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Opinião da Gazeta
A ilusão do Plano  Diretor

Neste momento em que Câma-
ra Municipal está revisando Plano 
Diretor (PD)  que foi apresentado 
pelo Complam, muita coisa pode 
ser discutida ainda. A começar 
pela própria utilidade dos planos 
diretores, já que na grande maioria 
das vezes tendem a servir apenas 
como uma cortina de fumaça tec-
nicista para escamotear as práti-
cas  de planejamento que servem 
exclusivamente aos interesses de 
alguns.

Os “processos participativos” 
são muitas vezes puro jogo de 
cena, e muito pouco do que os pla-
nos estabelecem se aplica.

Planos Diretores deveriam ser 
“o” grande instrumento para frear 
a voracidade do mercado imobiliá-
rio que muitas vezes desfiguram as 
cidades. Mas, se planos diretores 
podem estabelecer princípios e al-
gumas regras, o que vai realmente 

disciplinar o mercado é a Lei de 
Zoneamento, que formalmente 
corre em paralelo ao PD.

Aliás, é ruim associar um PD 
unicamente à tarefa do controle 
do mercado, pois seu papel mais 
interessante seria o de definir 
“como” uma cidade pode e deve 
crescer, ou seja, quais os princí-
pios políticos que devem nortear 
as dinâmicas econômicas, os inves-
timentos em infraestrutura, o mo-
delo de mobilidade, por exemplo.

 Hoje está em discussão mais 
de 70 emendas para acomodar in-
teresses. Quem entende e deveria 
realmente discutir o assunto, se 
esconde atrás de muros com medo 
de represálias.

Para a edição de hoje, busca-
mos vários profissionais da área de 
engenharia e arquitetura: ninguém 
quis se manifestar abertamente, 
mas todos tinham críticas sobre a 

desfiguração da cidade e a especu-
lação imobiliária, que devem verti-
calizar ainda mais a paisagem.

No entanto, Bento vai na con-
tramão de grandes cidades como 
Porto Alegre, que já trabalham 
com planos mais horizontais, res-
peitando uma tendência da arqui-
tetura pós-moderna, a qual de-
fende que as cidades são para as 
pessoas, e não para os carros.

Estimativas do IBGE apontam 
que a população nacional irá es-
tagnar até 2050, devido ao alto 
controle de natalidade, e não será 
diferente aqui, porque dificilmen-
te os 117 mil habitantes chegarão 
a 200 mil em trinta anos.

O futuro prevê, provavelmen-
te edifícios vazios e a chegada da 
água poluída pelos despejos de 
efluentes de fábricas, como acon-
teceu em agosto.
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A greve dos professores esta-
duais do Rio Grande do Sul foi en-
cerrada por voto da maioria na as-
sembleia da categoria realizada na 
sexta-feira (8). Após mais de dois 
meses de paralisação, os professo-
res e funcionários de escolas esta-
duais retornaram às atividades nesta 
segunda-feira (11).

A diretora do 12º núcleo do 
Cpers/Sindicato (Sindicato dos Pro-
fessores do RS), com sede em Ben-
to Gonçalves, Juçara Fátima Borges, 
diz que o término da greve foi uma 
estratégia da categoria. “A mobili-
zação continua, e a decisã ode en-
cerrar a greve foi uma estratégia de 
luta, um recuo para reagrupar forças 
e desenhar estratégias. A categoria 
optou por recuar e depois seguir na 
luta”, diz.

Quando perguntada sobre o 
que a categoria dos professores ha-
via conquistado com a greve, Juçara 
se mostrou satisfeita com a ação do 
Cpers. “Conseguimos barrar alguns 
projetos que tiravam os direitos 
dos servidores, mas infelizmente 
não conseguimos conquistar o pa-
gamento em dia do salário e nem o 
13º”, lamenta.

Ainda de acordo com Juçara, 
ainda existe a possibilidade de não 
começar o ano letivo. “O governo 
está anunciando que vai querer fe-

Greve dos professores termina, mas não estão descartadas novas paralizações
Diretora do núcleo do Cpers de Bento, diz que ano letivo de 2018 corre risco de não começar

char 2 mil turmas no próximo ano. 
Se isso acontecer haverá sobra de 
professores e contratos. Isso é mui-
to grave. Pode acontecer ainda de 
não iniciarmos o ano letivo”, afir-
ma.

Juçara disse ainda que cada es-
cola que aderiu a paralização deve 
fazer o próprio calendário de recu-
peração dos dias perdidos.

O fim da greve
Durante a manhã de sexta, o 

conselho do CPERS, sindicato que 
representa a categoria, já havia 
deliberado pelo fim da greve. “A 
suspensão da greve não é neces-
sariamente a suspensão da luta”, 
disse a vice-presidente do sindica-
to, Solange Carvalho. Segundo ela, 
o conselho também estabeleceu 
um calendário de atividades, com 
ações previstas para se posicionar 
contra medidas do governo, como 
o escalonamento dos pagamentos, 
o parcelamento de 13º, a reestrutu-
ração do IPE, entre outras.

No entendimento de Solange, 
o governo está intransigente. “Pre-
cisamos readequar o movimento”, 
apontou ela. Cerca de 3 mil profes-
sores e funcionários ainda estavam 
em greve, iniciada no dia 5 de se-
tembro, segundo o sindicato, que 
conta com 85 mil associados. A gre-

ve chegou a ter 7 mil adesões.
Segundo a Secretaria Estadual 

de Educação, 17 escolas estavam to-
talmente paralisadas, e 311 parcial-
mente, totalizando menos de 1% de 
um total de 2.545 de instituições.

Históricos da greve
Inicialmente, a ideia do CPERS 

era encerrar a greve quando os sa-
lários fossem quitados. Até o mês de 
setembro, o governo parcelava os 
vencimentos dos servidores, medida 
que foi modificada quando o escalo-
namento por valores foi instituído.

Porém, a entidade reagiu após o 
Piratini informar que cortaria o pon-
to dos grevistas e obteve uma limi-
nar na Justiça proibindo a medida. A 
greve então seguiu.

Pouco antes de o movimento 
completar seu primeiro mês, a Se-
cretaria Estadual de Educação anun-
ciou que substituiria os servidores 
paralisados com contratos emergen-
ciais para conseguir cumprir o ano 
letivo. A categoria reagiu, e o con-
flito se acirrou, com a continuidade 
da greve.

O governo do estado ainda 
orientou a transferência de alunos 
para escolas que não tivessem ade-
rido à greve, e também solicitou que 
professores aposentados voltassem 
à sala de aula como voluntários, em 

Após mais de dois meses de paralisação, os professores e funcionários de escolas 
estaduais retornaram às atividades nesta segunda-feira (11)

tentativas de amenizar os efeitos da 
paralisação.

Em novembro, o governo enca-
minhou proposta aos professores, 
em uma tentativa para encerrar a 

greve, mas assembleia posterior de-
cidiu pela permanência, ao contrário 
do decidido pelo conselho do sindi-
cato na ocasião, que havia delibera-
do pelo fim da greve.



Jornal Gazeta - terça-feira, 12 de Dezembro de 201704 geral

A Vinícola Aurora acaba de re-
ceber o Prêmio Mérito Lojista 2017 
na categoria fornecedor de Suco de 
Uva, um reconhecimento do varejo 
gaúcho pela excelência dos produ-
tos que leva às lojas.

O Prêmio Mérito Lojista é pro-
movido pela Federação das Câma-
ras de Dirigentes Lojistas do Rio 
Grande do Sul em parceria com as 
Câmaras de Dirigentes Lojistas de 
todo o Estado e neste ano chega à 
30ª edição.  

Os premiados, em diferentes 
categorias, são escolhidos a partir 
de uma pesquisa que a Federação 
realiza junto aos seus associados 
para identificar as empresas que 
obtiveram destaque no ano pela 
qualidade dos serviços e produtos 
fornecidos ao Varejo. O evento de 
premiação ocorreu na noite desta 
quinta-feira (dia 7), no Hotel Plaza 
São Rafael, em Porto Alegre.

Sílvio Santos, gerente de ven-
das da Vinícola Aurora, foi quem 
recebeu o prêmio para a maior vi-
nícola do Brasil.

Vinícola Aurora recebe o Prêmio Mérito Lojista 2017 
de fornecedora de excelência em suco de uva

Sílvio Santos, gerente de vendas da 
Vinícola Aurora, e Fernando Luis Pa-

laoro, 1° Vide-Presidente da FCDL-RS
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Código de Trânsito Brasileiro já previa a inspeção veicular, mas agora regulamentou a lei

O Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) publicou na sexta-feira (8) as 
regras do programa de inspeção técnica 
veicular, que será obrigatório em todo o 
território nacional até 31 de dezembro 
de 2019.

 De acordo com a resolução nº 716, 
a vistoria irá verificar as condições de 
segurança e de emissões de poluentes 
dos veículos em circulação no país e 
vale para veículos com mais de 3 anos 
rodados ou comerciais e frota de em-
presas. Pelas regras, a inspeção será 
obrigatória a cada 2 anos e sem ela, não 
será possível fazer o licenciamento. O 
valor sendo determinado por cada De-
tran.

 Veículos com defeito grave nos 
freios, pneus e equipamentos serão re-
provados, assim como os que emitem 
mais poluentes, barulho acima do per-
mitido e tenham acessórios proibidos. 

Inspeção veicular será obrigatória 
no Brasil em 2019

A cada ano serão acrescentadas novas 
exigências para a emissão do certifica-
do. 

A medida começa a valer em 2018, 

quando cada Detran deverá apresentar 
um cronograma para a implantação. O 
limite para a adesão do programa é 31 
de dezembro de 2019.

Valor?
Não define quanto irá custar. Cada De-
tran terá um custo definido, aplicado a 
todos os municípios no mesmo estado. 
A quem e como se aplica?
Veículos com mais de 3 anos rodados 
ou comerciais e frota de empresas. 
Veículos particulares novos, de até 7 
lugares- isentos nos primeiros 3 anos 
de vida, desde que não tenham modi-
ficações e não se envolvam em aciden-
tes com danos médios ou graves. Para 
os de propriedade de empresas (pes-
soa jurídica)- isentos nos 2 primeiros 
anos. A inspeção será a cada 6 meses 
para veículos de transporte escolar e 
a cada ano para os de transporte in-
ternacional de cargas ou passageiros. 
Modelos de coleção ou de uso militar 
estão isentos.
Quando começa?

O que diz a Resolução nº 716
 A partir de julho de 2018 cada Detran 
apresentará um cronograma, que deverá 
ser cumprido até o final de 2019.
Quais são as exigências?
Primeiro ano: serão reprovados veículos 
com “defeito muito grave” em qualquer 
lugar, “defeito grave” nos freios, pneus, 
rodas ou “equipamentos obrigatórios”. A 
resolução não identifica quais são esses 
equipamentos. Também não passarão mo-
delos que emitem mais poluentes e barul-
ho do que o permitido ou que estejam uti-
lizando equipamentos proibidos. Nos anos 
seguintes, as exigências ficarão maiores. 
A partir do segundo ano de operação do 
programa, “defeito grave” na direção tam-
bém será suficiente para a reprovação. 
Já no terceiro ano, não receberão o cer-
tificado de inspeção todos os veículos que 
apresentarem defeito muito grave ou grave 
para os itens de segurança, ou não aten-

derem os requisitos de emissão de 
poluentes e ruídos. Todos os “defeitos 
leves” serão registrado no documento. 
Caso o mesmo problema leve se repi-
ta na próxima inspeção, ele passará a 
ser considerado grave.
E no caso de reprovação?
O proprietário do veículo será comu-
nicado dos defeitos e deverá fazer os 
reparos necessários. Depois disso, 
ele deverá se apresentar para uma 
nova inspeção. Sem inspeção, sem 
licenciamento A inspeção veicular já 
estava prevista no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), só não tinha regula-
mentação. O não cumprimento da lei 
será considerado infração grave, com 
multa de R$ 195,23 e retenção do 
veículo. Sem a vistoria também não 
será possível fazer o licenciamento 
do carro.

Na manhã desta sexta-feira, dia 
8, foi realizada a assinatura dos con-
vênios de 25 projetos contemplados 
pelo Edital 01/2017 do Fundo Munici-
pal de Cultura que serão executados 
no ano de 2018. Vários segmentos 
artísticos como teatro, dança, músi-
ca, artes visuais, audiovisual e tradi-
cionalismo estão entre as áreas que 
receberão o recurso totalizando um 
investimento de R$ 682.758,11 na 
área cultural do município de Bento 
Gonçalves.

Segundo o Secretário da Cultura 
e presidente da Fundação Casa das 
Artes, Evandro Soares, os projetos 
contemplados refletem a promoção, 
o reconhecimento e a valorização da 
produção cultural local. Para ele, “o 
Fundo Municipal de Cultura permite 
aos proponentes meios de produção, 
difusão e fruição de suas manifesta-
ções artísticas. Assim, ficamos felizes 

Na noite de sexta-feira, dia 8 de 
dezembro, em Porto Alegre, a Escola 
Municipal de Ensino Médio Alfredo 
Aveline ganhou o 2º lugar no 5º Prê-
mio RBS de Educação que tem o pro-
pósito de reconhecer e disseminar 
práticas de ensino à leitura entre os 
educadores nas escolas públicas e pri-
vadas do Ensino Básico no Rio Grande 
do Sul.

Neste ano, o educandário inscre-
veu o projeto multicultural ˜Vinicius 
e eles”, baseado na vida e na obra do 
poeta Vinicius de Moraes. A culminân-
cia das atividades aconteceu no  dia 
1º de julho,  na Fundação Casa das Ar-
tes e contou com apresentações  de 
sonetos, músicas, danças, teatros e 
obras plásticas como um busto, pai-
néis e lembranças aos espectadores, 
baseadas nas obras mais importantes 
do autor. Em torno de 500 estudantes 

Assinado convênio dos 25
projetos aprovados pelo Fundo 
Municipal de Cultura
Vários segmentos artísticos como teatro, dança, 
música, artes visuais, audiovisual e tradicionalismo 
estão entre as áreas que receberão o recurso

por ampliar os mecanismos de parti-
cipação social, formação de plateias 
e a salvaguarda do patrimônio e da 
memória cultural”.

O presidente do Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural, Leandro 
Magnaguagno, ressalta “que o traba-
lho do conselho é ir além da aprova-
ção dos projetos culturais. O órgão 
exerce uma responsabilidade plena 
no exercício da cidadania cultural, 
respeitanto suas diferenças e lingua-
gens.”

Rafael Rigo Vignatti, proponente 
do projeto “Blackbirds 21 anos”, enfa-
tiza que “o Fundo Municipal de Cultu-
ra, para nós da classe artística, é uma 
ferramenta importante no sentido de 
poder viabilizar uma série de ações 
e atividades que possibilitem desen-
volver nosso trabalho e retribuir para 
a comunidade produtos culturais de 
qualidade”.

Matronas - Silvio Henrique Klima
Sábado Mágico - Ademar Urnau
CD Vale dos Vinhedos - Florindo Por-
taluppi
DVD Jeverson Carelli e Grupo Identi-
dade - Jeverson Carelli
Tão longe do começo - Kelvin Somensi 
Alves
O Belo Ignorado - Fabio Valenti Pos-
samai
Festival de Coros Vale dos Vinhedos - 
Geraldo Farina
Block Party - Pedro Ramon Festa
Jardim das Delícias - Débora Pioner 
de Lima
Ameaça ao Futuro da nossa Paisagem 
Rural - Emile Dalla Senta
Canarinhos de Bento - Amarildo Pedro 
Orso
Trebbiano - Gabriel Ambrosi Rodrigues
Coolture Trip - Bruna de Lima Ferreira

Ópera Subterrânea - Douglas Ceccag-
no
Dançarte L’América - L’América Shop-
ping
Ernani Cousandier 50 anos - A Máqui-
na está grávida - Ernani Cousandier
Faces da Mulher na Região Colonial - 
Maria Cristina Filippon
Envelhesendo - Renata Zanchettin
Escola Canta - Julio Andrei Machado 
da Cruz
Feito à mão - Fernanda Tomasi
Blackbirds 21 anos - Rafael Rigo Vig-
natti
Para além do Verbo - Vinícius Antonio 
Machado Nardi
Lá na casa da minha avó - Majola Pro 
vídeo
Maratona urbana - Willian Saratre Ba-
llestrin
Tertúlia 2018 - Angelita Castagna

Projetos culturais contemplados

Escola de Bento fica em 2º lugar 
em prêmio promovido pela RBS

participaram do projeto que realiza-
ram apresentações na 32ª Feira do Li-
vro de Bento Gonçalves e integraram 
a programação oficial da 63ª Feira do 
Livro de Porto Alegre.

A diretora da escola, Marinês Tu-
melero, destacou a alegria e o reco-
nhecimento de ter recebido o prêmio: 
“Para nós é motivo de orgulho e de 
ainda mais responsabilidade de con-
tinuarmos construindo uma educação 
pública de qualidade. Tenho grande 
estima pela equipe de professores 
que coordenaram o projeto ‘Vinícius 
e eles’ e mais orgulho ainda de nos-
sos maravilhosos alunos que alçaram 
um voo mais alto do que o planejado. 
Agradeço a todos que votaram em 
nosso projeto e também à filha de Vi-
nícius de Moraes que esteve presente 
durante a caminhada com a comuni-
dade do Alfredo Aveline”.

O educandário inscreveu o projeto multicultural 
˜Vinicius e eles”, baseado na vida e na obra do 
poeta Vinicius de Moraes
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182- Marcos Barbosa e Rafael Pas-
qualotto
181-  Eduardo Vírissimo e Volnei Cris-
tofoli
180- Eduardo Vírissimo
179- Gustavo Sperotto
178-Rafael Pasqualotto 
177- Marcos Barbosa 
176- Rafael Pasualotto
175- Rafael Pasqualotto co-autores: 
Marcos Barbosa, Gustavo Sperotto, 
Volnei Cristófoli, Neri Mazzochin, 
Eduardo Virissimo
174-Gustavo Sperotto
173- (emenda não está disponível no 
site da Câmara)
172-Agostinho Petroli
171-Agostinho Petroli 
170-Eduardo Virissimo
169- Eduardo Virissimo 
168- Eduardo Virissimo 
167- Rafael Pasqualotto 
166-Moacir Camerini e Agostinho Pe-
troli
165-Marcos Barbosa, Sidinei da Sil-
va, Neri Mazzochin, Volnei Christófo-
li, Moisés Scussel, Gilmar Pessutto, 
Eduardo Viríssimo, Paulo R. Cavalli, 
Gustavo Sperotto, Rafael Pasqua-

lotto, Valdemir Marini, Jocelito Tonietto, 
Gilmar Pessutto.
164- Volnei Cristófoli
163 - Marcos Barbosa
160 a 162 - Rafael Pasqualotto
159- Gustavo Sperotto e Rafael Pasqua-
lotto
147 a 158 -Eduardo Viríssimo
146 - Idasir dos Santos
145 - Moacir Camerini e Agostinho Pe-
troli
144 - Moacir Camerini
132 a 143 - Eduardo Virissimo
131- Vereador Neri Mazzochin, Vereador 
Volnei Christofoli,  Vereador Rafael Pas-
qualotto,  Vereador Marcos Barbosa
130 - Eduardo Virissimo, Moacir Came-
rini, Valdemir Marini, Paulo Roberto Ca-
valli, Anderson Zanella, Jocelito Tonietto, 
Agostinho Petroli, Gustavo Sperotto, 
Leocir Lerin, Moises Scussel, Gilmar 
Pessutto, Idasir dos Santos, Rafael Pas-
qualotto, Neri Mazzochin, Marcos Barbo-
sa, Volnei Cristófoli, Sidnei da Silva
129 - Marcos Barbosa, Rafael Pasqua-
lotto, Gustavo Sperotto, Eduardo Viris-
simo, Neri Mazzochin, Volnei Christofoli
124 a 128 - Marcos Barbosa
123 - Vereador Moisés Scussel Neto, 

Vereador Gustavo Sperotto, Vereador 
Rafael Pasqualotto, Vereador Marcos 
Barbosa, Jocelito Tonietto
122 - Vereador Rafael Pasqualotto, 
Vereador Marcos Barbosa Neri Maz-
zochin, Eduardo Virissimo, Gustavo 
Sperotto, Volnei Cristófoli
121 - Vereador Rafael Pasqualotto
120 - Vereador Rafael Pasqualotto
119 - Vereador Neri Mazzochin, Verea-
dor Volnei Christofoli,  Vereador Rafael 
Pasqualotto, Vereador Marcos Bar-
bosa, Vereador Eduardo Verissimo, 
Vereador Volnei Christofoli, Vereador 
Neri Mazzochin
117 - Vereador Neri Mazzochin, Verea-
dor Volnei Christofoli,  Vereador Rafael 
Pasqualotto, Vereador Marcos Barbo-
sa, Vereador Eduardo Verissimo
116 - Vereador Gilmar Pessutto
115 - Vereador Neri Mazzochin
114 - Neri Mazzochin
113 - Neri Mazzochin
112 - Vereador Marcos Barbosa
111 - 
110 - Vereador Anderson Zanell
109 - Gilmar Pessutto
108 - Gilmar Pessutto
107 - Vereador Anderson Zanella

Emendas na Câmara

O novo Plano Diretor de Bento 
Gonçalves será novamente tema de 
audiência pública na próxima quinta-
-feira (14), na Câmara de Vereadores. 
Com mais de 70 emendas propostas 
pelos parlamentares, que visam mo-
dificar o projeto apresentado na me-
tade do ano pelo Conselho Municipal 
de Planejamento (Complan), a revisão 
foi alvo de críticas depois de permitir 
a construção de mais pavimentos em 
bairros residenciais.

O atual Plano foi elaborado em 
2006 e a revisão está prevista no Esta-
tuto das Cidades, que determina a rea-
valiação a cada dez anos. O novo plano 
que está em debate custou R$ 185 mil 
aos cofres do poder público municipal 
e foi elaborado pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Desenvolvido pela instituição, o 
plano abrange edificações com 16 pa-
vimentos em três zonas: a ZC1 (Zona 
Central Principal), Zona Central Se-
cundária (São Roque) e ZOI 1 (Zona de 
ocupação intensiva).  A alegação técni-
ca para a permissão é de que as cons-
truções terão um recuo frontal que 
irá gerar menos impacto. No entanto, 
segundo o documento disponibilizado 
no site do IPURB, no anexo 8, que dis-
pões sobre os padrões espaciais(http://
ipurb.bentogoncalves.rs.gov.br/uplo-
ads/downloads/PD_Anexo_8.0_PR_
Padr%C3%A3o_Espacial_-_%C3%81rea_

Depois de mais de 70 emendas dos vereadores, vai para aprovação 
instalação de indústrias na bacia de captação e prédios sem recuo
Audiência pública na quinta-feira vai tratar novamente da revisão do Plano Diretor

Urbana_.pdf), o recuo de frente está 
com um traço. O mínimo necessário 
seria de 4 metros da base.

Na Câmara desde
novembro

A revisão do Plano Diretor está 
tramitando na Câmara de Vereado-
res desde novembro e os vereadores 
apresentaram mais de setenta emen-
das, a grande maioria de autoria do 
vereador Eduardo Virissimo (PP). A úl-
tima emenda, até o fechamento desta 
edição, foi entregue pelos vereadores 
Marcos Barbosa e Rafael Pasqualotto, 
na sexta-feira (08).

Como era e como pode 
ficar

Edificações em becos
Torna-se praticamente inviável a 

construção de prédios em becos prin-
cipalmente de 16 andares, pois quan-
to mais alto, mais recuo de terreno é 
necessário.

Vale dos Vinhedos
O Plano vai reduzir o perímetro 

urbano do Vale dos Vinhedos para 
evitar o avanço da área urbana para a 
rural (retornando ao que era permiti-
do em 2006). O Arroio Pedrinho será 
o divisor físico.

Indústrias na bacia de captação
Um assunto que passou desper-

cebido no Plano foi a permissão de 

que indústrias se instalem próximo à 
bacia de captação de água do Barracão. 
O Complam permitiu a instalação, des-
de que ocorra a compensação ambien-
tal nesta área. A zona que será afetada 
compreende à Bento Gonçalves, mas 
faz divisa com o município de Farrou-
pilha, onde já existem indústrias.

Edifícios de 16 andares
Uma das maiores polêmicas é so-

bre a construção de edifícios nas ruas 
Salgado Filho e Parnaíba, no bairro São 
Bento. Atualmente, a área é residen-
cial.

O executivo entregou um texto 
que não vai permitir construção de edi-
fícios no bairro, embora seja permitido 
até 11,80 metros de altura em obras 
voltadas para atividades ligadas ao tu-
rismo e gastronomia. O Ipurb ressalta 
que “esse limitador atinge a maioria 
das ruas do Bairro e principalmente 
o conhecido ‘Corredor Gastronômico’ 
(formado pela Rua Herny Hugo Dreyer 
e Avenida Planalto). Atualmente já exis-
tem no bairro algumas edificações com 
essa configuração” .

O plano ainda permite edifícios de 
16 pavimentos no Centro, na Cidade 
Alta, no Juventude, no Botafogo, no 
Humaitá, na Licorsul e no bairro Uni-
versitário, que antes só poderiam ter 
obras de até, no máximo, 14 andares. 
Em 2006, era exigido um estudo de im-

pacto de vizinhança para todas as ati-
vidades, que não é previsto no novo 
plano, a não ser em atividades de uso 
especial, como shoppings, casas no-
turnas e restaurantes.

Uma das emendas (a 165) trata 
justamente do chamado Corredor Gas-
tronômico, que corresponde a uma 
zona que faz um “L” nas ruas Hugo 
Henry Dreher e Avenida Planalto. Pelo 
projeto atual, são permitidos dois pa-
vimentos. A emenda visa aumentar de 
2 para 6 pavimentos (podendo chegar 
a 8). A justificativa, de autoria dos ve-
readores Marcos Barbossa, Sidinei da 
Silva, Neri Mazzochin, Volnei Christó-
foli, Moisés Scussel, Gilmar Pessutto, 
Eduardo Viríssimo, Paulo R. Cavalli, 
Gustavo Sperotto, Rafael Pasqualotto, 
Valdemir Marini, Jocelito Tonietto e 
Gilmar Pessutto é que a UFRGS havia 
sugerido inicialmente 10 pavimentos 
no local.

“Entretanto, o Com-
plan, atendendo um pedido da 
AMOBENTO(Associação de Moradores 
do Bairro São Bento) diminuiu para 2 
pavimentos no Bairro, com exceção 
da Zona Gastronômica Turística (ZGT), 
que ficou com 03 pavimentos ou 12 
metros (com o fator de ajuste)”. Além 
disso, alega que o bairro São Bento 
possui infraestrutura para comportar 
16 pavimentos e que não ocupar a Rua 
Planalto (sic) “é desperdiçar dinheiro 
público”. Por fim, a emenda relata que  
“com dificuldades cada vez maiores, 
empresários estão fugindo de Bento 
Gonçalves para construir seus empre-
endimentos em cidades vizinhas”. Ou 
seja, não permitir a construção “é ren-
da, emprego e desenvolvimento indo 
embora do Município”.

AEARV manifestou-se em 
novembro

A Associação dos Engenheiros 

e Arquitetos da Região dos Vinhedos 
(AEARV) – entidade representativa da 
classe para 20 municípios da região 
manifestou-se em novembro sobre o 
plano, a partir de um ponto de vista 
técnico e profissional. Entre as prin-
cipais sugestões apontadas pela enti-
dade, ao longo de diversas sessões de 
debate, estão as de que o COMPLAN 
fosse um órgão deliberativo e repre-
sentado por 18 membros (1/3 do setor 
público, 1/3 de entidades de cunho 
técnico e 1/3 de entidades represen-
tativas da comunidade); que não hou-
vesse aumento do perímetro urbano e 
que fosse mantida a proposta original 
da UFRGS pela inclusão da análise da 
qualidade espacial.

É ela que auxilia numa maior 
qualidade de vida à população, já que 
prioriza uma correlação amistosa en-
tre espaço público e edificações, com 
amplas oportunidades de interação 
social e vida pública nas ruas. Outros 
temas debatidos foram as Zonas Resi-
denciais Restritas e o Corredor Gastro-
nômico.

Na visão da AEARV, o Plano Dire-
tor atende à sociedade como um todo, 
incluindo a construção civil, e demais 
setores. Por isso, o ideal seria o con-
senso acerca de um Plano Diretor mais 
qualitativo, como constava na propos-
ta feita pela UFRGS, gerando maior 
qualificação geral das edificações e do 
ambiente.

“O resultado apresentado até o 
momento pode ser considerado como 
o encaminhamento inicial de um futu-
ro Plano Diretor que mantêm os direi-
tos do plano atual, dá mais liberdade 
e é mais atualizado com a realidade 
atual do município, porém não resul-
tará em acréscimo de qualidade muito 
significativo para a sociedade/cidade”, 
avaliou a presidente da entidade, Da-
niele Artini Gujel Capellari.
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O setor supermercadista gaú-
cho está projetando um crescimen-
to pequeno de vendas de Natal e 
Ano-Novo, em um percentual de 
3,5%. Está taxa está relacionada  ao 
cenário de lenta recuperação da 
economia. O crescimento de ven-
das é puxado sobretudo pela co-
mercialização de produtos típicos 
para as festas de fim de ano nos 
dias imediatamente anteriores aos 
dois eventos – as tradicionais ven-
das de última hora.

O levantamento é Instituto 
Segmento Pesquisas a pedido da 
Associação Gaúcha de Supermer-
cados (Agas), que ouviu 20 super-
mercadistas e 200 consumidores 
de ambos os sexos e de diferentes 
classes sociais e faixas etárias em 
todo o Rio Grande do Sul. A pes-
quisa, que indica uma pequena re-
tomada do crescimento de vendas 
para o setor, aponta ainda que os 
preços de produtos típicos para as 
festas estão em média 1,6% mais 
caros que no ano passado, índice 
abaixo da inflação brasileira no pe-
ríodo.

Segundo o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, a pesquisa 
mostra um cenário de otimismo 
dos supermercadistas.

“O crescimento físico das ven-
das será maior que o crescimento 
financeiro, mostrando que o con-
sumidor está muito atento aos pre-
ços, e ao mesmo tempo buscando 
incrementar a sua ceia. Nossos in-
dicadores mostram que o gaúcho 
dá importância semelhante o Natal 
e ao Ano-Novo, mas as vendas cer-
tamente vão se concentrar majori-
tariamente na última hora”, anteci-
pa o dirigente. De acordo com ele, 
80% dos supermercadistas ouvidos 
pelo Instituto Segmento vão fazer 
algum tipo de promoção no perío-
do de festas.

Comodidade e
conveniência são trunfos 
do setor

Assim como nos últimos anos, 
a pesquisa do Instituto Segmento 
mostra que o consumidor gaúcho 
aposta no supermercado como lo-
cal prioritário para adquirir itens 
para as festas. Com relação à com-
pra de alimentos e bebidas para as 
festas, 92,3% dos gaúchos preferem 
adquirir estes itens em lojas de su-
permercados.

O estudo da Segmento mostra 
ainda que as famílias gaúchas vão 
gastar em média R$ 451,38 em 
alimentos para as festas. Segundo 
estimativas da Agas, o setor super-
mercadista gaúcho vai absorver 
cerca de R$ 2,6 bilhões dos cerca 
de R$ 13 bilhões (ou 20%) a serem 
injetados na economia gaúcha 
pelo 13º salário. Somente as aves, 
os brinquedos e as carnes suínas 
tiveram aumento de preços supe-
rior a 3% em relação a 2016. Na 
ceia natalina, o produto apontado 
pelos gaúchos como aquele que 
não pode faltar é o peru/chester, 
enquanto no Réveillon a lentilha 
retomou a liderança que havia per-
dido para o espumante em 2016, 

Supermercados gaúchos esperam 
crescimento de 3,5% nas vendas de 
Natal e Ano-Novo
18% dos gaúchos pretendem comprar presentes nas lojas do setor

embora seja uma disputa acirrada 
(tabela 1).

O crescimento dos
produtos mais tradicio-
nais

Indispensável nas comemo-
rações do Ano-Novo, a venda de 
espumantes terá crescimento de 
3,1%, com a comercialização de 
5 milhões de garrafas – 95% delas 
produzidas na Serra Gaúcha. Os pa-
netones devem ter crescimento de 
3,5%, e a expectativa é de venda de 
cerca de 4 milhões de unidades. A 
comercialização de panetones in-
dustrializados novamente será bem 
maior que a de produtos artesanais, 
em função dos altos custos de pro-
dução com mão de obra e energia. 
A crescente concorrência no seg-
mento de aves beneficiará os con-
sumidores na compra, já que terão 
diversas opções de marcas, tempe-
ros e preços. Ao todo, 850 mil aves 
(2,7 mil toneladas) serão comercia-
lizadas pelo setor (tabela 3).

Com relação ao local preferido 
para a compra de presentes, os su-
permercados aparecem em quarto 
lugar na predileção dos consumi-
dores, atrás de shoppings, lojas de 
departamentos e lojas de roupas. 
Ao todo, 18% dos gaúchos preten-
dem comprar presentes nas lojas 
do setor.

Consumidores querem 
pagar à vista 

O receio do endividamento 
pode ser mensurado pela forma 

com que os gaúchos pretendem 
efetuar suas compras de fim de ano. 
De acordo com o Instituto Segmen-
to, os pagamentos à vista mais uma 
vez serão majoritários, a exemplo 
do ano passado, com 55,5% que 
preferem comprar à vista diante de 
44,5% à prazo. 

Representatividade das 
festas

A pesquisa do Instituto Seg-
mento mostra que, neste ano, os 
produtos típicos de Natal e Ano-No-
vo vão representar em média 15,5% 
das vendas do setor em dezembro.

Vagas temporárias
 A abertura de postos de tra-

balho em 2017 será semelhante ao 
mesmo período do ano passado. 
O Instituto Segmento apurou que 
30% dos supermercadistas ouvidos 
indicaram que farão contratações 
de temporários para o período de 
fim de ano. Ao todo, serão criadas 
3 mil vagas de trabalho temporário 
no setor para o período de Natal, 
Ano-Novo e veraneio. 

Entraves para o
crescimento 

Perguntados sobre as maio-
res dificuldades para que o setor 
cresça, os empresários do ramo de 
autosserviço apontaram a carga tri-
butária/ impostos altos (50%) como 
o principal entrave do setor. Manter 
os preços abaixo da concorrência 
(15%) é o segundo problema mais 
apontado pelos supermercadistas.

 Cerca de 1,9 milhão de con-
tribuintes que declararam Imposto 
de Renda neste ano vão receber di-
nheiro do Fisco. A Receita Federal 
abriu na sexta-feira (08) a consulta 
ao sétimo e último lote de restitui-
ção do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) 2017.

Ao todo, serão desembolsados 
R$ 2,88 bilhões. A Receita também 
pagará R$ 231,4 milhões a 141,4 
mil contribuintes que fizeram a de-
claração entre 2008 e 2016, mas es-
tavam na malha fina. Considerando 
os lotes residuais e o pagamento 
de 2016, o total gasto com as res-
tituições chegará a R$ 3,11 bilhões 
para 2.038.984 contribuintes.

A lista com os nomes está dis-
ponível no site da Receita na inter-
net, e também pelo número de te-
lefone 146. O crédito bancário será 
feito em 15 de dezembro. As res-
tituições terão correção de 6,19%, 
para o lote de 2017, a 100,48% para 
o lote de 2008. Em todos os casos, 
os índices têm como base a taxa 
Selic (juros básicos da economia) 
acumulada entre a data de entrega 
da declaração até este mês.

O dinheiro será depositado nas 
contas informadas na declaração. 

Consulta ao último lote de
restituição do Imposto de Renda 
de 2017 já está aberta
O crédito bancário será feito em 15 de dezembro

O contribuinte que não receber 
a restituição deverá ir a qualquer 
agência do Banco do Brasil ou ligar 
para os telefones 4004-0001 (capi-
tais), 0800-729-0001 (demais loca-
lidades) e 0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para deficientes 
auditivos) para ter acesso ao paga-
mento.

Quem ainda não recebeu a 
restituição e está fora do lote de 
dezembro caiu na malha fina. Nes-
se caso, os contribuintes devem 
consultar o Centro Virtual de Aten-
dimento da Receita (e-CAC) para 
descobrir a irregularidade, erro ou 
omissão que impede o ressarcimen-
to. Segundo o Fisco, 747 mil decla-
rações do IRPF 2017 ficaram retidas 
por causa de inconsistências nas 
informações prestadas. A quantida-
de corresponde a 2,46% do total de 
30.433.157 documentos entregues 
neste ano.

A restituição ficará disponível 
durante um ano. Se o resgate não 
for feito no prazo, a solicitação 
deverá ser feita por meio do for-
mulário eletrônico – pedido de pa-
gamento de restituição, ou direta-
mente no e-CAC, no serviço extrato 
de processamento.

 Receita também pagará R$ 231,4 milhões a 141,4 mil contribuintes que fizeram a 
declaração entre 2008 e 2016, mas estavam na malha fina

O que não pode faltar no Natal          O que não pode faltar no Ano-Novo
Peru/Chester/Pernil          64,4%           Lentilha                                25,3%
Panetone                            5,4%           Espumante                           21,2%
Cerveja                               4,0%           Churrasco                            19,2%

Produto                Quantidade vendida          Faturamento para o setor
Aves natalinas       850 mil aves                        R$ 35,8 milhões
Panetones             4 milhões de unidades        R$ 57 milhões
Espumantes e
Champanhes         5 milhões de garrafas         R$ 71,4 milhões

Produto                  Variação de preço (%)        Expectativa crescimento (%)
Perus/ Chester        3,4                3,5
Brinquedos              3,1                                      4,6
Carnes Suínas        3,1                                      4,1
Passas, nozes        2,8                                       3,6
Carnes Bovinas      2,6                                       4,1
Refrigerantes          2,5                                       5,0
Cerveja                   2,3                                       5,0
Champanhes/         2,2                                       3,1
Espumantes
Produtos                 2,1                                       2,9
Alimentícios                                         
Panetones               2,1                                      3,5
Peixes/ Bacalhau    2,1                                      2,7
Bombons                1,8                                       3,1
Presentes               1,5                                       2,2
Artigos de bazar      0,9                                      1,8
Vinhos Importados  0,6                                      1,8
Bebidas destiladas   0,6                                      1,7
Vinhos Nacionais    0,5                                       2
Roupas                    0                                          5,0
Decoração de Natal  0                                          2
Eletrodomésticos     0                                          5,0
Eletroeletrônicos      0                                          7,5
Média das festas    1,60%                                 3,50%
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O setor moveleiro deve ter um 
avanço gradual em negócios em 
2018. Estima-se para o próximo ano 
um aumento de 2, 1% na oferta de 
empregos,  de 4,7%  no volume de 
peças produzidos e 9,5% nas expor-
tações, em relação a 2017.

A produção em volume de mó-
veis no Brasil chegou a 42 milhões 
de peças em agosto, alta de 12,9% 
em relação ao mês anterior, já no Rio 
Grande do Sul, a produção chegou a 
7 milhões de peças no mesmo perío-
do, uma alta de 10,5% em relação ao 
mês de julho e de 0,8% no ano.

As exportações no Brasil, regis-
traram o valor de US$ 59,2 milhões 
em agosto, alta de 10,3% em compa-
ração ao mês anterior, por sua vez, 
as exportações gaúchas alcançaram 
US$ 18,3 milhões em agosto, cres-
cimento de 23,7% em relação ao 
mês de julho. Para o presidente da 
Movergs, Volnei Benini, 2017 foi um 
ano de superação das expectativas, 
tanto dos organizadores, quanto dos 
expositores. Uma delas, segundo 
ele, foi no volume de negócios reali-
zados, totalizando US$ 290 milhões.

“O Projeto Comprador, que pro-
moveu 1,2 mil rodadas de negócio, 
foi uma das ações estratégicas de su-
cesso desta edição, com US$ 3,3 mi-
lhões de transações efetivadas. Além 
disso, há a previsão de mais US$ 20 
milhões nos próximos 12 meses, a 
partir dos encontros e contatos pro-

Exportações devem crescer quase 10% em 2018
Números são comparativos ao ano de 2017, representando uma recuperação gradual no setor da economia 

movidos aqui”, estima.
O cenário para 2018, de acor-

do com o presidente da entidade, 
deve ser de retomada nos negócios.  
“As perspectivas são positivas tanto 
para o volume do comércio (acelera-
ção do crescimento projetado para 
3,8%) como para os preços das com-
modites (variação positiva de dois 
índices, pela primeira vez desde 
2013). Assim, no próximo ano, se o 
cenário básico do FMI se confirmar, 
a evolução da economia global favo-
recerá a economia brasileira e deve 
contribuir para o início da supera-
ção da crise atual”, projeta.

Para Benini, o ano de 2017 foi 
de retomada gradual da economia 
e de crescimento efetivo, porém 
moderado, principalmente a partir 
desse último quadrimestre. De acor-
do com ele, o posicionamento da 
indústria tem sido de cautela devido 
as dificuldades que o segmento tem 
enfrentado nos últimos anos, porém 
os indicadores do setor, segundo 
ele, permitem projetar a retomada 
do crescimento.

“A produção em volume de mó-
veis no Brasil chegou a 42 milhões 
de peças em agosto, alta de 12,9% 
em relação ao mês anterior; no Rio 
Grande do Sul, a produção chegou a 
7 milhões de peças no mesmo perí-
odo, uma alta de 10,5% em relação 
ao mês de julho e de 0,8% no ano; as 
exportações no Brasil, registraram o 

valor de US$ 59,2 milhões em agos-
to, alta de 10,3% em comparação ao 
mês anterior; por sua vez, as expor-
tações gaúchas alcançaram US$ 18,3 
milhões em agosto, crescimento de 
23,7% em relação ao mês de julho”, 
explica.

O baixo crescimento da 
economia

O desempenho modesto das 
economias avançadas nos últimos 
anos, que se repetiu em 2016, está 
associado a quatro principais fato-
res.

Após oito anos da eclosão da cri-
se financeira global, seus impactos 
negativos sobre as economias avan-
çadas ainda não foram totalmente 
superados e continuam dificultando 
uma retomada mais forte da ativida-
de econômica. O baixo crescimento 
da produtividade após a crise, cujas 
causas continuam incertas

As tendências demográficas 
desfavoráveis nas economias avan-
çadas associadas às baixas taxas de 
natalidade e ao envelhecimento da 
população, com repercussões nega-
tivas sobre os sistemas públicos de 
aposentadoria e saúde

A desaceleração e as mudanças 
no perfil de crescimento da China, 
que resulta numa menor demanda 
pelas exportações de bens manufa-
turados das economias avançadas 
e da Ásia emergente. Além disso, o 

desempenho da China tem afetado 
também as economias emergentes 
através dos investimentos no capital 
financeiro. 

Empresas moveleiras no 
Rio Grande do Sul 

O Rio Grande do Sul possui 
2.750 empresas moveleiras, o que 
equivale a 13,3% das empresas do 
Brasil. Elas respondem por 18,4% do 
total de móveis fabricados no país e 
por 31,1% das exportações. Essa par-
ticipação confere ao Estado posição 
de liderança como maior produtor 

do país.
Em 2015, as indústrias de mó-

veis gaúchas produziram, aproxi-
madamente, 85,3 milhões de peças, 
faturaram R$ 6,73 bilhões e expor-
taram mais de U$ 183 milhões. 
Também foram responsáveis pela 
geração de mais de 35 mil postos de 
emprego.

Tais indicadores demonstram o 
quão representativo é o segmento 
no contexto da economia gaúcha, 
tanto pela geração de renda e tribu-
tos, quanto para números de postos 
de trabalho.

O cenário para 2018, de acordo com o presidente da Movergs, deve ser de
retomada nos negócios

Setor moveleiro
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Inez Loss, funcionária públi-
ca municipal aposentada, filha de 
Fernando Loss e Palmira Loss, nas-
cida em  02/11/1941, falecida em 
04/12/2017, natural de  Ibirapuitã, 
moradora de Bento Gonçalves, Sol-
teira 

Itacir Zorrer, agricultor aposen-
tado, filho de Luiz Zorrer e Ottilia Co-
pat Zorrer, nascido em  23/10/1945, 
falecido em  30/11/2017, morador 
de Bento Gonçalves, Solteiro 

Rogério Federle, pedreiro, filho 
de Gentil Federle e América Alves 
Federle, nascido em 27/09/1973, 
falecido em  03/12/2017, natural de  
Salgado Filho - PR, morador de  Ben-
to Gonçalves, Separado 

Odair Fernandes de Lima, pe-
dreiro autônomo, filho de Pedro Go-
mes de Lima e Jubeli Rosa de Lima, 
nascido em  21/07/1975, falecido 
em  03/12/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Lourdes Terezinha Fronza 
Mion, do lar aposentada, filha de 
Angelo Fronza e Maria Moro Fron-
za, nascida em  14/11/1931, falecida 
em 05/12/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva

Saul Fracalossi, agricultor apo-
sentado, filho de José Fracalossi 
e Filomena Schenato, nascido em 
03/01/1934, falecido em 05/12/2017, 
natural de  Guaporé, morador de  
Bento Gonçalves, Casado 

Antonio Soares Noronha, en-
tregador de jornal, filho de Antonio 
Noronha Mota e Alzira Soares Noro-
nha, nascido em 18/05/1965, faleci-

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 19477: DANIEL INÁCIO SUTHOFF, solteiro, supervisor comercial, 
natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
LIANE MIKOLASKI, solteira, coordenadora de recursos humanos, natural de 
Veranópolis-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 19478: DIEGO MISTURINI, solteiro, advogado, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e GRAZIELA 
BUSSOLOTTO, solteira, gestora de recursos humanos, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19481: JOÃO GABRIEL BECKER GONÇALVES, solteiro, barbeiro, 
natural de São Francisco de Assis-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e CAROLINE DOMINGUES ALVES, solteira, estudante, natural 
de Porto Alegre-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19482: JHONNY WALKER SOLIMAN, solteiro, pintor, natural de 
Saint Louis du Sud, República do Haiti, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ANDRENA CASTOR, solteira, metalúrgica, natural de Saint 
Georges, República do Haiti, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19483: JONAS MASSOCCO, solteiro, supervisor técnico, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e DAFNI THAÍS NICOLAOU, solteira, médica veterinária, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 19484: LENET SMITH, solteiro, eletricista, natural de Delmas, Re-
pública do Haiti, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e CHANCELAI-
NE MARIUS, solteira, costureira, natural de Fonds-Verrettes, República do 
Haiti, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será 
o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19486: LEANDRO DORNELLES PEDROSO, solteiro, vendedor, 
natural de São Borja-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
JOICE DE MORAIS MAGNABOSCO, solteira, analista financeiro, natural de 
Ciríaco-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, 12 de dezembro de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

do em  05/12/2017, natural de Tauá 
- CE, morador de Bento Gonçalves, 
Separado 

Guiomar Maria Bonoldi Cru-
delí, serviços gerais aposentada, 
filha de Albino Bonoldi e Graciosa 
D’Ambros, nascida em  09/03/1953, 
falecida em 05/12/2017, natual de  
Vacaria, moradora de  Carlos Barbo-
sa, Viúva 

Valdemir Debiasi, agricultor 
aposentadom, filho de José De-
biasi e Angela Colle Debiasi, nas-
cido em 08/09/1934, falecido em 
06/12/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Fidelix Geraldo Debiasi, agri-
cultor aposentado, filho de Jose 
Debiasi e Angela Colle Debiasi, nas-
cido em 01/07/1926, falecido em  
07/12/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Nemora Molossi, funcionária 
pública estadual aposentada, filha 
de Olmes Molossi e Tereza Rodighe-
ro Molossi, nascida em 30/07/1948, 
falecida em 07/12/2017, moradora 
de Fagundes Varela, Solteira 

Pedro Antonio Zalamena, ca-
minhoneiro, filho de Jose Pedro Za-
lamena e Natalina Carlesso Zalame-
na, nascido em 24/07/1963, falecido 
em 05/12/2017, natural de  Veranó-
polis, morador de Bento Gonçalves, 
Divorciado

Nadyr Coppetti Iserhard, 
professora estadual aposentada, 
filha de Pedro Coppetti e Tolenti-
na Ferreira Coppetti, nascida em 
04/04/1919, falecida em 07/12/2017, 

natural de Rio Pardo, moradora de  
Bento Gonçalves Viúva 

Elza Maria Consorte Soliman, 
do lar, filha de Santo Consorte e 
Santina Tumelero Consorte, nas-
cida em 31/10/1942, falecida em 
07/12/2017, natural de  Antônio 
Prado, moradora de  Bento Gonçal-
ves, Viúva 

Estanislau Kuosinski, serviços 
gerais aposentado, filho de Dionisio 
Kuosinski e Antoninha Kuosinski, 
nascido em 22/02/1949, falecido em  
04/12/2017, natural de São Valen-
tim, morador de Bento Gonçalves, 
Divorciado 

Ercí José Balena, serviços ge-
rais, filho de Laurindo Balena e Elva 
Balena, nascido em 23/02/1953, 
falecido em  08/12/2017, natural 
de Barão de Cotegipe, morador de 
Bento Gonçalves, Casado 

Zelindo João Berselli, agricultor 
aposentado, filho de Luiz Berselli e 
Elvira Cima, nascido em 27/05/1926, 
falecido em  09/12/2017, morador 
de Bento Gonçalves, Viúvo 

Ana Maria Vigo, agricultora 
aposentada, filha de Antonio de Oli-
veira Ramos e Julia Catarina Bavares-
co Ramos, nascida em 03/05/1953, 
falecida em 09/12/2017, natural de  
Veranópolis, Bento Gonçalves, Ca-
sada 

Margarida Thereza Silva Arioli, 
do lar, filha de Alvaro Silva e Ines Ro-
cha e Silva, nascida em 27/10/1929, 
falecida em 10/12/2017, natural de 
Lages - SC, moradora de  Bento 
Gonçalves, Viúva

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE BENTO GONÇALVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com os dispositivos legais e estatutários, convoco todos 
os associados deste Sindicato, quites com a Tesouraria para com-
parecerem à Rua Mal. Deodoro, 101 Sala 401 no próximo dia 19 de 
dezembro de 2017, ás 17 horas e 18 horas em primeira e Segunda 
convocação, respectivamente,  para     participarem   de uma   As-
sembléia  Geral Ordinária, com a seguinte.

ORDEM DO DIA:

Apreciação   por    escrutínio   secreto   do    pedido   de   Créditos   
Adicionais e Suplementação   à   Previsão   Orçamentária  do  Exer-
cício  de 2017 e Parecer  do Conselho Fiscal.

Bento Gonçalves,11 de dezembro de 2017

Valdir José Bussolotto

Presidente

A CCJ do Senado aprovou na 
última semana, o PL 167/17, que 
disciplina o uso de veículos aéreos 
não tripulados – os drones –, pelos 
órgãos de segurança pública. A pro-
posta é de autoria do senador Wil-
der Morais e segue para a Câmara 
dos Deputados.

De acordo com o projeto, os 
órgãos públicos deverão priorizar 
o uso dos veículos aéreos não tri-
pulados (VANTs) para armazenar e 
transmitir imagens nas atividades 
de investigação e de policiamento 
ostensivo, respeitando a vida, a in-
tegridade física, a intimidade, a pri-
vacidade e a imagem das pessoas.

Caso estes itens sejam desres-
peitados e alguém for acidentado, 
será assegurado socorro médico e a 
família do indivíduo será comunica-
da do acontecimento. Além disso, a 
pessoa ferida terá direito a indeni-
zação por danos morais e materiais. 
O projeto proíbe o uso de drones 
dotados de armamento ou total-
mente autônomos.

Modificações na norma

Senado aprova drones para ajudar 
na segurança pública

A relatora da proposta, senado-
ra Simone Tebet, modificou texto 
para retirar a imposição ao Poder 
Público de dotar os órgãos de segu-
rança pública de VANTs.

Segundo a emenda que apre-
sentou, é facultado aos Estados o 
uso de drones, obedecidos os requi-
sitos de regulamentação e forneci-
mento em quantidade e qualidade 
suficientes. Também foi apresentada 
pela senadora emenda para modifi-
car a entrada em vigor da lei após 
da aprovação do projeto: a norma 

passa a valer no momento de sua 
sanção.

A relatora acatou emenda do se-
nador Flexa Ribeiro, que determina 
a regulamentação técnica da Anac, 
da Anatel e o Decea – Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo. 

Conforme o texto, para que 
qualquer drone voe, mesmo de se-
gurança pública, ele deverá ter seu 
radiotransmissor homologado pela 
Anatel, autorização da Anac para 
operar e autorização de voo do De-
cea.

Drones poderão ser usados para armazenar e transmitir imagens nas atividades de 
investigação e de policiamento ostensivo

Nesta semana várias vagas são 
oferecidas pela unidade da Fundação 
Gaúcha do Trabalho e Ação Social 
(FGTAS/Sine) em Bento Gonçalves.

O mercado está precisando de 
profissionais como motorista carre-
teiro, dentista, mecânico de automó-
vel e cobrador externo, além de abrir 
espaço para portadores de necessi-

Semana com Sine oferecendo 62 
vagas de emprego

dades especiais.
O Sine funciona na rua Marechal 

Floriano, 142, no Centro. O atendi-
mento aos interessados nas vagas é 
das 8h às 12h, com disponibilidade 
de 50 fichas por dia.

É necessário ter em mãos a Car-
teira de Trabalho e Previdência So-
cial (CTPS).
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O Centro da Indústria, Comér-
cio e Serviços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG) publicou uma nota mani-
festando seu repúdio à postura das 
bancadas do PT, PSOL e PCdoB na 
Assembleia Legislativa. Afeito ao 
trabalho conjunto de entidades, 
sociedade civil e iniciativa privada 
que tem aportado recursos para 
financiar os órgãos de segurança 
da cidade, o CIC discorda de parla-
mentares  desses partidos, que na 
última semana negaram o acordo 
para a publicação de um pacote do 
Executivo com 19 medidas a fim de 
melhorar a segurança pública do 
Estado. 

Entre as iniciativas previstas 
estavam o retorno de servidores 
da reserva para ampliar o efetivo, 

CIC-BG publica nota repudiando 
postura de bancadas de oposição 
na Assembleia Legislativa
Pacote Rio Grande + Seguro trazia 19 medidas a 
fim de melhorar a segurança pública do Estado

a isenção de ICMS para compra de 
veículos e equipamentos doados à 
Secretaria Estadual de Segurança Pú-
blica (SSP), normas de segurança para 
bancos, modernização das institui-
ções e maior possibilidade de parti-
cipação da sociedade.

O CIC-BG faz coro e subscreve 
o texto da CICS Serra enviado à As-
sembleia Legislativa manifestando o 
descontentamento com tal atitude. 
A carta reforça o caráter coletivo das 
ações que têm melhorado a seguran-
ça na região a partir da conscientiza-
ção de que todos os entes da socie-
dade podem fortalecer as ações dos 
órgãos de repressão ao crime.

Ainda, ressalta que as propo-
sições são fruto do trabalho de um 
ano de diagnósticos e viabilidade 
de execução, inclusive com partici-
pação da própria Assembleia Legis-
lativa na construção das propostas. 
“É inadmissível uma proposta dessa 
relevância ser vetada por interesses 
e divergências menores, sendo que 
a prioridade dos representantes legi-
timamente eleitos pelo voto, é a de 
promover e viabilizar a concretização 
de medidas favoráveis à população”, 
afirma Laudi Miguel Piccoli, presiden-
te do CIC-BG.

Com a negativa do acordo, o pa-
cote denominado Rio Grande + Se-
guro deverá ser enviado em regime 
de convocação extraordinária, no fi-
nal do ano. Se não for possível, ele só 
deve entrar na pauta em 2018.

Laudir Piccoli lamenta que proposto Rio 
Grande + Seguro tenha sido vetada 
por interesses e divergências menores

Créditos: Exata Com
unicação / Barbara Salvatti

O engenheiro civil Diego Panazzo-
lo levará seu know-how como gestor 
para a Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos da Região dos Vinhedos 
(AEARV). A partir de 2018, ele assu-
mirá o comando da entidade na vaga 
da colega de profissão Daniele Artini 
Gujel Capellari, procedendo aos resul-
tados da eleição realizada na noite de 
08 de dezembro, durante assembleia 
geral. Sua chapa foi eleita com 100% 
de aprovação dos votos válidos regis-
trados. “Sou movido a desafios”, diz o 
novo presidente, que decidiu encarar a 
presidência como uma forma de agra-
decimento pelo convite. “Em função da 
representatividade que a AEARV tem 
na região e da necessidade de levar 
adiante o belo trabalho que vem sendo 
feito, não poderia deixar de aceitar o 
convite”, comenta o engenheiro, que 
já foi presidente da ASCON Vinhedos, 
entidade representativa do segmento 
da construção civil.

Inicialmente, Panazzolo dará se-
quência ao trabalho que vem sendo 
desenvolvido, mas já sabe os conceitos 
que pretende desempenhar durante 

AEARV elege Diego Panazzolo para presidente
Engenheiro comanda a entidade na gestão de 2018

sua gestão. “Quero conduzir a AEARV 
com responsabilidade, ética e transpa-
rência, buscando ainda mais a inovação, 
a sustentabilidade e o sucesso desta 
entidade”, adianta o dirigente. Diante 
desse propósito, estar à frente de uma 
entidade mista aparece como diferen-
cial positivo. “Este é um dos principais 

fatores que conferem à entidade a 
capacidade de superar divergências 
em prol do crescimento do setor 
como um todo, o que traz benefícios 
a todos os associados”, avalia o novo 
presidente, formado pela Unisinos e 
com MBA em Gestão de Negócios da 
Construção Civil pela FGV.

Presidente: Engenheiro Civil Diego 
Felipe Panazzolo
Vice-presidente: Arquiteto e Urba-
nista Bernardo Henrique Gehlen
1º tesoureiro: Engenheiro Civil Ro-
gerio Spiller
2º tesoureiro: Engenheiro Civil Moi-
ses Dalla Costa
1º secretário: Arquiteto e Urbanista 
Roberson da Fré
2ª secretária: Arquiteto e Urbanista 
Patricia Cassol Pereira

1º suplente: Engenheiro Civil Rodri-
go Cervieri
2º suplente: Arquiteto e Urbanista 
Sandra Andreia Benvenutti
3º suplente: Arquiteto e Urbanista 
Eliane Bigolin
4º suplente: Engenheiro Civil Ma-
teus Rachele Garbini
Comissão de Eventos: Arquiteto e 
Urbanista Gicele Netto da Silveira
Comissão de Eventos: Engenheira 
Civil Regina Basso

Conheça a diretoria AEARV 2018
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Por mais que eu tente me con-
vencer que não , o final e ano mexe 
muito com as pessoas . Coloca a to-
dos  em um estado reflexivo , críti-
co, nostálgico , triste mas otimista . 
Nessa época a gente avalia tudo que 
fez e não só nesse ano que passou  
mas o que viemos fazendo pessoal-
mente e profissionalmente durante 
nossa caminhada . Certo dia ouvi 
um elogio de  que minha profissão 
é linda e que deve ser bom poder 
cuidar das pessoas pra que elas vi-
vam melhor . Nossa , e como é bom 
, mas é árduo . Na maioria das vezes 
não tenho muito respaldo da área 
médica , tenho pouca credibilidade 
do próprios alunos e pacientes . 

Entro em batalhas contra as 
cirurgias desnecessárias e são raras 
as vezes que ganho .  Esse ano todo 
passei por um período de “ crise 
existencial “ profissional . Quem 
sou eu no mercado de trabalho ? 
Como devo me anunciar ? Como 
devem me chamar ? Tenho alunos 
ou pacientes ? Sou uma educadora 
física quiropraxista ou uma quiro-
praxista educadora física ? Tenho 
tantas especializações, mestrado , 
formações mas quem sou eu afinal?

Perdi noites de sono tentando 
entender que lugar afinal eu ocupa-
va . Até que percebi ( e o final do 
ano costuma ser muito bom para 
essas percepções ) que não im-
portava a nomenclatura , que não 
importava de que forma eu iria me 
apresentar ao olhos da sociedade .

Tenho longos 10 anos de expe-
riência e a cada ano me propus a 
experienciar uma área de conheci-
mento que permitiu crescer como 
profissional em direção a uma linha 
que é só minha . Um método que é 
só meu . E hoje tenho o maior orgu-
lho de tudo que construí . 

Costumo ser questionada do 
porque não dou aula na universi-
dade , porque fiz mestrado e não 
fiz doutorado . Na verdade nunca 
tive essa resposta muito concreta , 

Notas de final de ano:
reflexões profissionais 
de um ano intenso
e diferente 

o certo é que o mundo acadêmico 
me decepcionou muito e a soberba 
e o ego dos nosso grandes pesqui-
sadores é algo que realmente não  
almejo . Infelizmente a academia se 
distanciou muito do mundo real e 
minha decisão por continuar nele 
falou mais alto . Minha formação 
foi de fato calcada na pesquisa e 
bebi em fontes riquíssimas de co-
nhecimento não posso negar .

Mas também presenciei fatos 
e acontecimentos que me fizeram 
perder a crença nos meus grandes 
mestres . A preocupação infundada 
em aumentar o número de publica-
ções e produções acadêmicas afim 
de inflar o próprio ego ultrapassa 
os limites da formação . A gradu-
ação em grandes centros de refe-
rencia é totalmente colocada de 
lado e os estudantes são atirados 
mercado de trabalho o qual acaba 
sendo o formador real desses pro-
fissionais . Eu renunciei a isso , fiz 
minha escolha. 

Aquela coisa filosófica de guar-
dar a dor no bolso pra cuidar da 
dor do outro não é só filosofia não. 
Pra mim tem sido realidade possí-
vel e a mais gratificante de todas as 
realidades . Ainda há caminho pra 
percorrer . Talvez a reflexão do fi-
nal do ano que vem seja diferente .

Talvez a universidade mude , 
quem sabe a busca por um Lattes 
maior não seja o único objetivo e 
formar bons profissionais Ainda 
seja de fato importante .

Enfim , que a galera que vem aí 
se fortaleça e entenda essa condi-
ção da universidade como “ quem 
sabe “ transitória mas muito dis-
tante da realidade do mercado de 
trabalho . A ideia hoje era refletir 
e dividir um pouco das angústias 
de final de ano , otimismo de um 
ano novo melhor e a certeza de te-
mos sempre uma nova chance pela 
frente . Um feliz natal a todos é um 
2018 cheio de novas oportunida-
des . Que assim seja !

Aline Rodrigues 

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

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
proibiu na última quarta-feira (29) o 
uso do amianto do tipo crisotila, mate-
rial usado na fabricação de telhas e cai-
xas d’água. A decisão dos ministros foi 
tomada para resolver problemas que 
surgiram após a decisão da Corte que 
declarou a inconstitucionalidade de um 
artigo da Lei Federal 9.055/1995, que 
permitiu o uso controlado do material.

Com a decisão, tomada por 7 vo-
tos a 2, não poderá ocorrer a extração, 
a industrialização e a comercialização 
do produto em nenhum estado do país. 
Durante o  julgamento não foi discuti-
do como a decisão será cumprida pelas 
mineradoras, apesar do pedido feito 
por um dos advogados do caso, que so-
licitou a concessão de prazo para efe-
tivar a demissão de trabalhadores do 
setor e suspensão da comercialização.

Em agosto, ao começar a julgar o 
caso, cinco ministros votaram pela der-
rubada da lei nacional, porém, seriam 
necessários seis votos para que a nor-
ma fosse considerada inconstitucional.

Dessa forma, o resultado do julga-
mento provocou um vácuo jurídico e 
o uso do amianto ficaria proibido nos 
estados onde a substância já foi veta-
da, como em São Paulo, Rio de Janeiro 
e Rio Grande do Sul, mas permitido 
onde não há lei específica sobre o caso, 
como em Goiás, por exemplo, onde 
está localizada uma das principais mi-
nas de amianto, em Minaçu.

As ações julgadas pela Corte foram 
propostas pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) 

Supremo proíbe uso do amianto em todo o país

há dez anos ao Supremo e pedem a 
manutenção do uso do material. A con-
federação sustenta que o município de 
São Paulo não poderia legislar sobre a 
proibição do amianto por tratar-se de 
matéria de competência privativa da 
União. Segundo a defesa da entidade, 
os trabalhadores não têm contato com 
o pó do amianto.

De acordo com o Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) e outras en-
tidades que defendem o banimento 
do amianto, apesar dos benefícios da 
substância para a economia nacional – 
geração de empregos, exportação, ba-
rateamento de materiais de construção 

-, estudos comprovam que a substância 
é cancerígena e causa danos ao meio 
ambiente.

Malefícios do amianto
Os males do amianto ao organis-

mo são comprovadamente analisados 
em todo o mundo e outros país já bani-
ram o uso do material. A exposição ao 
amianto causa principalmente asbesto-
se, placas pleurais, câncer de pulmão 
e mesotelioma. A asbestose também é 
conhecida como pulmão de pedra, as-
pecto resultante das tentativas de cica-
trização do tecido pulmonar provocada 
pela inalação do pó de amianto.

Amianto causa asbestose que é conhecido como pulmão de pedra

A quantidade de órgãos e tecidos 
transportados pelas companhias aére-
as até outubro já supera o desempe-
nho de janeiro a dezembro de 2016. 
No ano passado, Latam, Avianca, Gol, 
Azul e Passaredo foram responsáveis 
pelo transporte de 3.847 órgãos e te-

Número de órgãos e tecidos transportados 
por companhias aéreas neste ano já é maior  
que todo o ano de 2016

cidos em todo o país, enquanto o ba-
lanço até outubro deste ano já chega a 
4.200 itens, um crescimento de 9,1%. 
Os números são do Sistema Nacional 
de Transplantes (SNT), vinculado ao 
Ministério da Saúde.

A cooperação logística firmada 

entre órgãos públicos e companhias 
tem o objetivo de realizar o transporte 
aéreo de órgãos para transplante de 
forma 100% gratuita e voluntária. O 
Brasil possui o maior sistema público 
de transplantes de órgãos do mundo, 
com a marca de mais de 24 mil cirur-
gias no ano passado.

O termo prevê também que as 
empresas transportem sangue e equi-
pes médicas. Os aeroportos arcam 
com os custos das taxas de embarque. 
Outra parceira envolvida nesta missão 
de salvar vidas, a Força Aérea Brasileira 
(FAB) já transportou 199 órgãos/teci-
dos em 2017. O número também é su-
perior à quantidade de 2016, quando 
foram transportados 184 itens. A FAB é 
acionada somente quando não há voos 
para atender a uma emergência.  FAB é acionada somente quando não há voos para atender a uma emergência

Uma pesquisa publicada na 
sexta-feira (8) na “Nature Communi-
cations” descreve que uma mutação 
ligada a tipos doenças degenerativas 
está envolvida em um ciclo tóxico: ela 
faz com que células produzam pro-
teínas tóxicas que causa a morte de 
neurônios.

A mutação em pesquisa está as-
sociada a um tipo de demência e à 
ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica). 
No caso do estudo, a condição é a 
“demência frontotemporal”. Ao con-
trário das demências mais comuns, 
como o Alzheimer, essa está mais li-
gada a alterações do comportamento 
que ao declínio da memória.

Já a esclerose lateral amiotrófica, 

Pesquisadores descobrem ‘ciclo tóxico’ que causa 
mortes de neurônios em doenças degenerativas

que ficou conhecida no “desafio do 
balde de gelo”, é a perda progressiva 
de movimentos pelo enfraquecimen-
to dos músculos.

Essas duas doenças têm em co-

mum uma mutação no gene C9orf72. 
Essa mutação tem um elemento repe-
tido que produz substâncias tóxicas 
num mecanismo chamado de “estres-
se celular”, é como se a célula ficasse, 
de fato, sobrecarregada (como no uso 
mais corrente da palavra “estresse”).

Um outro ponto descrito pela 
pesquisa é que substâncias tóxicas 
não são produzidas somente pelas 
mutações, mas sim pelo entorno da 
célula que “ativa” os genes mutados. 
Eles acreditam que infecções virais 
diversas e deficiências nutricionais 
podem deflagrar o processo, o que 
explicaria o porquê de muitas dessas 
doenças só aparecerem em fases mais 
tardias da vida.

A mutação em pesquisa está associada 
a um tipo de demência e à ELA
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Pesquisadores brasileiros e 
americanos assinaram um acordo 
de cooperação internacional na últi-
ma semana para um estudo inédito 
sobre dependência à cocaína tipo 
crack. O acordo é entre a PUCRS, o 
Instituto do Cérebro do Rio Grande 
do Sul e a Universidade do Texas – 
Health Science Center at Houston 
(EUA) . Um dos principais ganhos do 
estudo é o de revelar novos alvos de 
intervenção que promovam meios 
de auxiliar o tratamento do usuário 
de crack. 

O estudo terá duração de cinco 
anos e possui três objetivos princi-
pais: promover o mapeamento ge-
nético de 1.000 usuários de crack 
e 1.000 controles (não usuários); 
avaliar o impacto da exposição à 
violência/estresse e como isso po-
deria “marcar” o DNA; e verificar se 
o vírus HIV poderia modificar o DNA 
dos usuários em regiões importan-
tes para o funcionamento cognitivo 
e comportamental.

O orçamento é de 2,6 milhões 
de dólares e é proveniente do Na-
tional Institute of Health (NIH) dos 
Estados Unidos. O InsCer e a PUCRS 
passam a ser uma das poucas ins-
tituições a contar com um investi-
gador principal (PI) responsável por 
um grant R01 fora do solo america-
no. O R01 um dos mecanismos mais 
tradicionais utilizados pelo NIH 
para dar suporte a pesquisas inova-
doras para promover a melhora da 
saúde humana.

O Developmental Cognitive 
Neuroscience Lab (laboratório que 
coordena) vem coletando sangue 
de usuários de cocaína tipo crack 
que se voluntariaram a ceder suas 
amostras para a criação de um gran-
de biorepositório, contendo as duas 

Estudo inédito sobre dependência do crack vai ser 
feito entre pesquisadores brasileiros e americanos

mil amostras que serão avaliadas 
(incluindo controles). Na primeira 
etapa da pesquisa, o DNA inteiro de 
cada amostra de sangue será com-
pletamente “escaneado” em busca 
de alterações genéticas que possam 
estar associadas ao consumo de cra-
ck.

Na segunda parte, os pesquisa-
dores partem em busca de marcas 
no DNA associadas com a exposição 
à violência e estresse ao longo da 
vida do usuário. Cada análise possi-
bilitará a investigação de aproxima-
damente 2,5 milhões de regiões no 
DNA de cada participante.

Na terceira etapa, partindo do 
mesmo pressuposto das marcas do 
DNA pela violência ou pelo uso da 
droga, os pesquisadores contam 
com um percentual de usuários por-
tadores do vírus HIV, cujas amostras 
estão no mesmo biorepositório. 
Neste processo, o objetivo é iden-
tificar se a presença do vírus pode, 
de alguma forma, prejudicar os me-
canismos de controle de consumo, 
dificultando os tratamentos.

Contexto Brasil – Estados 
Unidos

Segundo o último Levantamen-
to Nacional de Álcool e Drogas (LE-
NAD), realizado em 2012 em todo o 
território nacional, mais de dois mi-
lhões de brasileiros são usuários de 
crack/cocaína ou já consumiram a 
droga pelo menos uma vez na vida. 
Isso coloca o Brasil em uma posição 
bastante preocupante, representan-
do 20% do consumo mundial.

Um dos fatores mais impactan-
tes é que apenas 1% destes usuários 
procura tratamento. No mesmo 
ano, o Instituto Nacional de Pesqui-
sa de Políticas Públicas do Álcool e 
Outras Drogas (Inpad) da Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp) 
divulgou que os Estados Unidos 
possuem 4,1 milhões de usuários.

Números que preocupam os 
pesquisadores, que uniram esforços 
a fim de conhecer mais a fundo as 
interações entre os fatores genéti-
cos e ambientais envolvidos no con-
sumo de crack nos dois países.

Mais de dois milhões de brasileiros são usuários de crack/cocaína ou já consumiram
a droga pelo menos uma vez na vida

O acesso pelas mulheres ao con-
traceptivo dispositivo intra-uterino 
- conhecido como DIU - no Sistema 
Único de Saúde (SUS) foi ampliado 
desde a última sexta-feira (08), con-
forme portaria do Ministério da Saú-
de publicada nesta sexta-feira no Di-
ário Oficial da União. De acordo com 
o documento, o DIU de cobre terá 
disponibilização feita pelos estados, 
municípios e o Distrito Federal (DF) 
às maternidades integrantes do SUS, 
para “anticoncepção pós-parto ou 
pós-abortamento imediatas”.

A portaria diz ainda que cabe ao 

Oferta de DIU será ampliada no país
governo federal financiar a aquisição 
dos medicamentos contraceptivos e 
insumos do Programa Saúde da Mu-
lher. “Os recursos financeiros fede-
rais para execução do disposto nesta 
portaria são oriundos do orçamento 
do Ministério da Saúde.”

“Os gestores estaduais, do Dis-
trito Federal e municipais terão até 
90 dias, a contar da data de publica-
ção da portaria, para adequação da 
rede de atenção e das maternidades 
na oferta do DIU pós-parto e pós-
-abortamento imediato”, finaliza o 
documento.

Conforme portaria, DIU de cobre vai ser mais oferecido no Brasil

Um trabalho realizado em parce-
ria com a Unicamp, em Campinas (SP), 
resultou na criação da primeira próte-
se de crânio brasileiro. Referência na 
área, o Hospital de Clínicas (HC) reali-
zou 12 cirurgias do tipo nos últimos 
cinco anos e o desenvolvimento da 
tecnologia, que custa 3% se compara-
da a uma prótese importada, chamou 
a atenção da Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), que trabalha 
para regulamentar o processo até 
2020.

Uma prótese customizada é fa-
bricada ao custo de R$ 20 mil com a 
tecnologia nacional, enquanto a im-
portada pode chegar a R$ 650 mil. 
A prótese no crânio utilizada nas 

Estudo desenvolve primeira
prótese de crânio nacional

Prótese brasileira custa R$20 mil

cirurgias experimentais do HC usa 
a tecnologia criada pelo Instituto 
Biofabris, ligado ao Ministério de Ci-
ência e Tecnologia. Com imagens da 
tomografia e um programa em 3D, é 
criado um modelo virtual de prótese, 
fabricado posteriormente com uma 
impressora 3D.

Como não há regulamentação 
para a fabricação das próteses no 
Brasil, o trabalho desenvolvido no 
Instituto Biofabris em parceria com a 
Unicamp virou referência. O instituto 
está realizando um curso de capaci-
tação teórica e prática para técnicos 
da Anvisa que, no futuro, vão criar as 
leis para regulamentar o processo em 
solo nacional.

Quando acordado você estoca 
energia, em forma de gordura ou de 
açúcar, para o repouso. Esta energia 
garante funcionamento de funções vi-
tais do corpo durante o sono – desde 
a respiração até o aquecimento cor-
poral.

Ao dormir bem, um sono repara-
dor, os  níveis de grelina, hormônio 
responsável por induzir a fome, dimi-
nuem. Entra em ação, também, a lep-
tina, o hormônio que causa saciedade 
para que você não desperte no meio 
da noite com a barriga roncando e 
seu sono acabe arruinado. Daí sua 
sensação de acordar sem fome.

Mas se você dormir mal, num 
colchão inadequado para o seu cor-
po, além de consumir todas as ener-
gias você acordará dolorido, sonolen-
to e com muita fome. 

Cansaço aliado à frustração de 
uma noite mal dormida vai fazer você 

Sono alimenta?
procurar alimentos “ conforto”, que 
normalmente são calóricos e desne-
cessários, fazendo você engordar.

Procure cuidar de seu sono. Visi-

te a loja do Colchão Inteligente e des-
cubra o porque sono é saúde.

Na General Vitorino, 11 ( atrás do 
Supermercado Nacional).
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Bento Gonçalves foi palco da pri-
meira competição de Flag Football da 
história do Rio Grande do Sul. A Copa 
RS, promovida pela Federação Gaúcha 
de Futebol Americano, em parceria 
com o Bento Gonçalves Snakes, ocor-
reu neste final de semana, nos dias 9 e 
10, no Estádio da Montanha, reunindo 
diversos clubes do estado nas catego-
rias feminina e masculina. 

No sábado, dia 9, a categoria fe-
minina entrou em campo no Estádio 
da Montanha para disputar o título da 
Copa RS. Santa Cruz Chacais, Gravataí 
Spartans e Santa Maria Soldiers esta-
rão na briga pelo campeonato. 

Copa RS de Flag Football - 
Feminino:

10h - Chacais x Spartans
14h - Spartans x Soldiers
16h - Soldiers x Chacais
18h - Final
Já no domingo, dia 10, foi a vez 

da categoria masculina disputar o 
título da Copa RS. Assim como na 
categoria feminina, três equipes en-
trarão em campo na briga pelo título 
da primeira edição da competição de 
Flag Football: Kickoff de Porto Alegre, 
Santa Cruz Chacais e Porto Alegre 
Badgers. 

Copa RS de Flag Football - 
Masculino:

10h - Kickoff x Chacais
14h - Badgers x Kickoff
16h - Chacais x Badgers
18h - Final
Segundo o presidente do Bento 

Gonçalves Snakes, Rodolfo Pizzi, a 
competição ajudou a aproximar a co-
munidade da modalidade de Flag, ain-
da muito desconhecida pelo público 
que acompanha o futebol americano 
e o Snakes. “Através da copinha que-
remos dar a oportunidade para o pes-
soal conhecer a modalidade e ver que 
o futebol americano não é só contato. 
O adolescente e a mulher podem pra-
ticar o esporte e também podem fazer 

Copa RS de Flag Football aconteceu 
neste final de semana
Primeira competição de categoria Flag no estado foi realizada
no Estádio da Montanha

parte do time através de uma moda-
lidade diferente. Trazer esse evento 
para Bento, para nós é espetacular”, 
ressalta Pizzi. 

Na semana passada, o Snakes 
iniciou oficialmente os seus trabalhos 
com a categoria Flag no clube, con-
tando com um bom número de par-
ticipantes, tanto na categoria juvenil 
como na categoria feminina adulta. O 
clube tem como objetivo formar um 
time completo em ambas as catego-
rias para disputar competições ofi-
ciais de Flag Football em 2018.

Flag Football
Flag football é uma versão do fu-

tebol americano sem o uso de equipa-
mentos. 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 (Tackle) poderia 
trazer, bem como baratear a prática 
do esporte, cujos equipamentos aca-
bam sendo caros. 

O jogo é disputado com 8 joga-
dores simultâneos em cada time, o 
campo tem 50 jardas de comprimento 
(10 jardas cada endzone) por 25 jardas 
de largura, o campo não possui goal 
posts, os pontos só são marcados por 
touchdown, por esse motivo cada 
touchdown vale 6 pontos . O tempo 

de jogo é de 40 minutos divididos em 
dois tempos de 20 minutos cada, o 
play clock é de 25 segundos.

No Brasil 
Os primeiros passos no ano 

de 1999 em escolas da cidade de S. 
Paulo pelos professores de ed. física 
Claúdio Telesca , Paulo Arcuri e José 
Mauricio Bertacci.

Em 2001 o Brasil participou pela 
1ª vez da Copa do Mundo de Flagbol 
realizada em Cocoa Beach –EUA, ob-
tendo a 10ª colocação.

O Boom de TVs a Cabo em mea-
dos da década de 90: Com a transmis-
são de jogos em canais a cabo, como 
o Sunday Night Football e o Monday 
Night Football, ambos pela ESPN. O 
sinal era transmitido pela matriz ame-
ricana, de Bristol, mas a narração era 
em português. A equipe possuía nar-
radores como André José Adler e Ivan 
Zimmerman, sendo que o último hoje 
está no Bandsports.

A Associação Pró-Futebol Ame-
ricano APFA, é uma das entidades 
que possui o maior campeonato e o 
maior número de atletas inscritos na 
modalidade Flag. O Torneio Principal 
da APFA conta com 31 equipes, divi-
didas em duas conferências. Confe-
rência Caipira (Equipes do interior do 
estado de São Paulo) e a Conferência 
Metrópolis (Equipes da região de São 
Paulo (capital) 

A Copa RS, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol Americano, em parceria 
com o Bento Gonçalves Snakes, ocorreu nos dias 9 e 10, no Estádio da Montanha 

O município de Bento Gonçal-
ves foi sede da 8ª e última etapa do 
Campeonato Gaúcho de Ciclismo 
de Estada. A competição aconteceu 
neste domingo, dia 10, em frente 
à loja Katmai, na Avenida Planalto. 
A competição reuniu os melhores 
atletas da modalidade, que briga-
ram pelo título gaúcho em suas res-
pectivas modalidades.

A etapa derradeira compre-
ende um circuito de 1,3 km, com 
três largadas às 9h, 10h e às 11h. 
As provas contarão com a disputa 
das categorias Elite masculino e 
feminino, Master, Júnior, Juvenil, In-
fanto, Master A, B e C, Veterano A 
e B, MTB, Sub-30 e Estreante. Além 
da participação de atletas filiados 

Etapa do Campeonato Gaúcho de 
Ciclismo de Estrada aconteceu 
neste final de semana, em Bento
Competição foi realizada no dia 10 de dezembro, 
com largada em frente à loja Katmai, na Planalto

à Federação Gaúcha de Ciclismo, 
a competição contou com atletas 
não-filiados.

Os cinco primeiros colocados 
de cada categoria subiram ao pó-
dio e somaram pontos na classifica-
ção geral do campeonato. A etapa 
bento-gonçalvense vai definir os 
campeões da competição estadual 
de 2017. 

A equipe bento-gonçalvense 
ABC Concresul ocupa a vice-lideran-
ça no ranking por equipes da com-
petição e busca manter os bons re-
sultados para permanecer no pódio 
ao final da competição. A equipe 
Santa Ciclismo lidera o campeona-
to com 162 pontos à frente da ABC 
Concresul. 

A competição reuniu os melhores atletas da modalidade, que brigaram pelo título 
gaúcho em suas respectivas modalidades

O Jantar de Encerramento das 
atividades das Escolinhas da ACBF 
reuniu aproximadamente 900 pes-
soas no CTG Trilha Serrana, na úl-
tima quinta-feira, dia 7. Além da 
premiação para as crianças de 5 a 
15 anos, a noite ainda teve home-
nagens e a chegada do Papai Noel.

Ao todo, 20 turmas das escoli-
nhas dos núcleos de Carlos Barbosa, 
Garibaldi e Salvador do Sul partici-
param. Todos os alunos foram ho-
menageados e receberam meda-
lhas, além de troféus de destaques 
nos campeonatos internos.

A ACBF aproveitou a oportuni-
dade para prestar uma homenagem 
ao ala Kevin, que não vestirá a cami-
sa laranja em 2018. O atleta de 27 
anos jogou em Carlos Barbosa por 
10 temporadas e conquistou todos 
os títulos possíveis. Ele recebeu 
das mãos do presidente da ACBF 
Fabiano Käfer uma placa com os se-
guintes dizeres: “Conquistar todos 
os títulos possíveis por um time de 

Encerramento de atividades das escolinhas da 
ACBF reúne aproximadamente 900 pessoas

futsal é um feito para poucos. Kevin, 
obrigado por honrar a camisa laran-
ja por 10 temporadas”.

Depois, Käfer fez o seu pronun-
ciamento valorizando os resultados 
das escolinhas e das categorias de 
base. Na sequência, o presidente 
de honra vitalício da ACBF, Clovis 
Tramontina, saudou todos as pes-
soas presentes e ainda participou 
de uma foto coletiva junto todos os 
alunos. No final, ainda teve a che-
gada do Papai Noel para alegria dos 
jovens.

Nota de repúdio à confusão 
na decisão do Estadual 
Sub-20

A Associação Carlos Barbosa de 
Futsal (ACBF) lamentou, em nota, os 
fatos ocorridos após a final do Cam-
peonato Estadual Sub-20 diante da 
Assoeva, que aconteceu na noite de 
quarta-feira, 06, em Carlos Barbosa. 
Abaixo segue trechos da nota. 

A ACBF condena e repudia 
toda forma de violência, por isso, 
irá apurar os fatos e punir com ri-
gor as pessoas envolvidas no inci-
dente, quer sejam atletas, funcio-
nários ou torcedores.

Apesar da diretoria ter tomado 
as precauções necessárias, como a 
presença de seguranças e da Briga-
da Militar, afim de evitar qualquer 
contratempo, infelizmente não foi 
possível impedir o acontecido.

Entendemos que o futsal, 
como as demais modalidades es-
portivas, deve ser um instrumento 
para o entretenimento e integração 
da sociedade. Ganhar ou perder faz 
parte do jogo.

Pedimos as mais sinceras des-
culpas a todos os verdadeiros tor-
cedores de ambos os times que es-
tiveram no ginásio. As atitudes de 
alguns indivíduos não refletem 41 
anos de história da ACBF. Por fim, 
parabenizamos a Assoeva pelo títu-
lo do Estadual Sub-20. 

Em novembro foi decidido a 
tabela de jogos do Gauchão 2018. 
O clássico grenal está agendado 
para o dia 11 de março, e será váli-
do pela 6ª rodada do campeonato. 
Segundo a tabela divulgada pela 
FGF a competição se inicia dia 17 
de janeiro, a dupla joga no dia se-
guinte.

Depois de seis anos de títu-
los colorados a última edição do 
Gauchão teve uma surpresa. O 

Divulgada data do primeiro
grenal de 2018

Novo Hamburgo superou a dupla e 
sagrou-se campeão do torneio pela 
primeira vez, eliminando o Grêmio 
na semifinais e o Inter na grande 
decisão.

A última vez que o tricolor gaú-
cho ficou com a taça do estadual foi 
em 2010, quando superou o rival 
na grande final. Na época o time 
era comandado por Silas e tinha no 
elenco nomes como Marcelo Grohe, 
Edílson e Douglas.

O clássico grenal está agendado para o dia 11 de março, e será válido pela 6ª 
rodada do campeonato
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Na última sexta-feira, dia 8, 
foram definidos os grupos, a fór-
mula de disputa e a tabela de jo-
gos da Divisão de Acesso.

O Clube Esportivo estreia no 
campeonato no dia 4 de março 
contra p Ypiranga, em Erechim.

A estreia do Alviazul em seus 
domínios será no dia 11, contra o 
Brasil de Farroupilha. 

O regulamento e a fórmula 
de disputa da competição per-
manecem nos mesmos moldes da 
Divisão de Acesso de 2017. Os 16 
clubes foram divididos em dois 
grupos regionalizados.

Na primeira fase as equipes 
se enfrentam todos contra todos 
dentro das saus próprias chaves 

Esportivo conhece adversários na 
disputa da Divisão de Acesso
Alviazul estreia no campeonato no dia 4 de março contra o Ypiranga, em Erechim

 O Clube Esportivo estreia no campeonato contra o Ypiranga, em Erechim 

Tabela de jogos 
do Esportivo:

1ª rodada: Ypiranga x Esportivo 
- 04/03
2ª rodada: Esportivo x Brasil de 
Farroupilha - 11/03
3ª rodada: Esportivo x Glória - 
18/03
4ª rodada: Tupi x Esportivo - 
21/03
5ª rodada: Esportivo x União 
Frederiquense - 25/03 
6ª rodada: Esportivo x Passo 
Fundo - 28/03
7ª rodada: Igrejinha x Esportivo 
- 31/03

em turno e returno, avançando às 
quartas de final os quatro primei-
ros colocados de cada grupo.

Os últimos colocados das cha-
ves serão rebaixados à Terceirona 
Gaúcha.

As fases de mata-mata serão 
definidas em jogos de ida e volta. 
Os finalistas garantem vaga à elite 
do futebol gaúcho.

Grupos da 1ª Fase da Divisão 
de Acesso 2018:

Grupo A: Aimoré, Bagé, Gua-
rani-VA, Inter-SM, Lajeadense, Pe-
lotas, Santa Cruz e São Gabriel;

Grupo B: Brasil-FAR, ESPORTI-
VO, Glória, Igrejinha, Passo Fun-
do, Tupi, União Frederiquense e 
Ypiranga. 

O Internacional venceu o Grê-
mio é se consagrou Campeão Gaúcho 
Feminino. A partida foi realizada no 
Beira Rio, e após vencer a partida por 
3 a 1 no tempo normal, o Colorado 
contou com três defesas de pênalti.

Com a vantagem no placar do 
jogo na Arena, de 2 a 0, o Grêmio 
ainda começou abrindo o placar da 
partida com o gol da artilheira Ka-

Internacional é campeão do Gauchão Feminino
Equipe feminina venceu o Grêmio em jogo disputado no Beira-Rio

rina. Depois disso, contudo, tentou 
administrar e foi surpreendido pelo 
Colorado. As gurias do Inter conse-
guiram a virada por 2 a 1, com Ga-
briela Luizelli e Mylena Pedrosa.

No segundo tempo, o Inter foi 
para cima e conseguiu igualar o saldo 
dos 180 minutos. Letícia confirmou o 
3 a 1 que levou a partida às penalida-
des. De forma pouco comum, o Inter 

substituiu a goleira Luana por Fernan-
da. Foi a arma secreta da decisão.

A artilheira Karina cobrou a pri-
meira para o Grêmio, mas Fernanda 
defendeu uma bola à meia altura no 
canto esquerdo. Rosana confirmou o 
1 a 0 para o Inter.

Na segunda rodada, Luana ba-
teu quase no meio do gol e Fernan-
da pegou meio sem querer, com as 
pernas. Thais Marques ampliou para 
2 a 0 com um chute quase ao centro, 
mas que pegou a goleira Carolina no 
contrapé.

Apenas Rafaela conseguiu con-
verter um gol para o Tricolor, já na 
terceira batida, deslocando Fernanda, 
que saltou no canto oposto. Autora 
de um dos gols, Mylena devolveu o 
Grêmio à briga ao chutar no traves-
são.

O Tricolor perdeu mais um pê-
nalti nas mãos da goleira Fernanda. 
Stefany bateu mal, de chapa à meia 
altura.

A arqueira gremista ainda fez 
grande defesa no chute de Renata 
Costa, dando a chance para Carla em-
patar. A atleta gremista isolou com-
pletamente o último chute, porém, 
dando o título ao Inter por 2 a 1.

 A partida foi realizada no Beira Rio, e após vencer a partida por 3 a 1 no tempo 
normal, o Colorado contou com três defesas de pênalti

Créditos: Inter/divulgação

O atleta do Bento Gonçalves 
Futsal (BGF), Douglas Cappa, rece-
beu o prêmio Revelação e de Me-
lhor Pivô da Liga Gaúcha de Futsal, 
no domingo, dia 10, em evento fes-
tivo dos destaques da competição, 
em Rio Pardo. O jogador foi um dos 
protagonistas da equipe bento-gon-
çalvense durante o campeonato, 
anotando 29 gols em 22 jogos dis-
putados, ajudando a livrar o BGF do 
rebaixamento.

Cappa, de 21 anos, foi revelado 
pela base do BGF e foi promovido 
ao elenco principal através de Vaner 
Flores. Neste ano, titular absoluto 
da equipe de Bento na Liga Gaúcha 
de Futsal, o pivô se destacou nas 
partidas, chegando a liderar a arti-
lharia da competição estadual ao 
final da primeira fase. Cappa fez 29 
gols no campeonato em 22 jogos 
disputados, se tornando artilheiro 
absoluto do BGF. Sendo destaque da 
Liga Gaúcha, o atleta conquistou o 
prêmio individual de atleta revela-
ção e também de melhor pivô. 

Jogador da BGF é eleito atleta 
revelação e melhor pivô da Liga 
Gaúcha de Futsal
Douglas Cappa anotou 29 gols em 22 jogos

“É um sentimento de satisfação 
e de muito orgulho, poder ser pre-
miado em um campeonato qualifi-
cado como é a Liga Gaúcha, e para 
mim é muito gratificante ser reco-
nhecido como o melhor pivô e re-
velação no meio de tantos atletas”, 
ressalta Cappa.

O bento-gonçalvense, ao lon-
go desses anos vestindo a camisa 
do BGF, conquistou a confiança do 
técnico Vaner Flores e foi uma das 
peças fundamentais que ajudaram 
na permanência do clube na elite 
do futsal gaúcho. “O time todo teve 
papel fundamental, e mesmo com 
pouco treinamento, o Vaner nos 
deu suporte para que a gente pu-
desse encarar os jogos da melhor 
maneira. Fico feliz em ter ajudado 
concluindo essa etapa com 29 gols 
em 22 jogos”, afirma o atleta.

Cappa já assinou pré-contrato 
com outro clube e já possui o seu 
futuro garantido em 2018 no futsal, 
visando dar sequência a sua boa fase 
e a sua fome de gols pelas quadras. 

Jogadores do futebol amador 
de Bento Gonçalves e ex-atletas do 
Clube Esportivo se reuniram em 
jogo beneficente para a arrecada-
ção de brinquedos para o Natal Soli-
dário, em prol de fazer uma criança 
feliz e promover o espírito natalino 
e a solidariedade. O evento, que é 
organizado pelo árbitro Flademir 
Costa Flores, presidente do projeto 
Natal Solidário e o ex-atleta do Es-
portivo, Rivelino Pinho, foi realiza-
do no último domingo, dia 10, no 
campo do São Paulo do Borgo. 

No domingo, foram realizados 
dois jogos. O primeiro deles foi en-
tre a equipe do Cidade Alta contra 
amigos do Choco, ex-ACBF e, poste-
riormente, entraram em campo os 
amigos do Rivelino contra um com-
binado de ex-atletas do município. 
Dentre alguns atletas que estiveram 

Jogo beneficente arrecada
brinquedos para crianças carentes
Evento reuniu ex-atletas do Clube Esportivo e
jogadores do futebol amador de Bento Gonçalves

presentes no evento, destacam-se 
nomes como Vandick, ex-Esportivo, 
Zulu, que atuou no Esportivo em 
2017, Jorginho, ex-atleta da seleção 
brasileira de futsal, entre outros.

“Em parceria com nosso ami-
go Rivelino, mostramos o nosso 
projeto para ele e então neste ano 
os dois jogos serão para arrecadar 
brinquedos para o nosso projeto 
Natal Solidário”, explica Flademir, 
conhecido popularmente como Ví-
tor.

A cada ano, o Natal Solidário, 
que chega a sua 4ª edição, organi-
za o seu evento em um bairro es-
pecífico do município. Em 2016, o 
projeto foi realizado no Vila Nova, 
reunindo cerca de 600 crianças. 
Neste ano, o Natal Solidário ocorre 
no bairro Conceição, no dia 17, na 
Escola Imaculada Conceição. 

Jogadores do futebol amador de Bento Gonçalves e ex-atletas do Clube
Esportivo se reuniram em jogo beneficente para a arrecadação de brinquedos 
para o Natal Solidário 
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Por volta das 23h30 de sába-
do (09), um policial militar lotado 
em Bento Gonçalves saía de um 
estabelecimento comercial no 
bairro Planalto quando presen-
ciou um indivíduo em fuga e uma 
pessoa que pedia ajuda pois havia 
sido assaltada.

O policial perseguiu o sus-
peito a pé, conseguindo detê-lo 
na Rua Góis Monteiro, no bairro 
São Francisco. Uma guarnição da 
Brigada Militar prestou apoio ao 
policial.

PM à paisana prende criminoso após tentativa de 
roubo a pedestre na Planalto

A vitima reconheceu o acu-
sado e relatou que foi ameaçada 
com uma faca. O criminoso, de 28 
anos, tem antecedentes por furto.

As partes foram encaminha-
das a delegacia para o registro da 
ocorrência.

Acusado tem
antecedentes por furto

Um homem, de 23 anos, foi pre-
so pela Brigada Militar por volta das 
17h de sexta-feira (08).

A guarnição estava em patru-
lhamento nas proximidades da Esta-
ção Rodoviária, quando avistou um 

Foragido da justiça preso na rodoviária
homem que chamou a atenção dos 
policiais.

Ao realizar a abordagem, foi 
constatado um mandado de prisão 
em desfavor do indivíduo,  expedido 
pela Comarca de Santa Cruz do Sul. 

Homem tinha mandado de prisão expedido pela comarca de Santa Cruz do Sul

Um criminoso, de 26 anos, foi 
preso a pouco depois de roubar 
uma loja de roupas da Rua Júlio de 
Castilhos, no Centro, na tarde de 
sábado (09).

Após informações repassadas 
pelas vitimas, a Brigada Militar 
fez buscas na região e um policial 
localizou o acusado na Rua Assis 
Brasil. Ele foi preso e reconhecido 
pelas vítimas.

O homem tinha antecedentes 
por furto e arrombamento em re-
sidências. 

Homem preso depois de roubar 
loja no Centro

Criminoso foi encontrado
pela Brigada Militar na

Rua Assis Brasil

Uma mulher foi assaltada na 
noite de sábado (10), na Rua Se-
nador Salgado Filho, no bairro São 
Bento.

Segundo o registro de ocor-
rência, ela caminhava na via quan-

Pedestre assaltada no São Bento
do foi abordada por dois indivídu-
os que anunciaram o crime.

Eles roubaram uma bolsa da 
vítima, com o objetos como um 
aparelho celular Samsung, docu-
mentos e R$90.

Um homem, de 54 anos, foi víti-
ma de um assalto praticado por um 
trio no bairro Vila Nova, na manhã de 
sábado (09).

De acordo com o relato, ele ca-
minhava na rua quando foi abordado 

Pedestre assaltado no Vila Nova
e ameaçado com uma faca, por dois 
homens e uma mulher. Enquanto 
os indivíduos o renderam, a mulher 
roubou seu celular.Além do aparelho, 
foram roubados os documentos da 
vítima.

Um estabelecimento comer-
cial, localizado entre as ruas Tre-
ze de Maio e a General Osório foi 
alvo de furto na madrugada de 
domingo (10).

Furto em estabelecimento comercial
De acordo com o registro de 

ocorrência, as câmeras de moni-
toramento da livraria flagraram 
dois indivíduos que caminhavam 
pela Rua General Osório e arrom-

baram a porta de entrada do lo-
cal.

Foram furtados um note-
book, um celular e uma quantia 
em dinheiro.

O Rio Grande do Sul deverá ter 
um banco de dados de pessoas in-
diciadas ou condenadas por crimes 
sexuais contra crianças e adoles-
centes. O projeto de lei 16/2016, 
de autoria do deputado Maurício 
Dziedricki (PTB), foi aprovado pelo 
plenário da Assembleia na última 
semana. O Cadastro Estadual de 
Pedófilos do Estado do Rio Grande 
do Sul será constituído pelos da-
dos pessoais dos agressores.

O acesso vai garantir mais de-
talhes aos integrantes do Ministé-
rio Público, Justiça, Polícia Civil e 
Brigada Militar, além de servidores 
públicos envolvidos na defesa dos 
direitos das crianças, como conse-
lheiros tutelares”, defendeu Dzie-
dricki.

A lei deve ser sancionada pelo 
governador. A Secretaria de Segu-
rança Pública ficará responsável 
pela criação e atualização do sis-
tema.

O Rio Grande do Sul será o 
quarto estado a receber um regis-

Rio Grande do Sul terá cadastro de pedófilos
Estado será o quarto do País a elaborar banco de dados de criminosos

tro do tipo, depois do Mato Gros-
so do Sul, Mato Grosso e São Paulo 
já oferecerem este cadastro. 

O conteúdo inclui as medidas 
socioeducativas que foram defini-
das pela Justiça.

A lei deve ser sancionada pelo governador

Um homem, de 36 anos, levou 
uma pedrada na cabeça no domin-
go (10), quando caminhava próximo 
ao antigo Estádio do Esportivo, na 

Homem leva pedrada em assalto no Juventude
Osvaldo Aranha, no bairro Juven-
tude. De acordo com o registro de 
ocorrência, ele estava caminhando 
quando recebeu a primeira pedra-

da, seguida de uma que o atingiu 
no braço esquerda. Dois crimino-
sos o abordaram e roubaram um 
aparelho celular.

A Polícia Civil assinou, na sex-
ta-feira (8), o termo de cooperação 
entre a instituição e a empresa OI. 
A parceria tem como objetivo o 
envio de “torpedos sociais”.

Essa prática é uma continui-
dade das ações que visam a segu-
rança pública dos gaúchos e adota 
modernas técnicas de segurança, 
com atendimento qualificado e 
especializado à população e aos 
grupos vulneráveis. 

A ação ocorrerá por meio de 
quatro campanhas com mensa-
gens sociais e de alertas enviados 
através de SMS para os mais de 
dois milhões e meio de clientes de 
telefonia móvel da OI no Rio Gran-

Polícia Civil e Oi fazem parceria para envio
de “torpedos sociais”

de do Sul.
As mensagens, que terão a 

empresa Terceira Onda Informa-
ções (TOI) como responsável pelo 
acompanhamento e medições do 
resultado, abordarão temas liga-
dos à área de segurança e deverão 
ser enviadas nos finais de semana 
do mês de janeiro de 2018. 

O primeiro “torpedo social” 
será para divulgar a delegacia on-
line. As demais mensagens serão 
de órgãos como o Departamento 
Estadual de Narcóticos (Denarc), a 
Delegacia Especializada no Aten-
dimento à Mulher (Deam) e di-
vulgação do Whatsapp do disque 
denúncia da Polícia Civil.

O primeiro “torpedo social” será para 
divulgar a delegacia online

Um homem, de 55 anos, foi pre-
so na tarde desta segunda-feira (11), 
depois de ser encontrado em posse 
de drogas em uma pousada na Rua 
7 de Setembro, no bairro Fenavinho. 
Ele foi abordado pela Brigada Militar 
após uma denúncia de roubo a pe-

Homem preso com drogas em pousada
destre. Em um dos quartos do estabe-
lecimento, os policiais apreenderam 
uma balança de precisão, papelotes 
de alumínio e 61 pedras de crack. Ele 
foi conduzido para a Delegacia de Po-
lícia de Pronto Atendimento (DPPA) 
para registro de ocorrência.

Vai registrar ocorrência e acababa preso
Um procurado da justiça, de 34 

anos,  foi preso na tarde desta se-
gunda-feira (11) quando chegava na 
delegacia de polícia, acompanhado 
da esposa, para fazer um registro de 
ocorrência.

Policiais da Brigada Militar, que 
estavam na delegacia apresentando 
uma ocorrência policial reconhece-

ram o indivíduo procurado e de ime-
diato deram voz de prisão.

O preso possui diversos antece-
dentes policiais como furtos, recepta-
ção,  posse de entorpecentes, roubo 
a estabelecimentos comerciais, homi-
cídios, tráfico de drogas, sendo que 
somente esse ano já foi preso três ve-
zes por crimes de furto e receptação.
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Na tarde deste domingo (10), 
por volta das 15h20, a Brigada Mili-
tar foi informada sobre disparos de 
arma de fogo no “Bar do Daniel”, lo-
calizado na Rua Bela Vista, no bair-
ro Ouro Verde. No local a guarnição 
localizou dois indivíduos caídos na 
via, sendo um deles já em óbito e 
outro ainda com vida que foi socor-
rido pelo SAMU em estado grave.

Deocesar João Secco, de 47 
anos, foi atingido com um tiro na 
cabeça. Ele tinha antecedentes por 

Briga termina em morte no Ouro Verde

 Uma das vítimas chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu e morreu durante o atendimento

ameaça. Já, Vanderli Alonso dos 
Reis, de 40 anos, também foi ferido 
na cabeça, mas foi levado com vida 
para o Hospital, no entanto não re-
sistiu aos ferimentos e morreu en-
quanto recebia atendimento. Reis 
tinha antecedentes por porte ilegal 
arma, homicídio e ameaça.

Segundo o relato de testemu-
nhas, momentos antes havia ocor-
rido uma briga entre Reis e outro 
homem, sendo que em determina-
do momento o acusado sacou uma 

arma de fogo, disparou contra a 
vítima e fugiu do local. Secco teria 
sido atingido por engano. Ao lado 
do corpo de Reis foi localizado um 
revolver calibre 38 e um coldre com 
munições.

No interior do veículo dele foi 
encontrado um a pistola de pressão 
adaptada para calibre 22. Estes fo-
ram o 31° e 32° homicídios de 2017 
em Bento Gonçalves, e segundo a 
Brigada Militar, já é o ano mais vio-
lento do município. 

Um homem, de 35 anos, que 
era procurado da Justiça, foi preso 
por volta das 13h, de domingo (10), 
por volta das 13h, na Rua Doutor 
Montaury, no Centro.

 Uma guarnição da Brigada Mi-
litar, composta por alunos soldados 
que estão em curso de formação na 
cidade de Montenegro e realizam 
estágio em Bento Gonçalves, abor-
dou o indivíduo.

Em pesquisa ao sistema, 
constatou-se que ele possuía um 
mandado de prisão expedido pela 
comarca de Novo Hamburgo. O 
acusado, com vários antecedentes 
por roubos e furtos, foi conduzido 
a DPPA para registro. 

Procurado da Justiça preso no Centro

 Acusado tinha um mandado
de prisão expedido pela 

comarca de Novo Hamburgo

Um foragido do presídio de 
Bento Gonçalves foi preso por 
uma guarnição do Pelotão de Ope-
rações Especiais (POE) na Rua Os-
valdo Henrique Veríssimo, no bair-

Foragido preso no Tancredo Neves
ro Tancredo Neves, por volta as 
21h15, de sábado (09). Ele estava 
foragido desde terça-feira (05) e ti-
nha vários antecedentes por furto 
e roubo.

Um adolescente de 17 anos 
foi detido por tráfico de drogas 
na madrugada de domingo (10), 
na Rua Ari da Silva, no bairro Eu-
caliptos.

Uma guarnição do pelotão 
de operações especiais (POE) em 
operação de repressão qualificada 
no bairro, abordou o menor e em 
revista pessoal encontrou 61 pe-
dras de crack, 12 buchas de maco-
nha e R$ 442. 

Ele foi apreendido e conduzi-
do até a DPPA para registro.

Menor detido por tráfico de
drogas no bairro Eucaliptos

Uma mulher sofreu um assal-
to no bairro Botafogo por volta das 
6h15 de segunda-feira (11), em fren-
te a uma agência bancária.

De acordo com o registro de 
ocorrência, ela saiu de um coletivo 

Mulher sofre assalto no Botafogo
e caminhava na via quando foi abor-
dada por um rapaz que portava uma 
faca.  Ele anunciou o assalto e rou-
bou a bolsa da vítima, na qual esta-
vam cartões de crédito, documentos 
e R$50. 

61 pedras de crack, 12 buchas
de maconha e R$442 foram

encontrados com menor

Detenção aconteceu na Rua Ari da Silva, no bairro Eucaliptos



   

(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 
16:15h- Dublado
Após seus pais serem mortos quan-
do ainda estava no ovo, o pequeno 
pardal Rick é encontrado por uma 
cegonha, que o cria como se fosse 
seu filho. Desta forma Rick cresce 
seguindo os costumes de postura 
e alimentação típicos de uma ce-
gonha, por mais que sua aparência 
deixe bem claro que não se trata da 
mesma espécie. Quando o bando 
decide migrar para a África, Rick é 
deixado para trás justamente por 
não ter estrutura física para uma 
viagem tão longa. Entretanto, o pe-
queno pardal que acredita ser uma 
cegonha não se dá por vencido e ini-
cia uma viagem por conta própria, 
onde conhece a coruja-pigmeu Olga 
e o periquito Kiki.

Sala 02

Missão Cegonha
(3D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 
13:45h, 18:30 - Dublado

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

Liga da Justiça
(3D - Duração 1:49min/ /Ficção 
Científica) Todos os dias - 13:45h - 
Dublado - 21h  Dublado

Shopping Bento
Sala 01

Thor: Ragnarok
(Duração 2h11min/  Ação, Fantasia, 
Aventura/12 anos) Todos os dias - 
14:30h -Dublado 2D -20:45h - Legen-
dado 3D 

Liga da Justiça
(3D - Duração 1:49min/ /Ficção 
Científica) Todos os dias - 13:45h - 
Dublado - 18:30h  Dublado

Sala 02
Big Pai, Big Filho
(3D - Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 
18:30 - Dublado
Adam é um adolescente que sai em 
uma missão épica e ousada para tentar 
descobrir um mistério por trás de seu 
pai, que está sumido há muito tempo. 
Até que então ele descobre que seu 
pai não é ninguém mais, ninguém me-
nos do que o lendário Pé Grande. Ele 
tem se escondido na floresta há anos 
para proteger a si mesmo e sua família 
de HairCo., uma grande corporação 
que quer fazer experimentos científi-
cos com seu DNA especial. Enquanto 
pai e o filho começam a passar um 
tempojuntos, Adam logo descobre 
que ele também tem super poderes, 
além de sua imaginação.

Pai em Dose Dulpa 2
(2D - Duração 1:40min/ Comédia - 14 
anos) Todos os dias - 16:15h - Dubla-
do - 20:30h Legendado
Após resolverem suas diferenças, Brad 
(Will Ferrell) e Dusty (Mark Wahlberg) 
precisam agora lidar com uma nova si-
tuação complicada: a súbita aparição 
de seus pais (John Lithgow e Mel Gi-
bson), que possuem comportamentos 
bem diferentes.

Cena do filme Liga da Justilça

Cena do filme Big Pai, Big Filho

Cena do filme Thor Ragnarok Cena do filme Missão Cegonha

Programação válida de  07/12/2017 
a 13/12/2017. 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

Liga da Justiça
(2D - Duração 1:49min/ /Ficção 
Científica) Todos os dias - 13:45h - 
Dublado - 18:30h  Legendado
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-humanos, mas mesmo 
com a formação da liga de heróis 
sem precedentes poderá ser tarde 
demais para salvar o planeta de um 
catastrófico ataque.

Missão Cegonha
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