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opinião02

Opinião da Gazeta
Não deixe para o último dia, doe-se

Em tempos de crise econômi-
ca, ainda existe gente disposta a 
trabalhar em prol dos menos favo-
recidos.  Bento Gonçalves  é notória 
grupos de pessoas  com espírito al-
truísta, dispostas a doarem tempo, 
conhecimento e ajuda material  em 
todas as épocas do ano. O Centro 
Espírita Lar da Caridade é um dos 
exemplos mais atuantes auxiliando 
aos desvalidos. Diariamente cerca 
de 140 pessoas almoçam de forma 
gratuita na casa espírita, que acolhe 
cada pessoa de forma especial. Uma 
casa que acolhe, doa e transfere 
atenção para quem vive na rua.

Solidariedade é um sentimen-
to comum a instituições ou pesso-
as que se unem para levar alegria 
àqueles que amargam dificuldades. 
Partilhar bens novos ou usados e 
ganhar um sorriso é a maior recom-
pensa para todas elas.

A solidariedade é contagiante. 
A vontade de fazer o bem se espa-

lha entre as pessoas com a proximi-
dade do Natal. Iniciativas de uma 
só pessoa ou de pequenos grupos 
aos poucos tornam-se grandes 
eventos. A alegria de doar amor, 
carinho, atenção ou objetos sem 
uso ao próximo se multiplica entre 
os familiares, amigos e colegas de 
trabalho. Independentemente da 
religião, as pessoas ficam mais sen-
síveis no fim do ano. Pensam mais 
no próximo. E a vontade de ajudar 
floresce

A solidariedade sempre exis-
tiu  dentro de cada um, mas nestes 
tempos  de desalentos com a se-
gurança,  gestão pública e econo-
mia estagnada é preciso um pouco 
mais de exercício diário para não a 
sufocar. O trabalho destas pessoas 
que são alvo de nossa reportagem 
especial desta edição é inspirador, 
principalmente, para que não se 
deixe para o último dia quando 
acreditarmos que não vale mais a 

pena. Sempre vale. Todo o dia é dia 
de doar tempo, sorriso, atenção e 
carinho, quando não há como doar 
bens materiais ou alimentos para 
amenizar a dor dos que têm menos 
que nós.

Se você tem vontade de fazer 
doações ou participar de iniciativas 
solidárias,  em Bento Gonçalves há  
perto de uma dezena de institui-
ções abertas a voluntários. Mesmo 
em véspera do Natal, ainda há tem-
po de se envolver com grupos orga-
nizados que, durante todo o ano e 
em datas específica, traduzem soli-
dariedade em atitude. Basta querer,  
é só procurar a instituição que mais  
se identifique e ajude crianças, ido-
sos, famílias, doentes e solitários

A boa ação pode  chegar em 
forma de alimentos, roupas, livros, 
cursos, atenção e carinho.  Muitas 
instituições recolhem os donativos 
em domicílio, basta ligar e se infor-
mar. Não deixe para o último dia.
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Na noite desta segunda-fei-
ra,27, aconteceu a premiação do 
Carrinho Agas 2017, realizado 
há 34 anos pela Associação Gaú-
cha de Supermercados. O even-
to aconteceu na Casa NTX, em 
Porto Alegre, reconhecendo as 
empresas e personalidades que 
mais contribuíram para o desen-
volvimento dos supermercados 
gaúchos ao longo do ano.

A eleição contou com a 
participação dos 252 maiores 
supermercadistas do Estado e 
que teve a chancela do Instituto 
Segmento Pesquisas. Ao todo, 
38 companhias e personalida-
des receberam o troféu Carrinho 
Agas 2017. Cerca de 900 pessoas 
participaram da solenidade, que 
teve início às 20 horas.

Assim como no ano passa-
do, o processo de eleição dos 
vencedores do Carrinho Agas 
2017 ocorreu de forma espontâ-
nea pelos 252 supermercadistas 
ouvidos – todos integrantes do 
Ranking Gaúcho de Supermerca-
dos da Agas. Com o voto espon-
tâneo, os empresários do setor 
escolheram livremente os seus 
favoritos em cada categoria, ob-
servando critérios como quali-
dade dos produtos ou serviços, 

Carrinho Agas premiou os melhores do ano nesta segunda-feira
38 companhias e personalidades receberam o troféu Carrinho Agas 2017, na casa NTX, em Porto Alegre

relacionamento com o varejo, 
índices de ruptura, capacidade 
de inovação e cumprimento de 
prazos de entrega.

Escolhido pelo departamen-
to Jovem da Associação – que 
congrega 104 jovens supermer-
cadistas com idades de 16 a 39 
anos –, o Destaque Agas Jovem 
deste ano vai para Giovanni Jar-
ros Tumelero, diretor de Opera-
ções do Jornal do Comércio. “É 
uma jovem liderança que está 
participando ativamente das 
decisões em uma reconhecida 
empresa familiar. Além disso, 
teve portas abertas ao trocar ex-
periências com o Agas Jovem”, 
relata a presidente do grupo, 
Adriana Ortiz.

O prêmio especial de Reco-
nhecimento Agas foi destinado, 
neste ano, a outro empresário 
do ramo da comunicação: trata-
-se de Alexandre Gadret, que 
assumiu a presidência da Rede 
Pampa em setembro deste ano. 
“É um jovem e está à frente des-
te grande grupo, que orgulha a 
todos os gaúchos. Embora jo-
vem, Alexandre Gadret mostra 
uma capacidade de gestão e 
de networking modelares para 
muitos empresários que estão 

há décadas no mercado”, salien-
ta.

O Gerente de Vendas do Car-
rinho Agas 2017 é Andrei Trinda-
de, responsável pelas contas da 
Isabela no Estado. “Andrei conse-
gue manter o olho no olho nas 
negociações, fazendo com que 
ainda sintamos a Isabela como 
uma marca gaúcha, mesmo após 
sua aquisição pelo Grupo MDias 
Branco. O supermercadista local 
valoriza muito essa manutenção 
da raiz”, explica o presidente da 
entidade, Antônio Cesa Longo.

Criado em 2007 para valori-
zar a força feminina no desen-
volvimento do setor, o prêmio 
de Mulher Supermercadista será 
outorgado, em 2017, para a di-
retora do Grupo Master Super-
mercados, de Erechim, Terezinha 
Zaffari Sonda.

“É a legítima representante 
da figura feminina do setor, com 
uma linda história, com brio, tra-
balho e reconhecimento. Herdei-
ra da maior empresa de capital 
100% gaúcho do setor, Terezinha 
construiu sua própria trajetória, 
ao lado do marido e de suas três 
filhas, no Interior do Estado, fa-
zendo da Rede Master uma refe-
rência para o segmento”, desta-

ca Longo.
Outro tradicional troféu, o 

prêmio de Empresário do Ano 
do Carrinho Agas 2017 foi  para 
Alexandre Grendene Bartelle, 
fundador da maior fabricante 
mundial de sandálias, a Grende-
ne. “É um nome que dispensa 

apresentações, orgulho dos gaú-
chos por seu arrojo, empreen-
dedorismo e sucesso. Grendene 
ganhou o mundo sem esquecer 
suas raízes, e levou a excelência 
dos produtos do RS para os cin-
co continentes”, destaca Longo.

A eleição contou com a participação dos 252 maiores supermercadistas do Estado 
e que teve a chancela do Instituto Segmento Pesquisas. Ao todo, 38 companhias e 
personalidades receberam o troféu Carrinho Agas 2017
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Aposentados e pensionistas do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) começam a receber na sexta-
-feira (24) a segunda parcela do dé-
cimo terceiro salário. Os primeiros 
a receber são os que ganham até um 
salário mínimo. A primeira parcela foi 
depositada entre os meses de agosto 
e setembro.

O depósito da gratificação será 
feito junto com a folha de pagamento 
mensal do INSS, que  segue até o dia 
7 de dezembro.

Segunda parcela do 13º salário já 
está disponível para aposentados 
e pensionistas

Mais de 29,7 milhões de benefi-
ciários receberão a segunda parte do 
abono anual, que representa uma en-
trada extra de recursos na economia 
de pelo menos R$ 20,4 bilhões nos 
meses de novembro e dezembro. O 
pagamento dessa segunda parte do 
abono virá com o desconto do Impos-
to de Renda.

Por lei, não têm direito ao déci-
mo terceiro os segurados - 4, 6 mi-
lhões - que recebem benefícios assis-
tenciais (Loas).

O Espumante Aurora Brut, da 
Vinícola Aurora, foi o único vinho 
brasileiro a receber medalha de ouro 
na edição 2017 do rigoroso concur-
so mundial Effervescents du Monde, 
o maior concurso só de espumantes 
do mundo, realizado de 13 a 15 de 
novembro na École Hôtelière du 
Lycée Le Castel em Dijon, França.

O espumante alcançou a quarta 
colocação no TOP 10 dessa compe-
tição internacional, ficando abaixo 
apenas de 2 champagnes e 1 Cré-

Aurora Brut é quarto colocado no TOP 10 do
Effervescents du Monde 2017, na França
Espumante da Vinícola Aurora, de menos de R$ 45 no mercado
brasileiro, supera champagnes e Crémants nesse concurso mundial

mant de Bourgogne, e superando 
outros 4 espumantes franceses, um 
italiano e um espanhol.

A Aurora foi premiada também 
com a medalha de prata pela qua-
lidade do Aurora Moscatel Branco, 
seu rótulo mais premiado historica-
mente e que figura na relação TOP 
100 do Mundo há 4 anos consecu-
tivos.

As participações da Vinícola 
Aurora nas edições do Effervescents 
du Monde tem sido vitoriosas. Em 

2016, o concurso premiou com ouro 
o espumante Conde de Foucauld 
Rosé Brut, rótulo que custa menos 
de R$ 30 no Brasil. Nessa mesma 
edição, o Aurora Brut ficou com pra-
ta. 

m 2015, em sua 13ª realização, 
o Effervescents du Monde premiou 
com prata o Aurora Brut e o Aurora 
Procedências Chardonnay. Em 2014, 
o premiado da Aurora nessa compe-
tição foi o Brazilian Soul Moscato, 
marca de exportação da vinícola.

A Farmácia da Zonal Sul (jun-
to à UPA 24h) vai fechar na quarta-
-feira (29) entre às 18h e às 14h 
para inventário.

Os pacientes poderão reti-

Farmácia Zonal Sul fechará para 
inventário na quarta-feira

rar medicamentos na farmácia 
da Zona Norte (São Roque), na 
Unidade Central, ou ainda, nas 
demais unidades de saúde do Mu-
nicípio.

A Petrobras anunciou nesta se-
gunda-feira (27) que vai subir os pre-
ços da gasolina em 1,8% nas refinarias 
a partir de terça-feira. Por outro lado, 
os preços do diesel serão reduzidos 
em 0,2%. O aumento ocorre após a 
ANP (Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis) divul-
gar que, na semana passada, o preço 
médio da gasolina atingiu um novo 
recorde nos postos ao subir 2,6% na 
semana e superar a marca de R$ 4 por 
litro. 

O preço da gasolina atingiu uma 
média de R$ 4,023 por litro, ante R$ 
3,966 na semana anterior, segundo 
pesquisa da agência reguladora. Foi o 
terceiro recorde semanal seguido dos 
preços da gasolina no país. 

Alta de 23,2% em 5 meses A nova 
política de preços da Petrobras, anun-
ciada em 29 de junho, busca seguir de 
perto as cotações internacionais do 
petróleo, que na sexta-feira atingiram 
o maior nível em mais de dois anos 

Preço da gasolina sobe e passa dos R$ 4 por litro 
nos Estados Unidos.

As variações dos preços da petro-
leira estatal não necessariamente im-
pactam imediatamente os preços nos 
postos de combustíveis, uma vez que 
o repasse depende da cadeia de distri-
buição e vendas.

A gasolina tem renovado máximas 
nominais (sem considerar a inflação) 
nas bombas em uma série histórica da 
ANP iniciada em 2013, impulsionada 
também pela decisão do governo fe-
deral de elevar tributos dos combustí-
veis (PIS/Cofins) no fim de julho. 

O aumento ocorre após a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis) divulgar que, na semana passada, o preço médio da gasolina
atingiu um novo recorde nos postos ao subir 2,6%

Nesta semana várias vagas são 
oferecidas pela unidade da Funda-
ção Gaúcha do Trabalho e Ação So-
cial (FGTAS/Sine). São oferecidas 48 
vagas.

O mercado está precisando de 

Quase 50 vagas de trabalho são oferecidas pelo 
Sine essa semana
Oportunidades passam por profissões como dentista, eletricista,
motorista de caminhão e mecânico de ônibus

profissionais como motorista de 
caminhão, eletricista, torneiro me-
cânico, dentista e mecânico de au-
tomóvel, além de abrir espaço para 
portadores de necessidades espe-
ciais.

Os caixas eletrônicos vinculados 
à rede Banco24horas estão sem fun-
cionamento em Bento Gonçalves. Na 
última semana já havia sido noticia-
do que o sistema Banco24horas não 
estava funcionando em Caxias do Sul 
e Farroupilha. A empresa responsá-
vel pela administração dos terminais 
informou que está trabalhando para 
que o serviço seja retomado o mais 
breve possível.

Veja a nota na íntega:
“Olá. Devido a interrupção dos 

serviços por parte da empresa de 
transporte de valores, infelizmente 
o Banco24Horas será desativado em 
Bento Gonçalves (RS). Continuaremos 
trabalhando para retornar à cidade o 
mais rápido possível e ficar perto de 
você. Obrigado.”

O que é o Banco24horas
O Banco 24 Horas é um uma rede 

Banco 24 horas é desativado em Bento
interbancária brasileira, que possui 
mais de 40 bancos conveniados, com 
mais de 20 mil caixas eletrônicos 
presentes em mais de 600 cidades 
brasileiras. É um serviço da empresa 
TecBan para o mercado dos bancos 
caracterizado pela oferta de acesso 
nos terminais automáticos ao serviço 
de saques, cadastro de recarga para 
telefone pré-pago, pagamentos, con-
sulta de saldos e extratos, entre ou-
tros serviços. O nome Banco24Horas 
é uma marca registrada da TecBan. 

De acordo com a normativa do Ban-
co Central, os bancos são obrigados 
a disponibilizar no mínimo 4 saques 
grátis na rede Banco24Horas.

Tem como principais acionistas 
os maiores bancos brasileiros, onde 
o Itaú Unibanco detém 25,94%, San-
tander 20,82%, Bradesco 16,31% e 
Banco do Brasil 13,53%. Também são 
acionistas o HSBC (9,02%); Caixa Par-
ticipações (10%); Citibank NA (4,51%); 
Banorte (liquidação extra judicial) 
(2,78%), e Banco Citibank S/A (1,13%). 

O Sine funciona na rua Mare-
chal Floriano, 142, no Centro. O 
atendimento aos interessados nas 
vagas é das 8h às 12h. É necessário 
ter em mãos a Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS). 

Banco24horas é desativado de Bento Gonçalves e não tem previsão de retorno

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CEMITÉRIO PARQUE PADRE PIO LTDA. (Cemitério Jardim do Vale) convo-
ca as pessoas abaixo relacionadas para tratar de assuntos de seu interesse 
e relevância, e solicita que compareçam em seu escritório profissional loca-
lizado a Rua Dom Antonio Zattera nº 31
– Bairro Santa Helena, Bento Gonçalves-RS, no prazo máximo de 15 dias 
desta publicação
Telefone: (54) 3453.1704
Email: jardimdovale@jardimdovale.com.br

IVALDO CREMES DE LIMA
MARIA DELMINDA CUNHA MARTINS
LEANDRA RACHEL DE SOUZA
IRENE GUERO TABORDA
EDUARDO ANDRÉ MAYER

Bento Gonçalves, 22 de novembro de 2017
A DIREÇÃO
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As faixas penduradas em algu-
mas residências do bairro São Bento 
são claras ao exporem a opinião dos 
moradores: “o bairro São Bento não 
quer edifícios”. Mas se a geografia do 
local vai ou não continuar horizontal, 
entre outros pontos que estão sendo 
discutidos, vai depender do resultado 
da polêmica revisão do Plano Diretor.

O atual Plano foi elaborado em 
2006 e a revisão está prevista no Es-
tatuto das Cidades, que determina a 
reavaliação 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 Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul 
(Ufrgs). Entre outubro de 2015 e agos-
to de 2017, ele ficou sob estudo do 
Conselho Municipal de Planejamento 
(Complan).

Em 11 de novembro, começou 
a tramitar na Câmara de Vereadores. 
Na última quinta-feira (23),  uma au-
diência pública lotou o plenário para 
a discussão do Plano. Foi definido 
que até às 17h desta terça-feira (28), 
a Comissão da Infraestrutura, Desen-
volvimento e Bem-Estar vai receber as 
propostas da comunidade com suges-
tões e críticas.

Como era e como pode 
ficar

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 resi-
dencial.

O executivo entregou um texto 

Comunidade tem até às 17h 
para apresentar propostas para 
o Plano Diretor
Desde 11 de novembro documento está tramitando na Câmara

que não vai permitir construção de 
edifícios no bairro, embora seja per-
mitido até 11,80 metros de altura em 
obras voltadas para atividades ligadas 
ao turismo e gastronomia. O Ipurb 
ressalta que “esse limitador atinge a 
maioria das ruas do Bairro e princi-
palmente o conhecido ‘Corredor Gas-
tronômico’ (formado pela Rua Herny 
Hugo Dreyer e Avenida Planalto). Atu-
almente já existem no bairro algumas 
edificações com essa configuração” .

O plano ainda permite edifícios 
de 16 pavimentos no Centro, na Cida-
de Alta, no Juventude, no Botafogo, 
no Humaitá, na Licorsul e no bairro 
Universitário, que antes só poderiam 
ter obras de até 14 andares. Em 2006, 
era exigido um estudo de impacto de 
vizinhança para todas as atividades, 
que não é previsto no novo plano, a 
não ser em atividades de uso espe-
cial, como shoppings, casas noturnas 
e restaurantes.

Edificações em becos
Torna-se praticamente inviável 

a construção de prédios em becos 
principalmente de 16 andares, pois 
quanto mais alto, mais terreno é ne-
cessário.

Vale dos Vinhedos
O Plano vai reduzir o perímetro 

urbano do Vale dos Vinhedos para 
evitar o avanço da área urbana para a 
rural. O Arroio Pedrinho será o divisor 
físico.

Indústrias na bacia de
captação

Um assunto que pagou desperce-
bido no Plano foi a permissão de que 
indústrias se instalem próximo à ba-
cia de captação de água do Barracão. 
O Complam permitiu a instalação, 
desde que ocorra a compensação am-
biental nesta área.

Começou nesta segunda-feira, 
(27) o atendimento da terceira etapa 
de pagamento das cotas do Programa 
de Integração Social (PIS) e do Progra-
ma de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) para cotistas 
homens com mais de 65 anos e mu-
lheres com mais de 62 anos.

Correntistas da Caixa Econômica 
Federal ou no Banco do Brasil já tive-
ram seu benefício depositado auto-
maticamente em suas contas no dia 
23, e quem não tem conta-corrente 
nesses bancos pode, a partir de hoje, 
se dirigir às agências bancárias para 
fazer o saque.

A previsão inicial era de que es-
ses saques fossem feitos a partir de 
14 de dezembro. O governo, no en-
tanto, resolveu antecipar os benefí-
cios que, nesta terceira etapa, deverá 
movimentar quase R$ 4 bilhões, para 
um público de mais de 2 milhões de 
trabalhadores. Até o dia 19 de novem-
bro, o total sacado já havia superado 
R$ 1 bilhão. Deste total, 56% tiveram 
como destino os aposentados.

Os pagamentos para aposenta-
dos com idade acima de 70 anos e 
herdeiros de trabalhadores falecidos 
continuam a ser feitos regularmente. 
Os que não puderem comparecer às 
agências devem fazer a solicitação de 
saque por procuração. Para a consulta 
de saldos, os bancos criaram páginas 
específicas na internet (www.caixa.
gov.br/pis e www.bb.com.br/pasep).

O jornalista Carlos Augusto Te-
xeira já trabalhou no setor público e 
no setor privado. Com isso, teve seus 
benefícios depositados tanto na con-
ta Pasep (servidor público) como na 
conta PIS (setor privado). De acordo 
com a gerência do Banco do Brasil, 
em situações como a dele, é necessá-
rio que a área de recursos humanos 
da empresa que o contratou poste-
riormente faça o remanejamento de 

Saques da terceira etapa de
pagamentos do PIS/Pasep já disponíveis

O atual Plano foi elaborado em 2006 e a revisão está prevista no Estatuto das
Cidades, que determina a reavaliação a cada dez anos

sua inscrição. O problema é que isso 
nem sempre é feito.

Pasep
O Banco do Brasil é administra-

dor exclusivo do Pasep. Atualmente, 
cerca de 1,6 milhão de pessoas pre-
enchem os requisitos para receber as 
cotas no banco, cujo fundo contabi-
liza R$ 4,7 bilhões. Para não corren-
tistas do BB com saldo de até R$ 2,5 
mil, o banco pede o envio de TED 
para outra instituição financeira, por 
meio da internet e de terminais de 
autoatendimento. A operação pode 
ser feita sem custo. Outra facilidade 
para os cotistas do Pasep é a consulta 
sobre as condições de saque pelo site 
e a consulta sobre a disponibilidade 
de cotas por meio da Central de Aten-
dimento BB nos telefones 4004 0001 
(capitais e regiões metropolitanas) ou 
0800 729 0001 (demais localidades).

PIS
A expectativa da Caixa é que 

1,5 milhão de beneficiados sejam 
contemplados nesta etapa de paga-
mentos. Dos R$ 2,5 bilhões a serem 
disponibilizados para saques, R$ 292 
milhões serão creditados automatica-
mente na conta dos clientes do banco. 
A Caixa tem serviço exclusivo em seu 
site para facilitar o atendimento ao 
trabalhador que tem direito ao saque 
da cota do PIS por idade e aposenta-
doria. Na página, o trabalhador pode 
visualizar o valor que tem a receber, a 
data do saque e os canais disponíveis 
para realização do pagamento.

O trabalhador tem ainda a opção 
de se informar por meio do aplicativo 
APP Caixa Trabalhador, que está dis-
ponível para download. O aplicativo 
é gratuito. Para realizar a consulta no 
site e no APP, o trabalhador deverá 
informar o CPF ou NIS e data de nas-
cimento.
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Começou nesta segunda-feira, 
dia 27,o período de matrículas onli-
ne para a Rede Municipal de Ensino 
em Bento Gonçalves. O procedimen-
to pode ser feito de hoje até sexta-
-feira, dia 1º de dezembro de 2017, 
válido apenas para novas matrícu-
las. As rematrículas continuarão 
sendo feitas nas escolas.

Os passos para efetuar as 
inscrições são:

• Para realizar a inscrição é 
obrigatório CPF do aluno e preen-
cher todos os campos solicitados

• Ao abrir o link, o primeiro 
passo é a identificação do aluno e 
do responsável pelo mesmo

• Segundo passo: informar 
endereço, automaticamente abre a 
escola de zoneamento, a segunda 
opção de escola fica por escolha da 
família

• Ao confirmar as informações 
será emitido relatório da inscrição 

Semana para realização de matrículas online da 
rede municipal

com número de protocolo, data e 
horário.

A Biblioteca Pública Castro Al-
ves, nesse período, irá disponibili-
zar o espaço do Telecentro para a 
realização das inscrições para as 
matrículas online.

O link estará disponibilizado 
no site da Prefeitura Municipal até 
28/02/18. As matrículas serão efe-
tuadas, na escola, no período de 
13/12/17 a 15/12/17. Os ajustes de 
vagas e matrículas serão realizados 
em fevereiro de 2018, pela SMED.

O concurso foi realizado no domingo, dia 26, em oito unidades universitárias

Candidatos aprovados em 1ª 
chamada fazem matrícula nos dias 
30 de novembro e 1º e 4 de dezem-
bro, conforme cronograma entre-
gue aos vestibulandos na saída da 
prova.

A relação dos classificados em 
primeira chamada no Vestibular 
de Verão 2018 da Universidade de 
Caxias do Sul será divulgada até 
quarta-feira, dia 29 de novembro. O 
concurso foi realizado no domingo, 
dia 26, em oito unidades universi-
tárias (nos campi em Caxias do Sul, 
Bento Gonçalves, Vacaria, Canela, 
Farroupilha, Nova Prata, Guaporé e 
São Sebastião do Caí).

Relação dos aprovados no Vestibular, em 
1ª chamada, será divulgada até dia 29

A matrícula dos classificados 
em primeira chamada será realizada 
nos dias 30 de novembro, 1º e 4 de 
dezembro, conforme cronograma 
entregue aos vestibulandos ao final 
da prova.

No concurso deste domingo, 
os candidatos dos grupos G1 (Me-
dicina) e G2 (Medicina Veterinária 
e Odontologia) realizaram prova de 
Redação, Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira (Espanhol ou Inglês), 
Conhecimentos Gerais, Biologia e 
Química; e os candidatos dos gru-
pos G3 (demais Bacharelados e Tec-
nologias) e G4 (Licenciaturas) reali-
zaram a prova de Redação.

Na última semana, o Banco 
Mundial emitiu um relatório no qual 
propõe uma espécie de fim do ensi-
no superior gratuito no Brasil, visan-
do “enxugar” os gastos públicos. Se-
gundo o texto, os alunos com maior 
poder aquisitivo deveriam pagar 
pelos estudos, acessando a algum 
tipo de crédito estudantil, tal como 
o Fies. A tese do relatório de quase 
160 páginas, intitulado “Um ajuste 
justo- Análise da eficiência e equi-
dade do gasto público no Brasil” é 
de que 65% dos estudantes das insti-
tuições federais estejam na faixa dos 
40% mais ricos da população.

No entanto, a análise tem causa-
do controvérsias. Uma dessas parte 

IFRS rebate relatório do Banco Mundial que prega o fim 
do ensino superior gratuito
Segundo análise, despesas com ensino superior são, ao mesmo tempo, ineficientes e regressivas

do Instituto Federal do Rio Grande 
do Sul (IFRS). Segundo uma nota 
emitida pela assessoria de comuni-
cação, a partir da posição da dire-
toria, “os dados divulgados não são 
reais e contrastam com os indicado-
res positivos registrados nos últimos 
anos”, contesta. Para a instituição, o 
mais grave é negar “o investimento 
em uma área social prioritária, ao 
desconsiderar a atuação exitosa, 
socialmente reconhecida das nossas 
instituições, e também ao ignorar a 
capilaridade dos institutos federais”. 

A nota acrescenta que o insti-
tuto “passou nos últimos anos por 
uma expansão sem precedentes que 
impactou diversas regiões no estado 

que pouco eram atendidas por edu-
cação pública, federal e de qualida-
de (...) Essa expansão foi subsidiada 
pelo financiamento público do go-
verno federal, garantindo orçamen-
tariamente o custeio e investimento 
nos campi em atividade. Esses re-
cursos foram utilizados para a cons-
trução de novos prédios, ampliação 
de laboratórios, compra de livros e 
fomento interno à pesquisa e exten-
são, além da manutenção e funcio-
namento regular das instituições”.

De acordo com o IFRS, o cus-
to por aluno, R$ 15.981.28, está na 
média dos dados oficiais do Minis-
tério da Educação relativos ao ano 
de 2016 (o relatório informa que es-
tudantes de institutos custam mais 
de R$70 mil ao ano). “Cerca de 80% 
dos estudantes são de origem so-
cioeconômica menos favorecida, e, 
portanto, não há como falar em co-
brança de mensalidades. Transferir o 
ônus do financiamento educacional 
aos alunos e aos seus pais agrava a 
desigualdade social no país e não 
contribui para um país mais justo e 
equitativo”, pontuou.

A nota finaliza que “o IFRS rei-
tera seu compromisso em promover 
a educação profissional, científica e 
tecnológica, de excelência, em todos 
os níveis e modalidades, através da 
articulação entre ensino, pesquisa 
e extensão, em consonância com as 
demandas dos arranjos produtivos 
locais, formando cidadãos capazes 
de impulsionar o desenvolvimento 
sustentável. Para isso, não abre mão 
da gratuidade, por entender que é 
ela que oferece oportunidades de 
forma igualitária para toda sua co-
munidade acadêmica”. 

O relatório
O governo federal solicitou ao 

Banco Mundial a elaboração do re-
latório com o objetivo de analisar os 
gastos públicos e alternativas eco-
nômicas para reduzir o déficit fiscal 
a um nível sustentável e, ao mesmo 
tempo, consolidar os ganhos sociais 
alcançados nas décadas anteriores. 

De acordo com o Banco, o principal 
ponto na análise é que alguns pro-
gramas governamentais beneficiam 
os ricos mais do que os pobres, além 
de não atingir de forma eficaz seus 
objetivos.

Pontos defendidos pelo 
Banco Mundial

-”As despesas com ensino supe-
rior são, ao mesmo tempo, ineficien-
tes e regressivas. Uma reforma do 
sistema poderia economizar 0,5% do 
PIB do orçamento federal. O Gover-
no Federal gasta aproximadamente 
0,7% do PIB com universidades fe-
derais. A análise de eficiência indica 
que aproximadamente um quarto 
desse dinheiro é desperdiçada”.

- O Governo Brasileiro gasta 
mais do que pode e, além disso, gas-
ta mal. 

-A princípio, a redução dos gas-
tos não é a única estratégia para res-
taurar o equilíbrio fiscal, mas neces-
sária. A outra alternativa seria, em 
vez de cortar seus gastos,  aumentar 
as receitas tributárias e reduzir os al-
tos pagamentos de juros sobre a dí-
vida pública. “Certamente, há esco-
po para aumentar a tributação dos 
grupos de alta renda (por exemplo, 
por meio de impostos sobre a ren-
da, patrimônio ou ganhos de capital) 
e reduzir a dependência dos tribu-
tos indiretos, que sobrecarregam os 
mais pobres”.

- A fonte mais importante de 
economia fiscal de longo prazo é a 
reforma previdenciária. O relatório 
propõe desvincular o valor mínimo 
de aposentadoria do salário mínimo 
(e corrigi-la somente pelos aumen-
tos do custo de vida).

-A massa salarial do funcionalis-
mo público pode ser reduzida signi-
ficativamente.

Processo seletivo da IFRS
O número de alunos para o in-

gresso 2018/1 para IFRS cresceu em 
relação ao ano passado. Em 2017/1, 
foram 15.018 inscritos para 4.360 
vagas, representando 3,45 candi-
datos por vaga. Neste ano, foram 
22.881 inscritos, para 4.608 vagas 
em todos os campi.

Entre todos os campi, os cursos 
com maior relação candidato/vaga 
são o curso Técnico em Administra-
ção (Canoas e Porto Alegre), o cur-
so Técnico em Desenvolvimento de 
Sistemas (Canoas), o curso Técnico 
em Informática (Farroupilha) e Enge-
nharia de Produção (Caxias do Sul), 
representando 4,97 candidatos por 
vaga (um aumento de 44%). 

A prova será realizada no próxi-
mo domingo, dia 03 de dezembro. 
Os candidatos podem saber informa-
ções sobre horários e conteúdos da 
prova no portal online do IFRS, no 
endereço https://ingresso.ifrs.edu.
br/2018.

Relatório do Banco Mundial propõe redução de gastos com educação pública superior

O período de matrícula online começou nesta segunda-feira, dia 27



Jornal Gazeta - terça-feira, 28 de Novembro de 2017 geral 07

O final do ano se aproxima, e 
em meio a festas e comemorações, é 
ativado o espírito de solidariedade. 
Grupos e entidades se movimentam 
em prol dos mais humildes, fazendo 
a diferença com doações de roupas, 
alimento e brinquedos. A equipe da 
Gazeta conversou com alguns destes 
grupos, que estão com dezembro re-
pleto de atividades filantrópicas.

 Lar da caridade
O Centro Espírita Lar da Carida-

de é uma entidade que atua durante 
todo o ano em prol dos mais neces-
sitados (moradores de rua, pessoas 
em vulnerabilidade social). De se-
gunda a sábado a casa prepara almo-
ços para mais de 100 pessoas, além 
da doação de roupas e alimentos. A 
coordenadora do local, Erci Grapi-
glia, que há décadas trabalha com 
atividades filantrópicas, afirma que 
no mês de dezembro haverá ativi-
dades especiais, mas ressalta que as 
ações sociais são realizadas durante 
todo o ano.

“Em dezembro é reforçado todo 
o atendimento que realizamos da 
melhor forma durante o ano. Tem 
incremento na cesta básica e ali-
mento. No dia 16 de dezembro vai 
acontecer a festa de natal das crian-
ças na praça Vico Barbieri, onde vai 
acontecer a distribuição de cachorro 
quente, refrigerante, além da distri-
buição de um brinquedo novo para 
cada criança”, afirma.

Um dos diferenciais do Lar da 
Caridade, é que semanalmente acon-
tece ações junto às vilas do municí-
pio. De acordo com Erci, em torno 
de sete equipes se deslocam para 
diferentes bairros onde estão as fa-
mílias em condições precárias.

“Muitas famílias não têm con-
dições de ir até a entidade durante 
a semana, por isso vamos até elas. 
Levamos roupas e alimentos para to-

Entidades filantrópicas iniciam os preparativos para o Natal
Ações visam doações de roupas e alimentos, além de reparos em escola do Vila Nova

das famílias que estiverem precisan-
do”, afirma. Diariamente o centro 
espírita recebe doações de roupas 
e alimentos. Segundo Erci, é impor-
tante também a doação de fraldas e 
leite em pó.

“Precisamos bastante de fralda, 
leite em pó e açúcar. Fraldas infan-
tis é um problema grande, por isso 
estamos precisando. Muitos pais 
precisam para seus filhos. Pode ser o 
tamanho M, G ou até extra G”, infor-
ma. O Lar da Caridade serve almoços 
diariamente para mais de 100 pesso-
as. Atualmente a equipe é composta 
pro cerca de 90 pessoas.

Grupo Escoteiro Ciretama
A proposta do escotismo é o de-

senvolvimento do jovem, por meio 
de um sistema de valores que priori-
za a honra, baseado na promessa (ou 
compromisso) e na Lei escoteira(ou 
Lei do Escoteiro), e através da práti-
ca do trabalho em equipe e da vida 
ao ar livre, fazendo com que o jovem 
assuma seu próprio crescimento, 
tornando-se um exemplo de frater-
nidade, lealdade, altruísmo, respon-
sabilidade, respeito e disciplina. O 
grupo de escoteiros Ciretama é fiel 
aos princípios básicos do movimen-
to, atuando junto à comunidade de 
forma intensa.

No início de novembro voluntá-
rios do Ciretama foram até o Lar do 
Ancião, e durante o dia realizaram 
atividades junto aos idosos. Foram 
doados mais de 300 quilos de sabão 
em pó, além da realização de cortes 
de cabelo para todos os idosos, en-
tre outras atividades.

A próxima atividade aconte-
ce no dia 9 dezembro numa escola 
municipal localizada no bairro Vila 
Nova. No dia será realizado um bre-
chó no local, com roupas arrecada-
das no grupo escoteiro. A presidente 
do grupo, Andréia Dal Pizzol, afirma 

que é uma ação voltada exclusiva-
mente à escola e aos alunos.

“Os jovens vão realizar a ma-
nutenção dos parquinhos da escola. 
Eles já arrecadaram madeira, tinta, 
lixa, todo tipo de material que preci-
sam. Cada criança da turma escotei-
ra vai levar um brinquedo novo para 
realizar a doação no dia. Um dos 
chefes escoteiro vai se fantasiar de 
Papai Noel para alegrar o dia daque-
las crianças”, conta.

Andréia explica que o grupo 
Ciretama estava buscando uma ins-
tituição que estava precisando de 
reparos e ajuda. “Estavamos procu-
rando uma escola que estivesse com 
deficiência de recursos, e como o 
município está passando poucas ver-
bas para as escolas, uma das chefes 
do grupo escoteiro é professora na 
escola e nos contou da situação. Foi 
então que resolvemos realizar essa 
ação nessa instituição do Vila Nova”, 
explica. Atualmente o grupo Cireta-
ma é composto por 90 pessoas, en-
tre Lobinhos (7 aos 11), Escoteiros 
(até os 14 anos), Sênior (até os 18 
anos), Pioneiros (até os 21) e chefes, 
que compreende jovens com mais de 
21 anos.

Lar do Ancião
O Lar do Ancião é a casa de cer-

ca de 60 idosos. A presidente Lour-
des de Souza relata que no dia 16 de 
dezembro haverá uma festa especial 
de integração entre os moradores e 
os familiares para celebrar o final de 
ano. Mas o trabalho da casa se esten-
de a um esforço durante todo o ano.

As maiores necessidades do Lar, 
que já completou 27 anos de atua-
ção, são alimentos como açúcar, óleo 
de cozinha, café, margarina, sucos 
concentrados, leite,  milho e ervilhas 
em conserva. “Os moradores gostam 
muito de tomar um chimarrão e chás 
durante a tarde. Então precisamos 
de erva-mate e chás também. E tam-
bém às vezes damos bombons para 
eles nesses lanches”, conta Dona 
Lourdes. Para a higiene, o que mais 
é preciso são aparelhos de barbear 
e shampoo. Para realizar a doação, 
o telefone de contato do Lar é  (54) 
3451-3444.

Abraçaí
A Associação Bento-gonçalven-

se de Convivência e Apoio à Infância 
e Juventude (Abraçaí) promove ativi-
dades no contra-turno escolar para 
cerca de 250 crianças e adolescentes 
entre 5 e 17 anos. A entidade não irá 
ter alguma programação específico 
de final de ano, mas precisa de cai-

xas de leite para elaborar os lanches 
que são oferecidos aos grupos. As 
atividades que a associação oferece 
são: conscientização ambiental e 
para a vida; conscientização corpo-
ral; musicalização; noções básicas 
da língua Inglesa; tecnologia da in-
formação e da comunicação; apoio 
à escolarização; iniciação profissio-
nal; atendimento social; palestras 

e ações na entidade e transporte e 
alimentação. Para doar, o telefone da 
Abraçaí é (54) 3453.3355.

Procurado, o Centro Nossa 
Casa, náo retornou as liga;óes da ga-
zeta para entrevista. 

O Centro Cacique de Barros in-
formou náso ter na agenda nenhu-
ma programa;áo filantropica para 
dezembro

A Associação Bento-gonçalvense de Convivência e Apoio à Infância e Juventude 
(Abraçaí) promove atividades no contra-turno escolar para cerca de 250 crianças e 
adolescentes entre 5 e 17 anos, mas náo tem nenhuma programaçáo específica para 
o Natal Escoteiros do grupo Ciretama faz atendimento humanit[ario no Lar do Ancião

Lar da Caridade faz almoço diário para cerca de 140 pessoas em condição de
vulnerabilidade social

O Lar da Caridade tem cerca de 90 pessoas que auxiliam no trabalho voluntário
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Felix Rustick
serviços gerais aposentado
Antonio Rustick e Rosalia
Gosteinska Rustick 10/10/1933 

20/11/2017 Veranópolis, Casado 

José Martins de Souza
Alves Martins de Souza e Anita
de Souza 03/10/1965 

19/11/2017
Bento Gonçalves,
Casado 

Ayrton Peccin
mecânico aposentado
Paulino José Peccin e Verginia
Peccin 19/09/1948 20/11/2017 

Roca Sales, Bento Gonçalves Casa-
do 

Jaci Maria Baldo Bonetti
do lar aposentada
Jorge Baldo e Aleina Narcisa
Zilio Baldo 25/09/1941 

21/11/2017 Muçum, Bento Gonçal-
ves Viúva 

Francisco Pertile
servidor público federal apo-

sentado
João Pertile e Antonia Trentini

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 19456: MATEUS DAL MAGRO DE SOUZA, divorciado, me-
talúrgico, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado 
em Bento Gonçalves e ALINE SESSI, solteira, vigilante, natural de 
Dois Lajeados-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Separação Obrigatória de Bens.
Edital nº 19460: GILBERTO FERRARI, solteiro, diretor financeiro, 
natural de Pinto Bandeira-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e NAIR FRANCESCHINI, solteira, do lar, natural de Pinto 
Bandeira-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regi-
me de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19463: MÁRCIO TRAMONTINA, solteiro, empresário, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ROSELAINE MARIN, solteira, empresária, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Separação de Bens.

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

Bento Gonçalves, 28 de Novembro de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

Pertile 04/12/1920 21/11/2017
Bento Gonçalves,
Casado 

José Carlos Milani Repinoski
empresário
José Repinoski e Clementina
Milani Repinoski 13/08/1966 

21/11/2017 Curitiba, PR
Araucária Casado

Cristiano Alceu Sabino
cozinheiro
Alceu Sabino e Rosa Maria
Ferreira Sabino 22/03/1973 

22/11/2017
Bento Gonçalves,
Solteiro 

Alice Maria Gallina Ferri
do lar aposentada
Santo Gallina e Julia Grapilha
Gallina 01/03/1930 23/11/2017 

Garibaldi, Bento Gonçalves Viúva 

Domingos Severino Menegot-
to

agricultor aposentado
Jose Benvenuto Menegotto e
Angela Fronza Menegotto 

21/02/1932 23/11/2017

Bento Gonçalves,
Casado 

Constante Gralik
moveleiro aposentado
Martins Gralik e Anna Gralik 

21/02/1943 24/11/2017 Bento
Gonçalves Casado 

Matilde Bastos Monteiro
do lar
Adão Joval Bastos e Aracy
Bastos da Costa 30/09/1954 

25/11/2017 Caibaté, Bento
Gonçalves Casada 

Luci Aparecida Toti
do lar
Frederico Saud e Altair Eliza-

bett
Zabotti 08/11/1955 25/11/2017 

Renascença, PR
Bento
Gonçalves Casada

Maria Belleboni Arcari
do lar aposentada
Luiz Belleboni e Modesta
Guaragni 14/05/1948 

26/11/2017 Garibaldi, Bento Gon-
çalves Casada

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS
DA REGIÃO DOS VINHEDOS – AEARV

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente desta Associação, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o Estatuto da Entidade, CONVOCA a todos os Associados em dia com a 
Tesouraria para a Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 08 
de dezembro de 2017, no Farina Park Hotel (Rodovia RST 453 • Km 106 • 
Linha Sertorina • em Farroupilha, RS) às 18:00h em primeira chamada, com 
a presença de, no mínimo, metade mais um dos sócios com direito a voto. 
Em segunda convocação, às 18h30, com a quarta parte dos Sócios com 
direito a voto e em terceira e última convocação às 19h00, com qualquer 
número de associados, para tratarem da seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA DA AGE

1. Aprovação da Reforma do Estatuto da Entidade.

ORDEM DO DIA DA AGO

1. Prestação de Contas da Diretoria – Gestão 2017;
2. Eleição e Posse da Diretoria – Gestão 2018;
3. Outros assuntos de interesse da Entidade.

As chapas completas deverão ser registradas até meia hora antes do iní-
cio da votação, encaminhadas ao Presidente para registro e assinadas, no 
mínimo por dez sócios com direito a voto e em dia com suas obrigações 
perante a Associação.

Bento Gonçalves, 21 de novembro de 2017.

Eng.ª Civil Daniele Artini Gujel Capellari.
Presidente – Gestão 2017.

No dia 22 de novembro, Anna 
Laura Chaves Castoldi, aluna da 
Escola Municipal de Ensino Fun-
damental Doutor Tancredo de Al-
meida Neves, soube que ganhou a 
medalha de ouro na 13ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Esco-
las Públicas e Particulares (OBMEP). 
Participante do Nível 2, para alunos 
matriculados no 8º e 9º ano, ela foi 
a única representante do municí-
pio a receber o prêmio. Segundo 
a jovem, a prova discursiva foi a 
etapa mais difícil. “Foram quatro 
horas, onde precisei detalhar cada 
problema e cada cálculo”, avalia.

Os participantes deste ano fo-
ram divididos em três níveis: nível 
1 (alunos matriculados em 2017 no 
6º ou 7º ano do Ensino Fundamen-
tal), nível 2 (alunos matriculados 
em 2017 no 8º ou 9º ano do Ensino 
Fundamental) e Nível 3 (alunos ma-
triculados em 2017 em qualquer 
ano do Ensino Médio). 

A Olimpíada teve duas fases. A 
primeira fase ocorreu no próprio 
educandário, sendo composta de 
uma prova objetiva (questões de 
múltipla escolha). Os alunos que 
obtiveram as maiores notas passa-
ram para a segunda fase que foi re-
alizada no dia 16 de setembro, nas 
dependências do Instituto Federal 
do Rio Grande do Sul (IFRS), com a 
aplicação da prova discursiva.

Vinte e cinco estudantes do 
Rio Grande do Sul foram contem-
plados e receberam medalhas de 
ouro, prata e bronze. 

 A diretora da escola em que 

Aluna de Bento ganha medalha de ouro 
em olimpíada de matemática

Anna estuda, Nelita Maria Zanove-
lo, acredita que a participação nas 
Olimpíadas   favoreça a carreira 
acadêmica dos alunos. “No traba-
lho diário dos professores, busca-
-se promover a construção do co-
nhecimento, mediando as diversas 
áreas do saber. Então, para os alu-
nos que demonstram habilidades 
no pensamento lógico, orienta-se 
estudos voltados às operações ma-
temáticas”, registra. 

Além de Anna, outros três alu-
nos receberam medalhas- de pra-
ta- sendo eles da EMEF Professora 
Vânia Medeiros Mincarone: Nicole 
Basso Banaseski (Nível 1) e Alan 

Fantin e Milena Pegoraro (Nível 2). 
Outros alunos do município ga-
nharam ainda medalha de bronze, 
bem como, alguns educandários 
também receberam premiações. 
A lista pode ser conferida no en-
dereço online: http://premiacao.
obmep.org.br/2017/verMenuAlu-
nosPremiados-RS.htm. 

A Olimpíada foi promovida 
pela Associação Instituto de Ma-
temática Pura e Aplicada, com 
apoio da Sociedade Brasileira de 
Matemática (SBM) e está ligada ao 
CNPq (Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecno-
lógico). 

Anna Laura comemorou a colocação e a valia a prova discursiva como a mais difícil

Estudante da rede municipal foi reconhecida no Nível 2 para alunos
matriculados no 8º e 9º ano
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O prazo para compensação de 
cheques de pequeno valor cairá pela 
metade. Uma decisão do Banco Cen-
tral reduziu o período para a liqui-
dação dos cheques de até R$ 300 de 
dois dias úteis para um dia. Na deci-
são, o BC unificou processos e aca-
bou com os prazos diferentes para 
liquidação. Atualmente, cheques de 
até R$ 300 são liquidados em até 
dois dias úteis. Para valores superio-
res, a operação já era concluída em 
até um dia.

O BC explica que a redução do 
uso desse meio de pagamento faz 
com que não seja mais justificável a 
existência de prazos diferentes para 
a compensação. Segundo o BC, entre 
março de 2005 e outubro de 2017 
o número de cheques processados 
mensalmente caiu de 170 milhões 
para 42 milhões. Ou seja, redução 
de 75%.

Enquanto o volume de cheques 
compensados caiu drasticamente, o 
uso do cartão cresceu exponencial-

Cheques de pequeno valor
poderão ser compensados em 1 dia

mente. Desde o início de 2008, o vo-
lume trimestral faturado no cartão de 
débito saltou 405%, para R$ 123,67 
bilhões no quarto trimestre de 2016. 
Já na função crédito, o montante 
processado aumentou 271%, para R$ 
184,65 bilhões nos últimos três me-
ses do ano passado, segundo o BC.

A Circular 3.859 publicada pelo 
BC prevê prazo de até 180 dias para 
que bancos e Centralizadora da Com-

Na decisão, o BC unificou processos e acabou com os prazos diferentes para liquidação

Um projeto que proíbe manter 
animais presos em pátios com colei-
ras, correntes ou assemelhados está 
em tramitação na Câmara de Verea-
dores de Bento Gonçalves. Segundo 
a proposta, a exigência não vale para 
os proprietários de animais que pos-
suam laudo veterinário sugerindo 
que o mesmo seja mantido preso. O 

Projeto de lei em tramitação na 
Câmara quer proibir animais de 
ficarem presos em correntes

descumprimento da lei sujeitará ao in-
frator notificação, multa e, por fim, a 
perda da guarda do animal.

A proposta ainda precisa passar 
pelas comissões técnicas da Câmara 
para que possa prosseguir para discus-
são e votação no Plenário. Caso seja 
aprovada, entrará em vigor 30 dias 
após a sua publicação.

pensação de Cheques (Compe) se 
adaptem às novas regras.

Em nota, o BC diz que as mu-
danças permitirão “ganho de efici-
ência e redução de custos, opera-
cionais e financeiros, para todo o 
sistema”. “As alterações seguem o 
esforço do BC de aprimorar os vá-
rios instrumentos de pagamentos, 
tornando-os mais seguros e eficien-
tes para o usuário”, cita a nota.

A proposta ainda precisa passar pelas comissões técnicas da Câmara para que possa 
prosseguir para discussão e votação no Plenário. Caso seja aprovada, entrará em 
vigor 30 dias após a sua publicação
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Nesse final de semana fomos 
agraciados com a estada de  Bernard 
Redondo e Rose Redondo , grandes 
nomes da fisioterapia francesa e com 
grande influência no Brasil . Vieram 
realizar mais uma formação , capa-
citando profissionais a trabalharem 
com a técnica criada por eles no fi-
nal dos anos 70. Bernard Redondo, 
fisioterapeuta, osteopata, podólogo. 
ALBI (França). Ex-vice presidente da 
Sociedade Francesa de Fisioterapia 
Esportiva. Fisioterapeuta da seleção 
francesa de atletismo por 15 anos 
e do time de Rugby de Albi , desen-
volveu esse método de reeducação 
postural imaginando tratar dos pa-
cientes que tinham dores nas costas, 
e deformações vertebrais.

Nesse período dizia-se, que as 
dores nas costas e deformações tem 
como origem a fraqueza muscular, 
mas isso não pode ser a única razão, 
porque trabalhadores, atletas fortes 
e eles também tem dores. Então, ins-
pirado no trabalho de Françoise Me-
zieres e do Roger Perrin, era preciso 
pesquisar um novo caminho, indican-
do que deve-se alongar os músculos.

Pesquisando: a coluna tem seus 
próprios músculos para dirigir-se: 
“o sistema paravertebral profundo”. 

Isostrechung: método 
de correção postural

Assim nasceu a ideia de um trabalho 
postural, da cinesiologia de seu cor-
po, alongamento muscular e fortale-
cimento estrutural. Iso (musculação 
isométrica), Stretching (alongamen-
tos musculares).

A técnica tem seus alicerces no 
controle da respiração e da consci-
ência corporal , através de posturas 
isométricas e de alinhamento  verte-
bral . 

Ativando a musculatura profun-
da , diferentemente de outra técni-
cas onde a musculatura superficial 
e mais solicitada, os ganhos são 
permanentes e harmoniosos, provo-
cando pouco a pouco a melhora das 
postura e o alívio das dores e ten-
sões da região das costas e de todo 
o corpo . 

As sessões duram em torno de 
uma hora e devem ser personaliza-
das ou em pequenos grupos homo-
gêneos alem de direcionadas por 
profissionais capacitamos e forma-
dos pelo método . Os efeitos e resul-
tados são gradativos e o método é 
indicado para quem sofre de dores , 
para quem deseja qualidade de vida 
e para atletas que desejam potencia-
lizar seu gesto motor e seus ganhos 
em suas práticas. 

Aline Rodrigues 

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

A era da pílula digital começou. 
No último dia 13 a agência regulado-
ra de remédios dos Estados Unidos, 
a FDA, aprovou o uso de um compri-
mido que leva embutido um sensor 
capaz de informar aos médicos se e 
quando o paciente tomou o medica-
mento. O chip tem o tamanho de um 
grão de areia. É feito de magnésio, 
cobre e silício, minerais comumente 

A polêmica da pílula inteligente
Aval para o primeiro remédio com sensor que rastreia informações
dentro do paciente representa um grande avanço na medicina

encontrados nos alimentos. Ele come-
ça a funcionar entre trinta minutos e 
duas horas após a ingestão e, depois 
disso, é naturalmente absorvido pelo 
organismo, sem provocar efeito tóxi-
co algum.

Desenvolvida pela Proteus Digi-
tal Health, empresa americana espe-
cializada em produtos tecnológicos 
para a área de saúde, em parceria 

com o laboratório japonês Otsuka, a 
novidade com ares de ficção científica 
é a versão moderna de um dos antip-
sicóticos mais consumidos do mundo, 
o aripiprazol (cujo nome comercial é 
Abilify), indicado para esquizofrenia, 
mas também usado nos casos de de-
pressão severa e transtorno bipolar.

E, como ocorreu, ocorre e ocor-
rerá com todas as revoluções tecno-
lógicas, ao anúncio das maravilhas 
apresentadas, abre-se imensa discus-
são ética. A decisão de usar um recur-
so de rastreamento interno do corpo 
humano envolve questões morais 
delicadas. Evidentemente, o uso do 
remédio com o chip espião só aconte-
cerá com o consentimento do pacien-
te. Ainda assim, apesar dessa certeza, 
uma pergunta se impõe: até onde vai 
o direito de alguém, mesmo um mé-
dico ou um familiar, de ter acesso a 
informações tão íntimas de modo tão 
invasivo?

Ressaltem-se, ainda, a fragilidade 
e a vulnerabilidade de uma pessoa do-
ente, ansiosa por cura. São dilemas de 
cunho ético inescapáveis na era da in-
ternet, da informação democratizada, 
da facilidade de acesso a quase tudo e 
a quase todos.

Oncologia - O aval da FDA para o Car-T, droga individual para o câncer, foi o
primeiro salto na farmacologia neste ano

A indústria de tabaco norte-
-americana foi condenada a publicar 
em 50 jornais os efeitos sobre o taba-
gismo. A medida é em cumprimento 
a uma ordem judicial de 2006, que 
foi decidida em razão de “corrigir” a 
propaganda enganosa sobre o cigar-
ro durante anos.  Entre os periódicos 
estão o Wall Street Journal, New York 
Times e Washington Post. As publica-
ções serão feitas durante quatro me-
ses. Na televisão, durante um ano os 
anúncios serão transmitidos.

De acordo com o Departamen-
to de Justiça, os anúncios vão incluir 
frases tais como: “Fumar mata, em 
média, 1,2 mil americanos por dia”; 
“Fumar é altamente viciante, a nico-
tina é a droga que causa dependência 
ao tabaco”; e “As empresas de tabaco 
projetaram cigarros intencionalmente 

Indústria do fumo dos EUA terá que 
publicar em jornais efeitos do cigarro

com nicotina suficiente para criar e 
manter essa dependência”.

Quase duas décadas de 
polêmica

Tudo começou em 1999, quando 
o governo de Bill Clinton (1993-2001) 
acusou as companhias de tabaco de 
conspirar para enganar o público so-
bre os riscos de fumar e de promover 
o consumo de tabaco entre adoles-
centes com campanhas publicitárias 
que incluíam desenhos animados. 
As acusações foram baseadas na lei 
especial contra o crime organizado 
e organizações corruptas, chamada 
Rico por sua sigla em inglês, e inicial-
mente lançada para combater grupos 
como a máfia.

As empresas Altria, a sua filial 

Philip Morris USA e R.J. Reynolds To-
bacco tentaram recursos da ação de 
2006, o que estendeu o processo, mas 
agora terão que cumprir condenação. 

 Frases como “Fumar mata, em média, 1,2 
mil americanos por dia” serão veículadas

Cientistas brasileiros e franceses 
se uniram desde o início deste mês na 
pesquisa de tratamentos para alguns 
tipos de cânceres raros, a começar 
pelos sarcomas. A parceria foi firmada 
entre o Hospital A. C. Camargo Câncer 
Center, que oferece diagnóstico, tra-
tamento, ensino e pesquisa no Brasil, 
e um dos mais respeitados centros 
europeus de pesquisa do câncer, o 
Institut Curie, fundação privada e sem 
fins lucrativos da França.

A superintendente de pesquisa 
do A. C. Camargo, Vilma Martins, ex-
plica que sarcomas são tumores com 
70 subtipos que afetam as estruturas 
moles, que correspondem à meta-
de do peso do corpo humano, como 
músculos, gordura, tendões e nervos 
periféricos. O paciente com sarcoma 
apresenta um pequeno nódulo indo-
lor, chamado de lobinho, no local afe-
tado. O nódulo cresce rápido e pode 

Cientistas brasileiros e franceses fazem parceria 
em estudo de combate ao câncer

atingir grandes dimensões.
“Sarcomas são relativamente 

raros e também são agressivos. Há 
poucas possibilidades terapêuticas”, 
esclarece a especialista. O tratamen-
to envolve cirurgia para a retirada do 
tumor, radioterapia antes ou após a 
cirurgia e quimioterapia, usada para 
diminuir a incidência de metástases. 
Em sarcomas de alto grau, são combi-
nadas as três modalidades.

No estudo, pacientes em trata-

mento nos centros de pesquisa servi-
rão de amostra. Médicos, residentes 
e cientistas farão intercâmbio entre 
os dois países para a troca de infor-
mações. “Isso vai agregar pessoas 
também de outras áreas. Será promis-
sor”, afirma a superintendente. Se-
gundo ela, a parceria não tem prazo 
de término e existe a expectativa de 
que o combate a outros tipos de cân-
ceres raros também sejam estudados.

Radioterapia
Outro foco da fase inicial da 

pesquisa será a colaboração de avan-
ços na radioterapia. “Temos todo o 
entendimento de novas abordagens 
para diferentes tumores” disse Vilma. 
O A.C.Camargo já atingiu nível má-
ximo de acreditação no setor de ra-
dioterapia pela Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA), órgão das 
Nações Unidas.

Hospital brasileiro oferece diagnóstico, 
tratamento, ensino e pesquisa
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Você sabia que o cérebro dá sinais 
ao corpo de que está sob pressão e que 
precisa desacelerar? De acordo com a 
nutricionista britânica Charlotte Watts, 
autora do livro The de-stress effect (O 
efeito anti-stress, em tradução livre), 
em entrevista para o site especializa-
do Healthista, existem sete sintomas 
físicos que podem ajudar a identificar 
se uma pessoa está estressada – e a 
alimentação desempenha um papel 
crucial na forma como o organismo res-
ponde ao estresse.

Segundo Charlotte, esses sinais 
muitas vezes estão relacionados a de-
ficiências de vitaminas e minerais. “Em 
períodos de estresse, consumimos nos-
sos nutrientes mais rapidamente, pois 
todo o organismo funciona frenetica-
mente, incluindo digestão, respostas 
cerebrais, hormônios e imunidade”, 
disse ela.

Nutrientes
Cada sintoma, segundo a especia-

Stress: os sinais físicos que
denunciam o esgotamento mental 

lista, corresponde a uma deficiência 
nutricional. Feridas e ressecamento 
dos lábios podem ser corrigidos com a 
reposição de vitamina B6, importante 
para a produção de neurotransmisso-
res como a serotonina, a dopamina e 
a melatonina, responsáveis pela regula-
ção do humor e do sono. Já a vitamina 
B5, muitas vezes referida como a vita-
mina anti-estresse, ajuda na reposição 
de hormônios adrenais e anticorpos, 
que respondem diretamente ao estres-
se.

A deficiência de cálcio e zinco são 
as principais responsáveis pelas man-
chas brancas nas unhas, que de fato 
indicam a perda de minerais. O zinco 
é importante para a imunidade e a pro-
dução de hormônios, incluindo a insuli-
na. Além disso, níveis baixos de magné-
sio pode tornar o organismo propenso 
ao cansaço, ao estresse e à ansiedade, 
uma vez que ele está associado à saúde 
dos ossos, relaxamento dos músculos 
e do cérebro e à regulação do sistema 
nervoso entérico do intestino.

Outro nutriente importante con-
tra o estresse é a vitamina C, antioxi-
dante necessário para pelo menos 300 
funções metabólicas no corpo. Além 
dos benefícios para o sistema imuno-
lógico – evitando o sangramento das 
gengivas, por exemplo –, a vitamina 
auxilia na produção de diversos hor-
mônios anti-estresse.

Enquanto isso, os sintomas na 
pele, que indicam aumento da ceratose 
folicular (produção excessiva de quera-
tina), podem estar associados a baixos 
níveis de vitamina E e de ômega-3. 

Esses sinais muitas vezes estão relaciona-
dos a deficiências de vitaminas e minerais 

Falhas banais como erros de dosa-
gem ou de medicamento, uso incorreto 
de equipamentos e infecção hospitalar 
mataram 302.610 pessoas nos hospi-
tais públicos e privados brasileiros em 
2016. Foram, em média, 829 mortes 
por dia, uma a cada minuto e meio. 
Dentro das instituições de saúde, as 
chamadas mortes por “eventos adver-
sos” ficam atrás daquelas provocadas 
por problemas no coração.

A conclusão faz parte do Anuário 
da Segurança Assistencial Hospitalar no 
Brasil do Instituto de Estudos de Saú-
de Suplementar (IESS), produzido pela 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG).

O número diário supera as 129 
pessoas que morrem em decorrência 
de acidentes de trânsito no país, 164 
mortes provocadas pela violência e 
cerca de 500 registros de mortos por 

Falhas em hospitais são segunda causa de morte no país
câncer, e fica atrás das 950 vítimas de 
doenças cardiovasculares. 

Além das mortes, os eventos ad-
versos impactam cerca de 1,4 milhão 
de pacientes todo ano com sequelas 
que comprometem as atividades roti-
neiras e provocam sofrimento psíqui-
co. Esse efeitos também elevam os cus-
tos da atividade assistencial. O Anuário 
estima que os eventos adversos resul-
taram em gastos adicionais de R$ 10,9 
bilhões em 2016.

O problema está no radar da Or-
ganização Mundial de Saúde. Estudos 
mostram que anualmente morrem 42,7 
milhões de pessoas em razão de even-
tos adversos no mundo. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, a situação não é 
muito diferente da brasileira. Com po-
pulação aproximada de 325 milhões de 
pessoas, o país registra 400 mil mortes 
por eventos adversos ao ano, 1.096 por 

dia, ou 16% menos que nos hospitais 
brasileiros. A diferença para o Brasil diz 
respeito as mortes hospitalares  que 
são a terceira do ranking americano, 
atrás de doentes cardíacos e de câncer.

A Anvisa publicou, na última 
semana, o registro do medicamen-
to genérico acetato de abiraterona. 
O medicamento é utilizado no tra-
tamento de pacientes com câncer 
de próstata metastático resistente 
a castração, em combinação com 
os medicamentos prednisona ou 
prednisolona. A aprovação do medi-
camento deve reduzir os custos do 
tratamento, pois os medicamentos 
genéricos devem entrar no mercado 
com um valor pelo menos 35% menor 
que o valor do produto de referência 
de acordo com a Lei dos Genéricos.

Até então, não havia genéricos 
do medicamento acetato de abira-
terona, que está no mercado com o 

Novo tratamento para câncer de 
próstata é aprovado pela Anvisa
Medicamento genérico acetato de abiraterona é indicado para o
tratamento de pacientes

nome comercial Zytiga, registrado 
pela empresa Janssen-Cilag Farma-
cêutica. O medicamento genérico foi 
registrado pela empresa Dr. Reddys 
Farmacêutica.

Como o acetato de
abiraterona funciona

O acetato de abiraterona inibe 
seletivamente uma enzima necessá-
ria para a produção de androgênios 
(hormônios sexuais) pelos testículos, 
glândulas suprarrenais e tumores da 
próstata. Assim, diminui considera-
velmente os níveis destes hormô-
nios, os quais levam à progressão da 
doença.

 Medicamento inibe enzima que produz 
tumores 

Nara Almeida é uma jovem de 
24 anos, digital “influencer” e cos-
tumava posar com looks diferentes 
e mostrar aos seus seguidores seu 
cotidiano de uma moça alegre e com 
a vida pela frente. Nara relata para 
todos a batalha diária que trava con-
tra a doença. Todo o tratamento da 
jovem é feito pelo SUS. Em 12 de no-
vembro ela levou mais um golpe: seu 
câncer não tem cura. Mesmo assim 
ela é otimista e acredita que vai se 
curar.

Nara se alimenta por uma sonda 
e por isso não pode ficar mais de três 
horas longe de casa. No Instagram 
ela posta mensagens de otimismo 
para os seguidores, entre eles vários 
famosos que já foram visitá-la no 
hospital.

Câncer de estômago
Em termos de incidência, o cân-

cer de estômago é o quinto mais fre-
quente no Brasil, perdendo apenas 
para o de próstata, mama, pulmão 
e colorretal. No homens ele ainda é 
mais comum, o terceiro tipo de cân-

Modelo compartilha batalha
contra o câncer no Instagram

cer, perdendo apenas para próstata e 
pulmão, segundo dados do Inca. 

Como qualquer tipo de câncer, o 
tumor no estômago não aparece por 
uma causa definida, mas a infecção 
pela Helicobacter pylori (bactéria 
que sobrevive aos ácidos estoma-
cais), a mesma da gastrite e da gas-
trenterite, é um fator de risco para o 
câncer de estômago. Em populações 
que têm alto risco de infestação pela 
bactéria, geralmente países pobres, 
o risco aumenta em até seis vezes, 
de acordo com o cirurgião. 

A alimentação pode também 
ser um sério fator de risco a longo 
prazo, segundo o oncologista espe-
cialista em câncer de estômago e 
esôfago Fernando Herdella, da Es-
cola Paulista de Medicina. A má re-
frigeração da comida ou a ingestão 
excessiva de alimentos embutidos 
ou deixados em salmoura, típico de 
países nórdicos e orientais, são gran-
des fontes de bactérias que formam 
as substâncias formadoras do câncer. 
Se não for tratada com antibióticos, 
pode lesar a área com um tumor. 

Para quem pensa que a cafeína 
pode fazer mal à saúde, um estudo 
publicado no British Medical Journal, 
importante revista acadêmica de medi-
cina do Reino Unido, tenta mostrar ao 
contrário. Isso porque a análise aponta 
que beber uma quantidade moderada 
de café todos os dias pode ser melhor 
que ficar sem ingerir nada de café.

A pesquisa observou outros 218 
estudos anteriores, que apresentaram 
mais de 70 resultados diferentes, e foi 
conduzido na faculdade de medicina 
de Southampton, no Reino Unido.

O resultado apresentou que o 
consumo de três ou quatro xícaras dia-
riamente está associado a uma menor 
probabilidade de desenvolver proble-
mas cardiovasculares como ataques do 

Pesquisa afirma que beber três xícaras de café por 
dia faz bem à saúde

coração e derrames cerebrais.
Se comparados aos que não be-

bem café, o risco de desenvolver do-
ença cardíaca para os que consomem 
regularmente a bebida é 19% menor. 
No caso de morte por derrame, o ris-
co chega a ser 30% menor.

Também há uma associação po-
sitiva entre o consumo de café e um 
menor risco de desenvolver alguns ti-
pos de câncer e doenças do fígado. As 
evidências, contudo, indicam que mu-
lheres grávidas e as propensas a fratu-
ras ósseas devem evitar a ingestão de 
cafeína uma vez que, para esses dois 
grupos, foram identificados mais ma-
lefícios que benefícios.

Apesar de apontar que beber 
uma quantidade moderada é melhor 

que ficar sem café, os pesquisadores 
alertam que as pessoas não devem co-
meçar a consumir a bebida apenas se 
pretendem evitar doenças.

O NHS, serviço público de saúde 
do Reino Unido, recomenda que mu-
lheres grávidas não consumam mais 
que 200 miligramas de cafeína por dia 
(duas canecas de café solúvel), porque 
em grande quantidade a bebida pode 
aumentar o risco de aborto.  

Para os adultos em geral, o con-
sumo pode ser o dobro, de até 400 
miligramas de cafeína por dia. O café, 
no entanto, não é o único item que 
possui cafeína. Energéticos, choco-
late, coca-cola, e alguns tipos de chá 
também contém o composto químico 
que funciona como estimulante.
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O mês de novembro, junto 
com as decorações natalinas, nos 
recorda inegavelmente que esta-
mos no final do ano... Nessa altu-
ra, é comum ouvir e trocar queixas 
sobre o esgotamento e o cansaço 
que parecem aumentar conforme 
o calendário vai avançando. Mas 
afinal, quando o estresse ultra-
passa os limites? Os sinais de que 
coisas não vão bem aparecem não 
apenas nas questões relacionadas 
ao psiquismo, mas também aca-
bam por extravasar na saúde física.

Geralmente o estresse está 
ligado a situações marcadas por 
intensidade e frequência elevadas, 
seja no contexto pessoal, familiar 
e/ou profissional, e que podem 
favorecer que o sujeito chegue ao 
seu limite, e acabe por ter cada vez 
mais dificuldades para enfrentar o 
que antes era encarado de manei-
ra menos sofrida. Existem diversos 
tipos de estresse (físico, psíquico, 
social, etc.), que na psicanálise 
podem ser compreendidos como 
um desgaste emocional frente aos 
conflitos psíquicos que ocorrem 
de forma repetida e que se ligam 
diretamente à angústia.

A angústia por sua vez está 
presente em situações de turbu-
lência nas relações, em que há difi-
culdades inclusive em dar sentido 
para os momentos vivenciados, 
que correm o risco de cair em um 
vazio não nomeado. A angústia 

Como você 
lida com o 
estresse?

relaciona-se diretamente as perdas 
e ao desamparo afetivo, e é sen-
tida por cada um de forma singu-
lar, podendo ter diferentes sinas e 
sintomas, conforme dito anterior-
mente, seja a partir de alterações 
de humor, tristeza chegando até as 
doenças do corpo físico pela soma-
tização (doenças psicossomáticas). 

Para diminuir a angústia, não 
basta retirar ou simplesmente sair 
das situações e do contexto que 
ganha o título de culpado pela si-
tuação (trabalho, relacionamento, 
etc.); isso porque haverá outras re-
alidades, possivelmente semelhan-
tes ao sujeito estava anteriormen-
te, das quais ele será convocado 
a dar conta novamente. Caso essa 
angústia não tenha tido um espaço 
de escuta, significação e ressignifi-
cação, retornará de modo igual ou 
semelhante, já que a realidade psí-
quica do sujeito continuará idênti-
ca ao que era no contexto anterior. 

Assim, um do grandes objeti-
vos do tratamento pessoal é o de 
reencontrar os sentidos para os 
sintomas que foram produzidos, 
bem como as próprias referências 
perdidas ou até mesmo desconhe-
cidas para o sujeito, auxiliando a 
diferenciar também aquilo que é 
seu e aquilo que é do outro, e for-
necendo ferramentas para que a 
pessoa possa se apropriar, de for-
ma madura e responsável, das suas 
questões e escolhas.

Letícia Simioni Schossler

Psicóloga │ Especializanda em
Psicologia Clínica de Orientação Psica-
nalítica - CRP 07/23986
(54) 99121-3633
leticiassc@terra.com.br
www.facebook.com/PsicologiaLeticiassc/

Em comemoração ao Dia Nacio-
nal de Combate ao Câncer Infantil, 
que foi na última quarta-feira (23), 
o Instituto Nacional do Câncer pu-
blicou um folder com informações 
para que pais e responsáveis saibam 
se devem solicitar uma avaliação 
médica. Na publicação intitulada 
Câncer da Criança: Sinais de Alerta 

INCA publica folder sobre sinais de alerta do câncer infantil
Material faz parte de ações que integram o Dia Nacional de Combate 
ao Câncer Infantil

Sintomas estão relacionados aos possíveis tipos da doença
Sinais de alerta do câncer nas crianças estão explicados em 
folder do INCA

, de forma maneira e clara estão os 
possíveis sinais de alerta da doença 
e qual tipo de câncer cada sintoma 
pode ser. 

A data foi instituída por lei em 
2008 com os seguintes objetivos: 
estimular ações educativas e preven-
tivas relacionadas ao câncer infantil; 
promover debates e outros eventos 

sobre as políticas públicas de aten-
ção integral às crianças com câncer; 
apoiar as atividades organizadas e 
desenvolvidas pela sociedade civil 
em prol das crianças com câncer; 
difundir os avanços técnico-científi-
cos relacionados ao câncer infantil; 
e apoiar as crianças com câncer e 
seus familiares.

Um novo estudo da Coréia do 
Sul testou com sucesso um hormônio 
de regeneração do cabelo em camun-
dongos. Uma equipe liderada pelo 
professor Kang-Yell Choi da Universi-
dade de Yonsei, Seul, criou um novo 
bioquímico que, quando testado em 
ratos durante 28 dias, descobriu que 
instiga novo crescimento de cabelo e 
regeneração.

“O bioquímico PTD-DBM funcio-
na ao impedir a ligação de duas prote-
ínas. Geralmente, quando essas duas 
proteínas se ligam, elas atrapalham a 
via no corpo que controla a regene-
ração do folículo e a cicatrização de 
feridas”, afirmou o Indy100.

“Como tal, o PTD-DBM impediu 
que esses disruptores se rompessem 
e permitiu que a regeneração do ca-
belo continuasse como normal. Quan-

Cientistas afirmam que descobriram cura de calvície
do os cientistas combinaram a aplica-
ção PTD-DBM com ácido valproico, o 
cabelo cresceu de forma ainda mais 
rápida”, completou o site.

“Encontramos uma proteína que 
controla o crescimento do cabelo e 
desenvolveu uma nova substância que 
promove a regeneração do cabelo, 

controlando a função da proteína”, 
escreveu Kang-Yell Choi.

“Esperamos que a substância 
recém-desenvolvida contribua para o 
desenvolvimento de uma droga que 
não só trata a perda de cabelo, mas 
também regenera os tecidos danifica-
dos da pele”, completou o cientista.

 Estudo sul-coreano analisou camundongos

O médico italiano Sergio Cana-
vero, que pretende fazer o primeiro 
transplante de cabeça da história, 
afirmou que o procedimento foi 
bem-sucedido em um treinamento 
feito em cadáveres. Canavero carac-

Último teste para transplante de 
cabeça é um sucesso

terizou o teste como o “último pas-
so para um transplante de cabeça 
formal”, de acordo com o britânico 
The Telegraph.

O paciente que vai receber o 
transplante é o russo Valery Spirido-

nov, que sofre de uma doença mus-
cular terminal chamada Síndrome 
de Werdnig-Hoffman.

A técnica desenvolvida por Ca-
navero consiste em conectar a es-
pinha, diversos nervos e vasos de 
sangue, em um trabalho de cerca 
de 18 horas. 

O responsável pelo teste foi o 
doutor Xiaoping Ren, da Harbin Me-
dical University, na China, responsá-
vel por ter realizado um transplante 
de cabeça entre macacos.

“Todos disseram que seria im-
possível. Mas a cirurgia deu certo”, 
disse Canavero em um pronuncia-
mento realizado em Viena, na Áus-
tria. De acordo com o médico, um 
trabalho formal será publicado em 
uma revista científica explicando e 
detalhando o procedimento e os 
resultados.

Testes usando transmissão de 
eletricidade mostraram que as co-
nexões entre nervos, a cabeça e o 
corpo funcionaram. De acordo com 
o médico italiano, o próximo passo 
é fazer o mesmo procedimento em 
Spiridonov. Russo vai ser primeiro paciente a fazer transplante de cabeça

Um homem que estava com 
queimaduras em 95% do corpo foi 
salvo graças ao transplante de pele 
de seu irmão gêmeo, uma conquista 
sem precedentes de acordo com mé-
dicos franceses. Esta foi a primeira 
vez que aconteceu um transplante de 
pele de 95% entre gêmeos. No mun-
do, só haviam sido registrados dois 

Gêmeo recebe transplante de 
pele de irmão na França

casos de transplante entre gêmeos 
de até 68% da superfície do corpo.  

Segundo os médicos, a vanta-
gem desta pele transplantada é que 
nunca será rejeitada pelo corpo e, 
portanto, não precisa de um trata-
mento imunossupressor, posto que 
os gêmeos idênticos têm o mesmo 
capital genético.
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O Bento Vôlei foi vice-campeão 
do Estadual Infanto-Juvenil. Em 
confronto realizado no sábado, dia 
25, a equipe de Bento Gonçalves foi 
derrotada pela segunda vez pelo 
Vôlei Nova Petrópolis. A equipe co-
mandada por Carlão foi superada 
pelos donos da casa pelo placar de 
3 sets a 1, conquistando o 2º lugar 
no Campeonato Gaúcho da catego-
ria. 

No primeiro set, o Bento Vôlei 
iniciou melhor a partida, realizando 
uma grande atuação dentro de qua-
dra, derrotando os mandantes pelo 
placar de 25 a 16. No segundo set, o 
Vôlei Nova Petrópolis reagiu na par-
tida e comandou o confronto, ven-
cendo por 25 a 15. No set seguinte, 
a equipe da casa permaneceu com 
o controle da partida, derrotando 
os bento-gonçalvenses por 25 a 14, 
virando o jogo. No quarto e último 
set, o Vôlei Nova Petrópolis apro-
veitou as falhas dos visitantes para 
vencer por 25 a 10 e decretar a vitó-
ria e o título da competição. 

O comandante técnico do 
Bento Vôlei, Carlão, afirmou que a 
equipe caiu de produção de forma 
significativa na reta final da compe-
tição. “Com a saída do Wellington, 
ficou uma lacuna muito grande na 

Bento Vôlei perde e fica com o
vice-campeonato
Equipe juvenil foi derrotada pelo Vôlei Nova Petrópolis pelo placar de 3 sets a 1 

posição de oposto, não consegui-
mos adaptar um jogador para essa 
função. Não gostei da postura da 
equipe diante das adversidades nos 
dois jogos da final, não tivemos po-
der de reação, o que sempre foi a 
grande característica dessa equipe. 
Mas são coisas da categoria, apren-
deremos com a lição”, ressalta o 
técnico. 

As categorias de base do Bento 
Vôlei agora concluem seu calen-
dário em competições oficiais no 
estado, tanto na equipe feminina 

como masculina. A direção direcio-
na o seu foco para o planejamento 
de 2018 nas categorias de base do 
clube. 

Final:Campeonato Gaúcho 
Infanto-Juvenil 2017

Jogo de ida: Bento Vôlei 0 x 
3 Vôlei Nova Petrópolis - 15x25, 
16x25, 20x25

Jogo de volta: Vôlei Nova Pe-
trópolis 3 x 1 Bento Vôlei - 16x25, 
25x15, 25x14 e 25x10

A equipe comandada por Carlão foi superada pelos donos da casa pelo placar de 3 
sets a 1, conquistando o 2º lugar no Campeonato Gaúcho da categoria

Na noite de sexta, 24, a comu-
nidade de Faria Lemos recebeu as 
decisões do Colonial de Futsal. Fo-
ram realizadas as partidas de ida da 
final das categorias livre e veterano 
e também a decisão do terceiro lu-
gar da categoria dos veteranos.

O primeiro jogo da noite foi a 
partida de ida da final dos vetera-
nos, e a Eulália levou a melhor em 
cima da Paulina. Em uma noite ins-
pirada de Marquinhos, que marcou 
os três gols da equipe da Eulália, 
o time colorado venceu por 3 a 1. 
Em uma partida bastante disputa-
da a Eulália abriu uma vantagem de 
dois gols.

A Paulina descontou na segun-
da etapa, mas com goleiro linha 
em quadra, a Eulália aproveitou o 
vacilo da Paulina e fechou o placar. 
Agora a Eulália joga por um empa-
te, já a Paulina precisa vencer para 
levar o jogo para as penalidades 
máximas.

Na segunda partida da noite, 
foi realizada a decisão do terceiro 

Noite de decisões em Faria Lemos pelo Colonial de Futsal
lugar da categoria dos veteranos, e 
melhor para a Sertorina, que ven-
ceu por 5 a 2 o 15 da Graciema. A 
decisão era em partida única.

E encerrando a noite de jogos, 
Eulália e São Valentim “A” entraram 
em quadra para a partida de ida da 
final da categoria livre. Em quadra, 
melhor para o São Valentim, que 
venceu por 5 a 1 e agora joga por 
um empate na próxima sexta jo-
gando em casa. Destaque da parti-
da foi para os irmãos Tibola, Elton 
e Xando, que balançaram as redes 
adversárias.

Os jogos de volta das finais 
estão agendados para a próxima 
sexta, dia 1º de dezembro, em São 
Valentim, com mais três jogos na 
noite, confira como serão:

Decisão 3º Lugar Livre – Pauli-
na x Sertorina

Final Veteranos – Paulina x Eu-
lália

Final Livre – São Valentim x 
Eulália

Ainda no domingo, dia 26, 

será realizada a partida de ida da 
final do Colonial de Futebol de 
Campo, a partir das 17h em Tuiuty. 
Antes terá uma preliminar com os 
atletas das equipes já eliminadas. 
Para a final entre Tuiuty e Paulina, 
serão recolhidos alimentos e rou-
pas para o Natal.

Os jogos de volta das finais estão agen-
dados para a próxima sexta, dia 1º de 
dezembro, em São Valentim, com mais 
três jogos na noite

O atleta de Bento Gonçalves, 
Fabrício Dutra, revelado pelas cate-
gorias de base do Clube Esportivo, 
completa neste mês dois anos atuan-
do com a camisa tricolor. Desde no-
vembro de 2015, o atacante integra 
a base do clube porto-alegrense e já 
possui contrato profissional. Neste 
mês, o atleta participou de uma gira 
de amistosos com a equipe sub-20 
do Grêmio em Portugal, enfrentando 
fortes equipes como Porto e Benfica, 
voltando ao Brasil invicto. 

Dutra foi um dos grandes des-
taques da equipe sub-17 do Clube 
Esportivo no Campeonato Gaúcho 
Juvenil de 2015, chamando a atenção 
do tricolor. Ingressando ao Grêmio 
na equipe sub-17, o atleta passou a 
fazer parte da equipe sub-20 neste 
ano. Após algumas lesões que o dei-
xaram fora dos gramados por qua-
se um ano, o atleta voltou a atuar 
dentro das quatro linhas de forma 
intensa, visando recuperar seu bom 
desempenho. 

Nos amistosos em Portugal, o 
Grêmio derrotou as equipes sub-20 
do Benfica, Braga, Porto e do Estoril, 
e ficou no empate contra a equipe 
profissional do Real SC, equipe de 
segunda divisão do campeonato por-
tuguês. 

Completados dois anos inte-
grando a base do Grêmio, o atleta 
ganhou destaque em 2016, na Copa 
Santiago, onde Fabrício se sobres-
saiu dentro de campo e ganhou seu 
espaço. O atleta encarou dificulda-
des com lesões ao longo de 2016, 

Bento-gonçalvense completa 
dois anos na equipe do Grêmio
Ex-atleta do Esportivo tem contrato com equipe 
da Capital até final de 2018 

machucando o tornozelo duas vezes 
e rompendo o ligamento do joelho. 
“Fiquei 11 meses parado. Voltei a 
treinar faz uns quatro meses. Virei 
o ano de 2017 fazendo fisioterapia, 
gelo, todo esse processo que foi lon-
go e dolorido, dolorido mais no sen-
tido psicológico. Mas tive apoio dos 
fisioterapeutas e da minha família  
para voltar bem”, Dutra. 

Em sua volta aos gramados, Du-
tra participou de jogos do grupo de 
transição do Grêmio, participou de 
treinamentos com o grupo principal 
do tricolor e agora disputou a gira de 
amistosos em Portugal. Na próxima 
semana, o Grêmio inicia sua campa-
nha em mais uma edição do Campeo-
nato Internacional Ipiranga, estrean-
do contra a equipe do Independiente 
Medellín. O atleta tem a expectativa 
também de atuar na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior em 2018. “Estou 
pegando a confiança que eu tinha, es-
tou treinando forte para aprimorar a 
minha técnica, sempre buscando me-
lhorar a cada dia, sempre buscando o 
máximo”, afirma bento-gonçalvense. 

O contrato de Fabrício no Grê-
mio é até o final de 2018. O atleta es-
pera obter um bom aproveitamento 
nos gramados para continuar a sua 
evolução dentro do Grêmio, visando 
chegar ao elenco profissional. “Es-
tou focado no Grêmio. Creio que se 
eu for bem nos campeonatos agora, 
é nítido que vou renovar”, comenta 
o atleta. Dutra, até então, não pos-
sui vínculo contratual com o Clube 
Esportivo. 

 Ingressando ao Grêmio na equipe sub-17, o atleta passou a fazer parte da equipe 
sub-20 neste ano

A comunidade de Tuiuty rece-
beu domingo, 26, a partida de ida 
da grande final do Colonial de Fu-
tebol de Campo. Os donos da casa 
enfrentaram a Paulina e, apesar de 
sair em vantagem, sofreram o em-
pate e a decisão ficou tudo para 
o jogo da volta. Em um confronto 
bastante equilibrado, as equipes 
empataram em 2 a 2, e a expectati-
va é muito boa para o jogo da volta.

Na primeira etapa, o time do 

Tuiuty e Paulina ficam no empate e a decisão fica 
para o jogo da volta no Colonial
Equipes empataram em 2 a 2 no jogo de ida da final do Colonial de Futebol

Tuiuty chegou a abrir 2 a 0, pri-
meiro com Dani e depois com Ma-
ninho, mas ainda na etapa inicial, 
Zaccaron descontou para a Paulina. 
No segundo tempo o time da Pauli-
na foi para a pressão e novamente 
ele, Zaccaron, fez mais um e deixou 
tudo igual no placar.

Agora, na partida da volta, que 
acontece no próximo domingo, dia 
03, quem vencer leva o título. Em 
caso de novo empate, prorrogação 

e persistindo, penalidades máxi-
mas. O jogo será na Paulina a par-
tir das 16h30. Antes do confronto 
decisivo, será realizado uma partida 
preliminar com os veteranos. A final 
novamente terá arrecadação de ali-
mentos e roupas.

E lembrando que na sexta-feira, 
dia 1º de dezembro, tem as parti-
das da volta das finais pelo Colonial 
de Futsal, que serão realizadas na 
comunidade de São Valentim.
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Um taxista foi preso na madru-
gada de domingo (26) por porte 
ilegal de arma. Segundo a ocorrên-
cia, por volta das 04h30 o Pelotão 
de Operações Especiais (POE) reali-
zava patrulhamento pela área cen-
tral do município, quando na Rua 
Marechal Deodoro abordou um 
veículo Táxi.

Durante revista foi encontrado 
no interior do veículo um revólver 
calibre 38 com numeração raspada 
e cinco munições intactas. O con-
dutor, de 25 anos, foi preso e enca-
minhado à Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) para as 
providências cabíveis.

Taxista preso por porte ilegal de 
arma no Centro

Um revólver foi encontrado dentro de um Táxi na Marechal Deodoro

Taxista, de 25 anos, foi 
encaminhado à DPPA

A Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Organiza-
do da Câmara aprovou no dia 8 de 
novembro um projeto que permite 
porte de arma de fogo para quem 
trabalhar ou morar na área rural. 
Com aprovação, a proposta deve ser 
analisada nesta semana pela Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ) e, 
sem seguida, ao plenário. 

O relator da proposta é Alber-
to Fraga (DEM-DF), que afirma que 
o projeto garante aos produtores 
rurais o direito à segurança e à pro-
teção de suas vidas e de familiares.

O autor do projeto, Afonso 
Hamm (PP-RS), defende que a apro-
vação do projeto é uma demanda 
antiga do meio rural, que sofre com 
a “criminalidade que migrou para o 
interior”. “Há uma insegurança hoje 
vivida no país inteiro. Mas, nas pro-
priedades rurais, não há instrumen-
tos de proteção. Nosso objetivo é de 
criar condições de proteção para es-
sas famílias residentes rurais”, disse.

Estatuto atual
Atualmente, o Estatuto do De-

sarmamento (Lei 10.826/03) prevê 
idade mínima de 25 anos para a 

Comissão vai analisar projeto que 
permite porte de arma no campo

compra de armas no País e exige, 
para o registro, que o interessado 
comprove a efetiva necessidade da 
arma, o que permite que a licença 
venha a ser negada pelo órgão ex-
pedidor.

O Projeto de Lei 6717/16
Proprietário rural ou trabalha-

dor rural maior de 21 anos poderá 
ter porte de arma de fogo (não es-
pecificado o modelo);

O solicitante deverá apresentar 
comprovante de residência ou tra-
balho na área rural e nada consta 
criminal;

A falta do comprovante de re-
sidência poderá ser suprida pela 
declaração de duas testemunhas e 
o nada consta, pela declaração da 
autoridade policial local;

O solicitante deverá demons-
trar habilidade no manejo da arma;

A licença para o porte rural de 
arma de fogo terá validade de 10 
anos;

O uso da arma é restrito aos li-
mites da propriedade rural;

No caso de extravio, furto ou 
roubo da arma de fogo, o titular de-
verá informar a polícia local.

Se aprovada, proprietário rural acima de 21 anos poderá ter arma porte de arma

Um foragido do presídio foi 
recapturado pela Brigada Militar na 
tarde de sábado (15h).

Por volta das 15h, S.A, de 48 
anos, foi abordado na Rua Silva 

Foragido preso na Cidade Alta
Paes, no bairro Cidade Alta, Bento 
Gonçalves. Em revista pessoal foi en-
contrado em sua posse cinco pedras 
de crack e um cachimbo artesanal. 
Foi preso e encaminhado à DPPA.

O Pelotão de Operações Es-
peciais (POE) prendeu um homem 
por volta das 18h30 de sábado 
(25) que estava com um simulacro 
de arma de fogo, tipo pistola.

Segundo o boletim de ocor-
rência, os policiais se deslocaram 
até a Rua Olivio Pelinzer, no bairro 
Vila Nova II, onde, segundo popu-

Homem preso com simulacro de 
arma de fogo no Vila Nova II

lares, R.L, de 21 anos, estaria ar-
mado dentro de um bar, exibindo 
uma arma de fogo na cintura.

Os policiais realizaram a abor-
dagem do homem, que estava 
com sinais de alteração, desaca-
tando e ameaçando a guarnição 
policial. Ele foi preso e encami-
nhado à DPPA.

Uma moradora de Bento Gon-
çalves morreu em um acidente de 
trânsito que também deixou outras 
cinco pessoas feridas, na noite de 
sábado (25), no km 118 da ERS-153, 
em Farroupilha.

Uma camionete S10, com pla-
cas de Farroupilha, seguia no sen-
tido Bento-Farroupilha quando o 
condutor perdeu o controle e coli-
diu de frente com um veículo Gol, 
que transitava no sentido contrário. 

Maria Belleboni Arcari, de 69 

Moradora de Bento morre em
acidente de trânsito em Farroupilha

anos, moradora do bairro Santa He-
lena, era passageira do Gol. Ela foi 
socorrida com vida, mas não resis-
tiu aos ferimentos e veio à óbito no 
Hospital Tacchini. 

A condutora do veículo, de 35 
anos, era filha da vítima e também 
ficou ferida, além de mais duas pas-
sageiras. Já o condutor da camio-
nete, de 46 anos e o passageiro. 
tiveram lesões leves e foram enca-
minhados ao Hospital São Carlos, 
em Farroupilha.
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Três homens foram presos às 
22h30 de quinta-feira (23), tentan-
do arrombar um estabelecimento 
comercial localizado na Rua Fiorelo 
Bertuol, no Bairro Progresso.

Foram identificados como N. 
B. M., de 22 anos, A.J.P, de 30 anos 
e P.C.L, de 32 anos. Todos tinham 
extensa ficha criminal.

Homens presos tentando arrombar 
estabelecimento no Progresso

 Fechadura de estabelecimento
foi danificada para a entrada

Na madrugada de domingo 
(26), o pai de uma adolescente foi 
detido depois de organizar uma 
festa para cerca de 150 menores 
de idade na Rua dos Pinheiros, no 
bairro Ouro Verde.

Pai de adolescente é detido por 
organizar festa para menores com 
bebidas alcoólicas

Segundo o registro de ocor-
rência, a Brigada Militar foi acio-
nada no local por causa de uma 
denúncia de perturbação do sos-
sego.

Ao chegar, os policiais cons-

tataram que os adolescentes esta-
vam ingerindo bebidas alcoólicas. 

O responsável, junto com al-
guns dos jovens, foram conduzi-
dos à Delegacia de Pronto Atendi-
mento (DPPA).

O policiamento ostensivo do 
3º BPAT contou com um reforço no 
sábado (25) e domingo (26).

Isso porque 35 soldados em 
formação ajudaram a levar a segu-
rança à comunidade de Bento Gon-
çalves e cidades próximas. 

Soldados em formação auxiliam Brigada Militar em Bento

Alunos da escola de Guaíba
participaram do reforço Alunos da

escola de Guaíba participaram do reforço

Um foragido foi recapturado 
pela Brigada Militar na noite de 
sexta-feira (24).

Por volta das 22h30, a guarni-
ção estava em patrulhamento de 
rotina pela Rua Doutor Montaury, 
no centro, quando abordou abor-
dou Maicon Canofre Mendonça, 
alcunha “Moringa”, com diversos 
antecedentes criminais.

Foragido preso no bairro centro
Foi constatado que o mesmo 

se encontrava foragido da justiça, 
e em revista pessoal foi encontrado 
em sua posse uma faca cabo preto 
e lâmina de aproximadamente 25 
centímetros.

Mendonça foi encaminhado 
para a Delegacia de Polícia de Pron-
to Atendimento (DPPA) para regis-
tro e posterior ao presídio.

Um menor de 17 anos foi apre-
endido na madrugada de sábado 
(25) depois de efetuar disparos de 
arma de fogo.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, por voltas das 5h, uma 
guarnição do Pelotão de Operações 
Especiais (POE) se deslocou até a 
Rua Cavalheiro José Farina, próxi-
mo a uma boate, onde realizou a 
apreensão de um menor, P.A.M., de 

Menor apreendido com arma de 
fogo no bairro Licorsul

17 anos.
O jovem portava  um revolver 

calibre 38 com numeração raspada, 
4 cartuchos deflagrados e 2 intac-
tos.

Segundo testemunhas, o ado-
lescente havia efetuado disparos 
para o alto, em via pública, e pos-
terior estava tentando sair do local 
em uma motocicleta. Foi conduzido 
à DPPA para as providências.

O principal suspeito de ter 
assassinado Leandro Fontoura de 
Juli, de 49 anos, conhecido como 
Léo Beauty, já foi ouvido em Ale-
grete, mas negou o crime.

O cabeleireiro, que atuou por 
muitos anos em Bento Gonçalves, 
foi encontrado morto em seu quar-
to, em 31 de outubro, por um ami-
go. A necropsia confirmou a morte 
por traumatismo craniano com he-
morragia cerebral, provocado por 

Polícia ouviu principal suspeito de
homicídio de cabeleireiro em Alegrete

um instrumento contundente.
Leo foi visto pela última vez na 

noite de dia 29 de outubro, quando 
saía com amigos de uma boate mas 
parou em um foodtruck. A Polícia 
Civil divulgou imagens nas quais 
aparecem o cabeleireiro e o suspei-
to, que já foi interrogado.

A Polícia está intensificando 
a busca das provas e aguardando 
os exames das impressões digitais 
para solucionar o caso. 

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostraram cabeleireiro caminhando ao lado de 
homem engravatado

Mesmo estando trancafiado 
no presídio de Bento Gonçalves fez 
uma postagem em sua conta (renan.
cruz0202) no Instagram na última 
quarta-feira (22), na qual aparece com 
uma camisa do Grêmio, dentro, pos-
sivelmente da cela. Identificado pelo 
administrador do Presídio como o 
detento Renan Rosário da Cruz, o tor-
cedor do Grêmio escreveu na legenda 
“Vamo vamo timao 3x1 hj hahaha”.

Segundo o diretor a casa peni-

Detento do Presídio posta foto no Instagram em dia de jogo
tenciária, José Márcio Oliveira, depois 
do flagra, o preso foi conduzido para 
isolamento por dez dias e vai respon-
der processo administrativo discipli-
nar (PAD).

Mesmo a postagem datando do 
dia em que aconteceu o jogo da Liber-
tadores, Cruz alegou que a foto é do 
início do mês, antes da revista geral 
que aconteceu no dia 9 de novembro.

Detento alegou que foto foi
tirada antes da revista geral



tra o diretor, que faz com que ele 
obedeça a todas as suas ordens. 
É quando a dupla tem a ideia de 
transformá-lo no próprio Capitão 
Cueca.

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Anima-
ção/Família/Livre) Todos os dias 
-- 16:30h - Dublado
O travesso Pica-Pau está meti-
do em mais uma de suas insanas 
brigas por território. Os inimigos 
da vez são o vigarista Lance Wal-
ters (Timothy Omundson) e sua 
namorada Vanessa (Thaila Ayala). 
Precisando de dinheiro, eles es-
tão determinados a construir uma 
extravagante mansão na floresta 
e lucrar com sua venda, mas Pica-
-Pau também mora no terreno e 
não pretende deixá-los em paz.

Thor: Ragnarok
(3D) (Duração 2h11min/  Ação, 
Fantasia, Aventura/12 anos) 
Todos os dias - 18:30h -Dublado - 
21h Legendado
Thor (Chris Hemsworth) está 
preso do outro lado do univer-
so. 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).

Sala 02

Liga da Justiça
(Duração 1:49min/ /Ficção 
Científica) Todos os dias - 18:15h  
Legendado 2D- 14:30h, 21h  
-Dublado 3D
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 pla-
neta de um catastrófico ataque.

Shopping Bento

Sala 01

Liga da Justiça
3D(Duração 1:49min/ /Ficção 
Científica) Todos os dias - 21h 
Legendado- 14:30h  -Dublado

Thor: Ragnarok
(3D) (Duração 2h11min/  Ação, 
Fantasia, Aventura/12 anos) To-
dos os dias - 18:30h -Dublado

Sala 02

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Anima-
ção/Família/Livre) Todos os dias 
-- 14:30h - Dublado

Liga da Justiça
2D(Duração 1:49min/ /Ficção 
Científica) Todos os dias - 18:30h  
-Dublado

Thor: Ragnarok
(2D) (Duração 2h11min/  Ação, 
Fantasia, Aventura/12 anos) To-
dos os dias -21 h -Dublado

Cena do filme As Aventuras do Capitão Cueca

Cena do filme Thor Ragnarok

Cena do filme Liga da Justiça Cena do filme Pica-Pau o Filme

Programação válida de 23/11/2017 
a 29/11/2017w. Sujeita a alterações sem 
aviso prévio.
Shopping  Bento - 3055.2442
L’américa Shopping - 3454-1334
Salas tradicionais (2D): R$ 24,00 inteira e 
R$ 12,00 meia │Salas 3D: R$ 30,00 inteira 
e R$ 15,00 meia - Promoção de Quarta-feira: 
Todos Pagam Meia!

Cinema
   

GAZETA
muito mais que notícias

L’america Shopping 

Sala 01

As Aventuras do Capitão 
Cueca
(2D) (Duração 1:34min/ Anima-
ção/Família/Livre) Todos os dias 
- 14:30h- Dublado
Jorge e Haroldo são amigos inse-
paráveis, tanto no colégio quanto 
na casa na árvore que mantém 
juntos, onde se dedicam a escre-
ver histórias em quadrinhos do 
Capitão Cueca, super-herói por 
eles inventado. Ambos adoram se 
divertir na base de pegadinhas, 
especialmente em relação aos 
professores e ao rabugento dire-
tor Krupp. Quando são ameaça-
dos de serem separados de turma, 
Jorge usa um anel hipnótico con-
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