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A insônia é um problema que 
afeta um percentual significativo 
de brasileiros (36,5% da população, 
segundo a Associação Brasileira 
do Sono-2017), sendo descrita em 
manuais de saúde mental como 
uma condição de qualidade e/ou 
de quantidade insatisfatória de 
sono, persistente por um período 
considerável de tempo (CID-10).

No momento em que nos en-
contramos na história, de fato, 
o ato de relaxar e dormir parece 
estar na contramão em tempos de 
excesso de trabalho e exigências 
provenientes tanto do externo 
como de cada um para consigo 
mesmo, afinal “tempo é dinhei-
ro”, mas seria pouco verdadeiro 
atribuir aos problemas de sono so-
mente os fatores externos.

Os prejuízos pela falta do sono 
são bastante conhecidos, e  geral-
mente acabam sendo sentidos com 
maior intensidade no dia seguinte; 
quando o problema se torna crôni-
co, a pessoa passa a ter um sofri-
mento muito intenso, podendo ter 
alterações de ordem física como 
emocional/psicológica, já que em 
casos de insônia, as funções, em 
geral reparadoras, que são pró-
prias do sono ficam prejudicadas.

Nesses casos, não faltam 
“receitas”para auxiliar na hora do 
sono, desde chás, alimentação 
leve, e até mesmo a troca do tra-
vesseiro, do colchão, etc... Mas e 
quando nada disso resolve, e o su-
jeito se vê acordado noites aden-
tro? O que pode estar envolvido 
no processo de insônia e contri-
buir para que a pessoa literalmen-
te perca o sono?

Existem vários tipos de in-
sones...há os que sofrem com a 
agitação física, outros com um 
excesso de atividade mental, com 
pesamentos que vem e vão, e que 
parecem escolher justo o horário 
noturno para aparecerem. Será 
mesmo que essa agitação e esses 
pensamentos já não deram sinais 
importantes durante dias ou talvez 
anos?

Aqueles que persistem, duran-

Você
sofre de 
insônia?

te o dia, em negar suas dificuldades 
e conflitos, acabam sendo surpre-
endidos a noite, quando a insônia 
se faz presente e não permite mais 
que o sujeito ignore seus conflitos 
(que podem, conscientemente, ter 
várias origens, como problemas fa-
miliares, financeiros, profissionais, 
etc.), impondo a pessoa a ser dar 
conta de que algo realmente não 
anda bem. 

O sono é uma experiência ín-
tima, de entrega do sujeito para 
com o mundo e consigo mesmo, 
não apenas uma necessidade, mas 
um prazer, afinal, uma noite bem 
dormida tem um valor precioso e é 
claramente um ato amoroso do su-
jeito para ele mesmo. Em algumas 
situações, o egoísmo necessário 
para poder dormir profundamente 
e gozar de uma noite de sono bem 
dormida pode ser uma das causas 
pelas quais o sujeito não consegue 
dormir. 

Em outras, a segurança neces-
sária para adormecer pode estar 
abalada internamente, sejam por 
situações mais primitas, das quais 
possivelmente o sujeito não tem 
consciência, de sua história de 
vida, por situações traumáticas 
em geral ou até mesmo pelo medo  
que o sujeito possa ter pela per-
da do controle que relacionada ao 
sono e aos sonhos que podem ser 
produzidos. Independente da ori-
gem, é fato que sofrer de insônia 
abala a qualidade de vida daquele 
que não dorme, e pode também 
acabar respingando, por exemplo, 
em relação àquele com quem o in-
sone divide a cama. 

A partir disso, as possibilida-
des de tratamento por meio da es-
cuta e análise pessoal certamente 
podem favorecer e muito a com-
preensão e tomada de consciência 
a respeito das origens frente a im-
possibilidade psíquica do dormir e 
do que está atrelado a isso, para 
que assim, existam possibilidades 
de melhora da qualidade de vida 
do sujeito, e porquê não dizer, 
também daquele com quem ele 
convive.
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Sintomas como dor no estôma-
go, indigestão e perda de peso mui-
tas vezes passam despercebidos. Mas 
podem indicar um problema grave 
- que, quanto antes for identificado, 
mais chances tem de ser curado. São 
sinais, por exemplo, do câncer de 
pâncreas. A doença pode ser fatal e, 
segundo uma organização beneficen-
te britânica, um em cada três adultos 
acaba ignorando seus sintomas.

Nikki Davies foi diagnosticada 
com câncer de pâncreas em março, 
aos 51 anos. O tumor dela foi iden-
tificado logo no início, o que fez com 
que ainda fosse possível removê-lo 
cirurgicamente. “Eu tive muita sorte 
que o meu pôde ser retirado na ope-
ração e que não tinha se espalhado 
ainda, pelo menos até onde se sabe”, 
conta Nikki.

“Minha dica para as outras pes-
soas é que ninguém conhece melhor 
seu corpo do que você mesmo. Então 
fique atento aos sinais, para saber 
quais são os sintomas, e fale com seu 
médico se notar qualquer coisa que 
não seja normal para você”, recomen-
da. Nikki começou a suspeitar que ha-
via algo errado quando passou a sen-
tir uma dor muito forte no estômago.

“Acredito que, no fundo, você 
sabe quando há algo errado. No meu 
caso, foi a dor. Era como se tivesse 
um animal me devorando por dentro. 
Sentia dor nas costas também, entre 
os ombros. E perdi muito peso bem 
rápido”, relembra. “Eu não sabia nada 
sobre câncer de pâncreas antes do 
meu diagnóstico e certamente não 
sabia nada sobre os sintomas”, com-
pleta.

Conheça os sinais

Os sintomas de câncer de pâncreas que muitas 
vezes passam despercebidos
Tumor tem alta taxa de mortalidade porque costuma ser descoberto 
quando já é tarde demais; sinais incluem indigestão, dor nas costas, no 
estômago e perda de peso repentina

A doença pode ser fatal e, segundo uma organização beneficente britânica, um em 
cada três adultos acaba ignorando seus sintomas

Atualmente, apenas uma em 
cada 10 pessoas diagnosticadas com 
câncer de pâncreas sobrevive mais do 
que cinco anos. Isso acontece prin-
cipalmente porque os pacientes são 
diagnosticados tardiamente, quando 
as opções de tratamento já são muito 
limitadas, segundo a Pancreatic Can-
cer UK, organização que luta contra 
esse tipo de câncer no Reino Unido.

Uma pesquisa feita pela organi-
zação com 4 mil adultos mostra que 
o conhecimento sobre os sintomas da 
doença ainda é muito reduzido.

Alex Ford, chefe da organização, 
explica que a intenção não é causar 
pânico, uma vez que “a maioria das 
pessoas que apresenta algum desses 
sintomas não tem câncer de pâncre-
as.” “Mas é essencial que elas saibam 
mais sobre a doença e que falem com 
seu médico se tiverem alguma preo-
cupação”, acrescenta.

“Quanto antes as pessoas forem 
diagnosticadas, mais elas têm chan-

ces de fazer a cirurgia, que é o trata-
mento mais eficiente e que consegue 
salvar vidas”, ressalta. No Brasil, o 
câncer de pâncreas representa 2% dos 
casos de câncer - e 4% das mortes cau-
sadas pela doença, segundo o Institu-
to Nacional do Câncer (Inca). É mais 
comum em pessoas acima de 60 anos 
e tem maior incidência entre homens.

Sintomas comuns do
câncer de pâncreas
incluem:

Dor no estômago e nas costas
Perda de peso sem motivo
Indigestão
Mudança nos hábitos intestinais, 

como fezes que flutuam
Outros indícios são:
Perda de apetite
Icterícia (pele ou olho amarelado)
Sensação de estar doente
Dificuldade de engolir
Diagnóstico recente de diabetes

O neurocientista suíço Gregoire 
Courtine começou a testar o siste-
ma de estimulação por eletrodos em 
pessoas com paraplegia, depois de 
conseguir que um rato e um macaco 
paralisados voltassem a andar.

Pesquisador do G-Lab do Insti-
tuto Federal Suíço de Tecnologia de 
Lausanne, Courtine disse nesta sexta-
-feira à Agência Efe que, após 15 anos 
desenvolvendo o sistema em ratos e 
macacos, já está há cinco meses tes-
tando a descoberta num grupo de 
oito pacientes com lesões medulares 
crônicas de entre cinco e sete anos 
de idade.

O dispositivo consiste na im-
plantação de um estimulador no ab-
dômen que se conecta a um campo 
de eletrodos situado na região lom-
bar, onde ficam as células que contro-
lam os músculos das pernas. Após o 
implante, é feito um mapa do pacien-
te para saber onde e como aplicar os 
estímulos, que sempre são gerados 
em tempo real.

Este dispositivo é controlado 
sem fio, simulando a extensão e a 

Pessoas com paraplegia começam a 
testar estimulação por eletrodos
Depois de resultados em cobaias, neurocientista está testando a
descoberta num grupo de pacientes com lesões medulares crônicas

flexão que as pernas humanas fazem 
ao caminhar e fazendo com que os 
neurônios voltem a gerar atividade. 
O médico comparou este processo 
ao regeneração da cauda da lagarti-
xa, que, apesar de ser cortada, volta 
a crescer mediante o estímulo do cé-
rebro do animal.

O vice-presidente da fundação 
Step by Step, que organiza o 4º Con-

gresso Internacional de Reparação 
da Medula Espinhal, em Barcelona, 
Miguel Ángel González-Viejo, expli-
cou à Efe que o sistema de impulsos 
pretende “fazer um bypass da parte 
superior da lesão medular até a in-
ferior, saltando o pedaço de medula 
lesionada”.

A importância desta aplicação é 
o cérebro, que atua como receptor 
destes impulsos e os traduz regene-
rando a atividade. Segundo Courtine, 
“o estímulo ativa a medula espinhal 
como o cérebro faria ao caminhar”.

Ele garantiu que, após a finaliza-
ção do teste de agora e a publicação 
dos resultados, provavelmente em 
um ano o experimento passará à fase 
de prova em países como Suíça, Ale-
manha, Espanha, França, Itália, Áus-
tria, Inglaterra e Suécia.

“Ainda não sabemos se este tra-
tamento será usado como reabilita-
ção ou se implicará um sistema com 
próteses. Apesar de não podermos 
garantir que seja a cura ou um mila-
gre, pode ser a chave da recuperação 
“, afirmou. 

O médico comparou o processo ao
regeneração da cauda da lagartixa 
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O Conselho Federal de Medici-
na atualizou as regras para a repro-
dução assistida no Brasil, por isso 
filhas e sobrinhas poderão atuar 
como “barriga de aluguel”. Antes, 
era permitida a cessão temporária 
do útero apenas para parentes de 1º 
a 4º grau, como mãe, avó, tia e pri-
ma. Pessoas solteiras também terão 
o direito de fazer uma gestação em 
nome de outra pessoa.

A “barriga de aluguel”, conheci-
da também como cessão temporária 
do útero, ocorre quando uma mu-
lher recebe embriões e já sabe que 
o bebê não é seu – óvulo e esperma-
tozoide poderão ser colhidos do pai 
e da mãe para fecundação. Se for de 

Filhas e sobrinhas poderão atuar 
como “barriga de aluguel”

Mulheres também poderão doar óvulos para a cessão temporária do útero

interesse, ela poderá doar seu óvu-
lo, mas não é uma regra. No Brasil, 
a atividade precisa ser voluntária, 
sem receber pagamento.

O Conselho determinou ainda 
que o prazo máximo para o descar-
te de embriões poderá ser a partir 
de 3 anos, ao contrário de antes, 
que era 5. As mulheres também vão 
poder doar seus óvulos para as clí-
nicas. 

A idade máxima para participa-
ção como doador foi retificada. Será 
35 anos para as mulheres e 50 anos 
para os homens. Caso o médico 
tenha justificativa, ele deverá argu-
mentar e deixar bem claro aos en-
volvidos os riscos do procedimento.

Uma nova vacina em desenvolvi-
mento contra a pneumonia pode ser o 
mais duro golpe contra a doença, se-
gundo estudo publicado neste mês na 
“Science Advances”. De acordo com 
os pesquisadores, trata-se da mais 
abrangente cobertura contra a doen-
ça até hoje. O imunizante inclui cepas 
adicionais da bactéria causadora e até 
antecipa versões futuras.

A vacina testada deflagrou res-
posta imunológica contra 72 formas 
da bactéria penumoniae em testes 
realizados em ratos e coelhos. Ainda, 
a vacina é inteligente e foi desenhada 
de modo a ter duas vantagens: produz 
uma boa resposta imune e só mata 
bactérias prestes a atacar.

Programas de melhor nutrição e 
melhor acesso a antibióticos já tive-
ram impacto na diminuição no núme-
ro de casos de pneumonia no mundo 
-- segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde, a pneumonia ma-
tou mais de 2 milhões de crianças em 
todo o mundo em 2004; e, em 2015, 
o número foi inferior a 1 milhão. No 

Pesquisadores desenvolvem ‘vacina inteligente’ 
e abrangente contra a pneumonia
Resultados foram publicados neste mês na ‘Science Advances’. Segundo cientis-
tas, trata-se da vacina mais abrangente contra bactéria causadora já produzida

O imunizante inclui cepas adicionais da bactéria causadora e até antecipa versões futuras

entanto, acreditam os autores, para se 
ter mais avanços, são necessários imu-
nizantes mais eficientes.

O estudo teve como primeiro 
autor Charles H. Jones, da Universi-
ty at Buffalo. Outros nove cientistas 
assinam o trabalho. Todos eles estão 
alifiados a universidades norte-ameri-
canas.

Como funciona a nova 

vacina
Há três vacinas principais hoje 

no mercado contra a pneumonia: a 
Prevnar, a Synflorix e a Pneumovax 
23. As duas primeiras utilizam uma 
ligação química covalente que, apesar 
de apresentar altas taxas de respos-
ta, matam todas as bactérias-alvo. Já 
a terceira, não tem a mesma ligação 
química, mas tem menor resposta 
imune.

Consumir bebidas alcoólicas 
antes de experimentar cocaína pode 
aumentar as chances de se viciar, de 
acordo com estudo publicado nes-
ta quarta-feira (1º) pelo periódico 
científico “Science Advances”.

Os cientistas da Universidade 
de Columbia fizeram experimentos 
com ratos. Os animais receberam 
doses de álcool durante 10 dias. De-
pois, tiveram acesso à cocaína, com 
um choque elétrico sempre que 
consumiam a droga.

Mesmo com a curta descarga 
no momento do uso, os pesqui-
sadores afirmam que os ratos que 
consumiram álcool antes da cocaína 
tinham uma tendência comprovada 
estatísticamente maior a se viciar 
na segunda droga – os animais que 
“beberam” antes pressionaram a 
alavanca que liberava a cocaína 58 
vezes; os ratos que não receberam 
as doses, usaram 18 vezes.

O caminho inverso também foi 
testado pelos cientistas: usar cocaí-
na antes de beber pode influenciar 

Estudo com ratos mostra que
consumir bebidas alcoólicas
aumenta chance de vício em cocaína

Os cientistas da Universidade de Colum-
bia fizeram experimentos com ratos

no alcoolismo? De acordo com a 
pesquisa, os animais não foram in-
fluenciados neste caso.

Além disso, o consumo de ál-
cool gerou a degradação de duas 
proteínas nos cérebros. Segundo 
os autores, a degradação delas no 
corpo dos animais é o que permite 
a expressão dos genes que induzem 
ao uso de cocaína.

Com a chegada do horário de 
verão, vem sempre a polêmica. En-
quanto alguns celebram os dias mais 
longos, há quem reclame da “hora a 
menos” de sono ao adiantar os pon-
teiros do relógio.

Um estudo da Universidade de 
Michigan, nos Estados Unidos, já mos-
trou que os brasileiros estão entre os 
que menos dormem no mundo. A mé-
dia é de 7h36 por noite. O que, para 
muitas pessoas, não é suficiente.

Muitas pesquisas sugerem que 
reduzir o sono, deliberadamente ou 
de outra forma, pode ter um impacto 
sério no organismo.

Algumas noites mal dormidas 
podem afetar o controle de açúcar no 
sangue e fazer com que a gente coma 
demais. Chegam até a bagunçar nosso 
DNA.

Há alguns anos, o programa da 
BBC “Trust Me I’m a Doctor” (“Confie 
em mim, eu sou médico”, em tradução 
livre para o português) realizou um 
experimento em parceria com a Uni-
versidade de Surrey, na Inglaterra. Eles 
pediram a voluntários que reduzissem 
suas noites de sono em uma hora du-
rante uma semana.

Simon Archer, que ajudou a exe-
cutar o experimento, descobriu que o 

Noites mal dormidas afetam
nosso metabolismo e saúde mental
Bastam poucas noites de sono conturbadas para acionar o ‘pensamento 
negativo repetitivo’, dizem especialistas

Além do impacto no organismo, estudo mostra que falta de sono pode afetar saúde mental

fato de ter uma hora a menos de sono 
por noite afetou a atividade de diver-
sos genes dos participantes (cerca de 
500 no total), incluindo alguns asso-
ciados à inflamação e ao diabetes.

Noites mal dormidas
Ou seja, não há dúvidas sobre os 

efeitos negativos da falta de sono no 
organismo. Mas que efeitos as noites 
mal dormidas podem ter na saúde 
mental?

Para descobrir, a equipe do pro-
grama “Trust Me I’m a Doctor” se 
juntou a cientistas do sono da Univer-
sidade de Oxford para conduzir um 

experimento de pequeno porte.
Desta vez, foram recrutados qua-

tro voluntários que têm o hábito de 
dormir profundamente. Eles foram 
conectados a dispositivos que moni-
toram o sono com precisão. Nas três 
primeiras noites, dormiram oito horas 
seguidas, sem interrupção.

Já nas três noites seguintes, o 
sono dos participantes foi limitado a 
apenas quatro horas.

Diariamente, os voluntários pre-
enchiam um questionário psicológico, 
desenvolvido para identificar qualquer 
mudança emocional ou de humor. Eles 
também gravavam vídeos diários. 
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O Ministério da Saúde incluiu 
na quinta-feira (09) o medicamento 
memantina para casos de Alzheimer 
moderados e graves no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). O medicamento 
já é aprovado pela Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária).

O medicamento impede a ação 
do excesso do glutamato nos neu-
rônios, devido aos altos níveis do 
composto, que facilitam a entrada 
do cálcio nas células neuronais, le-

Medicamento para Alzheimer 
passa a ser oferecido pelo SUS
Memantina age em neurotransmissor e impede 
morte de neurônios

Medicamento impede a ação do excesso do glutamato nos neurônios

vando-os à morte.
A memantina foi indicada para 

casos moderados e graves, deixan-
do de fora a indicação para casos 
leves. Nos casos graves, o compos-
to deve ser combinado com medi-
camento inibidor de colinesterase, 
substância que inibe a ação de en-
zimas que destroem a acetilcolina, 
neurotransmissor atuante na me-
mória. Já nos casos leves, a meman-
tina pode ser usada isoladamente.

A Anvisa aprovou o primeiro 
registro de Sistema de Protontera-
pia no Brasil. O dispositivo médi-
co Probeam – Sistema de Terapia 
de Prótons é fabricado por Varian 
Medical Systems Particle Therapy 
GmbH.O 

produto utiliza sistema de te-
rapia por feixe de prótons, que é 
considerada a mais avançada tecno-
logia de radioterapia disponível no 
mundo para tratamento de diver-
sos tipos de câncer. A terapia inclui 
casos pediátricos, cabeça, pescoço, 

Primeiro tratamento para câncer 
com feixe de prótons é
registrado no Brasil

A terapia inclui casos pediátricos, cabeça, pescoço, fígado, pulmão e gastrointestinais

fígado, pulmão e gastrointestinais.
Esta técnica é mundialmente 

utilizada quando se tem o objetivo 
de realizar o tratamento tumores 
reduzindo os efeitos colaterais e 
ocorrência de tumores secundários 
em comparação aos sistemas tra-
dicionais de radioterapia, como o 
acelerador de elétrons.

O Sistema de Terapia por Pró-
tons demonstrou ser seguro e efi-
caz no tratamento de câncer, am-
pliando as possibilidades para o 
tratamento da doença.

Crédito da foto: Sandra Brito/Em
brapa

A inclusão de sorgo na dieta pode 
contribuir para a manutenção do índi-
ce glicêmico, segundo uma  pesquisa 
desenvolvida na Universidade Federal 
de Viçosa (UFV) em parceria com a 
Embrapa Milho e Sorgo (MG). Os re-
sultados foram divulgados no artigo 
“Consumption of a drink containing 
extruded sorghum reduces glycemic 
response of the subsequent meal” 
publicado no European Journal of Nu-
trition. 

O trabalho avaliou o efeito do 
consumo de uma bebida contendo 
sorgo extrusado na glicemia pós-
-prandial de uma segunda refeição, 
em indivíduos que possuem peso 
adequado para sua estatura (eutrófi-
cos) e que têm uma taxa de glicose e 
insulina normais (normoglicêmicos). 
Resultados evidenciaram que a inclu-
são de sorgo na dieta pode manter a 
glicemia mais constante, o que revela 
potencial do cereal para ser emprega-
do no tratamento nutricional de pa-
cientes com diabetes ou pré-diabetes.

De acordo com a análise, alguns 
estudos em animais já apontavam que 
o consumo crônico de extratos dos 
compostos fenólicos do sorgo melho-

Sorgo é capaz de contribuir para o controle glicêmico
ravam o metabolismo da glicose. Para 
a pesquisadora Valéria Queiroz, a be-
bida que apresentou melhor resultado 
foi desenvolvida a partir de grãos de 
sorgo do genótipo SC319, seleciona-
do pela Embrapa Milho e Sorgo entre 
outros 100 genótipos avaliados, como 
tendo maiores teores de compostos 
fenólicos (especialmente taninos e 
3-desoxiantocianidinas), fibras e ami-
do resistente.

Além disso, pesquisas já compro-
varam que o consumo de refeições 

com baixo índice glicêmico e rico em 
fibras não só diminui a glicemia, mas 
também melhora a glicose e a insulina 
após a refeição subsequente.

Resultados
Bebidas contendo sorgo, espe-

cialmente a que continha o genótipo 
SC319, resultaram em menor glicemia 
pós-prandial nas duas horas após o 
consumo de uma solução glicosada (a 
refeição subsequente), reduzindo os 
picos da glicemia.

 Resultados evidenciaram que a inclusão de sorgo na dieta pode manter a glicemia 
mais constante

A falta de higiene tem ocasiona-
do cerca de mil amputações de pê-
nis (parcial ou totalmente) por ano 
no país, segundo a   Sociedade Bra-
sileira de Urologia (SBU). A limpeza 
correta da área evita o surgimento 
de infecções causadas por  fungos 
e bactérias, diminuindo os chances 
do desenvolvimento de câncer pe-
niano. 

O indicado é a limpeza da re-
gião com sabonete e água abundan-

Cerca de mil brasileiros têm o pênis amputado 
anualmente por falta de higiene

tes, removendo todas as secreções 
— principalmente as que ficam nas 
dobras na região do prepúcio. A se-
cagem correta da região também é 
essencial, ou seja, usar uma toalha 
úmida para enxugar o pênis muitas 
vezes não resolve, sendo orientado 
utilizar uma seca ou papel higiênico.

A associação orienta que os pe-
los não sejam removidos totalmen-
te, apenas aparados, porque têm 
a função natural de manter a pele 

úmida e ajudar algumas glândulas 
que ajudam na hidratação local. Os 
homens precisam ficar de olho ainda 
na aparição de manchas, verrugas, 
úlceras e feridas.

Outra informação é relevante é 
que os homens transsexuais que já 
passaram pela cirurgia de mudança 
de sexo também têm chances de 
desenvolver câncer peniano. O diag-
nóstico do grupo precisa ser feito 
por ginecologistas.

Um estudo tem intrigado as 
adeptas das dietas, isso porque pes-
quisadores da Universidade Oxford 
descobriram que pessoas com glúte-
os avantajados vivem mais tempo. Os 
estudiosos analisaram outras publi-
cações que relacionavam a a gordura 
acumulada na parte baixa do corpo 
(ou seja, bumbum e coxas) e a saúde. 

Ainda foi constatado que coxas 
grossas diminuem o nível do coleste-
rol ruim e aumentam o nível de co-
lesterol bom, o que ajuda a proteger 
as artérias.

Estudo diz que pessoas com
bumbuns grandes vivem mais tempo

A explicação dada é que a gor-
dura que fica nessa região prende 
partículas adiposas nocivas – e libera 
outras saudáveis e também leva mais 
tempo para ser eliminada, fazendo 
com que o corpo  produza uma quan-
tidade menor de citocinas inflamató-
rias, associadas a doenças cardíacas e 
diabetes.

Por outro lado, quem tem exces-
so de gordura na barriga não pode 
comemorar: elas correm mais risco 
de morrer por conta de problemas 
cardíacos.

A gordura que fica nessa região prende 
partículas adiposas nocivas

Compostos químicos chamados 
PPIs, os principais ativos de remé-
dios como omeprazol e demais que 
combatem gastrite, refluxo e úlceras, 
fazem com que seus usuários tenham 
2,4 vezes mais chances de desenvol-
ver câncer no estômago, de acordo 
com uma pesquisa da Universidade de 
Hong Kong.

A sigla PPI vem de inibidores da 
bomba de prótons (em inglês). Eles 
atuam na diminuição da produção de 
ácido pelas paredes do estômago. Seu 
consumo por períodos prolongados 
já havia sido associado ao câncer em 
artigos científicos mais antigos, mas 
um detalhe impedia os pesquisadores 
de bater o martelo: uma bactéria, de 
nome científico Helicobacter pylori, 

que habita o estômago e poderia ser 
tão culpada quanto a droga por incen-
tivar o aparecimento de tumores. 

A pesquisa foi feita com 63,4 mil  
voluntários que receberam prescrições 
para uso prolongado de antiácido en-
tre 2003 e 2012, e também tomaram 
antibióticos para eliminar a H. pylori. 
Uma parte do grupo usou drogas PPI, 
como o omeprazol. Outra parte consu-
miu anti-histamínicos H2, uma família 
de medicamentos que são menos efi-
cazes, mas têm a mesma função. Ao 
final do estudo, 153 pessoas tinham 
desenvolvido câncer no estômago.

Os pacientes que consumiam 
omeprazol diariamente tiveram cân-
cer com frequência quatro vezes 
maior que os usuários semanais. 

Quem se tratou com a droga por mais 
de um ano se torna cinco vezes mais 
propenso a desenvolver a doença – de 
três anos em diante, oito vezes. Em 
média, o consumo de PPIs aumenta 
em duas vezes e meia o risco do pa-
ciente sofrer com um tumor em longo 
prazo.

No entanto, vale ressaltar que a 
pesquisa é estatística, ou seja, não 
foi encontrado um mecanismo bio-
químico que explique por que, na 
prática, drogas como omeprazol são 
capazes de desencadear o problema. 
Além disso, a análise de uma enorme 
quantidade de prontuários impediu 
os pesquisadores de levarem em con-
sideração variáveis específicas, como 
o consumo de álcool e tabaco.

Omeprazol dobra risco de câncer no estômago
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O Diário Oficial da União do dia 3 de 
novembro de 2017 publicou o projeto 
de lei que foi sancionado pelo
presidente Michel Temer

A Associação Carlos Barbosa de 
Futsal (ACBF) já sabe a data do seu 
próximo compromisso. O jogo de ida 
da semifinal da Liga Gaúcha de Fut-
sal contra a Assoeva será no dia 20 
de novembro, em Carlos Barbosa. A 
partida de volta ocorrerá no dia 23, 
em Venâncio Aires.

Agora com a data definida, o 
técnico Marquinhos Xavier pode-
rá intensificar os treinos da equipe 
laranja, que está sem jogar desde o 
dia 29 de outubro. O jogo em Carlos 
Barbosa será às 20h. Os ingressos se-
rão vendidos na hora do jogo por R$ 
10,00. Sócios e jovens de até 15 anos 
não pagam.

O vencedor dos confrontos en-
tre ACBF e Assoeva classificam para a 
grande final contra o ganhador da ou-
tra semifinal, que é disputada entre 
Atlântico e América.

Carlos Barbosa é a capital 
do Futsal 

Agora é oficial. O município de 
Carlos Barbosa é a Capital Nacional 
do Futsal. O Diário Oficial da União 
do dia 3 de novembro de 2017 publi-

Semifinais da Liga Gaúcha já têm datas confirmadas
cou o projeto de lei que foi sanciona-
do pelo presidente Michel Temer.

A história de Carlos Barbosa com 
o futsal vem de décadas. O Citadino 
de Futsal é disputado na cidade há 
47 anos sem interrupções. Foi atra-
vés deste torneio que se originou 
uma das instituições mais vitoriosas 
do Brasil e do mundo no futsal. A 
Associação Carlos Barbosa de Futsal 
(ACBF) é fruto da união do Real e do 
River, duas equipes que disputavam o 
Citadino nos anos 1970. E no dia 1º 
de março, a ACBF foi fundada com o 
objetivo de disputar o Estadual.

Nos primeiros 20 anos de exis-
tência, a ACBF não conquistou nenhu-
ma taça. Foi em 1996 que essa histó-
ria começou a mudar com a conquista 
do primeiro Gauchão. De lá para cá, 
o Brasil e o mundo conheceram a 
Laranja Mecânica do Futsal. O time 
conquistou o pentacampeonato da 
Liga Nacional de Futsal, o tri da Taça 
Brasil, o tetra da Copa Libertadores, o 
Bi Mundial, um Intercontinental, além 
de 11 Estaduais.

Porém, o título de Capital Na-
cional de Futsal para Carlos Barbosa 
vai além dos troféus da ACBF mundo 

à fora. O clube laranja difunde o es-
porte com as Escolinhas e Categorias 
de Base. Atualmente, mais de 400 jo-
vens, dos 5 aos 20 anos, praticam o 
futsal.

Trabalho social que repercute 
também na equipe principal, que já 
revelou muitos atletas através das 
categorias de base. No atual elenco, 
a ACBF conta com 18 atletas, sendo 
que 8 saíram das categorias de base 
do clube.

Com a presença de um bom pú-
blico, a tarde deste sábado, dia 11,  
definiu o grande campeão da Liga 
BG. O Estádio da Ilha Verde no Barra-
cão recebeu o duelo final entre 8 da 
Graciema e São Cristóvão, e quem le-
vou a melhor foi 8 da Graciema, que 
ficou com o título da competição.

Em um duelo muito equilibrado, 
Mateus Chiella fez a diferença, ele 
foi o autor dos dois gols que deram 
o título para o 8 da Graciema. O pri-
meiro gol foi anotado depois de um 
cruzamento. Logo em seguida o time 
do São Cristóvão chegou ao empate 
e ficou assim a primeira etapa.

No segundo tempo, quando to-
dos achavam que a decisão iria para 
os pênaltis, Chiella aproveitou a 
chance e na frente do goleiro Willian 
(eleito craque do campeonato) e ele 
não desperdiçou, anotando segundo 
gol na partida, 2 a 1. Mateus, com os 

Liga Bento Gonçalves é
conquistada pelo 8 da Graciema
Equipe venceu o São Cristóvão por 2 a 1 e ficou 
com o título

dois gols na final, recebeu o prêmio 
pela artilharia e como destaque da 
final. 

Antes da grande final, foi decidi-
do a terceira colocação, e o Dopo le-
vou a melhor em cima do Atecubanos 
nos pênaltis. Depois do empate em 1 
a 1 no tempo normal, nas penalida-
des máximas, o Dopo levou a melhor, 
vencendo por 7 a 6. Todas as equi-
pes foram premiadas com o troféu de 
participação, além dos tradicionais 
1º, 2º e 3º. O Volúpia foi a equipe 
mais disciplinada e o Dopo teve a de-
fesa menos vazada.

A inovação que foi a responsável 
pela arbitragem trouxe para a final Vi-
nicius Amaral, árbitro Confederado. A 
Liga chega ao seu final e com ela uma 
competição longa, mas no final tudo 
ocorreu normalmente e deixou o 8 da 
Graciema como o primeiro campeão 
da competição. 

O Estádio da Ilha Verde no Barracão recebeu o duelo final entre 8 da Graciema 
e São Cristóvão, e quem levou a melhor foi 8 da Graciema, que ficou com o 
título da competição

No sábado, dia 11, foram reali-
zadas as semifinais da competição. 
As partidas aconteceram no campo 
do São Pedro e a equipe dp Capiva-
ra, bicampeão do campeonato, che-
gou mais uma vez à final, passando 
pela equipe do Amigos da Bola.  Já 
na outra semifinal, o confronto en-
tre Dallas e Los Thicos foi interrom-
pido aos 34 minutos por conta de 
um rojão arremessado em direção 
ao campo, quando estava 2 a 1 para 
a equipe do Dallas. A organização se 
pronunciará sobre o fato durante a 
semana.

No primeiro jogo da tarde, o 
Capivara, realizando uma boa atu-
ação dentro de campo, superou 
o Amigos da Bola pelo placar de 3 
a 0. Na primeira etapa, as equipes 
protagonizaram um embate bastan-
te equilibrado. O placar foi aberto 
em uma cobrança de falta do meio 
de campo, em um chute despreten-
sioso que encobriu o goleiro, 1 a 0 
Capivara. Na etapa final, o Amigos 
da Bola não teve poder de reação. 
Nos acréscimos, Lucas, duas vezes, 
ampliou a vantagem, decretando a 
vitória do Capivara pelo placar de 3 
a 0. 

Na outra semifinal, Los Thicos e 

Capivara está na final da Copa 
Amizade
Confronto entre Dallas e Los Thicos foi
interrompido aos 34 minutos por conta de confusão

Dallas duelaram em busca da vaga à 
grande decisão. O Los Thicos abriu 
o placar logo nos primeiros minu-
tos de partida. O empate veio ain-
da no primeiro tempo, com gol de 
cabeça após cobrança de escanteio. 
O Dallas conseguiu virar o jogo aos 
34 minutos, novamente com gol 
de cabeça, 2 a 1. Logo após o gol, 
um rojão foi atirado em direção ao 
campo, acertando atletas de ambas 
as equipes, gerando em seguida 
uma confusão dentro de campo. 

Por conta do fato e das condi-
ções, a arbitragem saiu de campo e 
resolveu dar por encerrada a par-
tida. A organização da competição 
vai se pronunciar sobre o ocorrido 
e definirá a situação do confronto. 
Por enquanto, a partida da semifi-
nal permanece indefinida. 

A final estava prevista para 
acontecer no próximo sábado, dia 
17, porém agora o Capivara aguar-
da a resolução do caso do confron-
to entre Los Thicos e Dallas. 

SEMIFINAL - Copa
Amizade

Capivara 3 x 0 Amigos da Bola
Dallas 2 x 1 Los Thicos*

Mais de 600 pessoas participam 
do Sparkling Night Run

No último sábado, dia 11, acon-
teceu a quarta edição da Sparkling 
Night Run em Bento Gonçalves. A 
tradicional corrida noturna de rua 
do município, reuniu mais de 600 
participantes, que percorreram per-
cursos de 5km a 10km, com partici-
pações individual ou em dupla, com 
a largada e chegada na Via Del Vino, 
no centro. Os corredores percorre-
ram um trajeto que incluiu a praça 
Vico Barbieri e monumentos como 
as igrejas Santo Antônio, Cristo Rei 
e São Bento e o Museu do Imigran-
te.

A largada foi dada pelo presi-
dente do CIC-BG, entidade promo-
tora do evento, Laudir Piccoli, e 
pelo presidente da Câmara de Ve-
readores, Moisés Scussel. Dentre os 
participantes da corrida, o prefeito 
Guilherme Pasin, que percorreu os 

10km.
Na área central um espaço 

destinado para a enogastronomia 
também foi destaque, com food 
trucks e wine bar comercializando 
massas e vinhos. O evento ainda 
homenageou os 50 anos da primei-
ra Fenavinho em Bento Gonçalves.

A Faculdade Cenecista ofere-

ceu aos participantes cuidados an-
tes e pós prova, com orientações, 
alongamentos, técnicas de relaxa-
mento, entre outras.

O fluxo de veículos foi inter-
rompido na área central e em pon-
tos do percurso, monitorado por 
Agentes do Departamento Munici-
pal de Trânsito (DMT).

Na área central um espaço destinado para a enogastronomia também foi destaque, com food trucks e wine bar comercializando 
massas e vinhos

Os corredores percorreram um trajeto que 
incluiu a praça Vico Barbieri e monumen-
tos como as igrejas Santo Antônio, Cristo 

Rei e São Bento e o Museu do Imigrante
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Uma casa de madeira pegou fogo 
no início da tarde de domingo (12), 
na Rua Vitório Valenti, no bairro São 
Francisco. O incêndio teria iniciado às 
14h, quando os ocupantes da residên-
cia estavam almoçando. Segundo o 

Incêndio destrói casa no São Francisco
Fogo começou às 14h e causa ainda é desconhecida

Bombeiros demoraram cerca de três 
horas para combater chamasFogo se percebia de longe do local Casa era de madeira e teve perda total

Corpo de Bombeiros, o trabalho para 
conter as chamas durou cerca de três 
horas e foram usados 10.000 litros de 
água. 

Uma equipe do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (SAMU) 

esteve no local e fez atendimento a 
um idoso que inalou fumaça e pre-
cisou ser encaminhado até Unidade 
Pronto Atendimento (UPA). Os Bom-
beiros não confirmam a causa do in-
cêndio.

Um acidente de trânsito dei-
xou um condutor ferido na manhã 
de segunda-feira (13), no km 191 da 
BR-470, na Serra das Antas.

Segundo a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o condutor de um ca-
minhão dormiu ao volante e saiu da 
pista.

Ele foi socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros com ferimentos leves e 
encaminhado ao Hospital de Vera-
nópolis. 

Acidente deixa homem ferido 
na Serra das Antas

Condutor de caminhão
dormiu e saiu da pista

Um foragido da polícia foi re-
capturado na noite de sábado (11) na 
Rua Alceu Sabino, no bairro Tancredo 
Neves. A Brigada Militar realizava pa-
trulhamento de rotina quando avis-

Preso é recapturado no Tancredo
tou V.P, de 33 anos, reconhecido pela 
guarnição. Ele tentou fugir e correu 
por cima de casas, entre muros, no 
entanto foi alcançado. O homem es-
tava alterado e alcoolizado.

Um jovem de 18 anos foi preso 
por porte ilegal de armas na Rua Aris-
tides Bertuol, no bairro Eucaliptos, 
na madrugada de domingo (12). Uma 
guarnição estava em patrulhamento de 
rotina quando avistou P.E.T.O, que foi 
abordado em frente a um imóvel deso-
cupado.

O jovem possui antecedentes cri-
minais por roubo e tráfico de entorpe-
centes. Ele estava com um revólver e 
quatro cartuchos intactos e alegou que 
possuía registro. Porém, foi constatado 
no sistema que ele não tinha o porte 
legal, sendo encaminhado à DPPA e re-
colhido ao Presídio Estadual. 

Homem preso por porte ilegal de 
armas no Eucaliptos

Jovem tem antecedentes por roubo e 
tráfico de entorpecentes

Um homem foi baleado em uma 
boate na Rua Giovani Grando Filho, 
no bairro Licorsul. Segundo o bole-
tim de ocorrência, a vítima estava no 
banheiro quando ouviu um disparo 
de arma de fogo e percebeu que es-

Homem é baleado em boate 
no bairro Licorsul

tava baleado no abdômen.
Ele foi socorrido e levado ao 

Hospital Tacchini, em situação está-
vel. O homem não informou quem 
o socorreu e se conhecia o autor do 
disparo.

Um homem de 47 anos, que ha-
via sido preso pela  preso pela Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF) com 
118,5 kg de pasta base de cocaína 
na tarde da segunda-feira, dia 6 de 
novembro, foi solto provisoriamen-
te na quinta-feira (09).

Ele teve audiência na Justiça 
Federal e, segundo a ata de audi-
ência, não foi constatada a neces-
sidade de decretar a prisão preven-
tiva “para garantir a ordem pública, 
econômica, a conveniência da ins-

Justiça solta homem preso com 120 kg de
pasta-base de cocaína na BR-470

trução criminal ou para assegurar a 
aplicação da lei pena”.

O juiz federal Frederico Valdez 
Pereira também determinou uma 
fiança no valor de R$ 10 mil que foi 
paga pelo acusado.

Ele deverá  se apresentar men-
salmente à subseção da Justiça 
Federal onde mora para informar 
e justificar suas atividades, está 
proibido de se ausentar da comarca 
onde reside, salvo com autorização 
judicial, deverá comparecer a todos 

os atos do processo e atender a to-
das as intimações da justiça.

Prisão na BR-470
O homem foi preso com 113 

tabletes de pasta-base de cocaína, 
dentro de uma caminhonete Toyo-
ta/Hilux, com placas de Realeza/PR.

Ele admitiu a posse das drogas 
e informou que entregaria a merca-
doria em Porto Alegre, sendo reco-
lhido ao Presídio Estadual de Bento 
Gonçalves.

Charline Ribeiro, de 34 anos, que 
deu entrada no Hospital Tacchini na 
tarde desta segunda-feira (13) com fe-
rimentos de faca no abdômen e pesco-
ço, teve o óbito confirmado na mesma 
noite.

 Ela foi encontrada ferida na Linha 
Vila Rica, próximo à Farroupilha, no 
interior de um veículo Ford Ka, com 
placas de Bento Gonçalves.

 O Samu (Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) encaminhou a 
vítima para atendimento na unidade 
de saúde. Charline era funcionária da 
UPA 24h.

Polícia prende suspeito
 A Brigada Militar prendeu o sus-

peito de cometer o crime por volta 
das 20h, na Rua Wolmir Atílio Ferreti, 
no bairro Cohab. Até o fechamento 

Funcionária da UPA morta à
facadas na Linha Vila Rica

desta edição, a ocorrência estava em 
andamento na Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA).

O suspeito é o ex-marido de 
Charline, trabalhando a hipótese de 
feminicídio (homicídio contra mulher)

Charline tinha 34 anos e trabalhava na 
UPA 24 horas
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A Câmara dos Deputados apro-
vou na última semana, o texto-base 
de um projeto de lei que torna mais 
rígidas as regras para a saída tempo-
rária, também chamada de “saidão”, 
de presos que cumprem a pena no 
regime semiaberto.

Autorizadas pela Justiça, as saí-
das permitem que o preso estude ou 
visite a família, normalmente em  da-
tas comemorativas, como Natal, Ano 
Novo, Dia das Mães e Dia dos Pais. 
Atualmente, para ter direito ao bene-
fício, além de bom comportamento, 
os presos devem ter cumprido 1/6 da 
pena no caso de réu primário e 1/4 
no caso de reincidente.

O texto aprovado não muda em 
relação ao réu primário de crime 
comum, mas exige que o reinciden-
te tenha cumprido metade da pena 

Câmara aprova regras mais rígidas 
para a saída temporária de presos

para ter saída temporária.
Pela lei atual, o prazo que os de-

tentos podem sair da cadeia chega 
a até sete dias, podendo ser renova-
da por mais quatro vezes durante o 
ano. Pela nova lei, o prazo não passa 
de quatro dias e  só poderá ser reno-
vado uma vez por ano. O condenado 
que cometer algum crime durante a 
saída temporária terá a pena agrava-
da.

Nos casos de crime hediondo, 
prática de tortura, tráfico de drogas 
e terrorismo, o benefício fica ainda 
mais restrito, sendo que o réu pri-
mário precisará ter cumprido 2/5 da 
pena e 3/5 se for reincidente.

A proposta original do deputa-
do Alberto Fraga (DEM-DF), acabava 
completamente com a possibilidade 
de saída temporária.

Um comerciante, de 54 anos, 
ficou ferido depois de sofrer uma 
tentativa de assalto na manhã desta 
sexta-feira (10), na Rua Vitório Carra-
ro, no bairro Botafogo.

Um criminoso, vestindo uma 
máscara e armado, invadiu o esta-
belecimento comercial e atirou em 
direção à vítima, que foi baleada no 
peito. O comerciante foi resgatado 
pelo Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) e encaminhado 
para o Hospital Tacchini.

A Brigada Militar foi acionada, 
mas não localizou o suspeito.

Comerciante baleado em assalto 
no bairro Botafogo

Vítima foi baleada no peito e resgatada pelo SAMU

A polícia civil de Alegrete iden-
tifico um vídeo que mostra o assas-
sino de Leandro Fontoura de Juli, 
conhecido como Léo Beauty, que 
foi morto aos 49 anos, em Alegre-
te. Com vários anos de atuação em 
Bento Gonçalves, ele morreu, se-
gundo a necropsia, por traumatismo 
craniano com hemorragia cerebral, 
provocado por um instrumento con-
tundente.

 Na gravação, Léo Beauty e um 
acompanhante, vestindo roupa so-
cial, chegam à casa da vítima às 6h 
do dia 29 de outubro. A investiga-
ção está apontando para latrocínio 

Gravações mostram assassino do 
cabeleireiro Leo Beauty
Homicídio de Leandro de Juli, aconteceu há duas 
semanas em Alegreti

(roubo seguido de morte), porque 
também foram roubados pertences 
pessoais do cabeleireiro. 

 
O caso

Léo Beauty foi encontrado mor-
to em casa, por um amigo que estra-
nhou o fato de não conseguir falar 
com a vítima há dias.

No domingo (29 de outubro, o 
dia do homicídio), o cabeleireiro e 
mais amigos saíam de uma boate e 
ao invés de ir para casa, Léo ficou so-
zinho em um foodtruck. Depois dis-
so, ninguém mais conseguiu contato 
com ele. Um dos projetos de lei que está 

sendo discutido na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ) preten-
de liberar o porte de armas no Brasil. 
O relator, do PLS 378/2017, o senador 
Sergio Petecão (PSD-AC) entregou à 
CCJ seu relatório com voto pela apro-
vação na íntegra do projeto. O projeto, 
de autoria do senador Wilder Morais 
(PP-GO), entre outras medidas, revoga 
o atual Estatuto do Desarmamento (Lei 
10.826). O projeto visa liberar o porte 
de armas para qualquer pessoa acima 
dos 18 anos de idade, desde que seja 
considerada apta psicologicamente, 
tenha bons antecedentes e demonstre 
capacidade técnica.

A aptidão psicológica fica condi-
cionada à apresentação de um laudo 
emitido por um psicólogo credenciado; 
os bons antecedentes são atestados 
pela apresentação da certidão negativa 
criminal; e a capacidade técnica é aferi-
da sob a apresentação de certificado de 
curso de tiro emitido por um instrutor.

Pela legislação em vigor, a popu-

Projeto quer liberar porte de armas no Brasil
lação civil é proibida de andar armada, 
exceto alguns funcionários públicos 
e seguranças privados em serviço. O 
porte também é permitido para quem 
comprove a necessidade de possuir 
uma arma, como moradores de áreas 
rurais que precisam caçar para sobrevi-
ver. Mas é preciso ter mais de 25 anos e 
cumprir os requisitos psicológicos, téc-
nicos e ter a certidão negativa criminal.

Outra mudança no Estatuto do Ar-
mamento em relação à lei em vigor é 
o prazo de validade do porte de arma, 
que aumenta de três para dez anos.

Justificativas
Para Petecão, o Estatuto do Desar-

mamento, em vigor desde 2003, reve-
lou-se na prática “uma política pública 
fracassada”.

“Alguém acredita de fato que o de-
sarmamento adiantou pra alguma coi-
sa, se tivemos mais de 61 mil mortes 
violentas intencionais em 2016? O que 
os defensores do desarmamento tem a 

dizer pras famílias de 2.703 pessoas as-
sassinadas somente em assaltos, muitas 
sem ter reagido? E para as 50 mil mu-
lheres que foram estupradas?”, indaga 
o senador em seu relatório, argumen-
tando que estas pessoas poderiam ter 
tido um destino diferente “se tivessem 
alguma chance de defesa”. Petecão 
afirma que “proibir as armas porque 
podem matar é tão irracional quanto 
proibir as pessoas de dirigirem porque 
o trânsito também mata 50 mil por ano 
no país”.

O senador argumenta ainda que a 
proposta não significa uma “liberação 
indiscriminada das armas”, pois no seu 
entender as condicionantes tornam 
possível que “somente pessoas de bem, 
com treinamento e equilíbrio emocio-
nal” tenham o porte. Para ele, o efetivo 
combate à violência passa pelo robus-
tecimento do controle às armas que 
entram ilegalmente no país, além de re-
pressão a desvios e ao mercado negro, 
e não na diminuição do número das 
armas que são legalmente adquiridas.

Um homem foi preso em fla-
grante na madrugada deste domin-
go (12) depois de arrombar e furtar 
uma loja de roupas na Rua Julio de 
Castilhos, no Centro.

 Segundo a ocorrência, três 
indivíduos quebraram a vidraça do 
estabelecimento comercial.

A Brigada Militar foi acionada 

Homem preso em flagrante após 
furto em loja do Centro

e encontrou várias peças de roupas 
jogadas próximo ao INSS, que de-
pois foram devolvidas para a pro-
prietária.

O acusado, A.A.O, de 37 anos, 
foi encontrado na Rua São Paulo e 
confessou o crime, sendo encami-
nhado à DPPA para registro e preso 
no Presídio Estadual.

Peças de roupas foram recuperadas e 
entregues à proprietária

Acusado e mais dois criminosos
quebraram vidraça de loja



Walters (Timothy Omundson) e sua na-
morada Vanessa (Thaila Ayala). Precisan-
do de dinheiro, eles estão determinados 
a construir uma extravagante mansão na 
floresta e lucrar com sua venda, mas Pica-
-Pau também mora no terreno e não pre-
tende deixá-los em paz.

Tempestade: Planeta em Fúria
(2D) (Duração 1:49min/ /Ficção Científi-
ca) Todos os dias - 21:15h,  Legendado
Uma forte nevasca em pleno deserto no 
Afeganistão e altíssimas temperaturas 
em Hong Kong matam centenas de pes-
soas. O engenheiro Jake Lawson (Gerard 
Butler) é então convocado para descobrir 
o que está acontecendo e, enviado para 
a estação internacional, desvenda uma 
imensa conspiração ao mesmo tempo 
em que precisa deixar para trás os atri-
tos existentes com Max. 

Sala 02
Thor: Ragnarok
(3D) (Duração 2h11min/  Ação, Fantasia, 
Aventura/12 anos) Todos os dias, exceto 
15/11- 13;45h, 18:45h, 21:15h -Dublado 
16:15H Legendado
Thor (Chris Hemsworth) está preso do 
outro lado do universo. Ele precisa cor-
rer 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).

Liga da Justiça
(3D) (Duração 1:49min/ /Ficção Científi-
ca) Todos os dias - 16:15h,  Legendado 
- 13:45h, 18:45, 21:15  -Dublado
Impulsionado pela restauração de sua 
fé na humanidade e inspirado pelo ato 
altruísta do Superman (Henry Cavill), 
Bruce Wayne (Ben Affleck) convoca sua 
nova aliada Diana Prince (Gal Gadot) 
para o combate contra um inimigo ainda 
maior, recém-despertado. Juntos, Batman 
e Mulher-Maravilha buscam e recrutam 
com agilidade um time de meta-huma-
nos, mas mesmo com a formação da liga 
de heróis sem precedentes poderá ser 
tarde demais para salvar o planeta de um 
catastrófico ataque.

Shopping Bento
Sala01

Como se tornar o pior
aluno da escola

(2D) (Duração 1:44min/ Comédia/14 
anos) Todos os dias, exceto 15/11 - 15h  
-Dublado
Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel 
Pimentel) são estudantes e enfrentam as 
clássicas tarefas de cumprir as obriga-
ções 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 amigos 
a seguirem as dicas do caderno.

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/Suspen-
se/14 anos) Todos os dias, exceto 15/11 
- 18:15h  -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
3D - Duração 1:49min/ /Ficção Científica 
Todos os dias, exceto 15/11 - 20:40h, - 
Dublado 

Liga da Justiça
(3D) (Duração 1:49min/ /Ficção Científica) 
Pré-estreia - 00:10h  Legendado 
Dublado: 13:45h, 16:20h, 18:45
Legendado: 21:10

Sala 02

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

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

Como se tornar o pior
aluno da escola
(2D) (Duração 1:44min/ Comédia/14 
anos) - 18:30h  -Dublado

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/Suspen-
se/14 anos) - 20:40h  -Legendado

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 09/11/2017 a 
15/11/2017. 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 
Sala 01
As Aventuras do Capitão 
Cueca
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/Famí-
lia/Livre) Todos os dias - 13:45h- Dublado
Jorge e Haroldo são amigos inseparáveis, 
tanto no colégio quanto na casa na árvore 
que mantém juntos, onde se dedicam a 
escrever histórias em quadrinhos do Ca-
pitão Cueca, super-herói por eles inven-
tado. Ambos adoram se divertir na base 
de pegadinhas, especialmente em relação 
aos professores e ao rabugento diretor 
Krupp. Quando são ameaçados de serem 
separados 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.

Além da Morte
(2D) (Duração 1h49min/  Terror/Ficção 
Científica/14 anos) Todos os dias - 
16:15H Dublado 
Na esperança de fazer algumas descober-
tas, estudantes de medicina começam 
a explorar o reino das experiências 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 refletir 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.

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 
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Autorizado bloqueio de mais de R$ 3,5 
milhões de irmãos do advogado Bellé
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Câncer de
Próstata é a 11º 
causa de morte 
em Bento

Pág. 05

Cuidado à
distância com
pulseira de
monitoramento 
de idosos

Pág. 14

Incêndio
destrói casa no 
São Francisco

Pág. 08

Semana da 
Consciência 
Negra

Número de 
candidatos do 
Enem cai 30% 

Neste ano foram 2.138 concorrentes, 
já em 2016 o número de candidatos 
chegou a 2.959. Página 07

Pág. 06

Professores
relatam os
desafios da
profissão

Charline Ribeiro, de 34 anos, era funcionária da UPA 24h e foi encontrada ferida no
interior de Farroupilha. Polícia prendeu o ex-marido como suspeito

Mulher assassinada a facadas dentro de seu carro

Pág. 03

O advogado acusado de envolvimento na fraude do caso Brasil Telecom teria colocado 
bens em nome de laranjas. Juíza Marques, deferiu tutela liminar de urgência bloqueando 
bens a pedido da Polícia federal, em nome de vítimas 
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Editorial da Gazeta
O Enem  encolhe

Neste último final de semana do 
Enem, ficou evidente preocupação 
e desânimo dos estudantes. Faltava 
pouco mais de uma hora para os por-
tões fecharem e vagarosamente os 
candidatos iam chegando. Alguns, 
mais preparados, afirmavam que era 
a quarta edição da prova que partici-
pavam, já outros vagueavam absor-
tos, como o  gif do ator John Travolta 
em cena do clássico do cinema, Pulp 
Fiction, que volta e meia retorna  nas 
redes sociais.

O destaque deste ano foi a redu-
ção do número de alunos. O Institu-
to Nacional de  Estudos e Pesquisas 
Nacionais  confirmou para a redação 
da Gazeta, o que já saltava aos olhos:  
Bento Gonçalves teve uma redução 
perto de 30% de estudantes inscritos 
para o Enem 2017, quando compara-
do com 2016. Neste ano foram 2.138 
concorrentes, já em 2016, o número 
de candidatos chegou a 2.959.  O que 

pode significar esta redução para  a 
educação em Bento Gonçalves? Os 
alunos estão desinteressados ou é 
um reflexo da crise na educação das 
escolas estaduais?  Esta é uma ten-
dência que deve se repetir em outras 
cidades do Estado como reflexo dos 
parcos investimentos na área da edu-
cação pelo governo estadual. Muitos 
alunos não devem ter se sentido se-
guros para prestar o exame já que o 
calendário escolar foi prejudicado 
por causa da greve dos professores, 
que sem receber salários tomaram a 
decisão extrema de parar.

Quem vai recuperar o prejuízo 
dos alunos que dependem da educa-
ção de um estado mal administrado 
há décadas? O reflexo será a evasão 
escolar em números nunca antes vis-
to, num retrocesso histórico, já que 
não há previsão de saneamento das 
contas e fim da penúria que assola a 
educação.

Segundo o mesmo Inep, 58,6% 
dos participantes que realizaram as 
provas são mulheres. Em relação à 
escolaridade, 63,5% dos inscritos já 
concluíram o Ensino Médio.  Do to-
tal de participantes, 29,7% pagaram 
pela inscrição; 48,2% foram isentos; 
e 22,1% obtiveram a gratuidade au-
tomática por estarem concluindo o 
Ensino Médio na rede pública em 
2017. 

Se comparado ao ano passado 
( 6.731.203 inscritos), houve uma 
redução no número de inscritos 
também a nível nacional. Em 2016,o 
número chegou a 8.627.260.

Segundo o Inep, essa redu-
ção ocorreu pelo fato de também 
o Enem ter deixado de certificar o 
Ensino Médio. Agora, quem deseja 
obter a certificação deve realizar o 
Exame Nacional para Certificação de 
Competência de Jovens e Adultos 
(Encceja).
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A Juíza da  Christiane Marques, da 1ª 
Vara Cível de Banto Gonçalves, deferiu tu-
tela liminar de urgência bloqueando bens 
de mais de R$ 3,5 milhões em nome de 
laranjas, no caso que envolve  o advoga-
do Roger Belle,  que está sendo acusado 
de envolvimento na fraude do caso Brasil 
Telecom

Mesmo o advogado Roger Bellé ten-
do feito acordos extrajudiciais, envolven-
do a liberação de mais de R$ 48 milhões 
de reais, conforme inquérito (127/2015)
da Policia Federal de Passo Fundo, sem re-
passar os referidos valores a seus clientes, 
ficou apurado apurado que  não há bens 
móveis ou imóveis em seu nome, tão pou-
co possui dinheiro em contas bancárias. 
Com base nestas informações, a Polícia 
Federal realizou buscas e descobriu vasto 
patrimônio em nome dos irmãos, também 
advogados e sócios Rigor e Richeli Belle.

A Polícia Federal entrou com proces-
so, em nome das nove  vítimas,  pedindo 
o bloqueio de R$ 3.541.089,85 em valores 
e bens em nome dos irmãos, que figu-
ram como laranjas de Roger Bellé. A juíza 
Christiane  Marques acolheu e deferiu limi-
nar autorizando bloqueio de bens e valo-
res que estão em nome dos irmãos

Roger Bellé também responde, em 
segredo de justiça, inquérito criminal (AT 
01532.00241/2017) do Ministério Público 
de Bento Gonçalves  a cargo do Juiz  Gilson 
Medeiros.

 Organização criminosa
“Todas as pessoas que participaram 

da organização, que ocultaram bens, vão 
responder pelos crimes . Esta ação está 
muito bem caracterizada e todos os en-
volvidos vão responder por estes crimes. 
Para os principais indiciados vão ser me-
nos 20 anos de reclusão já que é uma 
soma de crimes”, frisou o delegado de 
Polícia Federal Mario Vieira na época das 
investigações.

 11 de agosto de 2017
O indiciamento do advogado bento-

-gonçalvense, Roger Bellé,  e outros, 
acusados de envolvimento em esquema 
fraudulento que lesava clientes que ti-
nham ações na justiça contra a empresa 
Brasil Telecom/Oi, foi encerrado no dia 7 
de junho deste ano. A PF indiciou  com 
base nos Artigos 2º, da lei 12.850/13 (or-
ganização criminosa), Artigo 171 do CP 
(estelionato), Artigo 299 do CP (falsidade 
ideológica), Artigo 355 do CP (patrocínio 

Juíza determina bloqueio de bens de irmãos de Roger Bellé

infiel) e Artigo 1º, da Lei 9.613/98 (lava-
gem de dinheiro)

Ligação com Operação
Carmelina

Depois de deflagrada a operação Car-
melina, em fevereiro de 2014, que apurou 
falsificações de documentos, apropriações 
indébitas de alvarás judiciais, entre outros 
crimes, por advogados que deveriam de-
fender clientes, mas estavam em conluio 
com advogados da empresa de telefonia 
Brasil Telecon/OI, foram instaurados 333 
inquéritos policiais para apurar os mais 
diversos delitos praticados pelo advogado 
de Passo Fundo Maurício Dallagnol.  A Po-
lícia Federal encerrou o inquérito indician-
do os advogados Cassio Oliveira e Roger 
Bellé por organização criminosa, estelio-
nato, falsidade ideológica, patrocínio infiel 
e lavagem de dinheiro.

Segundo inquérito, o advogado Ro-
ger Bellé e a advogada Roberta de Olivei-
ra Silva que representavam os acionistas 
da empresa de telefonia, que pleiteavam 
recebimento de diferenças acionárias, se 
associaram aos advogados representantes 
Brasil Telecon/OI para lesar os acionistas, 
seus próprios clientes.

Petição incriminadora
Está juntada nos autos do inquérito, 

a petição enviada pelos advogados Roger 
Bellé e Roberta de Oliveira Silva à 15ª Co-
marca de Porto Alegre, pedindo a valida-
ção jurídica (homologação) dos acordos 
firmados com as vítimas, Ani José Mattia, 
Antônio Franceschetto, Hermes Lanzana, 
Leonir Rockemback Cardoso, Luiz Car-
los Cavazzola e Noemi Perin Cambruzzi, 
admitindo que repassaram somente R$ 
15.500,00 à cada um deles.

Pagamento irrisório
Esta petição, pedindo a validação 

dos acordos fraudulentos, é um dos fortes 
indícios de que Roger Bellé está envolvido 
no crime (apesar da PF não ter encontra-
do nenhum indício de enriquecimento 
em seu nome), destas seis vítimas, que 
deveriam ter recebido pelo acordo com a 
empresa telefônica, perto de R$ 500 mil 
cada uma, segundo apuração da Polícia 
Federal.

“Aparente ocultação de patri-
mônio”

Nas diligências para verificar o real 
patrimônio de Roger Bellé, não foram en-

contrados bens e/ou valores em nome do 
advogado investigado, mesmo ele rece-
bendo mais de R$ 7 milhões em acordos 
extrajudiciais celebrado com o escritório 
Silva e Bertohold advogados que represen-
tava a empresa telefônica, todos devida-
mente assinados pelo investigado, “sendo 
que nenhum valor foi repassado aos clien-
tes, os verdadeiros detentores do direito 
de receber tais valores”.

Depois de demanda judicial, o Minis-
tério Público ingressou com sequestro de 
bens no valor de R$ 243.775,00 contra Ro-
ger Bellé e seu pai Vilson Bellé, em decor-
rência de crime de apropriação, juntamen-
te com Maurício Dallagnol. Na ausência de 
bens e valores em nome dos réus, foram 
bloqueados uma caminhonete Amarok e 
pouco mais de R$ 70 mil, que Bellé alegou 
pertencer a clientes.

Está destacada nas investigações a 
inconformidade do patrimônio do inves-
tigado, em relação aos valores recebidos 
por ele, “havendo aparente ocultação do 
patrimônio em nome de terceiros, já que 
pesquisas realizadas em nome de irmãos 
e pai, somam-se onze imóveis em Bento 
Gonçalves e cinco veículos quitados”.

“Estranhamente os dois irmãos do 
investigado são advogados, com curta car-
reira profissional, trabalham com o indi-
ciado e já colecionam quatro imóveis cada 
um, além de veículos de luxo como BMW, 
Mitsubish, e o único que não possui pa-
trimônio em seu nome é Roger Bellé. Um 
destes irmãos possui ainda uma empresa 
de empreendimento imobiliário, cujo capi-
tal social declarado à Receita Federal é de 
R$ 245 mil”, destacou na época o Delega-
do da Polícia Federal Mário Vieira.

A advogada Roberta de Oliveira Silva, 
associada a Roger Bellé, ambos acusados 
de se apropriar indevidamente de parte 
dos valores e também receber recursos 
por fora do processo do escritório de 
advogacia que representava a empresa 
de telefonia, é filha do advogado e ex-
-procurador de justiça, Ricardo Oliveira, já 
denunciado pela PF no caso Dallagnol.

O delegado da PF Mário Vieira, des-
taca que desde a deflagração da Operação 
Carmelina, em fevereiro de 2014, já foram 
instaurados 333 inquéritos policiais para 
apurar os mais diversos delitos praticados 
pelo advogado de Passo Fundo, Maurício 
Dallagnol e outros. “Basicamente con-
sistem em falsificação de documentos, 
apropriações indébitas de alvarás judiciais 
de clientes, juntamente com vários advo-

gados no Estado, muitos já indiciados e 
denunciados”, revela Vieira.

Segundo o delegado, chamou a aten-
ção durante a investigação a possível exis-
tência da organização criminosa composta 
por advogados ligados a um depósito em 
juízo de R$ 12 milhões, sendo que foram 
pagos às vítimas apenas R$ 15.550,00, fora 
dos autos.

“Delação premiada”
Em uma espécie de delação premia-

da, um dos advogados, querendo colabo-
rar com a apuração dos fatos, confirmou a 
existência um acordo entre os advogados 
da OI e os advogados investigados, onde 
estava sendo pago o valor de 40% dos va-
lores depositados para os representantes 
das partes.

A Polícia Federal apurou que houve-
ram acordos intermediados pelo escritório 
de advocacia da empresa telefônica (Silva 
e Berthold, de Porto Alegre) e de Roger 
Bellé, de Bento Gonçalves, com valores 
que ultrapassam R$ 48 milhões, mais R$ 
14 milhões depositados no transcorrer 
das investigações, totalizando uma soma 
acima de R$ 63 milhões, sem indícios de 
que os autores dos processos tenham re-
cebido.

Concluindo, a Polícia Federal indi-
ciou Roger Bellé e outros advogados en-
volvidos, com base nos Artigos 2º, da lei 
12.850/13 (organização criminosa), Artigo 
171 do CP (estelionato), Artigo 299 do 
CP (falsidade ideológica), Artigo 355 do 
CP (patrocínio infiel) e Artigo 1º, da Lei 
9.613/98 (lavagem de dinheiro).

Indiciamentos
Organização Criminosa – Artigos 2º, 

da lei 12.850/13
Considera-se organização criminosa 

a associação de 4 (quatro) ou mais pes-
soas estruturalmente ordenada e caracte-
rizada pela divisão de tarefas, ainda que 
informalmente, com objetivo de obter, 
direta ou indiretamente, vantagem de 
qualquer natureza, mediante a prática 
de infrações penais que sejam de caráter 
transnacional.

Estelionato – Artigo 171 do CP
O crime de estelionato exige quatro 

requisitos, obrigatórios para sua caracte-
rização: 1) obtenção de vantagem ilícita; 
2) causar prejuízo a outra pessoa; ; 3) uso 
de meio de ardil, ou artimanha, 4) enganar 
alguém ou a leva-lo a erro. A ausência de 
um dos quatro elementos, seja qual for, 

impede a caracterização do estelionato. 
Alguns golpes comuns que são enquadra-
dos como estelionato são o golpe do bi-
lhete premiado e o golpe do falso empre-
go. O crime aceita apenas a forma dolosa, 
ou seja, que haja real intenção de lesar , 
não havendo previsão forma culposa, ou 
sem intenção.

Falsidade Ideológica – Artigo 299 do 
CP

É um tipo de fraude criminosa que 
consiste na adulteração de documento, 
público ou particular, com o fito de obter 
vantagem – para si ou para outrem – ou 
mesmo para prejudicar terceiro.

Patrocínio Infiel – Artigo 355 do CP
Prática deste crime é aquele que 

trai, na qualidade de advogado ou procu-
rador, o dever profissional, prejudicando 
interesse cujo patrocínio, em juízo, lhe é 
confiado. O delito em questão é apenado 
com detenção, de seis meses a três anos, 
e multa. Note-se que tal crime consuma-se 
no momento em que o agente praticar o 
ato de traição, mesmo que inexista preju-
ízo material efetivo para o Estado ou para 
terceiros. Por fim, cumpre informar que 
incorrerá nessa mesma pena o advogado 
ou procurador que defender, na mesma 
causa, o interesse de partes contrárias. A 
este delito dá-se o nome de patrocínio si-
multâneo ou tergiversação.

Lavagem de dinheiro -Artigo 1º, da 
Lei 9.613/98

É o procedimento usado para disfar-
çar a origem de recursos ilegais. Quando 
alguém ganha dinheiro de forma ilícita 
– por exemplo, com crimes como tráfico 
de drogas, contrabando, seqüestro e cor-
rupção – não pode simplesmente sair tor-
rando a grana. Tem de armar estratégias 
para justificar a fonte e, assim, evitar sus-
peitas da polícia ou da Receita Federal.A 
expressão “lavar dinheiro” surgiu nos Es-
tados Unidos para designar um tipo de 
falsificação de dólares que incluía colocar 
as notas na máquina de lavar para que ad-
quirissem aparência de gastas. De lá para 
cá, a “lavanderia” sofisticou seus métodos. 
A integração do sistema financeiro mun-
dial permite que os recursos viajem entre 
contas bancárias de diferentes países em 
questão de segundos e, assim, o dinheiro 
sujo acaba incorporado à economia for-
mal.De acordo com o FMI, de 2,5% a 5% do 
PIB (produto interno bruto) de cada país 
no mundo têm origem ilícita. No Brasil, 
isso equivale a um montante de 37,5 bi-
lhões a 75 bilhões de reais.

A Polícia Federal pediu, em nome das nove  vítimas,  o bloqueio de R$ 3.541.089,85  que estavam nome dos irmãos Rigor 
e Richeli, que figuram  como laranjas de Roger 
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A cultura italiana e temática na-
talina foram tema de apresentações na 
sexta-feira, dia 10 de novembro às 20 
horas. As apresentações culturais do 
projeto Encantos – música por todos os 
lados – ocorrem na Via del Vino e de for-
ma gratuita.O Coral Vale dos Vinhedos e 
o pianista Rodrigo Solton apresentaram 
um repertório com valorização da cultu-
ra trazida pelos imigrantes italianos que 
colonizam a região a partir de 1875.

Os artistas voltam ao palco também 
na noite de 15 de dezembro – dessa 
vez na Praça Achyles Mincarone (junto à 
Igreja São Bento). A última apresentação 
será em 21 de dezembro, na Praça Padre 
Rui Lorenzi (junto à Igreja Cristo Rei), 
com acréscimo de repertório natalino, 
deixando a comunidade no clima para 
receber o Bom Velhinho.

Além de serem gratuitas, as apre-
sentações terão atrações surpresa na 
programação, prometendo tornar os mo-
mentos ainda mais marcantes e especiais 
para a comunidade, entre elas a Chegada 
do Papai Noel. “Temos trabalhado incan-

Apresentações artísticas que valorizam cultura 
italiana são apresentadas no centro
Coral Vale dos Vinhedos e o pianista Rodrigo Solton apresentaram um 
repertório com valorização da cultura traída pelos imigrantes italianos

O Coral Vale dos Vinhedos e o pianista Rodrigo Solton apresentaram um repertório 
com valorização da cultura trazida pelos imigrantes italianos que colonizam a 
região a partir de 1875

Na última quinta-feira, dia 9, o 
Ministério Público de Bento Gonçalves 
promoveu o I Encontro Regional Res-
taurativo da Serra Gaúcha, resultado 
do projeto Pacificação nas Escolas: Um 
Olhar Restaurativo do MPRS. A ação é 
uma iniciativa da Promotoria de Jus-
tiça da Infância e Juventude e reunirá 
os seis grupos formados recentemente 
nos Círculos de Construção de Paz, en-
volvendo cerca de 150 pessoas, da área 
da educação, assistência social e saúde.

O projeto é uma realização em 
parceria com a Associação de Juízes 
do Rio Grande do Sul (Ajuris) e Secre-

Foi sediado em Bento o I Encontro
Regional Restaurativo da Serra Gaúcha

taria Estadual de Educação (CIPAVE), 
por intermédio da 16ª Coordenadoria 
Regional de Educação. As formações 
envolveram 16 municípios da região 
da Serra, abrangendo as Comarcas de 
Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Gari-
baldi, Nova Prata e Veranópolis.

No total, desde o início das ações, 
foram seis formações realizadas e, 
a partir delas, passaram a acontecer 
os Círculos de Construção de Paz nas 
escolas das redes públicas e privadas, 
como um mecanismo de prevenção à 
violência por intermédio do diálogo. 
Entre os objetivos do encontro, estão o 

debate com as escolas, reavaliando as 
metodologias aplicadas na prevenção 
e resolução de conflitos; fomentar ou 
fortalecer as redes de apoio preexis-
tentes para a utilização dos ambientes 
de ensino como espaços sociais forma-
dores da cidadania; aproximar as co-
munidades escolares do espaço social 
educador, entre outros.

Para retratar um pouco do traba-
lho já desenvolvido, foram produzidos 
24 banners, que foram apresentados no 
evento celebrando o que já foi possível 
realizar no curto tempo de atividade, já 
que as práticas restaurativas passaram 
a ser implementadas a partir do mês de 
julho, após as formações dos facilitado-
res em círculos de construção de paz.

O promotor de Justiça Elcio Res-
mini Meneses foi designado pelo 
Procurador-Geral de Justiça para coor-
denar o projeto, que terá continuidade 
no ano de 2018. De acordo com o Pro-
motor Elcio, com a elaboração da ação 
foram propostas metas que se buscam 
alcançar, como a diminuição da evasão 
escolar e a redução no número de re-
gistros de ocorrências policiais de con-
flitos ocorridos no ambiente escolar.

O projeto é uma realização em parceria com a Ajuris e a CIPAVE, por intermédio da 
16ª Coordenadoria Regional de Educação

O Prêmio Salão Design, maior pre-
miação de design de produto da Amé-
rica Latina, entrou nesta segunda-feira, 
dia 13, na fase final de julgamento, com 
o anúncio dos projetos aprovados pela 
comissão julgadora para a segunda eta-
pa. São 58 projetos finalistas entre os 
629 inscritos por Estudantes, Profissio-
nais e Indústria/Varejo, originários do 
Brasil, Argentina, Cuba e Uruguai. Os 
jurados nessa edição são os designers 
brasileiros Bruno Faucz, Brunno Jahara, 
Letícia Grisa, Nicole Tomazi e o alemão 
Salvatore Figliuzzi.

O diretor do Prêmio Salão Design, 
Eduardo Nuncio, destaca a importância 
do prêmio para a formação da identida-
de do design brasileiro, especialmente 
considerando que a iniciativa chega a 
seus 30 anos de realização em 2018.

Ele conta que foi justamente a 
proximidade dessa data importante 
que motivou a organização a promover 
mudanças importantes no regulamen-
to para essa edição, sendo a principal 
delas a substituição das tradicionais ca-
tegorias pela premiação em primeiro, 
segundo e terceiro lugares para cada 
uma das modalidades – Estudante, Pro-
fissional e Indústria/Varejo. Serão con-
cedidos, ainda, três superprêmios para 
os melhores produtos da edição.

Já tradicionais na premiação, per-
manecem sendo concedidos o troféu 
Professor Orientador para os melhores 
produtos de estudantes e também o 
Prêmio Madeiras Alternativas, esse úl-
timo em parceria com o Serviço Flores-
tal Brasileiro e que reconhece o uso de 
madeiras consideradas não muito utili-
zadas. Nuncio pontua ainda que, além 

Anunciado os finalistas do 
Prêmio Salão Design 2018
Foram aprovados 58 projetos de Estudantes, 
Profissionais e Indústria/Varejo para a etapa final

das premiações em dinheiro, o Prêmio 
Salão Design oportuniza a seus premia-
dos uma vitrine sem igual para a divul-
gação de seus produtos. “No próximo 
ano, os vencedores participarão de 
duas mostras de produtos: em março, 
na feira Movelsul Brasil, e em agosto, 
durante a High Design Expo, que inte-
gra a programação da semana brasilei-
ra de design, em São Paulo”, reforça.

Na fase final de julgamento, os 
finalistas enviarão seus produtos em 
escala real para a cidade de Bento 
Gonçalves, onde está a sede do Sind-
móveis, entidade promotora do Prêmio 
Salão Design. Essa etapa acontece em 
janeiro de 2018, conforme o cronogra-
ma abaixo.

Com um histórico de 14.213 pro-
jetos inscritos até hoje, o Prêmio Salão 
Design tem patrocínio de Berneck e 
Interprint. Para conhecer os finalistas, 
acesse www.salaodesign.com.br.

Fique atento ao cronograma
Encerramento das inscrições: 02 

de outubro de 2017, às 23h59min
Julgamento da primeira etapa: ou-

tubro de 2017
Divulgação dos finalistas: 13 de 

novembro de 2017
Entrega dos produtos para a etapa 

final: 11, 12 e 15 de janeiro de 2018
Escolha dos premiados: 22 e 23 de 

janeiro de 2018
Mostra e premiação: Movelsul Bra-

sil 2018, de 12 a 15 de 2018, em Bento 
Gonçalves

Segunda mostra dos premiados: 
High Design Expo, de 28 a 30 de agos-
to de 2018, em São Paulo

Permanecem sendo concedidos o troféu Professor Orientador para os melhores
produtos de estudantes

Atração de Natal na Maria Fumaça, 
na Serra Gaúcha, tem primeira apresen-
tação dia 18 de novembro.

O espetáculo Natal Sobre Trilhos 
que acontece a bordo da Maria Fumaça, 
em Bento Gonçalves, estreia neste sába-
do, 18 de novembro. Os vagões do trem 
serão o palco para um passeio noturno 
que irá celebrar o Natal de uma maneira 
inesquecível. Personagens lúdicos, per-
formances artísticas, fogos de artifício, 
decoração temática e um show musical 
é o que espera os passageiros que em-
barcarem nessa viagem para comemo-
rar a data com muita emoção.

A experiência de viver a magia do 
Natal nos trilhos será conduzida pelo 
“Povo do Trem”, cinco personagens que 
irão envolver os visitantes através de in-

Espetáculo “Natal Sobre Trilhos” estreia neste 
sábado em Bento Gonçalves

terações artísticas cultivando a origem 
e mantendo viva uma das histórias mais 
celebradas ao redor do mundo. Ao final 
do trajeto, na estação final, um show 
emocionante recepciona os visitantes 
despertando o verdadeiro espírito na-
talino. Durante o percurso o passageiro 
ainda poderá degustar tábuas de frios, 
vinho, espumante e suco de uva.

Os ingressos já estão à venda e a 
atração acontece nos dias 18 e 25 de 
novembro e 2, 9 e 16 de dezembro a 
partir das 18h45. O exclusiva e inédito 
Natal Sobre Trilhos leva a assinatura da 
D’arte Multiarte, empresa com 10 anos 
de tradição e expertise na criação de 
espetáculos consagrados como a “Fan-
tástica Fábrica de Natal”, “Nativitaten”, 
“Simplesmente Natal”, “Korvatunturi” e 

savelmente para superar as adversidades 
de anos desafiadores, como também foi 
o de 2017. Entendemos que é merecido 
à toda sociedade de Bento Gonçalves 
apreciar momentos felizes, de alegria e 
emoção, junto de seus familiares e ami-

gos. Por isso criamos essa aliança entre 
entidades, iniciativa privada e poder 
público para proporcionar uma opção 
diferente de lazer e diversão às pessoas 
nesse fim de ano”, avalia o presidente do 
CIC-BG, Laudir Miguel Piccoli.

“Angelis”.

Natal Sobre Trilhos
Quando:
- 18 e 25 de novembro
- 2, 9 e 16 de dezembro
Local de saída: Estação Férrea de 

Bento Gonçalves
Ingressos: R$ 169 por pessoa
Onde comprar: faleconosco@gior-

daniturismo.com.br ou pelo telefone 
(54) 3455.2788

Roteiro
18h45 - Espetáculo Parque Temáti-

co Epopeia Italiana
20h - Traslado até Carlos Barbosa
20h40 - Início do Passeio de Trem
22h45 - Chegada a Bento Gonçal-

ves
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Se em outubro a campanha do 
“Outubro Rosa” foca em mulheres em 
razão da prevenção do combate ao 
câncer de mama, novembro ganha a 
cor azul, e busca orientar os homens 
sobre o câncer de próstata, que figura 
como o segundo tipo de câncer mais 
comum entra a população masculina, 
atrás apenas do câncer de pele não-
-melanoma. Em Bento Gonçalves, de 
acordo com Setor de Vigilância Epide-
miológica, é a 11ª causa de morte ge-
ral no sexo masculino, número mais 
alarmante que a nível estadual (12ª) e 
a nível nacional (14ª).

Segundo dados do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade de 
2015, entre todas as neoplasias, o 
câncer de próstata é o segundo que 
mais mata a população do sexo mas-
culino no Rio Grande do Sul e no mu-
nicípio. Ele leva à óbito cerca de dez 
bento-gonçalvenses por ano, incidin-
do em 93,7% na faixa da terceira idade 
(60 anos a mais).

Câncer de próstata é a 11ª causa de morte nos homens em Bento
Nível municipal é mais alarmante que estadual e nacional e dez bento-gonçalvenses morrem por ano da doença

Doenças cerebrovasculares 
lideram causa de morte 
nos homens

De acordo com dados da Vigi-
lância Epidemiológica, as doenças 
cerebrovasculares lideram a causa de 
morte em homens, mas só surgem 
na faixa etária entre os 40 e 59 anos, 
em terceiro lugar e em primeiro lugar 
na faixa etária acima de 60 anos. Se-
gue na mesma linha a neoplasia dos 
pulmões, que aparece em quarto dos 
40 a 59 anos e em terceiro acima de 
60. Na década de 1980, as principais 
causas eram ainda as doenças cere-
brovasculares (que lideraram também 
entre 2000 e 2009), causas mal defi-
nidas e infarto agudo do miocárdio, 
acidentes de trânsito, neoplasia dos 
pulmões e doença isquêmica cardí-
aca. Na década seguinte, entre 1990 
e 1999, o infarto agudo do miocárdio 
liderou a causa de morte nos homens, 
dividindo espaço com a doença bron-
co pulmonar obstrutiva crônica.

Entre 2010 e 2016, problemas de 
saúde pouco figuram nas cinco prin-
cipais mortes entre os 10 e 39 anos. 
Apenas suicídio e HIV/Aids aparecem 
na lista.

A Campanha “Novembro 
Azul”

Lançada em 2011, o “Novembro 
Azul” busca conscientizar os homens 
a realizarem exames méicos regu-
lares. Entre os sintomas da doença 
estão: dificuldades e urgência em uri-
nar, necessidade de urinar mais vezes 
(principalmente à noite), dificuldade 
para iniciar ou parar o fluxo urinário, 
jato urinário fraco, reduzido ou inter-
rompido ou com sensação de esvazia-
mento incompleto da bexiga.

Em 2016, o Brasil registrou cer-
ca de 14 mil mortes e mais de 61 mil 
novos casos de câncer de próstata, 
segundo o Ministério da Saúde e o 
Instituto Nacional do Câncer.

Doenças cardiovasculares lideram ranking 
de causa mortis em homens, seguida por 
neoplasia dos pulmões

Fonte: Vigilância Epidem
iológica Entre 10 e 39 anos, os homens morrem 

mais de mortes violentas, como 
homicídios, afogamentos, suicídios e 
acidentes de trânsito
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O Governo de José Ivo Sartori ao 
longo de mais de dois anos já parce-
lou mais de 20 vezes os salários dos 
servidores públicos estaduais. Os 
professores, uma das classes afetadas 
pela medida, ao longo desse tempo fi-
zeram protestos exigindo o pagamen-
to integral, porém, pouco adiantou. 
Mesmo com a crise no governo e a fal-
ta de incentivo e valorização com os 
educadores, a profissão ainda é dese-
jada por muitas pessoas que sonham 
em seguir carreira na sala de aula.

A professora Caroline Nardin, 31 
anos, leciona desde os 17 anos. Mes-
tre em história, trabalhou por mais 
de dez anos no Estado com história 
e sociologia. Desde que começou o 
parcelamento dos salários no Estado, 
começou a trabalhar pelo município. 
Carol, como é conhecida por amigos, 
afirma que a escolha da profissão foi 
influenciada pela mãe. “Fiz magistério 
por causa da minha mãe (Ivone Nar-
din) que é professora. Sempre traba-
lhei na área da educação, não saberia 
fazer outra coisa. Apesar das dificul-
dades encontradas na profissão, eu 
amo o que eu faço”, afirma.

Carol que está sempre buscando 
novos desafios na carreira começou a 
cursar Pedagogia, e o motivo é nobre. 
A jovem professora está trabalhando 
apenas com crianças, apesar de admi-
tir saudades de ensinar para adoles-
centes. “O professor não deve traba-
lhar por amor, mas sim, com amor e 
trabalhar com crianças é maravilhoso, 
sentir o carinho delas, a motivação em 
aprender coisas novas. Tenho saudade 
dos adolescentes, dos debates, da tro-
ca de sugestões de livros”, recorda.

Ainda segundo a educadora, ser 
professor é desafiador, uma profissão 
que deve ser exercida com amor. “Eu 
amo ser professora, quero fazer isso 
a minha vida toda. Acho que para ser 

Apesar do agravante da crise na educação estadual,
professores relatam a importância e os desafios da profissão
Greve na educação estadual já perdura há mais de 60 dias

professor tem que gostar muito , pois 
não é fácil , trabalhamos muito em 
casa também”, conta.

Professora, mãe e dona de 
casa

Rosemari Dallagnol é professora 
há mais de 14 anos, e segundo ela, 
pela remuneração no magistério não 
ser atraente, sempre exerceu outros 
ofícios paralelos a profissão de profes-
sora. “Eu estudava contábeis, mas em 
Bento era oferecido o curso de Letras, 
então comecei a cursar. sempre traba-
lhei com outra profissão paralela a de 
professor pois a remuneração sempre 
foi muito baixa na área do magisté-
rio”, conta. Mãe de um universitário, 
ela depende de seu trabalho para aju-
dar o filho, além das próprias despe-
sas.

“No momento que estou somente 
com esta fonte de renda é muito difí-
cil manter as despesas com a renda. 
Não é novidade para ninguém o par-
celamento dos salários e o baixo valor 
recebido. Este é um desafio é tanto 
para o professor se manter na área”, 
acredita.

Para Rosemari a realidade da car-
reira de professor do Estado é ainda 
mais complicada para quem mora em 
cidade fora da Serra Gaúcha. “Muitos 
colegas, principalmente nessa região 
não dependem apenas deste salário 
para sustentar a casa, mas fora da 
Serra a situação é terrível, já que os 
professores não têm dinheiro para pa-
gar o transporte para ir a escola. Eu 
dependo dessa renda para manter a 
casa, filho na universidade, então dá 
para imaginar o desafio”, desabafa.

Ainda de acordo com Rosemari, 
outro desafio é a falta de valorização 
por parte da sociedade. “No meu ver 
algumas pessoas não reconhecem a 

importância do professor, não perce-
bem que é o pilar de todas as profis-
sões”, diz.

Paula se formou, mas não 
seguiu a carreira

A estudante Paula Giacobbo, de 
26 anos, se graduou em Letras em 
2014, porém, não exerce a profissão. 
Os motivos que a levaram deixar a 
profissão é pela preferência em traba-
lhar com revisão e tradução. Mesmo 
assim, Paula acredita que a educação 
precisa melhorar em diversos senti-
dos, não penas no colégio.

“São comuns casos em que os 
alunos têm comportamentos ruins 
em sala de aula, porque sofrem com 
algum problema onde moram. Acredi-
to que projetos que auxiliam as famí-
lias desses alunos a terem melhores 
condições de vida, acompanhamento 
psicológico, entre outros, também 
são formas de investir na educação”, 
diz, acrescentando que já se sentiu 
desrespeitada “em vezes em que pedi 
para os alunos sentarem e pararem 
de conversar e não fui atendida, mas 
apenas nesse sentido”, ainda quando 
fez o estágio obrigatório.

Ainda segundo a estudante, falta 
valorização com o educador por par-
te da sociedade. “O professor deveria 
ser mais valorizado e ter um salário 
melhor. O modo como as pessoas 
agem e pensam é reflexo da educação 
que recebem, e os professores têm 
um papel fundamental nessa forma-
ção. Além disso, quando não estão 
em aula, estão corrigindo provas e 
trabalhos ou planejando as próximas 
aulas. Merecem muito mais do que 
recebem. Acredito também que os 
alunos em geral se sentem mais moti-
vados se estão diante de professores 
motivados”, afirma.

O amor por ensinar  
A professora Adriana Prohnoski, 

de 41 anos, leciona há pelo menos 21 
anos. Formado em Letras, tem pós-
-graduação em gestão esoclar. Já atuou 
como diretora e vice-diretora de es-
cola, classificado por ela como anos 
desafiadores. Sua maior paixão é estar 
em sala de aula com crianças das séries 
iniciais.

A vontade de ensinar surgiu ain-
da na infância, quando tinha apenas 
9 anos. “Sempre gostei de ensinar. 
Quando criança brincava com minha 
irmã menor de “escolinha”, eu era a 
profe e ela a aluna, desenhava e escre-
via nas portas lá de casa (risos). Anos 
mais tarde decidi que esta seria minha 
profissão. Gosto muito de trabalhar 
com os pequenos e ver seu progresso 
na aprendizagem. O brilho no olhar 
quando aprendem algo novo é encan-
tador”, se emociona.

Para Adriana um dos maiores de-
safios da profissão é concorrer com 
o mundo digital. “Nossos alunos são 
bombardeados por informações, fa-
zem muitas atividades ao mesmo tem-
po e se tornaram imediatistas, querem 
tudo para ontem, e na escola o conhe-
cimento tem que ser construído, assim 
apresentam dificuldades em se con-
centrar nas explicações e atividades. 
Então, nós professores temos que es-
tar sempre criando novas estratégias 
para chamar a atenção destes alunos”, 
afirma. 

Procura no Magistério cai
De acordo com a diretora da Es-

cola Estadual Cecília Meireles, Marilei 
Anderle, nos últimos cinco anos, o nú-
mero de alunos que cursam magistério 
tem diminuído. “A gente costumava 
ter turmas com 25, 30 alunos e hoje 
temos uma média de 12 a 20 alunos no 
máximo”, relata.

Mas ela não atribui a queda ape-

nas à desilusão com a profissão de 
professor. “O que a gente percebe é 
que cada vez mais os jovens entram 
no ensino médio sem ter claro o que 
eles querem para o seu futuro. E essa 
falta de clareza no fim do ensino fun-
damental faz com que eles acabem 
não optando pelo Magistério. A gente 
tem muitos alunos que fazem o ensi-
no médio e depois seguem carreira na 
Pedagogia”, conta.

Para a diretora, o magistério é 
uma formação pré-pedagógica e que 
auxilia na formação do pedagogo. 
“Alunos relatam que ter feito o ma-
gistério é um diferencial para quem 
seguiu na área. Escuto isso também 
de professores”, relata, acrescentando 
que o magistério poderia ser um pré-
-requisito para Pedagogia. Ao fazer o 
curso, o único em Bento Gonçalves, o 
estudante sai apto para lecionar.

Sindicato de professores 
decidiram manter greve no 
Estado

A greve dos professores estadu-
ais, que teve início em setembro, já 
dura mais de 60 dias e ainda não tem 
previsão de acabar. Em assembleia 
realizada na última sexta-feira (10), o 
sindicato dos professores do Rio Gran-
de do Sul (Cpers) decidiram pela con-
tinuidade da paralisação da categoria.

A votação foi realizada com voto 
em urna. Dos educadores votantes, 
1160 decidiram pela continuidade da 
greve e 578 pela suspensão

O coordenador da CRE de Ben-
to Gonçalves, no entanto, afirma que 
a procura por vagas por parte dos 
educadores tem se mantido de for-
ma positiva. “Apenas este ano foram 
1040 inscrições de professores para 
atuarem em escolas da região. Eu con-
sidero um número bom, e no meu ver, 
pode ter diminuído mais a procura em 
universidades”, acredita. 

Uma pesquisa do Sindicato das 
Mantenedoras de Ensino Superior 
(Semesp) mostrou que o número 
de alunos que ingressaram em cur-
sos de licenciatura presenciais caiu 
10% entre 2010 e 2016. No mesmo 
período, o número de concluintes 
desses cursos caiu 7,6%. Segundo 
o estudo, 39,5% dos formandos em 
licenciatura estão trabalhando na 
sua área de atuação. No âmbito ge-
ral, a pesquisa mostra que 47% dos 
alunos que concluíram a graduação 

Pesquisa mostra queda no
interesse por cursos de licenciatura

estão trabalhando em sua área de 
formação. Outros 18,7% trabalham 
em uma área diferente da que se 
formaram e 34,3% não estão tra-
balhando. O estudo registrou um 
aumento no número de concluintes 
com renda inferior a três salários 
mínimos. No caso de estudantes na 
faixa de até 1,5 salário mínimo, o 
aumento foi 4,7 pontos percentuais 
e para alunos com renda entre 1,5 
e 3 salários, houve crescimento de 
3,4 pontos.

Professora Adriana Prohnoski, de 41 
anos, leciona há pelo menos 21 anos

 A professora Caroline Nardin, 31 anos, 
leciona desde os 17 anos

Paula é formada em Letras, mas não 
pretende seguir carreira de professora
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O número de estudantes que re-
alizaram a prova do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) em Bento 
Gonçalves em 2017 foi inferior a edi-
ção de 2016. Segundo informações 
do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixei-
ra (INEP) neste ano foram 2138 con-
correntes, já em 2016 o número de 
candidatos chegou a 2959. Em Caxias 
do Sul 9.848 pessoas estavam inscri-
tas para prestar as provas, represen-
tando mais do triplo de candidatos 
que em Bento.

No último dia de prova os estu-
dantes começaram a chegar no Cam-
pus da Região dos Vinhedos pouco 
antes do meio dia, quando faltava 
pouco mais de uma hora para o fe-
chamento dos portões. A ansiedade e 
preocupação era visível no semblante 
de cada candidato, alguns deles con-
siderados “veteranos” na prova.

O estudante Emanuel Caldeira 
que sonha em cursar Engenharia Ci-
vil, terminou o ensino médio há ape-
nas um ano, mas já realiza o Enem 
há algumas edições. “Estou  na minha 
quarta edição e posso dizer que este 
ano estou mais tranquilo porque me 
preparei mais”, diz. Já Luiz Eduardo 
Bordin não esconde a ansiedade ao 
realizar o exame a prova pela primei-
ra vez. “Acho que com a separação da 
prova em dois finais de semana fica 
mais tranquilo e fácil. Durante o ano 
eu também fui muito bem orienta-
do”, afirma.

O Enem, exame concorrido por 
estudantes de todo o Brasil é a chan-
ce também para quem sonha em cur-

Enem 2017 tem quase 30% a menos de inscritos em Bento 
Gonçalves, na comparação com 2016
Neste ano foram 2138 concorrentes, já em 2016 o número de candidatos chegou a 2959

sar medicina, considerado um dos 
cursos mais difíceis e desafiadores. 
Emanuel Bettoni Nobre, no entanto, 
estava confiante com o segundo dia 
de prova.

“A expectativa é alta, porque a 
primeira prova de humanas que era 
para ser fácil estava mais difícil, mais 
conteudista, e agora tem a prova de 
exatas. Matemática, química e física 
assusta, mas estamos preparados. 
Eu acho ainda que essa preparação 
em dois finais de semana é pior, uma 
semana não vai fazer a diferença ne-
nhuma”, opina.

Segundo dia de prova tem 
32% de abstenções

O segundo dia de provas do 
Enem Médio (Enem) 2017 teve abs-
tenção de 32%, segundo dados divul-
gados no domingo, dia 12. O índice 
de abstenções nesse segundo dia de 
provas ficou um pouco acima da mé-
dia dos últimos anos. De acordo com 
o Inep, entre 2009 e 2016, a média 
de abstenções foi de 29,8%.

Gabarito extraoficial e 
resolução comentada

Pela primeira vez, o exame foi 
aplicado em dois finais de semana. 
Neste domingo, segundo dia de pro-
vas, os candidatos responderam às 
perguntas de matemática e ciências 
da natureza.

No domingo passado do dia 5 
foram aplicadas as provas de lingua-
gens e ciências humanas, além da re-
dação, que teve como tema os desa-

fios da educação de surdos no Brasil.
Segundo balanço final do Inep, o 

primeiro dia teve 29,8% de abstenção. 
Dos 6.731.344 inscritos, 2.006.825 
se ausentaram no domingo passado, 
percentual que ficou dentro da média 
histórica.

O gabarito oficial do Enem 2017 
será divulgado pelo Inep até 16 de 
novembro. O Boletim de Desempe-
nho será divulgado em 19 de janeiro 
para os participantes regulares.

Novidades 
O Enem 2017 é o primeiro a ser 

aplicado em dois domingos consecu-
tivos, como escolhido pela maioria 
dos que responderam à Consulta 
Pública promovida em janeiro. A 
mudança na ordem das áreas de co-
nhecimento, as regras para isenção 
e justificativa de ausência, a  solicita-
ção de tempo adicional na inscrição, 
a declaração de comparecimento im-
pressa pelo participante, as provas 
personalizadas e o detector de ponto 
eletrônico são outras novidades. O 
Exame deste ano também marca o 
fim do Atendimento Específico para 
Sabatistas, da Certificação do Ensino 
Médio e da divulgação do “Enem por 
Escola”. Também são novos o  Aten-
dimento Específico para Outra Con-
dição Especial e a Vídeoprova Tradu-
zida em Libras.

Como estudar em Portugal 
pelo Enem

Considerado o maior exame 
educacional do país e uma das prin-
cipais formas de acesso ao ensino su-
perior no Brasil, o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) também é acei-
to em algumas instituições de ensino 
em Portugal.

Após alteração na legislação por-
tuguesa, que permitiu que as univer-
sidades criassem processos seletivos 
para estrangeiros, várias instituições 
firmaram acordo com o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep) a fim 
de aproveitar os resultados do Enem 
para ingresso de brasileiros em suas 
graduações. 
Adesão

O movimento começou no ano 
de 2014 e, desde então, só tem se 
intensificado. Atualmente, o Enem é 
adotado como critério de seleção de 
brasileiros em 27 instituições portu-
guesas.  

Como se inscrever
Para concorrer a uma vaga em 

universidade portuguesa, os candida-
tos não devem ser nacionais de um 
Estado-membro da União Europeia 
ou residir legalmente há mais de dois 
anos, de forma ininterrupta, em Por-
tugal. 

Eles também precisam compro-
var que concluíram o Ensino Médio. 
Geralmente, as instituições oferecem 
três prazos para inscrições, denomi-
nados de candidaturas. Elas são acei-
tas pela internet, exclusivamente, nos 
sites das universidades.

Processo Seletivo
Os inscritos são selecionados 

conforme o desempenho obtido no 
Enem. O ano de realização, as notas 
mínimas exigidas no Exame e os pe-
sos específicos para cada área de co-
nhecimento e curso variam conforme 
a universidade. 

A escala de classificação portu-
guesa 0-200 é adotada em grande 
parte dos casos. Isso quer dizer que, 
neste caso, a pontuação do Enem, 
cuja escala é de 0-1000, será dividida 
por cinco. 

Vale ressaltar que, em Portugal, 
o termo licenciatura é utilizado para 

se referir ao curso superior de forma 
geral e não ao grau universitário que 
dá o direito de exercer o magistério, 
como acontece no Brasil.

Custos
Inicialmente, os candidatos são 

submetidos às taxas de candidatura, 
que variam de 20€ a 110€ (euros), po-
rém, em alguns casos, como na Uni-
versidade de Algarve, o procedimen-
to pode ser realizado gratuitamente. 
Além disso, inscritos em determina-
dos cursos podem ter despesas de 
quase 100€ com teste de aptidão 
física e desportiva ou com exame 
médico e de robustez física, quando 
necessário.

Em caso de aprovação, os calou-
ros poderão desembolsar mensalida-
des de até 700€ ou anuidades que vão 
de 1.500€ a 7.000€ em até dez vezes. 
Em contrapartida, os melhores classi-
ficados e/ou bolsistas têm a chance de 
serem contemplados com descontos 
e pagarem taxas anuais inferiores, de 
1.040€ a 2.250€.

Algumas instituições cobram, 
ainda, uma taxa de 20€ no início de 
cada ano letivo, como se fosse uma 
espécie de taxa de matrícula.

Já o custo mensal com alojamen-
to, material escolar, transporte, ali-
mentação e outras despesas básicas 
podem variar de 300 a 500 euros por 
mês. Em alguns casos, as instituições 
oferecem a possibilidade do estudan-
te incluir alojamento e alimentação na 
anuidade do curso, resultando em um 

No último dia de prova os estudantes começaram a chegar pouco antes do meio dia, 
quando faltava pouco mais de uma hora para o fechamento dos portões 

Pela primeira vez, o exame foi aplicado em dois finais de semana



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Cooperativa Habitacional Coração Serrano Ltda em Liquidação, CNPJ 
07.404.081/0001-34, NIRE 43400091629, representada por seu presiden-
te, ROQUE BENDER, convoca seus cooperados para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada na sede social, sita na Rua Parnaíba, 
nº 287,  São Bento, nesta cidade, no dia 26 de novembro de 2017, às 16 
horas, em primeira chamada, às 17 horas, em segunda chamada e às 
18 horas em terceira e última chamada, a fim de deliberarem a seguinte 

ORDEM DO DIA:

 • Extinção da Cooperativa; e
 • Prestação de Contas do Liquidante.

Bento Gonçalves, 13 de novembro de 2017.

Roque Bender
Presidente
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Ivo João Tasca, agricultor apo-
sentado, filho de Vitorio Angelo 
Tasca e Bejamina Dileta De Barba 
Tasca, nascido em 24/01/1948, fale-
cido em  01/11/2017, morador de  
Bento Gonçalves, Casado 

João Maria de Moura, soldador 
aposentado, filho de Julia de Moura 
Pacheco, nascido em 21/02/1948, 
falecido em  06/11/2017, natural 
de  Veranópolis, morador de Bento 
Gonçalves, Casado 

Rosalina Frasson, domésti-
ca aposentada, filha de Angelo 
Frasson e Irene Casagrande, nas-
cida em 25/09/1946, falecida em 
05/11/2017, natural de Guabiju, 
moradora de Bento Gonçalves, Sol-
teira

Leonir Ferrari, soldador, fi-
lho de Ulisses Ferrari e Alicia 
Lucia de Paula Ferrari, nasci-
do em 19/02/1967, falecido em 
06/11/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Severino Uliana, sapateiro 
aposentado, filho de José Ulia-
na e Amabile Zoldan, nascido 
emn 09/03/1941, falecido em 
05/11/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Adelino José Menzen, agricul-
tor, João Bernardo Menzen e Sy-
billa de Souza Pinto Menzen, nas-
cido em  25/04/1956, falecido em 

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 19428: LUÍS ANTÔNIO DE SOUSA BARBOSA, viúvo, defen-
sor público, natural de São Gonçalo-RJ, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e CÁTIA REGINALDO XOUQUEL, solteira, do lar, 
natural de Santiago-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Separação Obrigatória de Bens.
Edital nº 19432: ALEXANDRO GONÇALVES DE VARGAS, divorcia-
do, serviços gerais, natural de Veranópolis-RS, residente e domicilia-
do em Bento Gonçalves e JOICE GUARCHE DOS SANTOS, solteira, 
industriária, natural de Uruguaiana-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial 
de Bens.
Edital nº 19433: ÉDER GEOVANI GONÇALVES MOREIRA, soltei-
ro, metalúrgico, natural de Santiago-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ANGÉLICA MARTINS GONÇALVES, solteira, me-
talúrgica, natural de Santiago-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19434: PAULO FERNANDO DA ROSA FERREIRA, solteiro, 
empresário, natural de Dom Pedrito-RS, residente e domiciliado em 
Bagé e IVONE IANI DOS SANTOS, divorciada, empresária, natural 
de Tuneiras do Oeste-PR, residente e domiciliada em Bagé. O Regi-
me de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19440: MARCELO BUCKOWSKI, solteiro, professor, natural 
de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado em Porto Alegre e CLÁU-
DIA GRAZIA REGINATO, solteira, médica veterinária, natural de Ben-
to Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Separação de Bens.

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

Bento Gonçalves, 13 de Novembro de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

07/11/2017, morador de Alpestre, 
Viúvo

Carlos Antônio Bortolozzo, 
funcionário público estadual, filho 
de Erminio Venturino Bortolozzo e 
Irma Antonia Fabretto Bortolozzo, 
nascido em 17/12/1949, falecido 
em 07/11/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Casado 

Gilmar Antônio Andrade, pe-
dreiro aposentado, filho de Au-
gusto Andrade e Alzira de Oliveira 
Andrade, nascido em 05/02/1968, 
falecido em 08/12/2017, natural de 
Dois Lajeados, morador de Bento 
Gonçalves, Divorciado 

José Flouri de Oliveira, agri-
cultor, filho de Delfino Vidal de 
Oliveira e Olivia Camargo de Oli-
veira, nascido em 27/04/1951, fa-
lecido em 08/11/2017, natural  de 
Iraí, morador de Bento Gonçalves, 
Casado

Darcy Pozza, economista e 
político aposentado Emilio Pozza 
e Veneranda Zoldan Pozza, nas-
cido em 09/07/1938, falecido em  
08/11/2017, Bento Gonçalves, Viú-
vo 

Inelba Egide Vicari dos Santos, 
do lar, filha de Ricardo Vicari e Ma-
ria Castelli, nascida em 05/09/1915, 
falecida em 09/11/2017, natural de 
Santa Tereza, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Julio Araujo Rios,funcionário 
público estadual, aposentado, filho 
de José Rios e Francisca Araujo Rios, 
nascido em 30/06/1937, falecido em 
10/11/2017, natural de Carazinho, 
morador de Farroupilha Casado 

Noeli Brandelli Mattia, do lar 
aposentada, filha de Julio Brandelli 
e Francisca Milani Brandelli, nas-
cida em 01/11/1934, falecida em 
10/11/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Germano Sonaglio, agricultor 
aposentado, filho de Angelo Sona-
glio e Francisca Lovera, nascido em 
04/06/1934, falecido em 10/11/2017 
Bento Gonçalves, Casado 

Solange dos Santos, cuidadora 
de idosos, filha de Alberto dos San-
tos e Maria Bavaresco dos Santos, 
nascida em 07/05/1959, falecida em  
10/11/2017, natural de  Veranópolis, 
moradora de Bento Gonçalves, Di-
vorciada 

Márcia Loregian, do lar, filha 
de José Rodrigues dos Santos e 
Zenaide Presotto dos Santos, nas-
cida em  28/11/1971, falecida em 
11/11/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Dolzira De Carli Rachele, do 
lar, filha de Luiz De Carli e Caroli-
na De Mossi De Carli, nascida em 
04/07/1935, falecida em 11/11/2017, 
Bento Gonçalves, Viúva

No dia 20 de novembro é come-
morado o Dia Nacional da Consciên-
cia Negra, mas em Bento Gonçalves 
as comemorações começaram já nes-
ta segunda-feira, dia 13. Nesta terça-
-feira, acontece a partir das 8h30 a 
palestra “Consciência e Cidadania”, 
com Augusto Bouças, na Sala de Cine-
ma da Casa das Artes.

Na quinta-feira, dia 16, às 20 
horas, UCS Carvi realiza no bloco J 
uma sessão de cinema comentado. 
Já, na sexta-feira, a partir das 17 ho-
ras, acontece uma roda de conversa 
na praça Walter Galassi. A programa-
ção se estende até o final de semana, 

Semana da Consciência Negra comemorada com atividades culturais em Bento
Sessão de cinema, debates, palestras e panfletagens estão na programação

quando no sábado, dia 18, acontece 
o Costelão no CTG Laços da Amiza-
de. No domingo a partir das 15 horas 
uma ampla programação cultural na 
praça ao lado da Igreja Redonda. Na 
segunda-feira, último dia de ativida-
des, acontece panfletagem na praça 
Vico Barbieri.

História do Dia Nacional da 
Consciência Negra

Esta data foi estabelecida pelo 
projeto lei número 10.639, no dia 9 
de janeiro de 2003. Foi escolhida a 
data de 20 de novembro, pois foi nes-

te dia, no ano de 1695, que morreu 
Zumbi, líder do Quilombo dos Palma-
res.

A homenagem a Zumbi foi mais 
do que justa, pois este personagem 
histórico representou a luta do ne-
gro contra a escravidão, no período 
do Brasil Colonial. Ele morreu em 
combate, defendendo seu povo e sua 
comunidade. Os quilombos represen-
tavam uma resistência ao sistema es-
cravista e também uma forma coleti-
va de manutenção da cultura africana 
aqui no Brasil. Zumbi lutou até a mor-
te por esta cultura e pela liberdade do 
seu povo.

Nesta quarta-feira (15/11), Dia da 
Proclamação da República, há altera-
ção nos horários de funcionamento de 
serviços públicos e estabelecimento co-
merciais da cidade.

Supermercados
Supermercado Apolo- abre às 9 

horas e fecha as 20 horas em todos os 
supermercados Apolo da cidade

Mercado União - Abre normalmen-
te

Supermercados Grepar - Das 8 ao 
meio dia e das 14 às 19h30

Osvaldo aranha abre das 9 às 19h30
Centro das 8 ao meio dia e fecha 

de tarde
Glória: abre das 8 ao meio dia e fe-

cha a tarde

O que abre e fecha no feriado da Proclamação da República
São Roque: das 8 ao meio dia e das 

14 às 19h30
Botafogo: das 8 ao meio dia
Fruteira São Roque - Das 7h30 as 

20 horas
Bancos - Não haverá atendimento 

nas agências bancárias nesta quarta-
-feira, segundo a Federação Brasileira 
de Bancos. Nos demais dias úteis da 
semana, o funcionamento é normal. A 
população poderá utilizar outros canais 
de atendimento para realizar operações 
bancárias, como caixas eletrônicos, in-
ternet banking, mobile banking, banco 
por telefone e correspondentes.

As contas de consumo (água, luz, 
telefone e TV a cabo, por exemplo) e 
carnês com vencimento marcado para 

Importância da data
A criação desta data foi impor-

tante, pois serve como um momento 
de conscientização e reflexão sobre a 
importância da cultura e do povo afri-
cano na formação da cultura nacional. 
Os negros africanos colaboraram mui-
to, durante nossa história, nos aspec-
tos políticos, sociais, gastronômicos e 
religiosos de nosso país. É um dia que 
devemos comemorar nas escolas, nos 
espaços culturais e em outros locais, 
valorizando a cultura afro-brasileira. 

A abolição da escravatura, de for-
ma oficial, só veio em 1888. Porém, os 
negros sempre resistiram e lutaram 
contra a opressão e as injustiças ad-
vindas da escravidão. 

Vale dizer também que sempre 

ocorreu uma valorização dos persona-
gens históricos de cor branca. Como 
se a história do Brasil tivesse sido 
construída somente pelos europeus 
e seus descendentes. Imperadores, 
navegadores, bandeirantes, líderes 
militares entre outros foram sempre 
considerados heróis nacionais. Agora 
temos a valorização de um líder ne-
gro em nossa história e, esperamos, 
que em breve outros personagens 
históricos de origem africana sejam 
valorizados por nosso povo e por nos-
sa história. Passos importantes estão 
sendo tomados neste sentido, pois 
nas escolas brasileiras já é obrigatória 
a inclusão de disciplinas e conteúdos 
que visam estudar a história da África 
e a cultura afro-brasileira.

a data podem ser pagos na quinta-feira 
(16/11) sem incidência de multa. Ainda 
segundo a Federação, os clientes tam-
bém podem agendar o pagamento das 
contas de consumo ou pag%u200Bar 
%u200Bas que têm código de barras nos 
próprios caixas automáticos. Já os bo-
letos bancários de clientes cadastrados 
como sacados eletrônicos poderão ser 
agendados ou pagos via Débito Direto 
Autorizado.

Estação rodoviária
Segundo informações, a maioria 

das empresas trabalharão com redução 
de horários nas rotas interestaduais.

Serviço público
Os serviços públicos da cidade não 

funcionarão no dia 15.


