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opinião02

Opinião da Gazeta
Não há notícia fabricada que

estanque a realidade
Nesta terça-feira está previsto o 

desfecho da possibilidade da permuta 
dos terrenos do Estado com a empresa 
que poderá construir o novo Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves. Apesar 
da empresa  Verdi ter confirmado in-
teresse pela negociação e já ter cons-
truído diversas casas penitenciárias no 
país,  não está tudo tão certo como a 
prefeitura divulgou em seu site.

 Os terrenos onde estão o atual 
presídio e delegacias, o Daer e a casa 
do superintendente da autarquia fo-
ram avaliados em R$25 milhões pelo 
governo de Sartori.  Falido e sem con-
dições de arcar com a obra, o Estado 
quer preço cheio, mas corre à boca 
miúda, que a Verdi ofertou somente 
R$ 17 milhões. Com a diferença muito 
grande, o Secretário de Segurança do 
Município vê seu sonho de brilhar po-
liticamente, melar. 

A crise imobiliária reflete ainda 

no município. A abertura dos envelo-
pes das ofertas de venda dos terrenos 
da prefeitura  também foi um fiasco: 
1% do almejado.

Dos 21 imóveis colocados à ven-
da com a pretensão de arrecadar no 
mínimo R$ 4,5 milhões, apenas um  
terreno, na beira do Rio das Antas, 
recebeu uma proposta: de R$44 mil. 
Podendo utilizar os recursos apenas 
para despesas de capital, aquisição 
de novos imóveis, ou aplicação ( ou 
seria devolução?) no Fundo de Apo-
sentadoria e Pensão do Servidor 

Público (FAPS Bento), o executivo já 
acenou com nova licitação para ten-
tar concluir as vendas. Aliás, o valor 
arrecadado com a venda é o mesmo 
que a prefeitura deu de contrapartida 
na construção de um pórtico em São 
Pedro.

Enfim, não está nada fácil para 
Pasin, que corre atrás do prejuízo de 
ter números ruins divulgados em re-
portagens e pedidos de investigação e 
anda fabricando notícias que possam 
amenizar o desconforto de tanta ex-
posição negativa.
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A prefeitura está distribuindo re-
lease que esta administração está en-
tre as quatro melhores em qualidade 
de gestão. 

No primeiro levantamento feito 
pelo Conselho Federal de Adminis-
tração, onde diz que Pasin é um bom 
gestor, são avaliados somente tercei-
rização, serviços básicos, informati-
zação, articulação institucional, trans-
parência (???), planejamento urbano, 
servidores per capita e número de 
comissionados.

O que importa - que são as contas 
públicas / investimentos / planejamen-
to financeiro e gasto com pessoal -, a 
administração Pasin está com o pior 
índice em dez anos, segundo a concei-
tuadíssima Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan) em estudo 
publicado em 2017.

Em entrevista exclusiva à Gaze-
ta, em agosto último, o coordenador 
de Estudos Econômicos do Sistema 
Firjan, Jonathas Goulart, deixou claro 
que esta é a pior nota de Bento Gon-
çalves na análise desde 2007.

“O que levou a isso foi a redução 
drástica de investimento, mau plane-
jamento financeiro e alto gasto com 
pessoal. O gasto com pessoal, por 
exemplo, tem aumentado desde 2012, 
ou seja, sobra menos espaço para in-
vestimento”.

Como maquiar a realidade com 
troféus e “contabilidade criativa”

“O IFGF traduz o que a população 
municipal já vê no dia-dia. O que te-
mos observado é que é difícil reverter 
o resultado de um ano para o outro. 
Fatalmente nos próximos anos pode 
haver deterioração da infraestrutura 
urbana”, completa.

Duas prestações de contas 
do ano eleitoral

Com objetivo claro de lançar cor-
tina de fumaça, já que as contas de 
2014 não foram aprovadas pelo Tribu-
nal de Contas do Estado, fazendo com 
que o município perdesse milhões em 
verbas estaduais e federais, por não 
ter a certidão negativa, a assessoria 
de Pasin distribui, apressadamente, 
notas à imprensa destacando pontos 
que não estão apontados pelo TCE.

O ponto interessante é a “conta-
bilidade criativa” do ano eleitoral que 
foi base do pedido de impeachment 
e protocolado na Câmara de verea-
dores, quando aparece nos dados ao 
Tribunal de Contas do Estado,( ainda 
não julgados) que Pasin descumpriu 
a legislação deixando restos a pagar 
nos dois últimos quadrimestres do 
ano de 2016

Surpreendentemente, o portal da 
transparência da prefeitura de Bento 
Gonçalves mostra outros números no 
mesmo período.

Os números não são iguais. No 
portal o valor é bem menor, indicando 
que há manipulação dos dados, ferin-
do a lei de transparência.

Como pode ser enviado dados ao 
Tribunal de Contas e publicar núme-
ros mais benevolentes depois no site 
da prefeitura? Quem deve fiscalizar 
isto, já que os vereadores abriram 
mão do dever de fiscalizar as contas 
públicas, quando rejeitaram o pedido 
do advogado Claimer Acordi?

Numa clara demostração de que-
rer maquiar a realidade no ano que 
lança “balão de ensaio” para se candi-
datar ao Palácio Piratini, Pasin usa de 
recursos para criar uma realidade que 
os números não expressam.

A venda de 21 terrenos pela 
prefeitura de Bento Gonçalves não 
obteve sucesso. Isso porque apenas 
um dos imóveis recebeu oferta no 
momento da abertura dos envelopes, 
ocorrido na sexta-feira (27). O lote 
vendido, localizado em Faria Lemos 
e com uma área de 400 m² era o mais 
barato do edital. Avaliado em R$ 
43.832,00, foi arrematado, segundo 
a Secretaria de Finanças do municí-
pio, por R$44 mil.

O executivo, que esperava ar-
recadar no mínimo  R$ 4,5 milhões 
com a negociação, deve realizar uma 
nova licitação nos próximos dias. O 
valor arrecadado na venda só po-
derá ser utilizado para despesas de 

Somente um terreno, de um total 
de 21, foi arrematado em leilão

Terreno em Faria Lemos foi o único a ser vendido no pregão

capital, aquisição de novos imóveis, 
ou aplicação no Fundo de Aposenta-
doria e Pensão do Servidor Público 
(FAPS Bento). 

O executivo municipal enviou ao 
legislativo em 14 de agosto, o Projeto 
de Lei nº 162/2017, com a alegação 
de que os lotes imóveis poderiam 
ser vendidos por não terem utilida-
de para o município, “bem como por 
não haver demanda para implantação 
de equipamento público”.

O imóvel de maior valor tinha 
um lance mínimo de R$513.683,68, 
e fica localizado no Loteamento San-
drin, no bairro Fenavinho. Os demais 
lotes tiveram uma avaliação entre 
R$90 mil e R$300 mil.

Opinião

Prefeito Guilherme Pasin
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A 32ª edição da Feira do Livro 
de Bento Gonçalves terminou, e 
mais uma vez o prefeito (repetin-
do o que aconteceu na abertura do 
evento) Guilherme Pasin não parti-
cipou da feira.

O Secretário Evandro Soares 
representou Pasin. Entre aplausos 
e lágrimas, uma grave denúncia 
por parte da livreira de uma das 
principais livrarias participantes 
da feira. Flávia Kuwer, da Do Arco 
da Velha, de Caxias do Sul, afirma 
que na madrugada do domingo, 
dia 22, foi roubado R$ 3 mil reais 
em livros. De acordo com ela, até o 
momento nada foi feito por parte 
da organização.

“Essa foi a pior feira, não ti-
vemos segurança e até agora não 
tivemos nenhuma posição da feira 

Livreiros dividem opiniões sobre a 32ª edição da Feira do Livro
Falta de segurança, iluminação, estrutura, e até mesmo de higiene, são citadas por livreiros como fatores negativos

sobre o roubo. O secretário só foi 
no dia ver o que estava acontecen-
do, mas nada foi feito, afirma. A 
indignação de Flávia não é apenas 
sobre a falta de segurança na feira. 
Falta de iluminação e condições bá-
sicas de higiene também foi critica-
do de forma incisiva. “Os livreiros 
não tinham banheiro e a ilumina-
ção estava péssima, não agregan-
do nada aos livros. A estrutura que 
nos venderam estava muito ruim. 
Recebemos tudo podre e mofado”, 
desabafa.

A livreira acredita que na pró-
xima edição é preciso ter uma 
maior integração entre todos li-
vreiros e a administração. “A fei-
ra não se faz com três ou quatro 
livreiros, mas com todos, então 
precisam partilhar do mesmo tipo 

de tratamento. Eu nem sei quem 
foi o patrono desta feira, ele nem 
veio visitar nossa banca. Tivemos 
ainda uma redução na venda em 
50%, comparando com o último 
ano”, diz.

Apesar das inúmeras criticas e 
o prejuízo acarretado pelo roubo, 
Flávia afirma que a feira de Bento 
sempre foi uma de suas preferidas. 
“A Feira de Bento sempre foi uma 
das que mais gostei de fazer, mas 
esse ano foi muito estranha. Espe-
ro que volte a ser a feira bonita que 
sempre foi. Foi testado esse mode-
lo e não deu certo. A mudança ser-
viu pra vermos que o outro modelo 
funcionava muito melhor”, diz. 

Livreiro há mais de 30 
anos

Adriano Duarte é livreiro há 
mais de 30 anos e desde 1994 par-
ticipa da Feira do Livro de Bento 
Gonçalves. “Na época eu morava em 
Esteio e era o único livreiro fora de 
Bento a participar da feira aqui da ci-
dade. Graças a Deus eu sempre tive 
sucesso em vendas. Eu faço feiras 
em escolas, então sei o que o públi-
co infanto-juvenil e adolescente gos-
ta. Hoje, principalmente o adoles-
cente, quer ler aventura, suspense e 
terror”, afirma.

A lamentação de Duarte é sobre 
o período do mês em que aconteceu 
a feira, que segundo ele, não propi-

cia boas vendas. “O ideal seria que 
a feira acontecesse entre os dias 5 
e 15, na primeira quinzena do mês. 
Nestes últimos dias de outubro as 
pessoas já não querem gastar, então 
dificulta mais nossas vendas. Os pais 
já não trazem os filhos porque sabem 
que não podem gastar”, lamenta.

O encerramento da Feira do Li-
vro contou com os shows das bandas 
“Bardos da Pangéia” e “Elétrika Tri-
bo”, ambas lideradas pelo cartunista 
e músico, Ernani Cousandier.

A equipe de reportagem entrou 
em contato co o secretário de cultu-
ra, para comentar sobre o episódio 
do roubo de livros, porém, não ob-
teve retorno.

Livreira diz que recebeu material mofado 
e velho para organizar os livros

Bardos da Pangéia realizou o show de encerramento da Feira do Livro

Público lotou o último dia de feira
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Uma escola que seria construída 
em Monte Belo do Sul, com ajuda de 
recursos federais, passou a ser inves-
tigada por uma CPI - Comissão Parla-
mentar de Inquérito,  instaurada em 
setembro pela câmara municipal de 
vereadores. Buscando investigar supos-
tas irregularidades nas obras, a fase de 
oitivas terminou na última semana com 
o depoimento do prefeito Adenir Dallé 
(PMDB). Foram ouvidas 23 pessoas.

Segundo o vereador Onecimo Pau-
leti (PMDB) que é o presidente da CPI, 
ainda em 2017 a população deve ter 
uma resposta sobre a obra. “O prazo 
desde o início é de 60 dias, podendo 
prorrogar por mais trinta dias, eu já 
pedi a prorrogação para concluir e não 
atropelar, fazer tudo certo”, explica. 
“Agora estamos contratando um peri-
to sobre construção. Através do laudo 
dele vamos montar um relatório no fi-
nal. Se houver erro, vai ser apontado e 
se houverem culpados também”, ressal-
ta o parlamentar.

“É importante para esclarecer para 
a população o que aconteceu. Esta 
obra era para ser entregue em janeiro 
de 2016 e o prazo foi prorrogando. A 
obra está somente em 33%. Nós, verea-
dores, fiscalizadores do município, nos 
sentimos na obrigação de abrir esta 
CPI precisamos esclarecer”, acrescenta 
Pauleti. “Acredito que a empresa não 

CPI que investiga construção de
escola fecha a fase de depoimentos
Obra em Monta Belo do Sul era para ter sido 
entregue em janeiro de 2016

tinha muito interesse em concluir a 
obra, porque estava a obra estava para-
da praticamente. Em um ano ela andou 
só 5%. Torço para que depois dessa CPI 
haja uma nova licitação e a escola seja 
finalizada”, finaliza. 

A CPI é composta pelos Vereado-
res Onecimo Pauleti (PMDB), presiden-
te da CPI, Silvio Cesca (PMDB), relator 
e Arístides Fantim (PMDB), secretário. 
Apenas a bancada PTB não indicou re-
presentante a Comissão.

A obra
A obra da escola recebeu mais de 

R$ 1 milhão do governo federal e cerca 
de R$ 250 mil da Prefeitura. Iniciada em 
2015,  está paralisada deste outubro de 
2016, devido à problemas na execução 
do projeto arquitetônico, por parte da 
empresa Brunoni e Salvador Empreen-
dimento LTDA, vencedora da licitação 
realizada pela Prefeitura em 2014.

Atua prefeito, Dallé, foi ouvido pela CPI 
na última semana

Está para ser votado nesta terça-
-feira (31) o PLC 28/2017, no Senado 
Federal. Polêmico, o projeto de  de lei 
complementar quer regulamentar a 
nível federal os serviços de transporte 
particular como Uber e Cabify, esta-
belecendo uma série de exigências ao 
motorista.

 Em Bento Gonçalves, onde a pla-
taforma Uber está disponível desde fe-
vereiro, houve manifestação por parte 
dos motoristas parceiros da empresa 
na manhã de segunda-feira (30) con-
trária à aprovação. Segundo Fagner 
Guterres, motorista no município, o 
objetivo do ato é alertar a população. 
“Com suas regras, torna-se inviável a 
existência de aplicativos de transpor-
tes privados no Brasil”, explica. Guter-
res diz que em todas as cidades onde o 
Uber está presente no país, das 6h da 
manhã às 10h, os motoristas ficaram 
de modo offline, e depois realizaram 
uma carreata. “Esta medida tira o di-
reito do usuário de utilizar o aplicativo 
e de escolher o modo como ele vai se 
locomover”, registra.

Guterres comenta que em Bento 
já são em torno de 70 veículos cadas-
trados. “Mas nem todos trabalham no 
mesmo horário, pois alguns motoristas 
usam o aplicativo como bico”, pontua. 

Senado vota em projeto que aumenta 
exigências para motoristas Uber
Bento Gonçalves possui regulamentação municipal e conta com 70
veículos cadastrados no serviço

Para ele, o maior número de motoristas 
e usuários cadastrados foi depois da re-
gulamentação municipal, em setembro. 
“Nós estamos regulamentados no muni-
cípio.Temos cadastro na prefeitura, pa-
gamos taxa anual e somos fiscalizados 
pelo poder público municipal também”, 
comenta, “o projeto não é exatamente 
como queríamos, mas chegamos a um 
meio termo, bom para nós e também 
para o outro lado, os taxistas”, conclui 
o motorista.

PLC é mal vista pela Uber
Na semana passada, o plenário 

aprovou a votação da proposta  em regi-
me de urgência, mas a Uber avalia que, 
se o texto for aprovado no formato em 
que veio da Câmara dos Deputados, o 
serviço de transporte vai ser extinto.

 “Só uma voz está sendo ouvida, e 
não é a sua. Quem perde são os 17 mi-
lhões de pessoas como você, que volta-
rão ao passado. E também os 500 mo-
toristas parceiros que dependem dessa 
renda para viver”, diz a campanha da 
Uber nas redes sociais..

O PLC tramita no Senado desde 
abril e se aprovado vai exigir pontos 
como idade mínima para condutores, 
“ficha limpa” dos motoristas, além de 
autorizar municípios a proibirem o uso 

dos aplicativos
Outras exigências

O motorista terá que ser o dono 
do veículo e não poderá dirigir em ci-
dades vizinhas. Por exemplo, um mo-
torista de Bento não poderá dirigir 
em Pinto Bandeira. Os carros deverão 
ter placas vermelhas com licença es-
pecífica e passar por vistas periódi-
cas. A carteira nacional de habilitação 
(CNH) dos condutores deverá conter 
a observação autorizando a prestar 
serviço remunerado.

Regulamentação em Bento
Os motoristas Uber de Bento 

Gonçalves são obrigados a pagar a 
Taxa de Gerenciamento Operacional 
(TGO), um valor de R$ 481,12 anual-
mente.

Motoristas da Uber em Bento fizeram 
ato contra projeto na manhã de segunda
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O período de luto depois da 
morte de alguém chega com a tam-
bém preocupação sobre os ritos de 
passagem, como velório e enterro. 
Em Bento Gonçalves, por exemplo, 
há três cemitérios públicos munici-
pais, além de um particular, que bus-
cam atender a população, cada vez 
maior. Mas nada sai de graça. Mor-
rer custa caro para a família e até 
mesmo o morto, que atualmente 
pode pagar mensalidade de planos 
funerários para arcar com as despe-
sas fúnebres.

Os cemitérios públicos munici-
pais (Central, São Roque e Santo An-
tão) são administrados pela Secre-
taria Municipal de Gestão Integrada 
e Mobilidade Urbana. Segundo a 
assessoria de imprensa, não há co-
mercialização de túmulos, capelas 
ou gavetas. “Há somente a locação 
de carneiras para famílias que não 
possuem local próprio para sepulta-
mento. Essa locação é feita através 
de um contrato de aluguel, em que 
os familiares pagam uma taxa anual 
de aproximadamente R$ 75,00  pelo 
período de seis anos”, informa. 

A comercialização de túmulos, 
capelas e gavetas é feita somente 
através dos proprietários que pos-
suem títulos de perpetuidade, sen-
do essa negociação feita entre as 
partes interessadas, não havendo 
intermediação do poder público. 
Os títulos são de proprietários que 
possuem escrituras das capelas e 
túmulos.

Como não há a opção de com-
prar nos cemitérios públicos, resta o 
particular. Neste há a comercializa-
ção de gavetas (individuais) a partir 
de R$8 mil, chegando aos túmulos 
em estilo de gramado (com seis va-
gas), que custa R$39 mil. Para a con-
ta não ficar tão salgada, o interes-

Morrer está pela hora da morte     
Valores do serviço fúnebre variam conforme a funerária, porém, preço médio não fica abaixo de R$ 10 mil

sado pode dividir em parcelas que 
vão de R$663 a R$3.000. A taxa de 
pagamento anual é de 30% a 120% 
da porcentagem do salário mínimo 
correspondente ao corrido ano. De 
acordo com a administração, no 
cemitério que foi aberto há pouco 
mais de uma década, restam poucas 
vagas.

Cremação
Atualmente, muitas pessoas 

optam por serem cremadas. Assim, 
evita-se que o corpo passe pelo 
processo de decomposição e as cin-
zas podem ser guardadas em urnas 
dentro de casa. A média para a cre-
mação é de R$3 mil. O caixão utili-
zado é um modelo de custo médio, 
também em torno de R$3 mil, o que 
até deixa o funeral mais barato. Em 
uma funerária da cidade, por exem-
plo, há opções de caixões de R$10 
a R$40 mil. O corpo viaja até Caxias 
do Sul, onde faz-se uma cerimônia 
para os familiares e depois o caixão 
segue para um “caminho” fictício 
que imita o céu. 

Para ser cremada, o corpo é 
preparado, removendo-se todos 
os dispositivos médicos metálicos 
(marcapassos, enchimentos, parafu-
sos). A câmara de cremação atinge 
temperaturas entre 750 ° C e 1000 
° C e é revestida com um tijolo in-
dustrial capaz de suportar altas tem-
peraturas. Na câmera só pode entrar 
um corpo por vez, porque é ilegal 
queimar mais de um corpo junto. 
Originalmente, os crematórios eram 
alimentados por carvão, mas atual-
mente usa-se diesel, gás natural ou 
propano.

O caixão queima primeiro, jun-
tamente com o corpo, que evapora 
toda a água restante. A primeira coi-
sa a queimar é o cabelo e a pele, se-

guidos pelos músculos, que se con-
traem e depois ficam carbonizados. 
Os tecidos moles tornam-se pulveri-
zados enquanto os ossos se tornam 
carbonizados. Neste ponto, o corpo 
é reduzido aos ossos. O esqueleto é 
quebrado manualmente por alguém 
com uma ferramenta que se asseme-
lha a uma enxada. Todo o processo 
dura entre 2 e 3 horas, dependendo 
do tamanho e peso do falecido, do 

-Cemitério Público Municipal 
8h30, 10h e 17h
-Imaculada Conceição (Barracão) 
10h 
-São Pedro (Salgado) 10h
-Santo Antoninho 15h
-São Miguel 16h
-Santíssima Trindade (Zemith) 
16h30
-Divino Espírito Santo (Buratti) 
18h
-Santuário Santo Antônio 18h

Missa de Finados 
(Paróquia Santo 

Antônio)

Quarta-feira (1º de novembro)
Cemitério da Comunidade Nossa 
Senhora do Rosário   16h
Cemitério da Comunidade São Luiz 
17h30
Cemitério da Comunidade Nossa 
Senhora das Graças/Passo Velho 
19h30
Quinta-feira (2 de novembro)
Cemitério Nossa Senhora das Do-
res-Tuiuty- 8h30
Cemitério São Roque-9h
Cemitério da Comunidade São Va-
lentin- 10h
Cemitério da Comunidade Santa 
Eulália- 16h30
Cemitério da Comunidade São Go-
tardo- 17h
Cemitério da Comunidade São Ro-
que- 18h30
Cemitério da Comunidade Nossa 
Senhora de Fátima- Veríssimo de 
Mattos- 19h

Programação missas 
paróquia Cristo Rei

Cemitérios
Comunidade São José Sertorina 
- 8h
Comunidade Nossa Senhora do 
R. de Pompéia - Vinosul  8h30
Comunidade N. Srª de Caravág-
gio - Tamandaré - 9h15
Bairro Santo Antão  -Comunidade 
Santo Antão – -10h e às 18h
Cemitério Parque –  10h30
Comunidade São José - Garibal-
dina -15h
Comunidade N. Srª da Glória/40 
da Leopoldina -15h
Comunidade N. Srª das Neves/6 
da Leopoldina -16h30
Comunidade N. Srª das Graças/8 
da Graciema-16h30
Comunidade São Pedro – 15 da 
Graciema -18h
Obs: Não haverá missa das 18h 
na matriz da Igreja

Missas Paróquia 
Cristo Rei

Os três cemitérios públicos mu-
nicipais – Central, São Roque e 
Santo Antão – terão horários de 
funcionamento diferenciados por 
causa do feriado de Finados.
Na quarta-feria (1º de novem-
bro), os cemitérios permane-

Cemitérios abrem com
horários diferenciados

cerão abertos das 7h às 20h30, 
para que os familiares possam 
realizar a limpeza e a colocação de 
flores nas capelas e túmulos. Já na 
quinta-feira  (02), o horário do fun-
cionamento dos mesmos será tam-
bém das 7h às 20h30.

Uma lei federal, a de nº 13.261, de 
2016, é que regulamenta a comer-
cialização de planos de prestação 
de serviço funerário no Brasil. Um 
dos artigos apresentados pela lei é 
que no contrato assinado por ambas 
as partes haja a “descrição detalha-
da dos serviços compreendidos no 
plano de assistência funerária, inclu-
sive taxas e emolumentos, tributos 
incidentes nos serviços, nos bens 

Planos funerários são
regulamentados por lei

e nos materiais consumidos ou não 
na prestação contratada, materiais, 
equipamentos, materiais de consu-
mo, aluguéis de equipamentos, trans-
porte e alimentação”, além de “valor 
e número de parcelas a serem pagas 
como contraprestação pelos serviços 
contratados”; carência, restrições e 
limites; e forma e parâmetros para 
reajuste das parcelas e local para pa-
gamento”, entre outros. 

tipo de caixão e da temperatura mé-
dia da câmara de cremação. Um má-
quina com múltiplas lâminas trans-
forma os ossos em poeira. 

O velório
No velório, familiares contam 

com opções como salas de descan-
so (com máquinas de cafés e chás). 
Outros itens discriminados na conta 
são: segurança noturno (no caso da 

família acompanhar o corpo durante 
a noite), coroas de flores, arranjos 
de flores (colocados no corpo), mis-
sa, anúncio em rádios e jornais e a 
preparação do corpo. 

Como atualmente alguns fune-
rais podem durar quase 24 horas, o 
corpo é preparado de modo a ficar o 
máximo de tempo bem conservado. 
É feita uma lista de produtos quími-
cos específicos para embalsamá-lo 
que irão ser utilizados durante o 
processo.
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A Igreja Católica acredita que a cre-
mação é a destruição violenta do ca-
dáver humano “por meio do fogo ou 
de grande calor, no forno cremató-
rio”. Segundo a crença, a cremação 
não é digna e conveniente à reverên-
cia devida ao corpo humano, templo 
da Santíssima Trindade. Mesmo a 
sim, não cataloga a cremação como 
boa ou má, acreditando que em ca-
sos de peste os de catástrofes, seria 
mais viável. A Igreja explica que a 
cremação é contra o dogma católico 
da ressurreição dos corpos. Até 5 de 
julho de 1963 a disciplina canônica 
era severa no tocante à cremação 
dos corpos dos fiéis falecidos. Punia 

Cremação e a Igreja Católica
negando a Exéquia, ou seja a Enco-
mendação do corpo, e a celebração das 
Missas de corpo presente, de sétimo e 
trigésimo dia àqueles que postulassem 
a cremação de seu cadáver. A atual lei 
da Igreja, a partir do Concílio Vaticano 
II, ao tratar do sepultamento diz o se-
guinte: “A Igreja aconselha vivamente 
que se conserve o piedoso costume de 
sepultar o cadáver dos defuntos; sem 
embargo, não proíbe a cremação, a 
não ser que haja sido eleita por razões 
contrárias à doutrina cristã” (Código de 
Direito Canônico, cânon 1176 par. 3).
A Igreja orienta que as cinzas do de-
funto sejam guardadas com respeito, 
como as cinzas retiradas da sepultura 

quando se completa a deterioração 
do cadáver pela corrupção orgânica. 
O local apropriado para guardá-las 
são as urnas nos Cemitérios, onde as 
pessoas podem ir rezar e se recolher 
para lembrar-se piedosamente do fi-
nado. Mas qualquer lugar digno pode 
ser utilizado.
O Suicídio e a Igreja Católica
Antigamente a Igreja condenava o 
suicídio. No entanto, atualmente acre-
dita que a culpa do suicida pode ser 
diminuída devido ao seu estado de 
alma. A Igreja considera o suicídio 
como um pecado grave, mas acredita 
que a pessoa que cometeu o ato não 
está condenada por Deus.

A morte segundo a
doutrina espírita  

O conceito e visão em relação a 
morte varia conforme cada religião, 
ou, no caso do espiritismo (embasa-
do nos pilares da religião, filosofia e 
ciência), ela simplesmente não exis-
te. O dia 2 de novembro, dia de luto 
para grande parte da população, é 
observado de forma sutil por espí-
ritas. Para Eleonor Lovato, que há 
cerca de cinco anos estuda e traba-
lha na casa espírita Joaquim Cacique 
de Barros, o dia 2 de novembro não 
possui grande significado.

“Temos saudades de entes que-
ridos, portanto o finados é um dia 
de recordar, dia da saudade, porém 
nunca lamentar a morte. Quando 
fores para o cemitério pedir que o 
espírito esteja amparado  à espiri-
tualidade, não devemos ficar lamen-
tando,  porque é apenas a morte do 
corpo físico. Neste dia é recomenda-
do que a pessoa tenha a tranquili-
dade de visitar o tumulo de alguém 
querido, mas que evite se lamen-
tar”, explica.

Ainda segundo o espírita, se-
gundo a doutrina, a passagem é 
transitória e que mmorre é apenas 
o corpo. “O espírito é imortal, quan-
do desencarnamos o períspirito vai 
para outro local, e se é merecedor se 
dirige ao plano espiritual”, acredita. 
Segundo Lovato, a casa espírita Jo-
aquim Cacique de Barros tem cerca 
de 250 trabalhadores e estudantes 
da doutrina espírita.

Claudia Maestrello, que há mais 
de quinze anos estuda a doutrina 
espírita, o espírito deixa o corpo fí-
sico e volta ao mundo espiritual. “O 
corpo físico morre e o espírito volta 
para o mundo espiritual que é sua 
verdadeira casa. Ali prepara e se re-
compõe para a próxima encarnação, 
em um novo corpo e novas oportu-
nidades de melhoramento. O espiri-
tismo vem nos consolar quando nos 
ensina que a vida continua e voltare-
mos a encontrar nossos amores, nos 
dando uma esperança de justiça e 
amor”, afirma.

O que dizem as outras 
religiões  

Igreja evangélica- Como no ca-
tolicismo, os evangélicos acreditam 
no julgamento, na condenação (céu 
e inferno) e na eternidade da alma. 

Como as religiões lidam com a morte?
A diferença é que o morto faz uma 
grande viagem e a ressurreição só 
acontecerá quando Jesus voltar a 
terra, na chamada “Ressurreição 
dos justos”, ou, então, aqueles que 
forem condenados terão uma nova 
chance de ressurreição no “ Julga-
mento final”.

Igreja Batista- Creem na morte 
física (separação da alma e corpo fí-
sico) e na morte espiritual. Os que, 
após a morte física, acreditam ou 
passam a confiar em Jesus Cristo, 
vão para o paraíso onde terão uma 
vida de paz e felicidade. Já aqueles 
que continuam a não acreditar, te-
rão morte espiritual e desta forma 
a alma vai para o inferno para uma 
vida de angústia, sofrimento, dor e 
tormento.

Budismo- O budismo prega  o 
renascimento e reencarnação. Após 
a morte, o espírito volta em outros 
corpos, subindo ou descendo na 
escala dos seres vivos (homens ou 
animais), de acordo com a própria 
conduta. O ciclo de mortes e re-
nascimentos permanece até que o 
espírito liberte-se do carma (ações 
que deixam marcas e que estabe-
lece uma lei de causas e efeitos). A 
depender do carma, a pessoa pode 
renascer em seis mundos distintos: 
reinos celestiais, reinos humanos, 
reinos animais, espíritos guerreiros, 
espíritos insaciáveis e reinos infer-
nais.

Hinduísmo-  A visão hindu de 
vida após a morte é centrada na ideia 
de reencarnação. Para os hinduístas, 
a alma se liga ao mundo por meio 
de pensamentos, palavras e atitu-
des. Quando o corpo morre ocorre 
a transformação. A alma passa para 
o corpo de outra pessoa ou para um 
animal, a depender de nossas ações, 
pois a toda ação corresponde a uma 
reação-Lei do carma. Enquanto não 
atingimos a libertação final, passa-
mos continuamente por mortes e 
renascimentos.

Islamismo (Religião muçulma-
na)- Para o Islamismo, Deus criou o 
mundo e trará e volta a vida, todos 
os mortos no último dia. As pesso-
as serão julgadas e uma nova vida 
começará depois de uma avaliação 
divina. Esta vida seria então uma 
preparação para outra existência, 
seja no céu ou no inferno. Quando 
a pessoa morre, começa o primeiro 
diz da eternidade. Ao morrer a alma 

fica aguardando o dia da ressurrei-
ção (juízo final) para ser julgado 
pelo criador.

Católico- Morte é a transforma-
ção da vida, onde deixa de existir a 
vida corporal para  vida eterna. A 
igreja católica acredita na ressurrei-
ção. Quando a pessoa morre, ela é 
diretamente levada e apresentada a 
Deus e logo será julgado. Eles acre-
ditam que a morte é a opção de vida 
de você teve. O arrependimento é 
realizado enquanto a pessoa está 
em vida, após a morte não há arre-
pendimento.

Candomblé-  Não existe uma 
concepção de céu ou inferno, nem 
de punição eterna. As almas que es-
tão na terra devem apenas cumprir 
o destino, caso contrário vagarão 
entre o céu e a terra até se realizar 
plenamente como um ser conscien-
te e eterno. 

Os cultos afro-brasileiros acre-
ditam que os mistérios da vida e 
da morte são redigidos de uma lei 
maior, uma força divina que dá o 
equilíbrio divino ou eterno. O can-
domblé vê o poder de Deus em 
todas as coisas e, principalmente, 
na natureza. Morrer é passar para 
outra dimensão e permanecerem 
junto com outros espíritos, orixás 
e guias.

Umbanda-  A umbanda sofre in-
fluências de  crenças cristãs, espíri-
tas e de cultos afro orientais. Como 
não existe uma unidade ou um “Li-
vro Sagrado”, alguns umbandistas 
admitem o céu e inferno dos cris-

tãos, enquanto outros falam ape-
nas em reencarnação e carma. Na 
umbanda, morte e nascimento são 
momentos sagrados, que marcam a 
passagem de um estado a outro de 
manifestação espiritual, morremos 
para um lado e  nascemos para ou-
tro lado da vida, o que nos aguarda 
do outro lado depende de nós mes-
mos. Para eles a morte é uma etapa 
do ciclo evolutivo, sendo a reencar-
nação a base da evolução.

Judaísmo – O judaísmo crê na 
sobrevivência da alma, mas não ofe-
rece um retrato claro da vida após 
a morte, e nem mesmo se existe 
de fato. É uma religião que permite 
múltiplas interpretações. Algumas 
pessoas acreditam na reencarnação, 
outros na ressurreição dos mortos. 
Para os judeus, a lei permite a pes-
soa que vai morrer pôr a sua casa 

em ordem, abençoar a família, en-
viar mensagem aos que lhe pare-
cem importantes e fazer as pazes 
com Deus. A confissão é considera-
da  importante elemento na transi-
ção para o outro mundo. 
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Irma Geraldi, estilista apo-
sentada, filha de Domingos Ge-
raldi e Almerinda Zankim, nasci-
da em 08/08/1949, falecida em 
23/10/2017, naturalde Palmeira das 
Missões, moradora de  Bento Gon-
çalves, Solteira 

Sophia Lodovica Rusczyk San-
tin, agricultora aposentada, filha de 
Paolo Rusczyk e Maria Plochover, 
nascida em 15/10/1920, falecida em 
23/10/2017, natural de  Veranópo-
lis, moradora de Bento Gonçalves, 
Viúva 

André Marchetto, omercian-
te aposentado, filho de Antônio 
Marchetto e Josephina Trivellin, 
nascido em  29/02/1928, falecido 
em 24/10/2017, morador de Bento 
Gonçalves,  Casado 

Demetrio Soccol, agricul-
tor aposentado, filho de Antonio 
Soccol e Augusta Scussel, nasci-
do em 04/05/1938, falecido em 
24/10/2017, morador de Cotiporã, 
Viúvo 

Lucia Maria Rauber, do lar apo-
sentada, filha de Jacob Limberger 
e Alma Roessler Limberger, nas-
cida em 29/01/1944, falecida em 
25/10/2017, natural de Carazinho, 
moradora de Bento Gonçalves, Vi-
úva

Pedro Gonçalves dos Santos, 
agricultor aposentado, filho de 
Vespasiano Gonçalves dos San-
tos e Soledade de Moraes, nasci-

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 19400: WILIAM DA ROSA GAVIÃO, solteiro, polidor auto-
motivo, natural de São Borja-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e DÉBORA DAMARIS BARBOSA DOS SANTOS, soltei-
ra, industriária, natural de São Borja-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial 
de Bens.
Edital nº 19402: MARCOS GIORDANI, solteiro, empresário, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e CATIANE MARTINS GRASSI, solteira, empresária, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 19403: UILIAM ANTONIO RUBBO, solteiro, soldador, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e KELEN OLNIRA BENTO, solteira, do lar, natural de Al-
vorada-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19405: LUCIANO DA SILVA LIMA, solteiro, moveleiro, na-
tural de Santiago-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e DANIELA CORRÊA DE ALMEIDA, solteira, professora, natural de 
Santiago-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regi-
me de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19406: ALEXANDRE SACCOL MARTINS, solteiro, engen-
heiro eletricista, natural de Santa Maria-RS, residente e domiciliado 
em Porto Alegre e MARIZETE GOSTENSKI, solteira, fisioterapeuta, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19411: ONEIDES VARGAS FALCÃO, solteiro, lavador 
externo, natural de Alegrete-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ELISANDRA DA LUZ PEREIRA, solteira, assistente 
administrativo, natural de Alegrete-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial 
de Bens. 

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

Bento Gonçalves, 31 de Outubro de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

do em  27/11/1932, falecido em 
25/10/2017, natural de Putinga, mo-
rador de Bento Gonçalves, Solteiro

Aida Cristina Costa Marin, do 
lar, filha de Miguel Costa e Maria 
Zilla Costa, nascida em 28/04/1969, 
falecida em 26/10/2017, moradora 
deBento Gonçalves, Casada 

Vicente Grapiglia Maciel de 
Oliveira, filho de Vinícius Maciel de 
Oliveira e Natana Karen Grapiglia, 
nascido em 25/10/2017, falecido 
em 25/10/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Martin Correia Dutra, menor, 
filho de Leandro Dutra Santos e 
Célia Regina Agertt Correia, nas-
cido em 25/10/2017, falecido em 
27/10/2017, morador de  Cruz Alta, 
Solteiro 

Elza Michelin Valmorbida, do 
lar aposentada, filha de Luiz Mi-
chelin e Virginia Evangelisti, nas-
cida em 24/01/1922, falecida em 
27/10/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Therezinha de Jesus Dalla 
Chiesa, professora aposentada, 
filha de Ulysses Bastos Aguiar e 
Ignez Vianna de Aguiar, nasci-
da em  20/01/1930, falecida em 
27/10/2017, natural de Tupanciretã, 
moradora de Bento Gonçalves, Ca-
sada 

Cesar Augusto Probst, en-
genheiro, filho de Edgar Gustavo 

Probst e Terezinha Menges Probst, 
nascido em 22/12/1969, falecido 
em 28/10/2017, natural de Santo 
Ângelo,  Bento Gonçalves Casado 

Elisandro Gosteinski, agricul-
tor, filho de Celestino Gosteinski 
e Otilia Florek Gosteinski, nasci-
do em 03/06/1986, falecido em 
27/10/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Aldo Todeschini, operador de 
máquina aposentado, filho de Rei-
naldo Todeschini e Julia Marina , 
nascida em 04/03/1942, falecida em 
28/10/2017, natural de Vespasiano 
Corrêa, morador de Bento Gonçal-
ves Casado 

Olvilla Carraro Longhi, costu-
reira aposentada, filha de Baptista 
Carraro e Ursula Zorrer Carraro, 
nascida em 27/01/1933, falecida 
em 28/10/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Telvi João Gehlen, motorista 
aposentado, filho de Gustavo Ro-
berto Gehlen e Irma Predebon, nas-
cido em   10/11/1938, falecido em 
29/10/2017, natural de São Valen-
tim, morador de Bento Gonçalves, 
Casado 

Lucilla Eda Sartor Rocha, 
do lar aposentada, filha de Ju-
lio Sartor e Albina Sartor, nasci-
da em 04/06/1927, falecida em 
29/10/2017, natural de  Farroupi-
lha, moradora de Bento Gonçalves, 
Viúva

O participante do Masterchef 
2017, Roger Fernandes, esteve na 
Serra Gaúcha neste fim de semana 
para marcar presença no Jantar Noi-
te do Peixe, em Farroupilha, no sá-
bado (28).

O evento beneficente contou 
também com os colegas de Roger, 
os chefs Douglas Holler e Aderlize 

Participante do Masterchef
cozinha em evento beneficente

Roger Fernandes, além de chef, é sócio da Urbvias e da Allmax

Martins, e um time com mais de 16 
cozinheiros voluntários. O trio prepa-
rou um atum em crosta de gergelim, 
molho teryaki e arroz negro.

O jantar é uma ação do projeto 
Querer Bem, que tem cunho social. 
Mais de 600 pessoas participaram 
do evento. Roger, além de ser chef, é 
também sócio da Urbvias e da Allmax.

Os professores estão agora na 
lista de prioridades para recebimen-
to de restituição de Imposto de Ren-
da, segundo lei sancionada na última 
quinta-feira (26).

Professores ficam na lista de prioridade para
receber a restituição do IR

O texto inclui um parágrafo 
único no Artigo 16 da Lei 9.250, de 
1995. Com a norma, os professores 
ficam atrás apenas dos idosos na fila 
para recebimento da restituição, ou 

A Agência Sine de Bento Gonçal-
ves está ofertando 58 novas vagas de 
emprego esta semana.

Os postos são para: agente de co-
mércio exterior (1), auxiliar de linha de 
produção (1), almoxarife (1), auxiliar de 
almoxarifado (1), eletricista de instala-
ções (5), eletricista de manutenção in-
dustrial (1), farmacêutico (1), impressor 
gráfico manual (1), mecânico de auto-

Sine oferta 58 vagas de emprego
móvel (1), mecânico de empilhadeira 
(1), mecânico geometrista (1), mecâ-
nico de motor a diesel (1), motorista 
carreteiro (8), motorista de caminhão 
truck (3), operador de empilhadeira 
(1), operador de máquinas-ferramenta 
convencionais (1), representante co-
mercial autônomo (20), soldador (1), 
torneiro mecânico (1), técnico de pro-
cesso de fabricação (1), técnico em fi-

bras ópticas (1), técnico em segurança 
do trabalho (1), vendedor pracista (1). 
Além dessas, há vaga para alimentador 
de linha de produção (1) e assistente 
de vendas (1), exclusivas para PCD e re-
abilitados INSS e uma vaga para aten-
dente de balcão exclusiva para menor 
aprendiz ou estagiário. Interessados 
devem comparecer na agência, na Rua 
Marechal Floriano, 142, no centro.

seja, contribuintes que tem o magis-
tério como maior fonte de renda te-
rão prioridade no recebimento dos 
recursos logo após as pessoas com 
mais de 60 anos.

O vereador Elvio de Lima 
(PMDB) precisou pedir licença tem-
porária da Câmara de Vereadores, 
sem remuneração por trinta dias, 
para tratar de assuntos pessoais.

Por isso, o vereador Leocir Le-
rin (PMDB), suplente na coligação 
nas eleições de 2016, vai substituir 
Lima durante 30 dias.

Lerin deu início à sua participa-
ção na atual legislatura na Sessão 
Extraordinária realizada na segun-
da-feira (30).

Novo vereador assume na Câmara de Vereadores
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O 2º encontro anual de Carros 
Antigos, realizado pela Veterancar 
dos Vinhedos, superou todas ex-
pectativas de público e carros par-
ticipantes. De acordo com o presi-
dente, Rudi Garcia, foram mais de 
140 carros participantes, entre mo-
delos de diferentes épocas. “A gen-
te esperava 100 carros, mas esse 
número passou dos 140. Quero 
reforçar neste ano nos juntamos a 

Mais de 140 carros participam do 2º VeteranCar dos Vinhedos
Evento aconteceu no centro da cidade, reunindo mais de 5 mil pessoas

Abraçaí para fazer o evento conjunto 
com eles, unindo paixão aos carros e 
a ação social necessária para cada um 
de nós”, comemora.

Ainda segundo Garcia, mais de 5 
mil pessoas participaram do evento. 
Durante todo domingo aconteceram 
atrações culturais, mateada chimar-
rão Ximango, comercialização de 
chopp, e alimentação em Food Tru-
cks.
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Pesquisadores analisaram o cé-
rebro de 42 idosas, todas em boa 
saúde, idade e escolaridade seme-
lhantes, mas apenas metade adepta 
da prática

A prática regular de yoga pode 
ajudar a preservar regiões cerebrais 
associadas a funções como atenção e 
memória de trabalho ao longo do pro-
cesso natural de envelhecimento. É o 
que indica um novo estudo, feito no 
Instituto do Cérebro do Hospital Isra-
elita Albert Einstein.

Pesquisadores chegaram a essa 
conclusão após analisar, por meio de 
ressonância magnética, o cérebro de 
42 idosas. Todas tinham condições de 
saúde, idade e escolaridade semelhan-
tes, mas apenas metade das voluntá-
rias era adepta da prática.

“Os exames mostraram que o 
córtex pré-frontal das mulheres que 
praticavam hatha-yoga há pelo menos 
oito anos era mais espesso quando 
comparado ao das não praticantes. 
Esse resultado sugere que o exercício 
tenha um papel de neuroproteção, re-
tardando a degeneração cerebral que 
ocorre com a idade da mesma maneira 
que retarda a perda de massa muscu-
lar”, disse Rui Afonso, primeiro autor 
do artigo com resultados do estudo 
publicado na revista Frontiers in Aging 
Neuroscience.

A investigação foi conduzida du-
rante o doutorado de Afonso, com 
Bolsa da FAPESP e orientação de Elisa 
Harumi Kozasa. Também colaboraram 
cientistas da Universidade Federal do 
ABC e da Harvard Medical School, nos 
Estados Unidos.

“Nos baseamos em um trabalho 
anterior de uma das coautoras [Sara 
Lazar, da Harvard Medical School], se-
gundo o qual pessoas que praticavam 
meditação há pelo menos 10 anos ti-
nham regiões do cérebro – algumas 
áreas do córtex pré-frontal e da ínsula 
– mais espessas que a de não pratican-

Fazer yoga preserva memória e auxilia envelhecimento

Pesquisadores chegaram a essa conclusão após analisar, por meio de ressonância 
magnética, o cérebro de 42 idosas

tes”, disse Kozasa, que conduz o pro-
jeto de pesquisa “Efeitos da prática 
do yoga em pacientes com esclerose 
múltipla: uma abordagem multidi-
mensional”.

Embora o estudo feito em Har-
vard tenha incluído indivíduos de ida-
des variadas, a diferença na espessura 
cortical foi mais expressiva em pesso-
as idosas. “Decidimos, então, realizar 
o estudo apenas com idosos. Opta-
mos pelo hatha-yoga por ser mais fácil 
encontrar praticantes de longa data e 
também por ser um exercício que tem 
um componente meditativo”, disse 
Kozasa.

Originário da Índia, o hatha-yo-
ga é uma das técnicas de yoga mais 
disseminadas no ocidente. Envolve a 
prática de posturas físicas ou asanas 
(pronuncia-se ássanas) e também téc-
nicas de respiração conhecidas como 
pranayamas, gestos (mudras) e con-
trações musculares voluntárias (ban-
dhas).

Além de equilíbrio e força mus-

cular, portanto, o exercício requer um 
esforço de atenção, concentração e 
até mesmo da chamada memória de 
trabalho – necessária para cumprir ta-
refas específicas, como a reprodução 
de algumas das centenas de asanas 
diferentes.

“Existem diversos estudos com-
provando os benefícios do yoga, 
principalmente em relação ao alonga-
mento e ao equilíbrio, mas também à 
memória e à atenção. Nossos dados 
vão ao encontro dessas evidências da 
literatura científica”, disse Kozasa.

A pesquisadora faz uma ressalva 
de que, para ter a certeza de que a 
maior espessura cortical observada é 
de fato resultado da prática de yoga, 
seria necessário acompanhar um gru-
po de voluntários desde antes de co-
meçarem a praticar o exercício.

“Por isso, pretendemos começar 
um novo estudo longitudinal [de lon-
go prazo] com outros voluntários que 
ainda não praticam yoga, mas preten-
dem se tornar adeptos”, disse.

Cada vez a ciência busca novas 
alternativas de tratamento contra o 
câncer. A versão da doença no pul-
mão (em estado avançado) ganhou 
um novo tipo de tratamento que 
pode garantir uma chance de sobre-
vida após cinco anos até quatro ve-
zes maior do que a quimioterapia. 
Só que, para usá-los, o paciente pre-
cisa se submeter a exames que po-

Novo tratamento contra câncer de 
pulmão assegura chance de sobrevida

dem tomar tempo demais e, assim, 
inviabilizar a estratégia,

Fruto de uma união entre as 
farmacêuticas AstraZeneca, Bristol-
-Myers Squibb (BMS) e Pfizer, a 
iniciativa do projeto Inspire busca 
oferecer gratuitamente três testes 
sequenciais que verificam se o tu-
mor de pulmão do paciente conta 
com particularidades que o tornam 

um alvo desses remédios novos. E, 
por sincronizar a realização dessas 
análises, deve reduzir o número de 
dias gastos entre a coleta do mate-
rial – por meio de uma biópsia – e o 
início do tratamento.

Ou seja, as três farmacêuticas 
vão oferecer, gratuitamente, os três 
exames necessários para identificar 
as características moleculares de 
uma só vez, com o mesmo material 
tumoral. A expectativa é diminuir o 
tempo de espera dos resultados de 
60 para 17 dias úteis. 

Na prática, basta o médico res-
ponsável pelo atendimento solicitar 
no programa online da Pfizer (cha-
mado ALK Alvo), da BMS (I-O Detect) 
ou da AstraZeneca (ID) quais desses 
testes deseja fazer a partir na bióp-
sia. Embora cada empresa tenha sua 
plataforma própria, as três contam 
com os mesmos laboratórios cre-
denciados para fazer a investigação 
molecular do câncer.

A farmacêutica MSD – dona 
de outro remédio imunoterápico 
– também instalou no Brasil um 
projeto semelhante ao Inspire. Por 
meio de uma plataforma própria 
(PD-Point), ela também vai disponi-
bilizar gratuitamente e de maneira 
sincronizada os exames que detec-
tam a presença de mutações nos ge-
nes ALK e EGFR e da alta expressão 
de PDL-1.Testes vão trazer resultados de compatibilidade três vezes antes

A estação mais esperado do ano 
começa a dar as caras . O calorzinho 
que se aproxima desperta sentimen-
tos , desejos e anseios acerca da 
busca do “corpo perfeito para exibir 
nas prais “ . Começa então a busca 
pelo tão sonhado resultado imedia-
to e obstante a isso a promessa de 
milagres resultante de produtos e 
procedimentos estéticos . Uma guer-
ra da beleza se institui ( ou seria dos 
horrores?) . 

Anúncios enormes estampam os 
meios de comunicação com os mais 
diversos títulos apelativos . Imagens 
de belas mulheres em padrões pre 
estabelecidos figuram em out doors 
das cidades . Pacotes e mais pacotes 
oferecendo beleza sem sacrifico , su-
cos detox , gel redutores e mais uma 
série estenda de serviços e produtos 
que parecem ganhar vida no verão . 

Porém , para mim , como profis-
sional com uma trajetória de mais de  
dez anos de experiência ,já não cabe 
mais discutir aqui os absurdos di-
vulgados pelas subcelebridades nas 
redes sociais e a quantidade de se-
guidores alienados que conquistam 
diariamente . 

Mas cabe ressaltar sim que já 
não me incomoda mais essa ânsia 

próxima ao verão ,pelo contrário . 
A algum tempo percebi que essa é 
uma grande oportunidade pra in-
teragir com as pessoas através do 
exercício orientado e plantar em 
cada um que passa por mim nessa “ 
ansiedade “ uma sementinha do bem 
estar “, da qualidade de vida , da saú-
de do modelo Wellness de viver . Se 
eu conseguir que uma pessoa por 
ano abandone o “projeto verão “ e 
assuma um PROJETO DE VIDA , já me 
sinto realizada . 

Os hábitos adquiridos agora po-
dem durar pra sempre e cabe a nós 
profissionais da saúde essa consci-
ência de que podemos mudar esse 
pensamento tão pequeno e distorci-
do sobre nossos corpos ela ditadura 
dos padrões ditados pela mídia . 

De fato é uma estação linda e 
gostosa e podemos todos nos sen-
tirmos lindos e lindas com nossas 
decisões acerca de nós mesmos . 

Não vejo mal algum em sentir 
motivação para ir atras de uma (o) 
personal trainer ,nutricionista e de  
uma(a) fisioterapeuta pra ajudar, 
orientar e cuidar de você , inserindo 
novos hábitos de vida e quem sabe 
um estilo saudável de vida pra sem-
pre . Vem verão que vamos te usar. 

Aline Rodrigues 

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

Projeto verão x Projeto 
de vida 
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Um dos fatores que conferiram ao 
azeite de oliva a fama de “gordura do 
bem” foi sua alta concentração de áci-
do oleico (até 84% do total de ácidos 
graxos do produto). Também conheci-
do como ômega 9, trata-se de um áci-
do graxo monoinsaturado ao qual têm 
sido atribuídas propriedades anti-infla-
matórias e a capacidade de reduzir o 
colesterol ruim (LDL).

No óleo de soja, esse nutriente 
também está presente, mas em quanti-
dades mais modestas – em média 23% 
do total de ácidos graxos do produto. 
Mas esse número poderá se tornar sig-
nificativamente maior no futuro, se de-
pender dos esforços de pesquisadores 
da Universidade Santa Cecília (Unisan-
ta), em Santos, e da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da 
Universidade de São Paulo (USP).

“Aumentar o teor de ácido oleico 
no óleo de soja seria interessante não 
apenas para o consumo humano como 
também para a produção de biodiesel. 
Por esse motivo, nosso projeto busca 
marcadores genéticos que possibili-
tem, por meio da seleção genômica, 
modificar o perfil de ácidos graxos do 
óleo de soja”, disse Regina Priolli, pro-
fessora da Unisanta.

A investigação conta com apoio 
da FAPESP e é conduzida no âmbito 
do Programa FAPESP de Pesquisa em 
Bioenergia (BIOEN). Resultados recen-
tes foram apresentados em Campos 
do Jordão durante a terceira edição da 
Brazilian Bioenergy Science and Tech-
nology Conference (BBEST).

Como explicou Priolli, além do 
ácido oleico, outros quatro ácidos gra-
xos são encontrados no óleo de soja. O 
ácido palmítico (11% em média) e o áci-
do esteárico (4%) são gorduras satura-
das – consideradas ruins para o siste-
ma cardiovascular. Já o ácido linoleico 
ou ômega 6 (54%) e o ácido linolênico 
ou ômega 3 pertencem ao grupo das 
gorduras poli-insaturadas – também 
consideradas boas para a saúde – e 
estão associados às características de 
sabor do óleo de soja.

“Por meio de melhoramento 
genético poderíamos, por exemplo, 
diminuir o teor de ácido palmítico 
e aumentar o de ácido oleico. Mas é 
preciso encontrar uma proporção ide-

Estudo brasileiro pode aumentar 
“gordura do bem” em óleo de soja
Aumento de ácido oleico no óleo de soja poderia trazer benefícios para o 
consumo e até para a produção de biodiesel

No óleo de soja, esse nutriente também está presente, mas em quantidades mais 
modestas – em média 23% do total de ácidos graxos do produto

al, pois teores desbalanceados destes 
ácidos graxos fariam com que o óleo 
endurecesse em temperaturas bai-
xas”, disse.

Mapeamento genômico
Com o objetivo de encontrar as 

regiões do genoma da soja que con-
trolam a produção dos cinco ácidos 
graxos encontrados na planta, o gru-
po coordenado por Priolli conduziu 
um estudo de associação do genoma 
(GWAS, na sigla em inglês).

Para isso, o grupo buscou em 
bancos de germoplasma – plataformas 
dedicadas à conservação do patrimô-
nio genético das espécies – do Brasil e 
do exterior material de 96 diferentes 
acessos (linhagens), com teor total de 
óleo que variava de 10% a 30%.

“Para esse tipo de análise preci-
samos ter o material genético mais 
diverso possível. Por esse motivo, 
também trouxemos 56 acessos do 
exterior. Acesso é cada indivíduo de 
uma espécie registrado no banco de 
germoplasma. Pode ser uma cultivar 
selecionada ou uma linhagem não me-
lhorada”, explicou Priolli.

Essas plantas foram cultivadas 
durante dois anos na Esalq-USP, duran-
te o pós-doutorado de Priolli. Após a 
colheita, os pesquisadores analisaram 
o teor de óleo e o perfil de ácidos gra-
xos de cada um dos 96 acessos por um 
método conhecido como cromatogra-
fia gasosa.

O passo seguinte foi comparar os 
dados obtidos no campo com dados 
de marcadores moleculares do tipo 
polimorfismo de base única (SNPs, na 
sigla em inglês).

Essa análise revelou 54 SNPs as-
sociados à síntese de ácido palmítico, 
14 SNPs para ácido oleico, 2 SNPs para 
ácido linoleico e 2 SNPs associados ao 
teor total de óleo no grão.

“Após esse mapeamento, com-
paramos os resultados com dados de 
bancos genômicos públicos de soja. O 
objetivo era ver se os marcadores que 
encontramos estavam perto de algum 
gene ou já tinham alguma associação 
descrita com o ácido oleico”, disse 
Priolli.

De acordo com a pesquisadora, o 
projeto busca, além de alterar o per-
fil de ácidos graxos, aumentar o teor 
total de óleo encontrado no grão de 
soja. Contudo, as técnicas de melhora-
mento convencionais mostraram que, 
quando se aumenta o teor de óleo no 
grão (que em média é 20%), ocorre di-
minuição na quantidade de proteína 
(40% em média), o que não é desejável.

“A soja é uma das principais fon-
tes de proteína e óleo vegetal do mun-
do. A correlação negativa entre esses 
dois nutrientes no grão dificulta o au-
mento simultâneo de ambos. Por esse 
motivo, elevar a qualidade do óleo 
modulando a composição de ácidos 
graxos pode ser a saída para o melho-
ramento da soja”, afirmou Priolli. 

A empresa farmacêutica Alle-
gran surpreendeu ao doar a patente 
do colírio Restasis para uma tribo 
indígena nos Estados Unidos. Isso 
porque o medicamento, que induz 
a produção de lágrima e é indicado 
para casos graves de olhos secos, 
está no mercado do país desde 1983 
e outros laboratórios concorrentes 
querem lançar versões genéricas, e 
mais baratas, do medicamento (cujo 
princípio ativo é a ciclosporina).  

Para fazer isso, é preciso abrir 
um processo na US Patent Office, 
que avalia o caso. O colírio é um dos 
medicamentos mais bem-sucedidos 
do laboratório, com US$ 1,5 bilhão 
de faturamento por ano – 10% de 
toda a receita.

A Allegran também produz a 
toxina botulínica Botox. Acredita-

Gigante farmacêutica dá patente 
de colírio a uma tribo de índios

-se que, por causa do status sobera-
no das reservas indígenas, patentes 
pertencentes às tribos sejam imu-
nes, e não possam ser questionadas 
pelo US Patent Office. R. O Congres-
so norte-americano já pediu esclare-
cimentos sobre o fato. 

A tribo indígena contemplada 
foi a Akwesasne, com 3.000 índios 
, da reserva Mohawk Saint Regis, 
no Estado de Nova Iorque. Além de 
ganhar as seis patentes do remédio 
de graça, eles receberão US$ 15 mi-
lhões anuais em royalties pagos pelo 
Allergan, que continuará a produzir 
o remédio bilionário.

Nos Estados Unidos, as reservas 
indígenas são consideradas nações 
soberanas, o que dá a elas alguns di-
reitos específicos, como o de cons-
truir e explorar os próprios cassinos.

Medicamento é um dos mais bem-sucedidos do laboratório Allegran

Um novo medicamento para tra-
tar a deficiência de lipase ácida lisos-
sômica (LAL) ganhou registro no Bra-
sil. A Anvisa aprovou o medicamento 
Kanuma (alfassebelipase) com a indi-
cação de tratamento de longo prazo 
desta deficiência que pode levar à 
fibrose hepática, cirrose, insuficiên-
cia hepática e morte prematura. A 
deficiência é hereditária e muito rara. 
O problema é provocado por uma 
produção ineficiente de LAL que leva 
ao acúmulo de gordura em órgãos im-
portantes do organismo.

Indicação da
alfassebelipase

O produto Kanuma (alfassebe-
lipase) foi aprovado para a seguinte 
indicação terapêutica: “terapia de 
reposição enzimática prolongada em 
pacientes de todas as idades com de-
ficiência de lipase ácida lisossomal 
(LAL)”. A substância ativa do Kanuma, 
alfassebelipase, é uma lipase ácida 
lisossômica (LAL) humana recombi-
nante, produzida na clara de ovo de 
Gallus gallus transgênico por tecnolo-
gia de DNA recombinante (rDNA).

O produto foi desenvolvido 
como terapia de reposição enzimáti-

Doença rara que leva à cirrose 
e morte ganha tratamento
Medicamento para tratar deficiência de lipase 
ácida lisossômica (LAL) é aprovado pela Anvisa

ca (TRE) destinada ao tratamento de 
longo prazo de indivíduos com defici-
ência de LAL, um distúrbio monogêni-
co recessivo autossômico muito raro 
no qual os indivíduos afetados apre-
sentam deficiência de LAL (LAL-D), o 
que leva ao acúmulo lisossômico de 
ésteres de colesterol e triglicerídeos 
em diversos tecidos e tipos de células 
por todo o corpo em pacientes lac-
tentes, pediátricos e adultos.

A alfassebelipase trata a causa 
subjacente da LAL-D ao substituir a 
atividade da enzima lipase ácida li-
sossomal (LAL) que está ausente ou 
é deficiente em pacientes com LAL-D.

Produto foi desenvolvido como
terapia de reposição enzimática

Uma equipe de pesquisadores 
descobriu que uma proteína, conhe-
cida como Hira, é capaz de frear o de-
senvolvimento dos vírus. Outros es-
tudos anteriores já haviam detectado 
o papel da molécula na supressão de 
tumores, e a nova descoberta indica 
que ela pode ajudar no combate a 
infecções. O próximo desafio é com-
preender o seu funcionamento para 

Proteína pode frear desenvolvimento dos vírus

Estudo busca transformar tratamentos para doenças como a gripe e a Aids

que os estudos em laboratório pos-
sam se transformar em tratamentos 
para doenças como a gripe e a Aids.

Após a conclusão da pesquisa 
sobre o câncer, Rai passou a inves-
tigar o papel da proteína sobre os 
vírus, e os resultados, publicados na 
última edição do periódico “Nucleic 
Acids Research”, mostram que a Hira 
desempenha papel fundamental na 

defesa do organismo contra infec-
ções virais. Em laboratório, eles de-
sabilitaram o gene responsável pela 
produção da proteína em camundon-
gos, e os animais mutantes se torna-
ram mais suscetíveis a infecções que 
o grupo de controle.

Experimentos com células in 
vitro apresentaram os mesmos re-
sultados, indicando que, de alguma 
forma, essa proteína exerce papel 
fundamental para impedir que os ví-
rus infectem as células. 

A Hira está presente natural-
mente em todas as células do nosso 
corpo, e com o avanço da idade, a 
concentração aumenta, sugerindo 
que ela também desempenhe papel 
importante no envelhecimento. É 
provável que o aumento das concen-
trações da proteína no organismo 
possa ajudar no combate a doenças 
virais.
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Após um primeiro tempo ruim, o time gaúcho não conseguiu 
a reação necessária na etapa final e perdeu por 7x4 

Na segunda etapa, a ACBF teve mais volume nos primeiros 
movimentos, mas quem balançou as redes novamente foi o Foz 
com o gol de Canabarro

 As datas dos jogos da semifinal da Liga Gaúcha ainda não foram definidas

Não faltou apoio da torcida 
laranja. Cerca de 3.900 torcedores 
compareceram ao Centro Munici-
pal de Eventos para assistir jogo de 
volta das quartas de final da Liga 
Nacional de Futsal (LNF). Porém, 
dentro de quadra a Associação Car-
los Barbosa de Futsal (ACBF) não 
conseguiu superar o Foz Cataratas. 
Após um primeiro tempo ruim, o 
time gaúcho não conseguiu a rea-
ção necessária na etapa final e per-
deu por 7x4.

Na primeira etapa, nada deu 
certo para a equipe gaúcha. Aos 3 
minutos, Canabarro abriu o placar 
em cobrança de falta. Aos 6min30s, 

ACBF perde em casa e está eliminada 
da Liga Nacional de Futsal

Leanderson ampliou a vantagem 
dos visitantes. Daniel Feitosa chu-
tou de longe e conseguiu encobrir 
o goleiro Léo Oliveira, aos 13: 3x0. 
Aos 18, Elenilson fez o quarto gol 
do Foz Cataratas. Antes do interva-
lo, a ACBF teve um tiro-livre a seu 
favor e João converteu, encerrando 
o primeiro tempo em 4x1.

Na segunda etapa, a ACBF teve 
mais volume nos primeiros movi-
mentos, mas quem balançou as re-
des novamente foi o Foz com o gol 
de Canabarro. Na sequência, ele foi 
expulso por comemorar o gol em 
frente a torcida laranja. Com um a 
mais em quadra, a ACBF conseguiu 

descontar com Kevin, aos 2min35s, 
em cobrança de pênalti. Aos 10, a 
ACBF teve mais um tiro-livre e João 
converteu a cobrança. Porém, João 
Paulo marcou o sexto gol dos para-
naenses, aos 17, com Léo Costa. Di 
Maria fez o quarto gol da ACBF aos 
19, mas Léo Costa fechou a conta, 
faltando nos últimos segundos.

Com a derrota, o time de Car-
los Barbosa está eliminado da LNF. 
Agora, o foco será a semifinal da 
Liga Gaúcha. O time laranja en-
frentará a Assoeva e o primeiro 
jogo será em Carlos Barbosa. No 
entanto, as datas ainda não foram 
definidas.

Com a derrota, o time de Carlos Barbosa está eliminado da LNF. Agora, o foco será a semifinal da Liga Gaúcha

A equipe da Sogipa de Porto 
Alegre se consagrou campeã do 
Campeonato Estadual por Equipes 
de Judô, realizado no sábado, dia 
28, no Ginásio Municipal de Espor-
tes, em Bento Gonçalves. Em dispu-
ta intensa entre as equipes porto-
-alegrenses Sogipa e Grêmio Náutico 
União, ambas contando com atletas 
de seleção brasileira, a equipe da So-
gipa levou a melhor, conquistando o 
título com um total de 11 ouros, cin-
co pratas e quatro bronzes.

A competição contou com a 
participação de mais de 400 atle-
tas, com sete equipes na disputa do 
torneio, que obedece os padrões 
que serão implantados na moda-
lidade nas próximas edições das 
competições olímpicas. Além disso, 
a competição contou com o dobro 
de pontuação no ranking gaúcho de 
equipes. 

A equipe da Physio Judô, re-
presentante bento-gonçalvense na 

Sogipa conquista o Estadual por 
Equipes de Judô em Bento Gonçalves

competição, comandada pelos sen-
sei André Oliveira e Fábio Ruffoni, 
esteve presente em três categorias, 
conquistando a medalha de prata 
na categoria Mirim, e bronze nas 
categorias Infantil e Master. Comple-
taram o pódio da competição, além 
da Sogipa, o Grêmio Náutico União 
com o vice-campeonato, a Kiai de 
Canoas com 3º lugar e a Fênix Judô 
e NAJ com 3º e 5º lugar respectiva-
mente. Physio Judô e ACBC partici-
param da competição, mas não subi-
ram ao pódio. 

Campeonato Estadual por 
Equipes: 

1º Sopiga: 11 ouros, 5 pratas e 
4 bronzes

2º GN União: 1 ouro, 5 pratas e 
4 bronzes

3º Kiai: 1 ouro, 3 pratas e 5 
bronzes

4º Fênix Judô
5º NAJ

A competição contou com a participação de mais de 400 atletas, com sete equipes 
na disputa do torneio, que obedece os padrões que serão implantados na modalidade 
nas próximas edições das competições olímpicas

O técnico bento-gonçalvense Fer-
nando Agostini conquistou mais uma 
vitória no comando da equipe do Sapu-
caiense. Realizando mais um amistoso 
preparatório para as competições do 
próximo ano, a equipe superou desta 
vez o Sindicato de Atletas, pelo placar 
de 3 a 1, em confronto realizado no sá-
bado, dia 28,  no campo do Sesc, em 
Porto Alegre.

A equipe do Sapucaiense mais 
uma vez realizou uma boa atuação 
dentro de campo, conquistando a vi-
tória sobre o Sindicato de Atletas, que 
contou com nomes renomados do fute-
bol gaúcho, por 3 a 1, com dois gols de 
Baiano e um de Anderson. Até então, a 
equipe realizou no total seis amistosos 
em aproximadamente 70 dias de traba-
lho, conquistando seis vitórias, man-
tendo a invencibilidade do clube em 

Técnico Fernando Agostini
mantém invencibilidade sob o 
comando do Sapucaiense

sua preparação para as competições fu-
turas, principalmente para a Terceirona 
Gaúcha de 2018. 

O técnico Fernando Agostini ava-
liou como positiva a atuação da equipe 
e espera continuar assim para manter 
os bons resultados. “O trabalho está 
sendo muito proveitoso, muito elogia-
do, fico muito feliz. Fizemos seis amis-
tosos e vencemos os seis. O trabalho 
está sendo muito bem feito. A ideia é 
terminar o ano positivo com o traba-
lho. Conseguimos mandar jogadores 
para a Taça São Paulo, clubes estão de 
olho nos atletas, acho importante, além 
do trabalho, é que estamos formando 
jogadores”, ressalta o treinador. O pró-
ximo amistoso deverá acontecer nesta 
quarta-feira, dia 1º de novembro, con-
tra a equipe sub-20 do Aimoré, coman-
dado pelo técnico Arílson.

 A equipe do Sapucaiense mais uma vez realizou uma boa atuação dentro de campo, 
conquistando a vitória sobre o Sindicato de Atletas



Jornal Gazeta - terça-feira, 31 de Outubro de 2017 esporte 13

Após o término da temporada de 
2017 para o Bento Gonçalves Snakes, 
o clube agora direciona o seu foco 
para a implantanção da Flag Football 
(sem equipamentos), visando a cap-
tação de atletas no esporte. O Bento 
Snakes promove atividade, no dia 19 
de novembro, no Estádio da Monta-
nha, abrangendo as equipes de flag 
football nas categorias feminina juve-
nil e na masculina infantil e de full pad 
(com equipamentos) na equipe inter-
mediária e principal.

A atividade oportunizará atletas 
a conhecerem o esporte através de 
um treino aberto junto da equipe, sob 
coordenação do corpo técnico e do 
Head Coach Tiago Dallegrave, o Tia-
gão. Os atletas interessados terão os 
seus primeiros contatos com o futebol 
americano dentro de campo. De acor-
do com o presidente do clube, Rodolfo 
Pizzi, a ideia é fazer da categoria Flag 
uma porta de entrada para o futebol 
americano. 

A atividade vai contar com a par-

Bento Snakes vai implantar
categoria Flag Football
Clube começa a colocar em prática projeto para implantação de
categorias de base e de equipe feminina de futebol americano

Snakes promove atividade abrangendo as equipes de flag football nas categorias feminina juvenil e na masculina infantil e de full pad

ticipação de três categorias definidas 
da seguinte forma:

- Flag Feminino Juvenil (a partir 
de 16 anos)

- Flag Masculino Infantil (2002, 
2003, 2004 e 2005 – 15, 14, 13 e 12 
anos) 

- Equipe Intermediária e Principal 
Adulto Masculino (a partir de 16 anos) 

O clube almeja formar as catego-
rias, tanto feminina como masculina, 
para que no próximo ano possam 
já disputar competições. Dentre as 
ideias do clube pensando no futuro, 
Pizzi deseja implantar projetos so-
ciais junto à prefeitura e organizar 
minicampeonatos para as categorias, 
sobretudo, investindo na formação de 
atletas. “Quero guris entrando no full 
pad já conhecendo o futebol america-
no, conhecendo conceitos de passe, 
de movimentação de perna, mecâ-
nica. É uma forma de investirmos na 
base e colocar crianças e jovens desde 
pequeno já no esporte”, afirma o pre-
sidente.

Atividade - 19 de
novembro

Local: Estádio da Montanha 
Inscrições gratuitas feitas na en-

trada.
Horário: das 13h30 (abertura) às 

18h (fechamento)
Documentação necessária para 

inscrição:
- Carteira de Identidade – RG / CPF 

(cópia)
- Certidão de Nascimento (cópia)
Material para treinamento:
O atleta deve comparecer unifor-

mizado: camiseta, short, chuteira ou 
tênis. Flag Football: Flag football é uma 
versão do futebol americano. As regras 
básicas do Flag são similares as do jogo 
profissional, mas em vez de derrubar o 
jogador com a bola ao chão, o defensor 
deve retirar uma fita (Flag) para parar 
um down. O Flag foi desenvolvido para 
minimizar lesões que o Football (Tack-
le) poderia trazer, bem como baratear 
a prática do esporte, cujos equipamen-
tos acabam sendo caros. 

A Liga BG de 2017 definiu, neste 
sábado, dia 28, no Barracão, os fina-
listas da competição, contando com 
um grande público para prestigiar os 
confrontos das semifinais. São Cris-
tóvão e 8 da Graciema farão a final, 
que está marcada para o dia 11 de 
novembro, ainda sem local definido, 
porém deverá acontecer no Flamen-
go de São Valentim ou no SESI.

O primeiro duelo da tarde foi en-
tre São Cristóvão e Atecubanos. De-
pois de um empate sem gols no jogo 
de ida, as duas equipes vieram para 
o jogo em busca do gol. No primeiro 
tempo com poucas chances de gols, 
a única oportunidade foi convertida, 
por Gabi para o São Cristóvão, fe-
chando assim a etapa inicial.

No segundo tempo o Atecuba-
nos tentou sair para o jogo, mas de-
pois de uma falta cobrada por Wilson 
a bola desviou e parou no fundo das 
redes, fazendo 2 a 0 para o São Cris-
tóvão. Após o segundo tempo, teve 
um o lance polêmico no jogo, uma 
bola que bate na mão, em um lance 
duvidoso e a arbitragem decidiu por 
mandar seguir a partida. Em segui-
da, o São teve um jogador expulso. 
Com isso o time, que estava atrás 

Liga BG será decidida entre São 
Cristóvão e 8 da Graciema

Agora as equipes ganham uma semana de folga devido ao feriadão. A decisão do 
terceiro lugar e a grande final será apenas no dia 11 de novembro 

no marcador, cresceu no jogo e de 
falta Darlan descontou, mas em um 
contra-ataque, Galetto matou o con-
fronto em 3 a 1 e levou o São Cristó-
vão para a final. Nos minutos finais, o 
Atecubanos teve um de seus jogado-
res expulso e desperdiçou uma uma 
cobrança de pênalti, defendida por 
Wilian. 

Na outra semifinal, o Dopo Lega-
fa, que jogou em casa, recebeu o 8 da 
Graciema. O time anfitrião precisava 
reverter os 2 a 0 no jogo de ida, mas 
quem saiu na frente foi o 8 com Luiz 
ainda na primeira etapa. No segundo 
tempo o Dopo até tentou pressionar, 
mas só conseguiu a igualdade nos 
minutos finais. Giba Donida anotou o 
gol de empate depois de um escan-
teio e o jogo ficou mesmo no 1 a 1, 
placar que colocou o 8 da Graciema 
na final.

Agora as equipes ganham uma 
semana de folga devido ao feriadão. 
A decisão do terceiro lugar e a gran-
de final será apenas no dia 11 de no-
vembro. No dia 11, o primeiro jogo 
será a decisão do 3ª lugar entre Ate-
cuanos e Dopo Legafa, depois  São 
Cristóvão e 8 da Graciema decidem o 
título da Liga BG.

Na noite desta sexta-feira, 27, o 
Colonial de Futsal definiu os semifi-
nalistas da categoria livre da compe-
tição. Os confrontos decisivos foram 
realizados na Paulina. Com quatro jo-
gos bastante equilibrados, as equipes 
da Eulália, São Valentim “A”, Sertorina 
e Paulina levaram a melhor no jogo da 
volta das quartas de finais da catego-
ria livre e avançaram de fase.

O primeiro jogo da noite foi o 
mais tumultuado. A Eulália, logo no 
início, abriu a vantagem em cima do 
Vale Aurora, que até tentou sair em 
busca do empate, mas não foi feliz. O 
jogo terminou com o placar de 6 a 0 
para a Eulália, porém terminou bem 
antes do tempo normal. Restando 
pouco mais de 7 minutos, a arbitra-
gem terminou a partida devido aos 
ânimos estarem exaltados; Foram cin-
co atletas expulsos pelo lado do Vale e 
muita reclamação. A primeira partida 
das quartas de final entre as equipes 

Foram definidos os semifinalistas 
do livre pelo Colonial de Futsal

havia acabado em empate em 1 a 1.
Já no segundo duelo, o São Va-

lentim “A” venceu novamente o Santa 
Lúcia, desta vez por 6 a 2. O jogo foi 
bastante movimentado, com chances 
de gols para ambos os lados, com o 
São Valentim mais eficiente, levando a 
melhor no confronto e permanecendo 
na briga pelo título.

No terceiro jogo da noite, Tuiuty 
e Sertorina ficaram no empate em 3 a 
3. Como a Sertorina havia vencido o 
jogo de ida, o time avançou para as 
semifinais. O time do Tuiuty até abriu 
três gols de diferença na primeira eta-
pa, mas no segundo tempo a Sertorina 
buscou o empate e conquistou a clas-
sificação.

O time da casa, o Paulina entrou 
em quadra para o último duelo da 
noite contra o Faria Lemos e também 
conseguiu a vaga. A equipe venceu no-
vamente, desta vez por 4 a 1 e seguiu 
para as semifinais.

Jogos foram realizados na Paulina e
decidiram as semifinais
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Projeto concedia porte de 
arma de fogo a agentes da auto-
ridade de trânsito da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos 
município

O projeto de lei que autorizava 
o uso de armas de fogo por agentes 
de trânsito foi vetado integralmen-
te por Michel Temer na quinta-feira 
(27). Consultado pelo presidente, 
o Ministério da Justiça disse que a 
medida vai contra o que preconiza 
o Estatuto do Desarmamento e que 
os agentes referidos na proposta 
não exercem atividade de seguran-
ça pública.

“A proposta de alteração do Es-
tatuto do Desarmamento vai de en-
contro aos objetivos e sistemática 
do próprio Estatuto, de buscar res-
tringir o porte de arma de fogo aos 
integrantes das forças de seguran-
ça pública, nos termos do disposto 
no Artigo 144 da Constituição. Os 
agentes aos quais o projeto preten-

Vetado uso de armas de fogo 
por agentes de trânsito

Projeto havia sido aprovado no Senado em setembro

de autorizar aquele porte não exer-
cem atividade de segurança públi-
ca e, no caso de risco específico, 
há possibilidade de se requisitar a 
força policial para auxílio em seu 
trabalho”, destacou o ministério, 
em nota.

Em seu veto, Temer expôs a 
justificativa do Ministério da Justiça 
e argumentou que sua decisão se 
dá “por contrariedade ao interesse 
público”.

O projeto foi aprovado no Se-
nado em 27 de setembro, em vota-
ção simbólica, e seguiu para sanção 
presidencial. O projeto concedia 
porte de arma de fogo a agentes 
da autoridade de trânsito da União, 
dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios que não sejam po-
liciais. Guardas municipais nessa 
função também teriam o mesmo 
direito. No Senado, o projeto havia 
recebido apoio de parlamentares 
tanto da base quanto da oposição.

Foi sancionado na quinta-feira 
(26) o projeto de lei que torna cri-
me hediondo o porte ilegal de arma 
de fogo de uso restrito das Forças 
Armadas, como Exército, Marinha e 
Aeronáutica. 

O crime hediondo prevê tra-
tamento mais severo pela Justiça. 

Porte de arma de uso restrito 
se torna crime hediondo

Crime hediondo prevê tratamento mais severo pela Justiça

O condenado, ao receber a pena, 
deve cumpri-la inicialmente em 
regime fechado. A progressão do 
regime para uma pena mais branda 
só é possível após o cumprimento 
de dois quintos da pena, se o réu 
for primário, e de três quintos, se 
reincidente.

O corpo de bombeiros aten-
deu a duas ocorrências de incêndio 
entre a noite de sábado (28) e a 
madrugada de domingo (29). A pri-
meira foi em uma residência na Rua 
Joaquim Toniolo, na Linha Eulália, 
por volta das 23h.

A casa, de madeira, teve a parte 
superior consumida pelas chamas, 
mas, por sorte, ninguém ocupava o 
imóvel. 

Já a segunda foi na sala de ge-
radores de uma empresa de plásti-
cos, na ERS-444, na Linha Sertorina. 
Funcionários estavam trabalhando 
no local, mas ninguém ficou ferido.

O superaquecimento de cabos 
no painel de controle dos gerado-
res é apontado como a possível cau-
sa do sinistro. 

Bombeiros atendem a duas 
ocorrências de incêndio

Ninguém ficou ferido
nos dois sinistros

Bento Gonçalves vai se tornar 
uma cidade ainda mais segura graças a 
união de forças em prol de mais bem-
-estar para a comunidade. Um projeto 
de arrecadação de verbas encampado 
pelo Conselho Municipal de Segurança 
Pública (Consepro), que contou com o 
apoio da iniciativa privada e entidades 
representativas de classe sediadas no 
município, resultou na aquisição dos 
equipamentos e sistema da Sala de Co-
mando e Controle para a Brigada Mili-
tar. A assinatura do termo de compra 
ocorreu na tarde de 27 de outubro no 
3º Batalhão de Policiamento de Áreas 
Turísticas.

Com investimentos de R$ 218 
mil, subsidiados em 50% pelo Conse-
pro, e por uma aliança entre o Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves, (CIC), Sindicato das 
Indústrias do Mobiliário de Bento Gon-
çalves, (Sindmóveis) e Associação das 
Indústrias de Móveis do Estado do Rio 
Grande do Sul, (MOVERGS), atendendo 
aos outros 50% do valor, o conjunto de 
equipamentos deve ser integralmente 
instalado no decorrer dos próximos 
30 dias. O processo prevê montagem 
de servidores, instalação de softwares 
e monitores, configurações para base 
de operações, transmissões em moda-
lidade de teste e capacitação técnica e 
operacional dos agentes que utilizarão 
o sistema.

“Com esse aporte, as forças poli-
ciais terão melhores condições de tra-
balhar na inibição dos atos delinquen-
tes e identificação de suspeitos, além 
de mais agilidade na localização desses 
indivíduos. Isso vai melhorar significa-
tivamente o tempo de resposta para 
atender as ocorrências criminais. Esta-
mos muito orgulhosos pela existência 
de uma sensibilização coletiva em prol 
da causa da segurança e, principalmen-
te, do entendimento que somente a 
união de esforços vai ajudar a construir 
o município tranquilo e seguro que to-
dos queremos”, explica o presidente 
do Consepro, Elton Gialdi.

O investimento protagonizado 
com pioneirismo por Bento Gonçal-
ves, em âmbito estadual, permitirá 
potencializar o emprego do efetivo das 

Consepro assina contrato de aquisição de
equipamentos de segurança para Brigada Militar

forças policiais nas ruas, gerando be-
nefícios diretos à comunidade, avalia o 
Tenente-coronel Glauco Alexandre Bra-
ga, comandante do 3º BPAT. “A central 
integrada que está sendo adquirida é 
um pacote complexo de equipamentos 
e softwares de monitoramento inteli-
gente de imagens que trará resultados 
positivos nos processos de prevenção 
e investigação de ocorrências, melho-
rando as condições de segurança para 
a população. Esperamos que esse mo-
vimento de Bento Gonçalves sirva de 
exemplo aos municípios vizinhos para 
que também invistam nesse importan-
te melhoramento”, salienta.

Segurança integrada
O software de monitoramento 

das imagens e o sistema de segurança 
estão sendo contratados com o Con-
tel Grupo, de Garibaldi, atendendo a 
uma série de especificações técnicas 
definidas em conjunto pela equipe da 
Brigada Militar, Secretaria Municipal 
de Segurança e Secretaria Estadual de 
Segurança. “Houve uma integração das 
inteligências e experiências de cada 
uma dessas três autarquias para chegar 
ao consenso do melhor perfil de equi-
pamento para atender as necessidades 
de Bento Gonçalves.

O resultado é que teremos um 
sistema de alta qualidade, da melhor 
tecnologia, integrado às ferramentas 
de segurança municipais, do CISGA 

(Consórcio Intermunicipal de Desen-
volvimento Sustentável da Serra Gaú-
cha) e do Estado”, garante Gialdi. Esse 
conjunto de equipamentos vai operar 
de forma combinadas às novas câmeras 
de segurança pública que a Prefeitura 
de Bento Gonçalves recentemente ad-
quiriu e, em breve, serão instaladas nas 
vias do município.

Soma de esforços em prol 
do coletivo

Fruto da união de esforços em 
prol da comunidade, a assinatura do 
termo de aquisição dos equipamen-
tos destinados à Brigada Militar mos-
tra que quando há comprometimento 
coletivo, os resultados positivos apa-
recem. “Temos percebido um esforço 
sem tamanho por parte do Consepro 
no sentido de sensibilizar a comunida-
de acerca da importância de priorizar-
mos a mobilização por mais segurança, 
cada um contribuindo com a sua parte.

Nada mais coerente, então, que 
as entidades representativas de classe 
assumam postura proativa, como es-
tão fazendo o CIC-BG, o Sindmóveis 
e a MOVERGS ao firmar sua condição 
de apoiadores desse projeto. Acredi-
tamos que a integração entre iniciati-
va privada, entidades e poder público 
é o caminho mais assertivo em busca 
do desenvolvimento social”, comenta 
o presidente do CIC-BG, Laudir Miguel 
Piccoli.
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Alguns objetos apreendidos pela Polícia Civil na ação de sexta-feira

Um homem de 23 anos foi 
preso na manhã de sexta-feira 
(23) em um bar no bairro Tancre-
do Neves, através da Operação 
Vinhedos, uma ação em conjunto 
com agentes da Polícia Civil da 1ª 
DP, 2ª DP e Delegacia da Mulher.

Foi cumprido um mandado 

Homem preso por porte de
munição de uso restrito

Vestidos de festa também foram
encontrados no local

de busca e apreensão no local, 
onde foram encontrados muni-
ção de uso restrito, máquinas 
caça-niques, ceduleiro, além de 
dinheiro e vestidos de festa. 

O homem foi detido encami-
nhado até a Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento  (DPPA).

Polícia Rodoviária Federal encontrou veículo furtado depois de denúncias de usuários

Um casal sofreu um assalto na 
madrugada de domingo (29), por 
volta das 2h15, na Avenida Osval-
do Aranha, no bairro Cidade Alta. 

Eles caminhavam na via quan-
do foram abordados por dois indi-

Casal assaltado na Osvaldo Aranha
víduos armados em uma motoci-
cleta, que estacionaram o veículo 
e anunciaram o roubo. Os crimino-
sos mandaram as vítimas deitarem 
no chão. Foram roubados docu-
mentos e dois aparelhos celulares.

Um jovem de 18 anos foi pre-
so depois de roubar uma pedestre 
na Rua Presidente João Goulart, no 
bairro Universitário, na tarde de 
sexta-feira (27).

A Brigada Militar recebeu in-
formações da ação criminosa e 
localizou o assaltante entrando no 

Jovem preso por roubo a
pedestre no bairro Universitário

 Jovem de 18 anos foi detido no bairro 
Ouro Verde

Simulacro de arma de fogo e um aparel-
ho celular da vítima foram apreendidos

residencial Novo Futuro, no bairro 
Ouro Verde. O homem foi detido 
e encaminhado para a Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA).

Foram apreendidos um simu-
lacro de arma de fogo e um apare-
lho celular da vítima.  

A equipe da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) localizou na ma-
nhã deste sábado (28) um veículo 
VW Gol Special, cor cinza na BR-
470.

O automóvel foi furtado na 
sexta-feira (27) na Avenida Osval-
do Aranha, próximo a Rodoviária. 

O veículo foi localizado pelos 
policiais após denúncia de usu-
ários da rodovia que passaram 
pelo local.

PRF recupera veículo furtado na BR-470
Foram furtados o rádio, pneu 

sobressalente, bateria e as quatro 
rodas foram trocadas.

O veículo foi encaminhado 
para a Polícia Judiciária de Bento 
Gonçalves.

PRF recupera veículo
furtado na BR-470

Um homem registrou uma 
ocorrência na Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA), na 
tarde de domingo (29), depois de 
ter seu veículo, um VW Gol GTI 
cinza furtado na Avenida São Ro-
que, no bairro São Roque, ao lado 

da Igreja.
Poucas horas depois a equipe 

da Polícia Rodoviária Federal loca-
lizou o automóvel na BR-470. Ele 
foi encontrado depois de denún-
cias de usuários da rodovia que 
passavam pelo local. 

Veículo furtado no São Roque é 
encontrado pela PRF na BR-470

O motor de um veículo in-
cendiou em um estacionamento 
na Rua Dr. José Mário Mônaco, no 
centro, na tarde desta segunda-
-feira (30). 

O Corpo de Bombeiros de 
Bento Gonçalves foi acionado 
para combater as chamas. Foram 
utilizaram 50 litros de água para 
controlar o sinistro. O motor do 
veículo, um Corola, teria supera-
quecido. Não houve feridos.

Motor de veículo incendeia no centro

Superaquecimento de motor foi causa 
do sinistro



e, enviado para a estação inter-
nacional, desvenda uma imensa 
conspiração ao mesmo tempo em 
que precisa deixar para trás os 
atritos existentes com Max.

Thor: Ragnarok
(3D) (Duração 2h11min/  Ação, 
Fantasia, Aventura/12 anos) Todos 
os dias - 13;45h, 16:15, 18:45h  
-Dublado 21:15H Legendado -Pré-
-estreia 26/10 - 00:01h - Legen-
dado 
Thor (Chris Hemsworth) está 
preso do outro lado do universo. 
Ele precisa correr contra o tempo 
para voltar a Asgard e parar Rag-
narok, a destruição de seu mundo, 
que está nas mãos da poderosa e 
implacável vilã Hela (Cate Blan-
chett).

Shopping Bento

As Aventuras do Capitão 
Cueca
(3D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 
16h - Dublado
Jorge e Haroldo são amigos insepa-
ráveis, tanto no colégio quanto na 
casa na árvore que mantém juntos, 
onde se dedicam a escrever his-
tórias em quadrinhos do Capitão 
Cueca, super-herói por eles inven-
tado. Ambos adoram se divertir na 
base de pegadinhas, especialmen-
te em relação aos professores e ao 
rabugento diretor Krupp. Quando 
são ameaçados de serem separa-
dos 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.

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/
Suspense/14 anos) Todos os dias - 
18:45h  -Dublado
Uma mulher é assassinada e fica 
presa em um ciclo vicioso entre 
vida e morte. Ela deve resolver o 
mistério de seu próprio assassina-
to, ressucitando várias vezes até 
descobrir quem foi o responsável 
pelo crime. Só quando ela com-
preender o que causou sua morte, 
pode conseguir escapar de seu 
destino trágico.

Blade Runnner 2049 
(Duração 2:43th / Ficção Científica/
Suspense) Todos os dias (exceto 
31/10)- 20:30h Legendado 3D
Trinta anos após os acontecimen-
tos do primeiro filme, a humani-
dade está novamente ameaçada, e 
dessa vez o perigo pode ser ainda 
maior. Isso porque o novato oficial 
K (Ryan Gosling), desenterrou um 
terrível segredo que tem o poten-
cial de mergulhar a sociedade no 
completo caos. A descoberta acaba 
levando-o a uma busca frenética 
por Rick Deckard (Harrison Ford), 
desaparecido há 30 anos.

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 
18:15h - Dublado

A Morte te dá Parabéns
(2D) (Duração 1:36min/ Terror/
Suspense/14 anos) Todos os dias - 
16h, 21h  -Dublado

Cena do filme A Morte te dá Parabéns

Cena do filme Thor Ragnarok

Cena do filme  Tempestade Planeta em Fúria Cena do filme As Aventuras do Capitão Cueca

Programação válida de 26/10/2017 a 
01/11/2017. 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 

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 
13:45h, 18:45h - Dublado
O travesso Pica-Pau está metido em 
mais uma de suas insanas brigas 
por território. Os inimigos da vez 
são o vigarista Lance Walters (Ti-
mothy Omundson) e sua namorada 
Vanessa (Thaila Ayala). Precisando 
de dinheiro, eles estão determina-
dos a construir uma extravagante 
mansão na floresta e lucrar com 
sua venda, mas Pica-Pau também 
mora no terreno e não pretende 
deixá-los em paz.

Tempestade: Planeta em 
Fúria
(2D) (Duração 1:49min/ /Ficção 
Científica) Todos os dias - 16:15h,  
21:15h - Dublado - 
Uma forte nevasca em pleno 
deserto no Afeganistão e altíssi-
mas temperaturas em Hong Kong 
matam centenas de pessoas. O 
engenheiro Jake Lawson (Gerard 
Butler) é então convocado para 
descobrir o que está acontecendo 
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