locatelli 
chegou ao Brasil em 1948, assim 
como os também artistas Emilio 
Sessa e Adolfo Gardoni, para criar as 
imagens da Catedral São Francisco 
de Paula, em Pelotas, a convite de 
dom Antônio Zattera. Decidiu ficar 
após a conclusão do trabalho. Trou-
xe a esposa e aqui teve seus filhos. 
Assim, incorporou-se à vida artística 
local, ajudando a criar a Escola de Be-
las Artes de Pelotas, onde introduziu 
o estudo do nu artístico.  Entre suas 
principais obras, estão os painéis lo-
calizados no Palácio Piratini - entre 
eles, um de grandes proporções: A 
Formação Histórico-Etnográfica do 
Povo Rio-Grandense (1955). Consa-
grou-se, sobretudo, como muralista, 
destacando-se com um estilo clás-
sico, forjado com os ensinamentos 
dos renascentistas.

Entre os trabalhos do artista está a criação de  brazões de famílias e selos, como 
estes dois recentemente entregues  no Vale dos Vinhedos

Esteafani posa abaixo da imagem  criada para dar nome à igreja São Carlos

Escultura e pintura se fundem na obra de Stefani



Estudo publicado na ‘Natu-
re Communications’ na terça-feira, 
31,identificou que parte do genoma 
celular atuante na prevenção se perde 
durante o desenvolvimento do câncer

A pós a análise de mais de 2000 
tumores em 12 tipos de cânceres, 
pesquisadores identificaram 27 novos 
genes que poderiam prevenir o sur-
gimento de alguns desses tumores. 
A descoberta pode fazer com que os 
genes se tornem “alvos” para novos 
tratamentos de combate à doença.

O estudo foi publicado na terça-
-feira, 31, na “Nature Communica-
tions”. Entre os cânceres mapeados, 
estão o câncer de mama, de pulmão, 
de intestino, de rim e de cérebro.

Pesquisadores também identifi-
caram 96 regiões do genoma que se 
perdem quando um tumor surge -- e é 
nessa região que esses genes de pre-
venção do tumor se localizam. Nesses 
locais, pesquisadores também idenfi-
caram 16 genes supressores já conhe-
cidos (para além dos 27 que ainda não 
tinham sido mapeados).

A pesquisa foi liderada por cien-
tistas do Instituto Francis Crick (Reino 
Unido) e da Universidade de Leuven 
(Bélgica), em colaboração com a Uni-
versidade de Chicago (EUA) e a Uni-
versidade de Oslo (Noruega).

A descoberta é particularmente 
importante porque o mapeamento 
desses genes tem possibilitado o 
desenvolvimento dos medicamentos 
mais modernos no câncer atualmente.

O trastuzumabe, por exemplo, 

Pesquisa identifica 27 genes que 
podem prevenir alguns tumores

medicamento que recentemente pas-
sou a ser ofertado pelo Sistema Úni-
co de Saúde, tem por foco um gene 
específico associado ao câncer de 
mama. O composto dobra a sobrevi-
da de pacientes ao focar especifica-
mente em tumores que expressam o 
gene HER2+.

Freios de tumores 
No caso específico da pesquisa 

publicada na “Nature”, pesquisadores 
foram além. Eles estavam interessa-
dos especificamente no maeamento 
de genes supressores. Segundo os 
pesquisadores, cada célula humana 

expressa dois pares de genes que 
funcionam como “freios” e tentam 
impedir que as células se tornem can-
cerosas.

Com isso, a ideia é que novos 
medicamentos atuem especificamen-
te sobre esses pares de genes, que 
muitas vezes são bloqueados quando 
os tumores se desenvolvem.

A análise foi possível por técni-
cas modernas de modelos computa-
cionais. Cientistas identificaram que 
mutações nesses genes supressores 
possuem uma “marca de DNA” espe-
cífica que os difere de mutações não 
prejudiciais.

Cientistas acreditam que genoma tem genes específicos de prevenção

Os números são melhores, mas a 
doença ainda foi a condição infecciosa 
que mais ceifou vidas em 2016, diz rela-
tório. Casos com bactérias resistentes é 
um dos principais entraves

Os esforços mundiais para comba-
ter a tuberculose evitaram cerca de 53 
milhões de mortes desde o ano 2000 e 
reduziram a taxa de mortalidade pela 
doença em 37% no período, diz rela-
tório global da tuberculose, divulgado 
nesta segunda-feira (30) pela Organi-
zação Mundial da Saúde. No entanto, 
divulga a entidade, a doença foi a con-
dição infecciosa por agente patológico 
único que mais ceifou vidas em 2016 
-- ficando à frente do HIV.

De acordo com a OMS, a tuberculo-
se também é a principal causa de óbitos 
relacionados à resistência bacteriana e a 
principal causa de morte entre pessoas 
com HIV. A organização também alerta 
que muitos países não estão colocan-
do em curso esforços suficientes para 
atingir as metas globais de controle da 
doença.

Em 2016, havia cerca de 10,4 mi-
lhões de novos casos de tuberculose em 
todo o mundo, dos quais 10% eram de 

Mortes por tuberculose caíram 37% desde o ano 2000

De acordo com a OMS, a tuberculose também é a principal causa de óbitos relacionados 
à resistência bacteriana e a principal causa de morte entre pessoas com HIV

pessoas vivendo com HIV. Sete países, 
diz a OMS, representaram 64% da carga 
total: Índia está à frente, seguida pela 
Indonésia, China, Filipinas, Paquistão, 
Nigéria e África do Sul.

Estima-se que, em 2016, 1,7 mi-
lhão de pessoas morreram de tubercu-
lose, incluindo cerca de 400 mil pesso-
as que vivem com HIV: uma queda de 
4% em relação à 2015.

Brasil
No relatório, o Brasil aparece com 

uma incidência de tuberculose de 42 
casos a cada 100 mil habitantes; núme-
ro acima da média do continente ameri-
cano, que é de 27 casos a cada 100 mil. 
A entidade citou o Brasil como exem-
plo de politica pública para garantir a 
notificação - já que o país vinculou a 
entrega de medicamento à notificação 
do caso.

O país não se saiu bem, no entan-
to, em relação aos co-infectados com 
HIV. Segundo a entidade, em 2016, me-
nos de 50% dos pacientes com tubercu-
lose e HIV estavam sendo tratados com 
medicações antirretrovirais.

No país, 13% dos casos de tubercu-

lose ocorreram entre pessoas co-infec-
tadas pelo HIV.

Resistência à antibiótico, 
subnotificação e falta de 
diagnóstico

Um dos principais entraves para 
conter o avanço da doença é o fenô-
meno da tuberculose multirresistente 
-- que não responde aos principais an-
tibióticos existentes para tratar a condi-
ção. Quase metade desses casos estava 
na Índia, na China e na Federação Russa, 
diz a OMS. A entidade estima em 600 
mil os novos casos com resistência à ri-
fampicina -- o medicamento de primeira 
linha mais efetivo; desses, 490 mil apre-
sentavam tuberculose resistente.

Em países com sistemas de saúde 
fracos, diz a OMS, há evidências de falta 
de diagnóstico e de subnotificação, o 
que impede ações mais efetivas de saú-
de pública. A OMS estima que, dos 10,4 
milhões de novos casos estimados em 
2016, apenas 6,3 milhões foram detec-
tados e notificados oficialmente, o que 
deixou uma lacuna de 4,1 milhões.

Os gargalos para a notificação, se-
gundo a OMS, estão em países como 
Índia, Indonésia e Nigéria -- que repre-
sentariam cerca de metade dessa lacuna 
de casos não notificados. Entre os infec-
tados com HIV, 15% dos casos não es-
tavam em tratamento com medicações 
antiretrovirais. A maior parte deles está 
localizada na África.

A OMS estima em US$ 9,2 bilhões 
os investimentos necessários para o tra-
tamento e a prevenção de novos casos 
em países de renda baixa e média. Tam-
bém mais US$ 1,2 bilhão seria necessá-
rio para acelerar o desenvolvimento de 
novos tratamentos, vacinas e diagnósti-
cos.
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 Uma pesquisa inédita divulgada 
pela Sociedade Brasileira de Oncologia 
Clínica (Sboc) chegou à conclusão que o 
brasileiro tem conhecimentos muito fa-
lhos sobre o câncer. 

De acordo com o levantamento, in-
titulado “Panorama sobre grau de infor-
mação, hábitos e atitudes do brasileiro 
em relação ao câncer”, 44% das 1,5 mil 
pessoas ouvidas no país admitiram ter 
um conhecimento apenas “mediano” so-
bre o câncer (notas 5 a 7 em uma escala 
que varia de 1 a 10). Outros 26% afirma-
ram entender profundamente sobre o 
tema (notas 8 a 10), enquanto 31% pouco 
sabem sobre a doença (notas 1 a 4) – a 
soma ultrapassa os 100% devido a arre-
dondamentos dos valores.

Já os tipos de câncer que o brasi-
leiro mais conhece são justamente os 
que mais atingem a população segundo 
o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Na 
pesquisa da Sboc, 94% responderam já 
terem ouvido falar do câncer de mama, 
90% dos de próstata e pulmão, 89% do de 
pele, 87% da leucemia e 86% do câncer de 
colo do útero.

De acordo com o Inca, entre os ho-
mens o câncer de próstata responde por 
28,6% dos novos casos anuais da doença, 
num total de cerca de 61,2 mil, seguido 
pelo de traqueia, brônquio e pulmão, 
com 8,1%, ou 17,3 mil, casos. Entre as 
mulheres, por sua vez, são registrados 
quase 58 mil novos casos de câncer de 
mama, ou 28,1% do total, com o de colo 
do útero na terceira posição (7,9%, ou 
16,3 mil casos) e os de traqueia, brôn-
quio e pulmão em quarto, com 5,3% e 
10,9 mil casos.

Por outro lado, o brasileiro pouco 
citou menos outros cânceres muito co-
muns tanto em homens quanto em mu-
lheres, como os de intestino e estômago. 
Apesar de ficarem em segundo e quinto 
lugar na incidência nas mulheres e em 
terceiro e quarto entre os homens, estas 
formas da doença foram esquecidas por 
cerca de um em cada cinco dos entrevis-

Pesquisa revela que brasileiros têm 
conhecimentos falhos sobre o câncer

tados.
Com relação aos fatores de risco, 

93% dos brasileiros apontaram o taba-
gismo entre as principais causas do de-
senvolvimento da doença, seguido de 
herança genética (84%) e exposição ao 
Sol (83%). Mesmo assim, 21% dos entre-
vistados discordaram que fumar ocasio-
nalmente possa causar câncer, enquanto 
27% não identificaram relação entre obe-
sidade e sobrepeso e risco para a doença 
e 26% não a relacionaram com doenças 
sexualmente transmissíveis.

Diante disso, o comportamento do 
brasileiro também se mostrou pouco sau-
dável na prevenção do câncer. Quase a 
metade confessou não praticar exercícios 
com qualquer frequência, proporção que 
é ainda maior entre as mulheres (56%) e 
nas pessoas com mais de 50 anos (54%). 
Além disso, 43% ingerem bebidas alcoó-
licas regularmente e 14% ainda fumam, 
sendo que 30% deles consomem um 
maço por dia, e 9% mais de dois maços 
diários.

A falta de informação sobre varia-
ções importantes de câncer se reflete 
também em desconhecimento de sinto-
mas importantes da doença que possibi-
litariam seu diagnóstico precoce. Assim, 
por volta de um em cada cinco brasilei-
ros não reconhece que sangue nas fezes, 
perda de peso, sangue na urina ou dor 
no estômago são possíveis sintomas de 
um câncer.

Por fim, a pesquisa revela que o bra-
sileiro ainda acredita em alguns mitos em 
torno do câncer. Desta forma, apesar de 
o otimismo prevalecer quando o assunto 
é a cura da doença, com 80% afirmando 
ser possível vencer a doença, sendo 80% 
com radioterapia e 79% com a combi-
nação de tratamentos existentes, 78% 
ainda apontam a “fé” como um possível 
caminho para tanto, 62% uma “alimen-
tação natural”, 39% dietas “vegetarianas 
ou veganas”, 34% “medicina oriental” ou 
meditação e 26% acreditam que basta es-
timular o próprio corpo para se curar.



O Brasil anunciou o Plano Na-
cional para Eliminação da Hepatite 
C até 2030 com a oferta de trata-
mento para todos. A expectativa é 
tratar 657 mil pessoas nos próximos 
anos. A meta foi apresentada nesta 
quarta-feira (1º) pelo ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, durante a 
abertura da Cúpula Mundial de He-
patites 2017 - World Hepatitis Sum-
mit, em São Paulo (SP), que reúne 
ministros da Saúde, especialistas em 
saúde pública e ONGs para discutir 
a eliminação das hepatites virais em 
todo o mundo.

A estimativa de tratar 657 mil 
pessoas é menor do que a anterior 
de 1,6 milhão de casos porque hou-
ve uma revisão dos números com o 
apoio do Observatório Polaris, da 
Fundação Center for Disease Analy-
sis (CDA), nos EUA - e em parceria 
com a Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas). Com isso, a meta 
do Ministério da Saúde agora é 
tratar todos os pacientes diagnos-
ticados, além de apresentar novas 
iniciativas para testar o máximo de 
pacientes.

“Assim como ocorreu com rela-
ção à epidemia de HIV, o Brasil está 
determinado a ser líder mundial na 
luta contra a hepatite C. Nosso pla-
no de eliminação significa que, até 
2030, a hepatite C não será mais 
uma ameaça à saúde pública no Bra-
sil”, afirma Adele Benzaken, diretora 
do Departamento de Vigilância, Pre-
venção e Controle das IST, do HIV/
Aids e das Hepatites Virais do Minis-
tério da Saúde.

Tratamento para todos
O protocolo atual considera ele-

gíveis para tratamento no SUS os pa-

Brasil anuncia plano nacional para 
eliminação da hepatite C até 2030
Todos os pacientes diagnosticados passarão a ter acesso ao tratamento 
a partir de 2018

cientes mais graves, nas fases 2, 3 e 
4, os pacientes com coinfecção com 
HIV e pacientes com comorbidades, 
como doença renal crônica e mani-
festações extra-hepáticas. O Plano 
de Eliminação prevê que todos os 
pacientes diagnosticados com a 
doença serão atendidos, a partir 
de 2018, independente do grau de 
comprometimento do fígado.

Os pacientes com maior gravi-
dade terão prioridade. O compro-
metimento do fígado varia de F0 a 
F4, sendo que as pessoas com F0 e 
F1 passarão a fazer parte do proto-
colo. A expectativa é que a fila dos 
casos diagnosticados F3 e F4 acaba-
rá neste semestre. Até o primeiro 
semestre de 2018, os diagnostica-
dos com F2 serão plenamente aten-
didos. O Ministério da Saúde vai 
passar a comprar tratamentos e não 
mais medicamentos. 

A ampliação da oferta de trata-
mento para todos será possível de-
vido à mudança na modalidade de 
compra do Ministério da Saúde, que 
condicionará o pagamento à indús-

tria farmacêutica do tratamento à 
comprovação da cura do paciente. A 
expectativa é que, como aconteceu 
em outros países, o valor por trata-
mento caia de U$ 6,2 mil para U$ 
3 mil. Essa economia possibilitará a 
inclusão de até três vezes mais pes-
soas do que as atendidas atualmen-
te no SUS.

O Ministério da Saúde também 
incorporou novas tecnologias. A 
combinação Ombitasvir, Paritapre-
vir, Ritonavir, Dasabuvir (3D), é mais 
uma opção terapêutica para pacien-
tes com hepatite C. O tratamento 
deverá ser ofertado aos pacientes 
até o final deste ano. As novas in-
clusões oferecem maiores possibili-
dades para o tratamento. Esses fár-
macos também possibilitam a cura 
superior a 90%.

Atualmente, as hepatites virais 
são responsáveis por mais de 1 mi-
lhão de mortes por ano - e mais de 
300 milhões de pessoas estão croni-
camente infectadas pelas hepatites 
B ou C. Em 2016, o Brasil registrou 
42.830 casos de hepatites virais. 

Ministério da Saúde também incorporou novas tecnologias

O desenvolvimento tardio do 
Alzheimer ou seja, na terceira idade, 
pode estar relacionado com proble-
mas na maneira como o corpo produz 
energia, diz estudo publicado na atual 
edição do “Scientific Reports”, publi-
cação associada ao grupo “Nature”.

O estudo foi coordenado pelos 
pesquisadores Kai Sonntag e Bruce 
Cohen, da Harvard Medical School e 
do McLean Hospital, nos Estados Uni-
dos.

Cientistas partiram da hipótese 
que, como o Alzheimer é mais comum 
na idade avançada e esse período con-
diz também com uma série de disfun-
ções no metabolismo, os dois fatores 
poderiam estar associados. Soma-se a 

Alzheimer pode estar associado com problemas no metabolismo, segundo pesquisa

O desenvolvimento tardio do Alzheimer ou seja, na terceira idade, pode estar 
relacionado com problemas na maneira como o corpo produz energia

isso o fato de que o cérebro é o órgão 
que mais demanda energia no corpo.

Para testar essa premissa, pes-
quisadores analisaram células da pele 
de pacientes com Alzheimer tardio 
e verificaram que eles apresenta-
vam uma disfunção na mitocôndrias 
(organela celular fundamental para 
a produção de energia). Eles obser-
varam que a estrutura apresentava 
uma redução nas moléculas que são 
importantes na produção de energia, 
incluindo o dinucleótido de nicotina-
mida adenina (NDA).

Cérebro depende da
energia produzida em

mitocôndrias
Em seu estudo, Sonntag e Cohen 

analisaram os perfis bioenergéticos 
de fibroblastos da pele de pacientes 
com Alzheimer e de pesssoas saudá-
veis, em função da idade e da doença.

Os cientistas analisaram os dois 
principais componentes que produ-
zem energia nas células: a glicólise, 
que é o mecanismo para converter a 
glicose em moléculas de combustível 
para o consumo das mitocôndrias; e 
a queima desses combustíveis, tare-
fa que usa oxigênio em um processo 
chamado de respiração mitocondrial.

Além de uma disfunção no meta-
bolismo das mitocôndrias, as células 
dos pacientes demonstraram uma 
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Essa ligação entre o medicamento 
e câncer estomacal já havia sido identifi-
cada por acadêmicos no passado, porém 
ainda não existiam investigações mais 
amplas que eliminassem uma bactéria, 
presente no estômago ou intestino, que 
era suspeita, até então, de promover o de-
senvolvimento da doença para comprovar 
essa teoria.

Segundo os pesquisadores, mesmo 
depois que a bactéria Helicobacter pylori 
foi removida, o risco de câncer estomacal 
cresceu na mesma dosagem e duração 
do tratamento com medicamentos anti-
-refluxo.

Para chegar a essa descoberta, os 
pesquisadores recrutaram 63 mil adultos 
e compararam o uso do IBP a um outro 
medicamento, conhecido como H2, que 
também limita a produção de ácido es-
tomacal. Os participantes foram tratados 
entre 2003 e 2012 e depois acompanha-
dos até o final do estudo, em 2015. O 
acompanhamentos dos pesquisadores ti-
nha como objetivo saber se os participan-
tes do estudo morreram, tiveram câncer 
de estômago ou outra consequência.

Neste período, 3.271 pessoas re-
ceberam IBP por aproximadamente três 
anos, enquanto 21.729 participantes to-
maram bloqueadores de H2. No total, 153 
pessoas desenvolveram câncer de estôma-
go durante a pesquisa.

Os resultados mostram que os blo-

Remédios como o Omeprazol aumentam 
o risco de câncer no estômago

queadores de H2 quase não aumentaram 
o risco de câncer no estômago, enquanto 
os IBPs mais do que dobraram as chances 
do aparecimento da doença. Pessoas que 
usavam o medicamento diariamente tive-
ram um risco 4 vezes maior de desenvol-
ver câncer de estômago quando compara-
do com aquelas que utilizaram o remédio 
semanalmente.

Além disso, quando o medicamento 
era administrado por mais de um ano, o 
risco de câncer estomacal aumentou cin-
co vezes e as chances foram oito vezes 
maiores após três anos ou mais.

Os investigadores recomendam que 
os médicos tenham cautela ao prescrever 
IBP para uso de longo prazo, mesmo após 
a erradicação bem-sucedida de H plyori. 
No Reino Unido, são mais de 50 milhões 
prescrições deste tipo de remédio todos 
os anos.

“Muitos estudos observacionais en-
contraram efeitos adversos associados 
aos IBPs. A explicação mais plausível para 
a totalidade da evidência sobre isso é que 
aqueles que recebem IBPs e, especial-
mente, os que continuam a longo prazo 
tendem a estar mais doentes de várias 
maneiras do que aqueles para quem esses 
remédios não foram prescritos”, comen-
tou ao jornal “The Guardian” o profes-
sor de farmacoepidemiologia da London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Stephen Evans.

O risco de câncer estomacal cresceu na mesma dosagem com medicamentos anti-refluxo

mudança na produção de energia na 
glicólise, com problemas em aumen-

tar a captação de glicose em resposta 
ao IGF-1, um analógico da insulina.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bento Gonçalves

 
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

Rua Julio de Castilhos, 497 – salas 1 e 2 – Fone/fax (54)2105-5678. 
Oficial: Getulio Fagundes da Rocha 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 
PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

IMÓVEL DE MATRÍCULA 23.745  
 

  

Bento Gonçalves, 01 de novembro de 2017. 
 

Getulio Fagundes da Rocha 
Oficial do Registro de Imóveis

GETULIO FAGUNDES DA ROCHA, Oficial de Registro de Imóveis da Co-
marca de Bento Gonçalves – RS, FAZ SABER que, ROBERTO CARLOS 
DACHERY, dirigente de empresa, inscrito no CPF sob nº 433.891.980-91 e 
portador da carteira de identidade nº 7036101355/SSP-RS e JULIANE FAN-
TIN, bancária, inscrita no CPF sob nº 530.536.300-44, portadora da carteira 
de identidade nº 7046754953/SSP-RS, ambos brasileiros, separados judi-
cialmente, residentes e domiciliados nesta cidade, requereram a retificação 
da descrição tabular do imóvel de matrícula nº 23.745 Livro 2-RG, deste 
Registro Imobiliário, de suas titularidades, constituído de parte do antigo lote 
rural nº 2 (dois) da Linha Estrada Geral Leste, zona urbana desta cidade, 
fazendo frente para Rua Caetano Leonardo Copat e travessa Sigismundo G. 
Vivan, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros 
Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na plan-
ta e no memorial descritivo do titular do imóvel confrontante de matrícula 
3.764, fica a proprietária, URBANIZADORA CAMPESTRE LTDA., hoje MI-
LANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
88.669.916/0001-80, cuja sede era na Av. Marechal Deodoro nº 139 – Sala 
306 – Bairro Centro, hoje estando em lugar incerto e não sabido, NOTIFI-
CADA do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados 
neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O 
pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 
213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis nes-
te serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. 
Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo 
da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao 
pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere aos 
NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressa-
mente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. 
Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas 
no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pes-
soa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos 
reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 
214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnação, contado da 
primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser 
deferida a retificação pretendida.

Cerca de 6,7 milhões de estu-
dantes, dos quais 58,6% do sexo fe-
minino, realizaram neste domingo 
em todo o país a primeira prova do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
2017 (Enem 2017). Um total de 1.725 
municípios sediam o exame conside-
rado como principal porta de entrada 
para a universidade. No Rio Grande 
do Sul estavam inscritos pouco mais 
de 294 mil alunos. Como sempre, a 
movimentação foi intensa nos locais 
das provas de linguagens, ciências hu-
manas e redação, cujo tema foi “De-
safios para a formação educacional de 
surdos no Brasil”. A segunda etapa, 
com provas de ciências da natureza 
e matemática, será feita no próximo 
domingo, dia 12.

Em Bento Gonçalves, a situa-
ção não foi diferente em relação às 
demais cidades, com grande movi-

As inscrições para o processo seletivo 2018/1 do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS) terminam nesta terça-feira (07). São 180 cursos técnicos 
e superiores em diversas áreas, em vários municípios. A instituição também 
oferece cursos de pós-graduação e programas do governo federal. 

As inscrições podem ser feitas pelo site ingresso.ifrs.edu.br ou no campus 
(Avenida Osvaldo Aranha, 540), que disponibilizarão computadores conectados 
à internet para os candidatos, até o dia 7 de novembro de 2017. A taxa de inscri-
ção custa R$ 35 para os cursos técnicos e R$ 50 para os cursos de graduação. As 
provas serão aplicadas em 3 de dezembro de 2017 e o início das aulas ocorrerá 
no primeiro semestre de 2018.

Além do processo seletivo próprio, outra forma de ingresso nos cursos 
superiores do IFRS pode ser utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) a partir de 2012. Para isso, no momento da inscrição (que será feita 
pelo site ingresso.ifrs.edu.br), o candidato deverá optar por uma das alternati-
vas: ingresso mediante “prova e nota do Enem”; apenas por “nota do Enem”; ou 
“somente prova”. No caso de optar pela nota do Enem, ele deve indicar o ano 
que deseja o aproveitamento (de 2012 até o atual).

No campus de Bento Gonçalves há vagas para os curso de Licenciatura 
em Física (noite, 35 vagas), Licenciatura em Letras-Português (noite, 35 vagas), 
Licenciatura em Matemática (noite, 35 vagas), Tecnologia de Alimentos (noite/
tarde, 30 vagas), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noite, 
30 vagas), Tecnologia em Horticultura (noite, 36 vagas), Tecnologia em Logística 
(noite, 35 vagas), Tecnologia em Viticultura e Enologia (noite/tarde, 30 vagas), 
Técnico em Agropecuária integrado, manhã-tarde, 60 vagas), Técnico em Infor-
mática para Internet (integrado, manhã/tarde, 30 vagas), Técnico em Viticultura 
e Enologia (integrado, manhã-tarde, 30 vagas).

Para os pais que querem ma-
tricular os filhos na rede estadual 
de ensino, o calendários das matrí-
culas já foi divulgado na Secretaria 
de Estado de Educação (Seduc). As 
matrículas começaram na segunda-
-feira (6) e seguem até o dia 30 de 
novembro. 

A rematrícula é automática para 
alunos com pelo menos 75% de fre-
quência escolar. Já para os alunos 
com frequência inferior a 75%, a re-
matrícula deverá ser efetuada pelos 
seus responsáveis quando menor de 
18 anos, diretamente nos estabe-
lecimentos de ensino onde estiver 
matriculado, mediante apresenta-
ção de documento de identificação 
com foto e a atualização dos dados 
cadastrais do aluno e comprovante 
de residência (conta de luz, telefone, 
água ou declaração de moradia). Em 
Bento Gonçalves, existem 21 escolas 
de rede de ensino estadual, segundo 
a 16ª Coordenadoria Regional do Es-
tado (CRE).

Primeiro ingresso
As inscrições para ingresso nos 

primeiros anos devem ser feitas no 
site da Seduc (www.educacao.rs.gov.
br), na aba serviços e informações. 
Cada candidato deve preencher ape-
nas uma ficha de inscrição on-line. As 
vagas serão distribuídas de acordo 
com a disponibilidade de cada esco-

IFIRS oferta mais de 300 vagas Enem realiza primeira prova em Bento, sem 
divulgar número de alunos que fizeram prova
Mais de 294 mil alunos realizaram a prova no Rio Grande do Sul

mentação de candidatos antes do 
fechamento do portão, ocorrido pon-
tualmente às 13h.

O tema de redação
A prova teve quatro textos moti-

vadores diferentes. Um deles incluiu 
dados sobre o número de alunos sur-
dos na educação básica entre 2010 e 
2016. Outro apresentou um trecho da 
Constituição Federal afirmando que 
todos têm direito à educação. Um 
terceiro mostrou aos candidatos uma 
lei de 2002, que determinou que a 
Língua brasileira de sinais (Libras) se 
tornasse a segunda língua oficial do 
Brasil.

Além disso, um anúncio do Mi-
nistério Público do Trabalho que, 
segundo o site do MPT, foi publicado 
em 2010, abordou um quarto aspecto 
da questão: o fato de surdos seguirem 

excluídos por causa do preconceito, 
mesmo que tenham a formação edu-
cacional necessária para entrar no 
mercado de trabalho.

O assunto surpreendeu profes-
sores, que afirmaram que o essencial 
para tirar nota alta é focar na inclu-
são. No Twitter, quem acompanhava 
o debate sobre os possíveis temas fi-
cou frustrado, já que a princial apos-
ta era que a redação fosse tratar de 
homofobia.

Dicas para não fugir do 
tema

Abordar diretamente a edu-
cação: O tema da redação não fala 
apenas sobre a população surda no 
Brasil, ela pede que o estudante fale 
especificamente sobre a “formação 
educacional” dos surdos. Por isso, 
candidatos que apenas abordarem a 
questão da marginalização dos sur-
dos na sociedade em geral podem 
perder pontos pela fuga parcial do 
tema.

Inclusão é a palavra-chave: Para 
Saray Azenha, os argumentos dos 
candidatos, na hora de formular pro-
postas de intervenção, devem passar 
pelo principal desafio em relação à 
educação dos surdos, que é inclui-los 
no sistema educacional. “Quando o 
aluno percebe que a palavra não é só 
surdo, tem que trabalhar o educacio-
nal, percebe que a escola precisa in-
cluir, por esse mote ele vai conseguir 
fazer uma educação de qualidade.”

Estado divulga calendário de matrículas nas escolas
la. Caso não exista vaga no estabele-
cimento de ensino que o estudante 
deseja, será assegurada a matrícula 
em outra escola pública.

Para os ingressos no primeiro 
ano do ensino fundamental, o candi-
dato deverá ter seis anos completos 
até 31 de março de 2018.  As matrícu-
las no EJA vão de 2 de janeiro a 9 de 
fevereiro de 2018. 

Cronograma
Rematrícula: de 6 a 30/11/ 17
Automática: para alunos com 

frequência igual ou superior a 75% 
ou mais no ISE (Informatização da Se-
cretaria da Educação) Presencial; para 
alunos com frequência inferior a 75% 
com chamamento da própria escola

De 6 a 30/11/17: Inscrição on-
line para ingresso no 1º ano Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Educa-
ção Profissional Integrada ao Ensino 
Médio; Aproveitamento Estudos do 
Curso Normal; Educação Profissional 
Subsequente ou Concomitante

4 ou 5/12/ 17 : sorteio para in-
gresso (quando previsto no regimen-
to da escola).A CRE define uma data 
dentro do período proposto.

8 a 10 /12/ 17: Prova para ingres-
so (quando previsto no regimento da 
escola). A CRE define uma data dentro 
do período proposto.

A partir de 29/12/17: fica-
rá visível,no Site da Secretaria da 

Educação,para população consultar 
a sua escola.

Candidatos receberão e-mail 
com escola (designação) a qual ga-
nharam a vaga e já está garantida, 
mediante entrega de documentos 
– desde que conste na inscrição o e-
-mail para contato 

De 2/1/18 a 9/2/18; comprovação 
da matrícula – entrega de documen-
tos direto nas escolas para os inscri-
tos de 16/10 a 17/11 e já designados.

De 2 a 14/1/18: Inscrições trans-
ferências do ensino fundamental (9 
anos) = 2º ao 9º Ano, no Site www.
educacao.rs.gov.br

De 2 a 14/1/18: demais Transfe-
rências: Ensino Médio, Curso Normal 
=> 2º e 3º Ano (direto nas escolas)

 EJA => Fundamental e Médio 
(direto nas escolas que mantenham 
autorização de funcionamento da 
Modalidade EJA)

26/1/18: Designação disponível 
no Site da Secretaria de Educação 
para consulta dos inscritos designa-
dos para transferência. Candidatos 
receberão e-mail com escola (desig-
nação) a qual ganharam a vaga e já 
está garantida, mediante entrega de 
documentos.

De 26/1/18 a 9/2/18: Compro-
vação da matrícula – entrega de do-
cumentos direto nas escolas para as 
solicitações de transferência e desig-
nações
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Na tarde de domingo, dia 05, apesar do feriadão de finados, o município 
de Monte belo do Sul realizou as partidas de ida das semifinais do Municipal 
de Futebol de Campo. Os jogos foram realizados no campo do Cruzeiro de 
Santa Isidoro.

O primeiro jogo da tarde, Grêmio Caravaggio e Rosário ficaram no em-
pate em 2 a 2, já no segundo jogo, os mandantes foram derrotados em seus 
domínios. A equipe do Santa Bárbara foi superior e venceu o Cruzeiro pelo 
apertado placar de 3 a 2.

Os jogos da volta estão marcados para o próximo domingo, dia 12 de 
novembro.

Semifinal - Municipal de Monte Belo do Sul:
Grêmio Caravaggio 2 x 2 Rosário
Cruzeiro 2 x 3 Santa Bárbara

Jogador revelado pelo Esportivo conquista Copa 
Paulo Sant’Ana

O Bento Snakes faz história em 
tempo recorde no futebol americano. 
A jovem equipe de Bento Gonçalves, 
que há apenas dois anos disputa 
competições oficiais, comemorou 
os feitos de um 2017 de excelentes 
resultados. A equipe conseguiu fazer 

Jogos de ida das semifinais em 
Monte Belo do Sul
Os jogos foram realizados no campo do Cru-
zeiro de Santo Isidoro 

O meio-campista Kelvin Giaco-
be, oriundo das categorias de base 
do Esportivo, se consagrou campeão 
da Copa Paulo Sant’Ana com o São 
José no último domingo, dia 29, e um 
dos escolhidos a integrar a seleção 
da competição. Destaque do meio 
campo do Zequinha, Kelvin anotou 
um dos gols da vitória do São José 
sobre o Aimoré na final, conquistan-
do o primeiro título em sua carreira. 

O atleta de 20 anos, que se des-
tacou na categoria sub-17 do Espor-
tivo, ingressando posteriormente à 
base do Grêmio, chegou ao São José 
neste ano, disputando a Série D do 
Campeonato Brasileiro e a Copa Pau-
lo Sant’Ana. No total, Kelvin disputou 
23 jogos, anotando 6 gols, sendo o 
terceiro artilheiro da equipe porto-
-alegrense em 2017. Na competição 
estadual do segundo semestre, o 
meia foi uma das peças mais impor-
tantes da equipe de Rafael Jaques 
para a conquista do título, anotando, 
inclusive, um belo gol na vitória por 
3 a 0 sobre o Aimoré na decisão do 
campeonato.

As suas boas atuações chama-
ram a atenção e renderam um espa-
ço na seleção oficial do campeonato, 
divulgada pela Federação Gaúcha de 
Futebol (FGF). “Estou em um momen-
to muito bom no São José. Sempre 
trabalhei para obter resultados em 
minha carreira, e esse ano valeu mui-
to a pena meu esforço, sai como uns 
dos artilheiros do time e conquistei 
meu espaço na seleção do campeo-
nato. Com certeza esse ano eu estou 
vivendo um dos melhores momentos 
da minha carreira”, ressalta Kelvin. 

Apesar de começar abaixo do 
esperado a competição, a equipe, 
na reta final, se sobressaiu e chegou 

à final, conquistando o seu bicam-
peonato. “Estávamos sentindo um 
pouco a eliminação na Série D. Não 
começamos bem a copa devido às 
oscilações, desconfiança e dúvidas. 
Foram passando os jogos e a gente 
foi crescendo nos momentos difíceis 
da competição. Não foi nada fácil 

chegar até a final, nossa equipe lutou 
até o último segundo para sair com o 
título, o São José mereceu”, explica 
o atleta. 

A Cerimônia de entrega das pre-
miações será realizada no dia 9 de 
novembro, na sede da FGF. 

 

As suas boas atuações chamaram a atenção e renderam um espaço na seleção oficial 
do campeonato, divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF)

Kelvin, meio-campista do São José, foi um dos artilheiros da equipe no 

Clube encerrou  a participação na atual temporada com duas classificações inéditas para os playoffs 

Snakes comemora temporada de excelentes resultados 
em campeonatos oficiais

frente contra tradicionais equipes do 
futebol americano, bem como con-
quistar de forma inédita duas classi-
ficações aos playoffs. 

Sob o comando do Head Coa-
ch Tiago Dallegrave, o Tiagão, que 
ocupou o cargo de Gustavo Rech, a 

equipe permaneceu crescendo grada-
tivamente nas competições. Se o pri-
meiro ano serviu como experiência e 
o segundo como evolução, o Bento 
Snakes agora visa a consolidação no 
futebol americano gaúcho e nacional 
nos próximos anos. Com resultados 

expressivos e feitos inéditos na his-
tória do clube, o Bento Snakes come-
morou a grande campanha realizada 
na temporada 2017, ganhando o res-
peito de experientes equipes de fora 
das fronteiras do estado. 

Na atual temporada, a equipe 
entrou em campo em 11 ocasiões, 
somando Campeonato Gaúcho e Liga 
Nacional, conquistando 6 vitórias 
(Snakes 44 x 26 Pumpkins foi decre-
tado a vitória para os porto-alegren-
ses pela FGFA) e sofrendo 5 derrotas, 
resultando em um aproveitamento 
de 54%. Em ambas as competições, 
a equipe conquistou a classificação 
inédita para os playoffs, terminando 
as fases regulares na vice-liderança. 
Além disso, o Bento Snakes encerrou 
a sua participação em ambos os tor-
neios com saldo positivo, com desta-
que à sua linha defensiva. 

Com todas as metas atingidas, 
o Head Coach do Snakes comemo-
rou seu primeiro ano frente à equi-
pe. “Foi um ano de muito estudo e 
aprendizado. Voltar a estudar o FA 
com olhos de coach foi algo desa-
fiador e muito prazeroso. Foi um 
grande primeiro ano para mim e para 
todo o time e isso só foi possível com 
o auxílio da direção, com o trabalho 
constante da minha comissão técnica 
e principalmente com o apoio dos jo-
gadores, ressaltou Tiagão. 

Segundo o comandante da equi-
pe, o grupo de atletas evoluiu signi-
ficativamente, dando sequência ao 
trabalho desempenhado por Gustavo 
Rech. Além disso, a chegada de novos 
atletas no clube agregou para que a 
evolução se tornasse constante. Nós 
sabíamos onde estávamos e princi-
palmente onde queríamos chegar. 
Focamos muito na preparação física 
dos nossos atletas e na repetição 
de drills e jogadas. FA é repetição e 
constância, ninguém faz mágica da 
noite para o dia. Trouxemos pessoas 
dispostas a dividir o conhecimento. 
Seja este conhecimento tático ou 
técnico, seja na dedicação ou esforço 
que demonstram em campo. Quando 
você conta com atletas muito bons e 
adiciona peças pontuais com espírito 
de equipe, a possibilidade de evolu-
ção do conjunto aumenta -  comen-
tou o Head Coach. 

Jaraguá Breakers conquista 
a Conferência Sul da Liga

Um duelo equilibrado, apesar de 
faltoso. Uma vitória épica com direito 
a dois fied goals errados nos últimos 
instantes da partida. Dois elencos in-
victos no certame. Na tarde de sába-
do (4), o Jaraguá Breakers derrotou o 
Gaspar Black Hawks por 21 a 20, no 
relvado do estádio João Marcatto, em 
Jaraguá do Sul, conquistou o título 
simbólico da Conferência Sul da Liga 
Nacional e o direito ao acesso ao Bra-
sil Futebol Americano(BFA), em 2018.

O primeiro quarto arrancou de 
forma veloz. O signal caller #9 Jack-
son “Canarinho” Kestring carregou 
os Breakers até a redzone de Gaspar 
logo no primeiro drive. Em uma corri-
da de 5yd pelo A gap, o running back 
#45 Giovane “Buiu” Takanage chegou 
a endzone para anotar o touchdown. 
O placekicker #93 José Castilho com-
pletou o PAT. A resposta dos Black Ha-
wks foi imediata. O quarterback #9 
Leandro Carraro levou a unidade até 
a linha de 8yd, quando num roll out 
pela esquerda ultrapassou a goal line. 
O kicker #6 Carlos Lessa empatou o 
confronto.

No começo do segundo período, 
o punter #84 Leandro Gabriel “Pinga” 
da Silva mandou a pelota perto da li-
nha de 1yd do campo de defesa dos 
Hawks. O special team da casa forçou 
o fumble no punt returner e recupe-
rou a posse dentro da endzone com 
o #57 outside linebacker Bruno Ga-
briel Graf para marcar o segundo tou-
chdown. Castilho desperdiçou o try. 
Assim como na primeira marcação, os 
visitantes responderam imediatamen-
te. Carraro encontrou o slot receveir 
#82 Lucas “Gillette” Oliveira em rota 
fly, num passe de 19yd, dentro da en-
dzone para marcar o TD. Lessa virou 
o placar com o acerto do extra point. 
13-14.

Na etapa complementar, o halfba-
ck Takanage voltou a entrar na endzo-
ne para marcar o touchdown, desta 
vez, em uma corrida curta de 2yd. 
Kestring realizou o handoff para Taka-
nage, que em um curso offtackle pela 
esquerda anotou o 2pts conversion.

Durante o último quarto, foi a 
vez do special team dos Black Hawks 
a devolver o presente do segundo pe-
ríodo. Da Silva teve o punt bloqueado 
pelo defensive tackle Edgar Russo, a 
bola sobrou para o defensive line #88 
Rafael Hamann, que recuperou a pos-
se dentro da endzone. Lessa perdeu o 
arremate de bonificação.

Jaraguá Breakers volta a elite brasileira após dois anos fora. Imagem Breakers/Reprodução
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Um homem, de 42 anos, foi 
preso pela Brigada Militar na tar-
de de sábado (04), na Rua Arleides 
Paulo de Ramos, no bairro Ouro 
Verde.

Ele estava com uma moto em 
situação de furto. O homem foi en-
caminhado para a DPPA para pres-
tar depoimento.

Homem preso com moto furtada

Homem foi preso no
bairro Ouro Verde

Veículo colidiu contra muro depois de condutor tentar manobra de desvio

Uma criança de três anos teve 
ferimentos no crânio depois de 
bater a cabeça em um acidente 
de trânsito na Rua Saldanha Ma-
rinho, no início da tarde deste sá-
bado (04).

O veículo em que a criança 
estava, um Celta, com placas de 
Paim Filho, descia na via e bateu 
em um muro.

O condutor perdeu o contro-
le depois de tentar desviar de ou-
tro veículo. Os demais ocupantes 
usavam cinto de segurança e não 
se feriram.

A criança, apesar de estar em 
uma cadeirinha, bateu a cabeça 
no banco da frente. Ela foi socor-
rida pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU).

Criança ferida depois de sofrer acidente de trânsito

Na tarde de quinta-feira (02), 
os detentos do presídio estadual de 
Bento Gonçalves estariam se recusan-
do a entrar nas celas.

De acordo com familiares, des-
de terça-feira os apenados fizeram 
alguns movimentos na casa prisio-
nal, como forma de reivindicação 
aos direitos, porque a polícia estaria 
impedindo-os de pendurarem lençois 
e mantas no pátio.

O horário de revista para visita 
que estava marcado para às 13h, co-
meçou com uma hora de atraso, às 
14h.

Princípio de confusão no presídio 
de Bento Gonçalves

Detentos recusaram-se a 
entrar nas celas

A Brigada Militar prendeu dois 
homens no residencial Novo Futuro, 
no bairro Ouro Verde, na madrugada 
de domingo (05). J.S.L, de 23 anos e 
P.M.C.S, de 21 anos, estavam comer-
cializando drogas em um dos blocos 
quando foram avistados pelos poli-
ciais.

Eles foram abordados em um 
apartamento. Com os indivíduos fo-
ram encontradas 24 pedras de crack 
e R$ 97 reais. No local também havia 
objetos para embalar droga e muni-
ções de calibres diversos. 

Homens presos no Novo Futuro 
por tráfico de drogas

 Drogas, dinheiro e objetos ligados à tráfico foram encontrados com criminosos

Prisão aconteceu na madruada
de domingo

Um homem foi preso pelo Pe-
lotão de Operações Especiais do 3º 
BPAT por volta das 3h de domingo 
(04), na Rua Plauto de Abreu, no bair-
ro Santo Antão, depois de tentar fugir 
dos policiais.

G.L.S, de 35 anos, foi abordado 
na Rua Ari da Silva, no bairro Euca-
liptos, quando conduzia um veículo 

Depois de tentativa de fuga,
homem é preso no Santo Antão

Fiorino usada pelo criminoso estava em 
situação de furto

Homem foi preso depois de tentar fugir 
da Brigada Militar

Fiorino em situação de furto. Ele fu-
giu até a Rua Raimundo de Carvalho, 
no Santo Antão e colidiu o veículo em 
um cordão da calçada.

Ele continuou a fuga a pé, mas 
foi alcançado pelo POE a 200 metros. 
Depois de registrada a ocorrência na 
DPPA, ele foi recolhido ao Presídio Es-
tadual de Bento Gonçalves.

Um homem de 21 anos foi balea-
do em uma tentativa de homicídio na 
Rua Livramento, no bairro Juventude, 
por volta das 21h30 de domingo (05). 
Segundo a namorada da vítima, que 
estava com ele na hora do crime, o ca-
sal estava aguardando um táxi na via 

Homem baleado em tentativa de 
homicídio no Juventude

quando um conhecido se aproximou 
a pé e atirou contra o jovem, que foi 
atingido no rosto e no abdômen. O 
acusado fugiu a pé. O Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (SAMU) 
socorreu a vítima e encaminhou-a ao 
Hospital Tacchini.
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Dois veículos colidiram no cru-
zamento das ruas Ramiro Barcelos 
e Júlio de Castilhos na manhã de 
sábado (04). O Kadett e a Courier 
envolvidos no acidente de trânsi-

Veículos colidiram na manhã de sábado

Acidente de trânsito no centro
to tinham ambos placas de Bento 
Gonçalves. O condutor do Kadett 
não possui CNH, por isso responde-
rá por crime de trânsito. O acidente 
teve apenas danos materiais. 

Um incêndio foi registrado na 
noite deste sábado (04) na agência 
da Caixa Econômica Federal, na 
Avenida Osvaldo Aranha. 

O corpo de bombeiros foi acio-

Incêndio criminoso em agência 
da Caixa da Osvaldo Aranha

 Fogo destruiu caixa eletrônico

nado para combater o sinistro. O 
fogo destruiu um caixa eletrônico.

Ninguém ficou ferido. Segun-
do a perícia, a ação teria sido cri-
minosa.

PRF apreende 119 kg de pasta de 
cocaína em Bento Gonçalves

Dois assaltantes entraram 
em uma residência no bairro Vila 
Nova, na noite de sexta-feira (03). 
As vítimas, de 54, 72 e 74 anos fo-
ram amarradas pelos criminosos e 
encontradas por policiais do POE, 
da Brigada Militar.

Segundo o registro de ocor-
rência, dois indivíduos suspeitos 
foram abordados na rua e com 
eles foram encontrados uma arma, 
espingardas e objetos como: di-
nheiro, cartões de créditos e um 
papel no qual se encontrava um 
endereço.

A guarnição se dirigiu até o 
local e encontrou as vítimas tran-
cadas e amarradas no banheiro. 
A residência estava revirada. Uma 
das idosas tem problemas de lo-
comoção e anda com o auxílio de 

Assaltantes entram em residência 
e amarram vítimas e roubam

muletas. 
D. B. B., de 25 anos, natural 

de Porto Alegre, e V. G.S., de 18 
anos, natural de Cachoeirinha fo-

ram encaminhados para a DPPA 
para registro de ocorrência. A du-
pla possui diversos antecedentes 
criminais.

Uma mulher de 22 anos foi presa 
no sábado (04) na Rua Amábile Cam-
pagnolo Sonza, no bairro Universitá-
rio ao ser flagrada por policiais civis 
com materiais ligados ao tráfico. A 
ação teve início no bairro Maria Go-
retti, quando policiais tentaram abor-
dar um traficante, que fugiu na rótulo 
da empresa Fasolo em direção à BR-
470 e conseguiu escapar. 

Mulher presa por tráfico no Universitário
A investigação seguiu a compa-

nheira do criminoso no apartamento 
do bairro Universitário. No local fo-
ram encontrados aparelhos celulares, 
cocaína e outros materiais ligados ao 
tráfico. Ela foi conduzida até a DPPA 
e recolhida ao Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves. Na ação, ainda fo-
ram apreendidos um veículo Uno e 
uma motocicleta.

Um homem de 26 anos sofreu 
uma tentativa de homicídio na noite 
deste domingo (05), na Rua João Do-
mingos Polli, no bairro Zatt.

Ele estava na área externa de 
casa quando um veículo Gol se apro-
ximou do local e freou. No carona do 
automóvel, estava, segundo a vítima, 
o atual companheiro da ex-mulher, 

Tentativa de homicídio no Zatt
que desceu do veículo.

Ele acionou o gatilho três vezes, 
mas não conseguiu efetuar disparos. 
A vítima entrou em casa e o acusado 
fugiu no veículo, mas retornou ao lo-
cal e se aproximou da janela, atiran-
do duas vezes. Os disparos atingiram 
uma televisão e um rack. O acusado 
fugiu novamente do local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 118,55kg de pasta base de 
cocaína na tarde desta segunda-feira (06), em uma fiscalização de rotina em 
frente ao Posto de Bento Gonçalves. A droga foi descoberta quando os poli-
ciais abordaram uma caminhonete Toyota/Hilux, com placas de Realeza/Paraná.

 Dentro do veículo havia apenas um ocupante.O homem, de 47 anos, 
confirmou que as drogas teriam sido pegas na cidade paranaense de Cascavel, 
e que tinham como destino Porto Alegre. Ainda, que receberia R$ 5.000,00 
para transportar a droga. Preso em flagrante, o condutor, as drogas e o veículo 
foram encaminhados à Polícia Federal, em Caxias do Sul.



imensa conspiração ao mesmo tem-
po em que precisa deixar para trás os 
atritos existentes com Max. 

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias -- 18:45h 
- 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 (Timothy 
Omundson) e sua namorada Vanessa 
(Thaila Ayala). Precisando de dinhei-
ro, eles estão determinados a cons-
truir uma extravagante mansão na 
floresta e lucrar com sua venda, mas 
Pica-Pau também mora no terreno e 
não pretende deixá-los em paz.

Além da Morte
(2D) (Duração 1h49min/  Terror/Fic-
ção Científica/14 anos) Todos os dias 
- 21:15H Legendado 
Na esperança de fazer algumas 
descobertas, estudantes de medicina 
começam a explorar o reino das ex-
periências de quase morte. Cada um 
deles passa pela experiência de ter 
o coração parado e depois revivido. 
Eles passam a ter visões em flash, 
como pesadelos da infância, e a refle-
tir sobre pecados que cometeram. Os 
experimentos se intensificam, e eles 
passam a serem afetados fisicamente 
por suas visões enquanto tentam 
achar uma cura para a morte.

Thor: Ragnarok
(3D) (Duração 2h11min/  Ação, 
Fantasia, Aventura/12 anos) Todos os 
dias - 13;45h, 18:45h, 21:15h -Dubla-
do 16:15H Legendado
Thor (Chris Hemsworth) está preso 
do outro lado do universo. Ele 
precisa correr contra o tempo para 
voltar a Asgard e parar Ragnarok, a 
destruição de seu mundo, que está 
nas mãos da poderosa e implacável 
vilã Hela (Cate Blanchett).

Shopping Bento

Como se tornar o pior
aluno da escola
(2D) (Duração 1:44min/ Comédia/14 
anos) Todos os dias - 14h, 18:30h  
-Dublado
Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro 
(Daniel Pimentel) são estudantes 
e enfrentam as clássicas tarefas de 
cumprir as obrigações escolares, tirar 
boas notas, ter bom comportamento 
e cumprir as regras da escola, cada 
vez mais elaboradas graças ao diretor 
Ademar (Carlos Villagrán). Frustrados, 
Pedro acaba encontrando um diário 
de como provocar o caos na escola 
sem ser pego, o que leva os dois ami-
gos a seguirem as dicas do caderno.

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/
Suspense/14 anos) Todos os dias - 
16:15h, 20:40h  -Dublado
Uma mulher é assassinada e fica presa 
em um ciclo vicioso entre vida e 
morte. Ela deve resolver o mistério de 
seu próprio assassinato, ressucitando 
várias vezes até descobrir quem foi 
o responsável pelo crime. Só quando 
ela compreender o que causou sua 
morte, pode conseguir escapar de seu 
destino trágico.

Tempestade: Planeta em 
Fúria
Duração 1:49min/ /Ficção Científica 
Todos os dias - 18:40h, - Dublado 2D 
- 21h Legendado - 3D - 

As Aventuras do Capitão 
Cueca
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h- 
Dublado

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 16h 
- Dublado

Cena do filme Como se tornar o pior aluno da escola

Cena do filme Tempestade: Planeta em Fúria

Cena do filme Thor Ragnarok

Cena do filme Além da Morte Cena do filme A Morte te dá Parabéns

Programação válida de 02/11/2017 a 
08/11/2017. 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 

As Aventuras do Capitão 
Cueca
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 13:45h- 
Dublado
Jorge e Haroldo são amigos insepará-
veis, tanto no colégio quanto na casa 
na árvore que mantém juntos, onde 
se dedicam a escrever histórias em 
quadrinhos do Capitão Cueca, super-
-herói por eles inventado. Ambos ado-
ram se divertir na base de pegadinhas, 
especialmente em relação aos profes-
sores e ao rabugento diretor Krupp. 
Quando são ameaçados de serem se-
parados de turma, Jorge usa um anel 
hipnótico contra o diretor, que faz 
com que ele obedeça a todas as suas 
ordens. É quando a dupla tem a ideia 
de transformá-lo no próprio Capitão 
Cueca.

Tempestade: Planeta em 
Fúria
(2D) (Duração 1:49min/ /Ficção 
Científica) Todos os dias - 16:15h,  
Dublado - 
Uma forte nevasca em pleno deserto 
no Afeganistão e altíssimas tem-
peraturas em Hong Kong matam 
centenas de pessoas. O engenheiro 
Jake Lawson (Gerard Butler) é então 
convocado para descobrir o que 
está acontecendo e, enviado para a 
estação internacional, desvenda uma 
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