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opinião02

Opinião da Gazeta
Que venha 2018!

Neste mês de dezembro está 
sendo votado as regras e verbas do 
município para 2018. A audiência 
pública em que se apresentou a LOA  
(Lei Orçamentária Anual) durou ape-
nas 40 minutos, para definir onde 
serão investidos R$ 480 milhões. 
Assim, como  se fosse decidir qual 
será o investimento da Secretaria de 
Agricultura. Não que agricultura não 
seja importante, mas como ficou 
meses acéfala, e não tem orçamento 
mesmo, 40 minutos estaria de bom 
tamanho para discutir os destinos 
da agricultura do município.

Um milhão de reais para o Es-
portivo, mais outra cifra astronômi-
ca para o Aeródromo, mas ninguém 
falou em investimentos na saúde, 
já que postos de saúde paralisam 
obras e tudo fica bem. Como tudo 
está bem, sem médicos no interior 
e quase nenhum nos postinhos dos 
bairros. 

O quesito gastos com pesso-
al foi admiravelmente cômico. Na 
apresentação deste ano foi apresen-
tado que vai ser consumido R$ 180 
milhões : 52,79% incluindo terceiri-
zado,  quase encostando no pruden-
cialmente permitido 53,99%. Mas e 
no ano que ultrapassou em muito e 
bateu o gongo do Tribunal de Con-
tas do Estado, a “justificativa” da 
Secretária de Finanças não foi que 
o pessoal terceirizado foi incluído 
indevidamente? Afinal?

Na realidade, na prática não 
existe um orçamento municipal. 
A Prefeitura  faz uma estimativa. E 
como é uma obra de ficção, vira e 
mexe a secretaria de finanças tem 
que ir ajustando. No exercício de 
futurologia, a Secretaria de finanças 
tem que calcular que a arrecadação 
seja um valor (que tem variantes 
como arrocho da economia, inadim-
plência etc), por melhor que sejam 

os técnicos, no final das contas é 
feito é no chutômetro.

Taí o projeto de abertura de 
crédito de  R$ 27 milhões . Isto é 
um reconhecimento de um exceden-
te  de arrecadação (não previsto em 
dezembro de 2016). Isto é tecnica-
mente ruim, já que não houve um 
aumento de arrecadação, mas sim 
uma previsão errônea (e aquém). 
Agora Pasin tem um cheque em 
branco, com fundo de 27 milhões 
para fazer om que quiser. E, pela 
análise de investimentos deste ano, 
vai usar mal.

Vai continuar sem novas cagas 
em creches, vai continuar sem médi-
cos nos postos dos bairros e interio-
res, vai continuar estrada ruim para 
escoar a safra, vai faltar remédio nas 
farmácias... enfim má gestão, mes-
mo calculando mal a arrecadação.

Bem-vindo 2018.
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Em novembro foram abordados 
pelo menos 165 carros em ações de 
Blitzes realizadas pela Brigada Mili-
tar, Polícia Civil e Detran, em conjun-
to com o Departamento Municipal 
de Trânsito (DMT). Destes, 148 eram 
condutores de automóveis, 13 de mo-
tocicletas e quatro prestadores de ser-
viços de táxi. Dentre os abordados, 50 
motoristas foram autuados por infligi-
rem o Código de Trânsito Brasileiro, 
31 deles tiveram sua Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) apreendida e seis 
veículos foram removidos.

No decorrer das ações foram rea-
lizados 145 testes de etilômetro, sen-
do que 21 condutores foram autuados 
por se recusarem a ser submetidos ao 

50 motoristas são autuados em 
blitzes realizadas em novembro
Ação da BM, em conjunto com a Polícia Civil e 
Detran, apreendeu pelo menos 30 carteiras de 
habilitação

teste e dez por estarem dirigindo sob 
influência de álcool, ambas considera-
das infrações gravíssimas que resultam 
na suspensão no direito de dirigir por 
doze meses, de acordo com o Artigo 
165-A. Além disso, depois de consta-
do ingestão de mais 0,34 mg de álcool 
por litro de ar alveolar, índice conside-
rado crime de trânsito, quatro moto-
ristas foram enquadrados nos artigos 
165 e 306 do CTB e encaminhados à 
delegacia.

Dentre as infrações verificadas, 
foram registrados condutores sem 
habilitação, sem o porte da CNH, sem 
o cinto de segurança, dirigindo veícu-
lo com categoria diferente e veículos 
com licenciamento vencido.

Dentre os abordados, 50 motoristas foram autuados por infligirem o Código de 
Trânsito Brasileiro

Nesta quarta-feira (06), acontece 
a entrega da Sala de Comando para 
a Brigada Militar do município. Na 
ocasião será entregue ainda o relató-
rio de prestação de contas da gestão 
2017 do Consepro.

O encontro está marcado para 
às 17 horas, no batalhão do 3º BPAT. 
 Na sequência, às 19h, a programação 
segue na sede do CIC, com a apresen-
tação da prestação de contas referen-

Consepro apresenta prestação de contas 

Nesta quarta-feira, dia 6, acontece a entrega da Sala de Comando para a Brigada 
Militar do município. Na ocasião será entregue ainda o relatório de prestação de contas 
da gestão 2017 do Consepro

te ao exercício de 2017.

Os Consepros
Os Conselhos Comunitários Pró-

-Segurança Pública ou Consepros 
são entidades privadas sem fins lu-
crativos existentes em praticamente 
todas as cidades do Rio Grande do 
Sul. Têm a função de colaborar com a 
segurança pública do município onde 

está instalado.
Na prática, os Consepros são for-

mados por empresários e represen-
tantes de entidades e em muitos mu-
nicípios, além de cobrar, colaborar e 
fiscalizar, acabam sendo responsáveis 
por grande parte do aparelhamento 
das polícias civil e militar, do Corpo 
de Bombeiros, das unidades locais da 
SUSEPE e do IGP.
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Bento Gonçalves já registra, 
segundo a Brigada Militar, o maior 
número de homicídios em sua histó-
ria- 30 - em contagem feita até esta 
segunda-feira (04). O número cresceu 
56,6% desde 2013, quando 17 pesso-
as foram assassinadas. Os casos foram 
aumentando anualmente. Em 2014, 
foram 20 homicídios, em 2015, 25, e 
em 2016, 26.  

Números alarmantes
O Instituto de Pesquisa Econômi-

ca Aplicada (Ipea) realizou em conjun-
to com o Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública um levantamento sobre 
a violência no país, que foi divulgado 
em Julho. Segundo o Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade, do Minis-
tério da Saúde, Bento Gonçalves está 
entre as cidades mais violentas, sendo 
o 84ª município com menos assassi-
natos. De acordo com o ranking, a ter-
ra do vinho tem 113.287 habitantes e, 
em 2015, foram 23 homicídios, que 
resultam em uma taxa de 20,3. Para 
se ter uma ideia, São Paulo teve uma 
colocação melhor que Bento, ficando 
em 67º lugar. A taxa de homicídio da 
metrópole foi de 17,3 assassinatos 
a cada cem mil habitantes. Porém, 
Bento se saiu melhor que Rio Grande 
(23,6); Caxias do Sul (24,2); Passo Fun-
do (26,4); Porto Alegre (46,6), entre 
outras.

Casos de homicídio em 
2017

1º (19 de janeiro) – Rafael dos 
Santos Coelho, 28 anos.

Vítima de homicídio na Rua Mi-
guel Gaieski, no bairro Fenavinho. 

Bento Gonçalves chega ao 30º homicídio do ano, o mais         violento já registrado na história do município
Desde 2013, o percentual de casos de assassinatos cresceu 56,6% O recorde de assassinatos foi no mês do setembro,                   quando nove pessoas foram mortas

Coelho e a esposa dele, Gabriela dos 
Santos, de 29 anos, estavam em um 
veículo Volkswagen Bora, deixando 
uma mãe de santo no local, quando 
foram atingidos por tiros efetuados 
por dois indivíduos. Gabriela foi atin-
gida no braço. Coelho possuía antece-
dentes por tráfico de drogas, recep-
tação, associação criminosa e lesão 
corporal. Ele estava em liberdade pro-
visória desde 3 de novembro de 2016.

2º (18 de fevereiro) – João Carlos 
Bublitz, de 19 anos, foi morto a tiros, 
sendo atingido no tórax e na cabeça 
em uma escadaria na Rua Balduíno 
Alegretti, no bairro Municipal. Dois 
jovens, de 19 e 21 anos envolvidos no 
crime foram presos em abril.

3º (7 de março) – Jocelito da Sil-
va Santos, de 36 anos, morreu ao ser 
atingido por cinco tiros na Rua João 
Stefenon, no bairro Santa Marta. A ví-
tima estava em seu veículo, um Siena, 
aguardando para retornar ao seu local 
de trabalho, quando foi alvejado. Ele 

foi encontrado no banco do carona. 
Santos trabalhava em uma metalúrgi-
ca como pintor.

4º (23 de março) – Edemar da 
Rosa Silva, 26 anos.

Edemar foi esfaqueado no dia 18 
de março, na Rua Lajeadense, no bair-
ro Municipal. Ele foi resgatado com 
vida, mas morreu cinco dias depois, 
no hospital. O jovem foi atingido por 
uma pessoa em um bar, que desferiu 
golpes de faca no tórax, nos braços e 
nas pernas de Silva.

5º (23 de março) – Giordan Ribei-
ro Costa de Oliveira , 20 anos.

ram em direção à BR-470.
7º (15 de abril) – Jonas Reginaldo 

da Silva, de 31 anos, foi morto a tiros 
na Rua Antônio Luiz Somensi, no bair-
ro Vila Nova 3. O jovem estava em seu 
veículo, um automóvel GM Blazer, na 
companhia de um amigo, de 23 anos, 
que ficou ferido. Silva era irmão de Jé-
ferson Reginaldo da Silva, conhecido 
como Kike Jé, de 26 anos, assassinado 
em maio de 2016.

8º (14 de maio) – Paulo Rober-
to Dorneles Machado, de 28 anos, 
foi morto a tiros no porão de uma 
residência, na Travessa São Jorge, no 
bairro Juventude. A vítima foi alveja-
da por mais de cinco disparos por um 
homem que fugiu a pé. Dornelles foi 
vítima de tentativa de homicídio em 
2015, depois de ter sido atingido por 
quatro disparos próximo ao local de 
sua morte. Ele tinha antecedentes por 
tráfico de drogas e receptação.

9º (15 de maio) – Everson Diego 
do Nascimento, de 21 anos morreu 
depois de ficar doze dias internado 
no Hospital Tacchini. O jovem foi ba-
leado em 3 de maio, na Rua Caxias 
do Sul, no bairro Municipal. A vítima 
possuía inúmeros antecedentes crimi-
nais.

10º (27 de maio) – Lairton Mi-
dzeieski, 28 anos.

Lairton foi morto a tiros. O corpo 
da vítima foi encontrado na esquina 
das Ruas Fiorelo Baú e Caxias do Sul, 
entre os bairros Municipal e Glória.

11º (27 de maio) – Matheus Ma-
chado de Mello, de 17 anos, chegou 
em frente a uma lancheria, na Rua 
Luis Pedro de Marco, no Bairro Con-
ceição, pedindo socorro. Ele não re-
sistiu aos ferimentos de arma de fogo 
e morreu no local.

12ª (15 de julho) – Édson Ro-
cha de Souza, de 26 anos, conhecido 
como “Neguinho” foi morto a facadas, 
na Rua Adelaide Basso Pasquali, no 
bairro Tancredo Neves. A vítima, feri-
da no pescoço, tinha antecendentes 
por furtos e roubo.

13º (3 de agosto) – José de Alen-
car Soares de Oliveira, 50 anos.

Giordan foi alvejado com tiros 
na cabeça em 21 de março, no bairro 
Juventude, mas morreu em 23 de mar-
ço, depois de ficar internado três dias 
no hospital.

6º (25 de março) – Rudimar Mat-
tei, de 50 anos, foi morto a tiros na 
Linha KM2, em Tuiuty. Natural de Roca 
Sales, Mattei visitava amigos, quando 
foi atingido por diversos disparos nas 
costas. Os autores dos disparos fugi-

O homem foi assassinado na Rua 
Olívio Pelinser, no bairro Vila Nova 2. 
Natural de Humaitá e mais conheci-
do por Alencar, o músico chegava em 
casa em um veículo quando foi atingi-
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do por quatro disparos. Os suspeitos 
fugiram do local.

14º (3 de agosto) – William Jun-
queira da Silva, de 29 anos, foi vítima 
de homicídio, na Rua Nunciante Anti-
nolfi, no bairro Municipal. Testemu-
nhas dizem que os disparos que atin-
giram o jovem foram efetuados por 
pessoas que estavam em um veículo 
escuro. Horas depois, um automóvel 
que estava em situação de furto e que 
estaria envolvido com o homicídio foi 
encontrado incendiado no bairro Po-
marosa.

15º (6 de agosto) – Aparecida de 
Fátima Marin Bittencourt, 44 anos.

Foi encontrada morta no seu 
apartamento dois dias depois de ter 
sido morta a facadas, no quinto andar 
de um edifício na Rua Góes Montei-
ro, no bairro São Francisco. A acusa-
da do homicídio foi a irmã, Ana Paula 
Bittencourt, que foi presa alguns dias 
depois. Ela informou que teria mata-
do a irmã depois de uma discussão 
entre as duas.

16º (27 de agosto)- Rodogério da 
Silva Rodrigues

O homem, de 29 anos, foi mor-
to com uma machadada na cabeça 
depois de uma discussão, na Rua 
Giovanni Menegotto, no bairro São 
Roque. Na briga, o acusado do homi-
cídio foi esfaqueado no abdômen.

17º (03 de setembro)- Mara Re-
gina Gonçalves Teixeira, de 39 anos. 
Foi encontrada morta em um terreno 
baldio na Rua Livramento, no bairro 
Juventude. Ela era natural de Bagé e 
vivia como andarilha. Foi morta à fa-
cadas no tórax, abdômen, garganta e 
nas costas.

18º (10 de setembro) - Mateus 
Alves, de 23 anos, morreu depois de 
ser atingido com um tiro na cabeça, 
na Rua Ari da Silva, no bairro Eucalip-
tos. Ele era natural da cidade de Con-
tagem, em Minas Gerais.

19º (17 de setembro)- Daniel 
Barros de Souza, de 25 anos, foi al-
vejado com vários tiros, na Rua Ari da 
Silva, no bairro Eucaliptos. Ele estava 
em frente a um bar, conversando com 
dois amigos, quando foi atingido por 
um indivíduo em uma motocicleta. 
Natural de Lagoa Vermelha, a vítima 
tinha vários antecedentes criminais.

20º (20 de setembro)- Leomar 
Geraldo, de 33 anos, foi morto na Rua 
Fiorelo Bertuol, no bairro Borgo.

A vítima participava de uma con-
fraternização de trabalho, quando foi 
alvejado por dez disparos de arma de 
fogo. Ele foi resgatado com vida, mas 
não resistiu. 

21º (21 de setembro) Isaías Ca-
bral da Luz, de 21 anos (vulgo Xexo), 
morreu ao ser atingido no torax por 

um disparo de calibre 12. Ele estava 
em frente de uma residência localiza-
da na rua Osvaldo Henrique Veríssimo, 
no bairro Tancredo Neves, quando um 
veículo Gol escuro se aproximou e um 
indivíduo efetuou o disparo.

22º (22 de setembro) Leonir Al-
ves da Silva, de 31 anos. Foi assassi-
nado com pelo menos dois tiros em 
uma praça na Rua Giovani Girardi, no 
bairro Progresso.  O vigilante Nelson 
dos Santos, de 61 anos, confessou ser 
o autor dos disparos.

23º (27 de setembro) Gabriel 
André da Silva Gaieski, de 16 anos, 
morreu no hospital dois dias depois 
de ter sido atingido por tiros em um 
residencial no bairro Ouro Verde. O 
jovem não tinha antecedentes crimi-
nais. 

24° (28 de setembro) Nelson 
Inácio da Silva de 46 anos foi morto 
com cinco tiros no bar no qual era 
proprietário, na Rua Lajeadense, no 
bairro Municipal.

Dois homens encapuzados che-
garam no local e efetuaram os dispa-
ros e fugiram a pé. A vítima chegou 
a ser socorrida, mas não resistiu aos 
ferimentos. Silva tinha passagens por 
tráfico de drogas e porte ilegal de 
arma. A motivação do crime seria dis-
puta por ponto de drogas.

25º (29 de setembro)- Flávio 
Rebolho Machado, de 41 anos, foi 
morto com vários disparos de arma 
de fogo na rua Arnaldo Audibert, no 
bairro Vila Nova II. A vítima tinha vá-
rios antecedentes policiais.

26º  (04 de outubro)- Felipe Soa-
res dos Santos, de 25 anos, foi encon-
trado morto na Rua Gema Piva dos 
Santos, no bairro Municipal.  O corpo 
apresentava ferimentos por arma de 
fogo.

27º (20 de outubro)- Gustavo 
Guilherme da Rosa Backes, de 18 
anos foi baleado na Rua Domingos 
Peruzzo, no bairro Conceição. Natu-

ral de Sapiranga, ele não possuía an-
tecedentes criminais.

28º (19 de novembro)-  José Mar-
tins de Souza, de 48 anos, foi encon-
trado morto às margens da BR-470, 
próximo ao bairro Conceição. A víti-
ma foi encontrada pelo irmão, com 
ferimentos de arma de fogo no rosto 
e no abdômen. Souza era usuário de 
drogas há mais de dez anos e morava 
em um barranco próximo à cena do 
crime.

29º (03 de dezembro)- Rogério 
Federle, de 44 anos, foi morto a tiros 
na Rua Ludovico André Giovanini, no 
bairro Aparecida. Ele estava no in-
terior de um veículo Vectra branco, 
quando foi alvejado na cabeça por um 
indivíduo que fugiu a pé.

30º (03 de dezembro)- Odair Fer-
nando de Lima, de 42 anos (vulgo Titi) 
foi encontrado morto por um cami-
nhoneiro em uma via perto da BR-470. 
Ele estava com um ferimento de arma 
de fogo na face. 
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O brasileiro poderá a partir de 
agora dispensar o uso do título de 
eleitor em papel. O Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) lançou na sexta-
-feira (1°) um aplicativo de celular 
que substitui a necessidade de por-
tar o documento na hora de votar.

O e-título trará todas as infor-
mações que constam no papel e, 
para os eleitores que já fizeram o 
cadastramento biométrico – que in-
clui também foto –, bastará o celular 
para votar.

Para quem ainda não realizou a 
biometria, será necessário apresen-
tar, além do aplicativo no celular, um 
documento com foto. Cerca de 47% 
dos 146,7 milhões de eleitores fize-
ram o cadastramento biométrico até 
o momento.

Eleitor poderá votar com celular 
nas eleições de 2018

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
lançou na sexta-feira (1°) um aplicativo 
de celular que substitui a necessidade de 
portar o documento na hora de votar

Para o presidente do TSE, mi-
nistro Gilmar Mendes, a iniciativa 
representará economia de recursos 
públicos, uma vez que não será mais 
necessário, por exemplo, reimprimir 
todos os títulos de eleitores que 
mudaram de zona eleitoral para as 
próximas eleições.

“Tínhamos para isso [reimpres-
são de títulos] separados de R$ 200 
milhões a R$ 230 milhões”, disse o 
ministro, dinheiro que, em boa par-
te, deve ser economizado, segundo 
ele.

De acordo com o TSE, o aplica-
tivo que dispensa o uso do título foi 
desenvolvido sem a necessidade de 
compra de qualquer equipamento 
ou contratação de serviço externo. 
A Corte Eleitoral, no entanto, não 
especificou quanto do orçamento 
interno do tribunal foi alocado para 
o projeto.

O aplicativo foi uma iniciativa 
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 
do Acre com o objetivo de evitar 
que moradores de localidades muito 
distantes tivessem de ir até o cartó-
rio eleitoral apenas para imprimir o 
título. Agora, bastará baixar o apli-
cativo, sendo obrigatório compare-
cer à sessão somente nos casos de 
primeiro registro.

O e-título está disponível para 
aparelhos que funcionam com o sis-
tema operacional Android, na Play 
Store. A versão para iPhone, que uti-
liza o sistema iOS, poderá ser baixa-
da em no máximo 10 dias, de acordo 
com o TSE. Ainda não há previsão 
de lançamento para outro sistemas 
operacionais.

Encerrando seu calendário de 
ações em 2017, o Projeto Orchestra 
Brasil de incentivo às exportações, 
promovido pelo Sindicato das Indús-
trias do Mobiliário de Bento Gon-
çalves (Sindmóveis) e pela Agência 
Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex-Brasil), 
promove nesta semana um Projeto 
Comprador Brasil/Peru. As rodadas 
de negócios entre empresas brasilei-
ras fornecedoras da indústria move-
leira e três empresários peruanos do 
setor moveleiro estão acontecendo 
na Serra Gaúcha com o intuito de 
alavancar os negócios entre os dois 
países.

País destaque na América La-
tina, com crescimento robusto e 
estável nos últimos anos, o Peru 
também possui uma das melhores 
projeções de crescimento da região 
para os próximos anos. De acordo 
com previsão do FMI, o crescimento 
do PIB no país será de 2,7% em 2017 
e média de 3,9% por ano entre 2018 
a 2022, taxas superiores à média da 
América Latina e do Caribe e quase o 
dobro da estimativa de crescimento 
brasileiro nesse período. O cresci-
mento da construção e, em especial, 
o desenvolvimento da indústria mo-
veleira peruana consolidam o país 
como um dos mercados prioritários 
para as empresas participantes do 
Projeto Orchestra Brasil.

Um dos importadores convida-
dos, William Fry avalia positivamen-
te a perspectiva de ampliar sua gama 
de fornecedores brasileiros a partir 
das rodadas de negócios, sobretu-
do nos segmentos de acessórios e 
máquinas. O gerente técnico da Pi-

Sindmóveis promove esta semana 
o projeto Orchestra Brasil com
importadores peruanos

sopak, uma das maiores fabricantes 
peruanas de melamina e móveis, 
alinhavou um investimento robusto 
em maquinário para ampliar em 20% 
a produção de móveis do grupo nos 
próximos dois anos.

Fry conta que, atualmente, o 
segmento de móveis responde por 
24% do faturamento da Pisopak e 
que existe uma forte intenção de 
aumentar essa participação a partir 
dos negócios fechados com forne-
cedores do Projeto Orchestra Bra-
sil. Segundo ele, a unidade fabril de 
móveis da Pisopak foi recentemente 
ampliada e funciona com apenas 40% 
de sua capacidade produtiva.

“O setor moveleiro do Brasil 
tem uma potente integração vertical 
que o torna muito competitivo, in-
clusive dentro do meu país. Isso por-
que as fabricantes contam essa rede 
qualificada de fornecedores e que 

também pode atender as fabricantes 
peruanas, onde temos um polo gran-
de, mas com desenvolvimento mui-
to retardado em relação ao Brasil”, 
considera.

As demais empresas peruanas 
convidadas ao projeto eram duas 
distribuidoras de insumos movelei-
ros – uma delas também fabricante 
de cozinhas e closets para imobi-
liárias. O Projeto Setorial Orches-
tra Brasil promove a inserção das 
indústrias fornecedoras da cadeia 
moveleira no mercado internacio-
nal. O planejamento para o biênio 
2017/2018 amplia as missões asso-
ciadas a feiras e os investimentos em 
inteligência comercial a serviço das 
empresas participantes.

Para o ano que vem, o projeto 
terá como mercados-alvo África do 
Sul, Argentina, Colômbia, Chile, Es-
tados Unidos, Índia, México e Peru.

As rodadas de negócios entre empresas brasileiras fornecedoras da indústria
moveleira e três empresários peruanos do setor moveleiro acontecem na Serra Gaúcha

A Petrobras aumentou em 1,9% 
os preços da gasolina. Segundo a 
companhia, o reajuste é explicado, 
principalmente, pela variação da co-
tação do produto no mercado inter-
nacional. A estatal decidiu também 
reduzir em 5,7% o preço médio do 
diesel.

O percentual é resultado da rea-
valiação da empresa sobre o cálculo 
da paridade internacional praticada 
no produto para “adequar os preços 
às mudanças de fluxo logístico e en-
trada de produtos importados no 
país”.

A decisão, anunciada na noite de 

Petrobras eleva preço da gasolina e reduz o do diesel
sexta-feira (1º), foi tomada em uma 
reunião do Grupo Executivo de Mer-
cado e Preço, realizada ontem no últi-
mo dia 30. Os reajustes entraram em 
vigor no sábado (2).

A Petrobras explicou que, para 
manter o compromisso de operar 
sempre com margem positiva acima 
da paridade internacional, não será 
alterada a política de preços em vigor, 
que também reflete os movimentos 
de preços observados nos mercados 
internacionais de derivados.

A empresa acrescentou que, com 
o aumento das importações no país, 
tem reduzido sua participação de 

mercado, que atinge hoje cerca de 
72% no diesel e 88% na gasolina. “A 
expectativa é que a nova precifica-
ção do diesel não tenha impacto na 
receita da companhia em virtude da 
perspectiva de ganhos de mercado”, 
concluiu a Petrobras. 

A Petrobras aumentou em 1,9% os preços 
da gasolina e reduziu em 5,7% o diesel 

Nesta semana várias vagas são 
oferecidas pela unidade da Fundação 
Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FG-
TAS/Sine) em Bento Gonçalves. O mer-
cado está precisando de profissionais 
como motorista de caminhão, eletri-
cista, torneiro mecânico, dentista e 
mecânico de automóvel, além de abrir 
espaço para portadores de necessida-
des especiais. O Sine funciona na rua 
Marechal Floriano, 142, no Centro. 

Sine oferece 45 vagas de trabalho

O mercado está precisando de profissionais 
como motorista de caminhão e eletricista

A instabilidade deve predo-
minar em Bento Gonçalves nesta 
semana. Dias nublados e tempera-
turas amenas seguem, pelo menos, 
até a sexta-feira, dia 8.

No decorrer da semana as tem-
peraturas não passam dos 27°. Os 
dias de pouco sol e pancadas de 
chuva devem ser características 
deste verão, que não deve ter tem-
peraturas elevadas. 

A primeira quinzena de de-
zembro será marcada por chuva 
bastante volumosa sobre a maio-
ria das áreas do Brasil, incluindo o 

Semana de tempo instável na Serra Gaúcha
A primeira quinzena de dezembro será marcada por chuva bastante
volumosa sobre a maioria das áreas do Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul. Os primeiros 15 
dias do mês devem acumular mais 
da metade da média de chuva para 
o mês de dezembro.

Até o dia 15 de dezembro, 
cinco frentes frias chegam ao Bra-
sil, mas apenas duas avança do Sul 
para o Sudeste e chegam ao litoral 
da Bahia.

A primeira quinzena de
 dezembro será de chuva volumosa
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O empresário Elton Gialdi é 
o novo presidente do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC-BG) e 
comandará a entidade na gestão 
2018/2019. O empresário foi con-
duzido ao cargo em assembleia 
realizada na tarde de 1º de dezem-
bro, na sede do CIC.

Segundom ele, a missão de 
conduzir uma das mais represen-
tativas e atuantes entidades em-
presariais da região é desafiadora 
especialmente pelo grau de rele-
vância conquistado pela instituição 
ao longo de sua trajetória.

“O CIC-BG é uma excepcional 
ferramenta de desenvolvimento 
social, uma enorme possibilidade 
de trabalhar para o progresso e o 
bem coletivo, sendo protagonista 
de ideias e ações que, por meio 
do associativismo com demais 
entidades e poderes, constrói e 
transforma o nosso município num 
lugar cada vez melhor. É, por isso 
mesmo, uma grande responsabi-
lidade conduzir as ações frente à 
entidade – tarefa que, certamente, 
será exercida com muito empenho, 
determinação, foco na união e nas 
parcerias positivas”, avalia. 

A oportunidade também é de 
superação dos próprios limites. 
“Há alguns anos fui provocado a 
sair de uma zona de conforto e 
descobri que esse exercício traz 
um sentimento muito forte de re-
alização”, diz.

Proprietário da Mérica Trans-

Empresário Elton Gialdi é o novo 
presidente do CIC-BG
Empresário assume entidade para biênio 2018/2019 e será empossado 
em solenidade no dia 14 de dezembro, na nova sede da entidade

portes e Logística, empresa com 
dez anos de tradição no setor de 
transportes, Gialdi acumula vi-
vências institucionais a partir de 
experiências como diretor de Co-
municação e Marketing do CIC-BG 
(16/17), presidente da Fundação 
Consepro desde janeiro de 2017 
e vice-presidente da CICS Serra. O 
empresário tem 50 anos, é casado 
com Alexandra Marina Gialdi e pai 
de dois filhos: Enzo e Angelo.

Projetos terão continuidade
Elton Paulo Gialdi sucede o em-

presário Laudir Miguel Piccoli, atual 
presidente do CIC-BG, que encami-
nha o encerramento dos trabalhos 
em sua gestão (2016/2017) satis-
feito por contribuir com o legado 
de realizações protagonizadas pela 
entidade e, também, pela escolha 
do novo comando da instituição. 
“O presidente eleito é plenamente 
apto para consolidar um biênio de 
muitas conquistas em prol dos em-
preendedores dos segmentos da 
indústria, comércio e serviços e de 
toda a comunidade de Bento Gon-
çalves. Tenho certeza que sua dire-
toria não medirá esforços para dar 
continuidade ao compromisso cen-
tenário que o CIC-BG tem para com 
o desenvolvimento local, aperfeiço-
ando projetos, inovando em gestão 
e consolidando parcerias pelo bem 
comum”, afirma Piccoli – que será 
presidente do Conselho Superior da 
entidade.

A solenidade de posse está 
agendada para a noite de 14 de de-
zembro, na recentemente inaugura-
da nova sede do CIC-BG. 

Diretoria do CIC-BG,
gestão 2018/2019

Presidente: Elton Paulo Gialdi
1º vice para assuntos da Indús-

tria: Vitor Castini
2º vice para assuntos da Indús-

tria: Adriano Ferronato
1º vice-presidente para assun-

tos do Comércio: Edgar Brandelli
2º vice-presidente para assun-

tos do Comércio: Maiara Poletto
1º vice-presidente para assun-

tos de Prestação de Serviços: Rogé-
rio Capoani

2º vice-presidente para assun-
tos de Prestação de Serviços: César 
Anderle

1ª Diretora Secretária: Bruna 
Cenci

2º Diretor Secretário: Gianfran-
co Bellé

1º Diretor Tesoureiro: Jussara 
Canabarro

2º Diretor Tesoureiro: Aline Pa-
rizzoto

Gialdi fica no comando da entidade até 2019

Elton Gialdi, presidente eleito para comandar o CIC-BG no biênio 2018-2019, e 
Laudir Miguel Piccoli, presidente da gestão 2016-2017

A Associação das Indústrias de 
Móveis do Estado do Rio Grande 
do Sul (Movergs), reelegeu o em-
presário Volnei Benini para a pre-
sidir a entidade na gestão 2018-
2019.

A eleição aconteceu durante 
Assembleia Geral Ordinária, reali-
zada no dia 30 de novembro, na 
sede da associação, em Bento Gon-
çalves, aberta à participação de as-
sociados. Também foram reeleitos 
a Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal da Movergs, integrantes da 
chapa única, aclamada por unani-
midade dos votos.

Com mais de 27 anos de tra-
jetória no setor moveleiro, Volnei 
Benini traz a experiência de ter 
presidido a FIMMA Brasil, em sua 
edição de 2005; o Sindicato das 
Indústrias do Mobiliário de Bento 
Gonçalves – Sindmóveis, em 2007-
2008; a primeira edição da feira 
Casa Brasil, em 2007, e a Movergs 
em seu primeiro mandato como 
Presidente 2016/2017.

Formado em Ciências Econô-
micas pela Fundação Educacional 
da Região dos Vinhedos (FERVI), 
com MBA em Gestão pela FGV - 
Fundação Getúlio Vargas, tem pas-
sagem como executivo em grandes 
indústrias moveleiras gaúchas e, 
atualmente, comanda a BRV Mó-
veis, empresa com 14 anos de atu-
ação na fabricação de móveis.

Volnei Benini é reeleito
presidente da Movergs

Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal da Movergs 
2018/2019

Volnei Benini – Presidente – BRV 
Móveis

Rogério Frâncio – Vice-presidente 
– Móveis Carraro

Dorvalino Lovera – Diretor Admi-
nistrativo Financeiro – Móveis Carraro

Diretoria Executiva
Artur Bertolini – Diretor – Evviber
Ricardo Luiz Miorelli – Diretor – 

CBP Sul
Sílvia Spiller – Diretor – Móveis 

Três S
Vinicius Geremia – Diretor – Ge-

bbWork

Conselho Fiscal
José Agnelo Seger – Conselheiro 

– Madeireira Herval
Paulo Farina – Conselheiro – Mó-

veis Carraro
Vilson Toigo – Conselheiro – Tre-

boll

Conselho de Apoio
Euclides Rizzi – Conselheiro – Li-

dear Máquinas
Leandro Mazzoccato – Conselhei-

ro – Maden-Aleplast
Roberto Sanches – Conselheiro – 

Berneck
Henrique Tecchio – Conselheiro – 

Móveis Bentec

Volnei Benini tem mais de 27 anos de experiência no setor moveleiro

Nova sede do CIC, Movergs, Sindimóveis e outras entidades
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Ernesto Antônio Osmarin, agri-
cultor aposentado, filho de Alfredo 
Osmarin e Albina Rasera Osmarin, 
nascido em 16/07/1925, falecido em  
26/11/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Viúvo 

Irmes Viel Cristofoli, agriculto-
ra aposentada, filho de Pedro Viel 
e Maria Vanzela Viel, nascida em  
20/01/1929, falecida em 24/11/2017, 
moradora de Bento Gonçalves, Viú-
va

Thereza Lydia Casagrande Tre-
visan, do lar aposentada, filha de 
Pedro Casagrande e Rosa Casagran-
de, nascida em 28/07/1923, falecida 
em  27/11/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Nelson Basso, motorista, filho 
de Anacleto Basso e Gema Franzo-
zi Basso, nascido em 25/04/1970, 
falecido em  27/11/2017, natural de  
Paraí, morador de Bento Gonçalves, 
Solteiro 

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 19427: ALMIR ROGÉRIO DE SOUZA, solteiro, gerente de pro-
dução, natural de Veranópolis-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e JÉSSICA BÖHN WEIMER, solteira, diarista, natural de Tuparendi-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens. 
Edital nº 19464: GENTIL CHIMINAZZO, viúvo, empresário, natural de Ben-
to Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e ANDRÉIA 
SPLENDOR, solteira, do lar, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e 
domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Separação 
Obrigatória de Bens.
Edital nº 19465: RODRIGO DE ALMEIDA LEMOS, solteiro, técnico em se-
gurança do trabalho, natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado 
em Bento Gonçalves e ESTER ROSA GONÇALVES, divorciada, manicure 
e designer de sobrancelhas, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e 
domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Parcial de Bens.
Edital nº 19466: VANDERLEI MORAZ, divorciado, policial militar aposen-
tado, natural de Ciríaco-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e LUCIÉLE ASSUNÇÃO MILLER, divorciada, policial militar, natural de São 
Francisco de Assis-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Re-
gime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19467: DIOGO ROMANI FRACALOSSI, solteiro, dentista, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e MI-
CHELE FIAMETTI, solteira, auxiliar administrativo, natural de Bento Gonçal-
ves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19469: IVANIR GRANDO, solteiro, pedreiro, natural de Caxambu 
do Sul-SC, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e ADRIANE ESTER 
SANTOS, solteira, do lar, natural de Toledo-PR, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19474: SERGIO ARTHUR DE LA HIDALGA CRESPO NETO, sol-
teiro, analista de suporte, natural de Uruguaiana-RS, residente e domiciliado 
em Bento Gonçalves e ANA PAULA CHAVES BÖHM, solteira, estudante, 
natural de Uruguaiana-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Bento Gonçalves, 05 de dezembro de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

Antonio Da Re Filho, empre-
sário aposentado, filho de Antonio 
Da Re e Pasqualina Maffesoni Da Re, 
nascido em 17/06/1927, falecido em 
28/11/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Viúvo 

Maria Nunes Casagrande, do 
lar aposentada, filha de  Atalibio Nu-
nes e Irma Juliati Nunes, nascida em  
02/01/1950, falecida em 28/11/2017, 
natural de Guaporé, moradora de 
Bento Gonçalves, Casada 

Eva Denise Alves, costureira 
aposentada, filha de Antonio Alves 
da Silva e Jorgina Alves da Silva, 
nascida em 30/01/1958, falecida em  
29/11/2017, natural de  Arvorezinha, 
moradora de Bento Gonçalves,  Ca-
sada 

Nelson Baú, agricultor apo-
sentado, filho de Angelo Baú e 
Theresa Methilde Baú, nascido em  
29/10/1934, falecido em 30/11/2017, 
morador de  Garibaldi, Casado 

Sergio Casagrande, instrutor 
de autoescola, filho de Ignacio Ca-
sagrande e Maria Adelaide Valerio, 
nascido em  06/06/1954,  falecido 
em 30/11/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Amalia Virginia Valduga Re-
ginato, do lar aposentada, filha de 
Guilherme Valduga e Ana Milani, 
nascida em 22/09/1921, falecida em 
02/12/2017, moradora de  Bento 
Gonçalves, Viúva 

Osvaldo Casares Pinto, pro-
fessor, filho de Osvaldo Pinto e 
Maria Casares Pinto, nascido em  
22/12/1961, falecido em  02/12/2017, 
natural de  Rio Grande, morador de  
Bento Gonçalves, Casado 

Leonor Anna Fianco Brocker, 
do lar aposentada, filha de Ricar-
do Fianco e Luiza Zanchet Fianco, 
nascida em 01/01/1934, falecida 
em 02/12/2017, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva

Edital de Citação 
 

Civel 3 a Vara Cível - Comarca de 
Bento Gonçalves Prazo de 20 (vinte) 

dias. 
 

Natureza: Cobrança
 

Processo: 005/1.10.0001278-2 
(CNJ:.0012781-34.2010.8.21.0005). 

 
Autor: Cooperativa Vinicola Aurora 

Ltda.  
 

Réu: Alcides Orlando Paludo e 
outros. 

 
Objeto: CITAÇÃO de Carmem 

Paludo, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para, no PRAZO de 
QUINZE (15) dias, a contar do tér-

mino do presente edital (art. 257, III, 
CPC), contestar, querendo, e, não o 
fazendo, serão tidos como verdadei-

ros os fatos articulados pelo autor 
na inicial.  

 
Bento Gonçalves, 13 de julho de 

2017. 
 

SERVIDOR: Everton Ferri. 
JUIZ: Romani Terezinha Bortolas 

Dalcin.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO DE BENTO GONÇALVES

Sede: Rua Domingos Rubechini, 258 – Bairro Fenavinho
 Bento Gonçalves – RS.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente deste Sindicato, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o Estatuto da Entidade, CONVOCA, todas as empresas associadas, para 
a Assembleia Geral Ordinária, que realizará na sede deste Sindicato, sita 
na Rua Domingos Rubechini, 258, Bairro Fenavinho, em Bento Gonçalves, 
no próximo dia 18 de dezembro de 2017, segunda-feira, às 17:30 horas 
em primeira convocação com a maioria absoluta das empresas associa-
das presentes, ou em segunda convocação às 18:00 horas, com qualquer 
número de empresas  presentes, para tratarem da seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

1. Proposta de retificação da previsão orçamentária elaborada para 
o exercício de 2017, com a devida leitura e parecer do Conselho Fiscal.

2. Exame e votação da previsão orçamentária para o exercício de 
2018, com a devida leitura e parecer do Conselho Fiscal.

3. Delegação de poderes ao Presidente para negociar cláusula (s) 
e firmar acordos em convenções ou dissídios coletivos durante o ano de 
2018.

4. Outros assuntos de interesse da Entidade.

Bento Gonçalves, 05 de dezembro de 2017.

Juarez José Piva
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM LOGÍSTICA E TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS DE CARGA SECA, LÍQUIDA, INFLAMÁVEL; TRANSPOR-
TES RODOVIÁRIOS INTERNACIONAIS; TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
COLETIVOS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, IN-
TERNACIONAIS; TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE TURISMO, FRE-
TAMENTO, URBANO, ESCOLAR; EMPRESAS DE ESTAÇÕES RODO-
VIÁRIAS E CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE BENTO 

GONÇALVES E REGIÃO – SINDITRANS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

No uso das atribuições que me conferem os Estatutos e as Leis em vigor, 
CONVOCO todos os trabalhadores da categoria, pertencentes às bases de 
Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Monte Belo do Sul, Santa Te-
reza, Salvador do Sul, Barão, Veranópolis, Cotiporã, Boa Vista do Sul e Fa-
gundes Varela, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que realizar-se-á 
no dia 11 de dezembro de 2017, às 18h15min em primeira convocação e às 
18h45min em segunda convocação, na Sede do Sindicato, situada na Rua 
10 de Novembro, n° 667, Cidade Alta, Bento Gonçalves, RS.

ORDEM DO DIA

a)  Discussão e aprovação da previsão orçamentária para o exercício 
de 2018;
b)  Debate e aprovação do ajuste orçamentário do exercício de 2017;
c)  Avaliação dos convênios;
d)  Apresentação da aplicação da receita da Entidade no decorrer de 
2017;
e)  Planos e projetos para 2018 e demais assuntos de interesse geral.

Bento Gonçalves, 05 de dezembro de 2017.

Fernando Parisotto
Presidente

O reitor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul (IFRS), professor Osval-
do Casares Pinto, morreu na manhã 
deste sábado (02), aos 55 anos. Natu-
ral de Rio Grande, ele lutava contra um 
câncer há mais de um ano

 O reitor atuava no magistério há 
mais de 34 anos, sempre na Rede Fe-
deral de Educação Profissional e Tecno-
lógica, e pela mesma instituição: o Co-
légio Técnico Professor Mário Alquati, 

Osvaldo Casares Pinto lutava contra um câncer há mais de um ano
Reitor da IFRS morre aos 55 anos

Pinto trabalhava há mais de trinta anos 
no magistério

hoje Campus Rio Grande do IFRS. 
Era graduado em engenharia civil 

(1986) e matemática (1988) pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande (Furg). 
Possuía especialização na área de enge-
nharia civil (1989) pela Furg, mestrado 
(1993) e doutorado (1999) na mesma 
área pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Foi 
Diretor-geral do Campus Rio Grande 
por dois mandatos (2009 a 2013) e pró-
-reitor de Desenvolvimento Institucio-

nal do IFRS por três anos (2013/2015). 
Foi eleito reitor pelos servidores 

e estudantes no pleito realizado no dia 
8 de outubro de 2015 e recebeu posse 
no dia 18 de fevereiro de 2016. O IFRS 
decretou luto oficial de três dias. Pinto 
deixa uma esposa. 
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A taxa básica de juros, a Selic, 
poderá chegar ao menor nível da 
história nesta quarta-feira (6). A ex-
pectativa de instituições financeiras 
é que a taxa básica seja reduzida de 
7,5% ao ano para 7% ao ano, na úl-
tima reunião de 2017 do Comitê de 
Política Monetária (Copom) do Ban-
co Central (BC).

Se a expectativa se confirmar, 
será o décimo corte seguido na taxa 
básica. Em outubro, o Copom re-
duziu, por unanimidade, a Selic em 
0,75 ponto percentual, de 8,25% ao 
ano para 7,5% ao ano. Com essa re-
dução, a taxa se igualou ao nível de 
maio de 2013.

De outubro de 2012 a abril de 
2013, a taxa foi mantida em 7,25% 
ao ano, no menor nível da história, 
e passou a ser reajustada gradual-
mente até alcançar 14,25% ao ano 
em julho de 2015, patamar mantido 
nos meses seguintes. Somente em 
outubro do ano passado, o Copom 
voltou a reduzir os juros básicos da 
economia.

Previdência
O diretor da Associação Nacio-

nal de Executivos de Finanças, Ad-
ministração e Contabilidade, Miguel 
José Ribeiro de Oliveira, também 
espera por redução de 0,5 ponto 
percentual na reunião desta semana, 
porque a inflação baixa permite mais 
esse corte.

A expectativa do mercado fi-
nanceiro é que a inflação, medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), termine 
este ano em 3,06%, quase no piso 
da meta (3%). Essa meta tem como 
centro 4,5%. Para 2018, a previsão é 
que a inflação fique um pouco maior, 
mas ainda abaixo do centro da meta, 
em 4,02%.

No próximo ano, devem pesar 
nas decisões do Copom preocupa-

Taxa básica de juros pode ser reduzida 
ao menor nível da história nesta semana

ções com os gastos públicos e a não 
aprovação da reforma da Previdên-
cia. Com indicações de que a refor-
ma possa não ser votada, o mercado 
financeiro enfrenta oscilações, com 
queda da bolsa e alta do dólar. O 
dólar mais caro pressiona a inflação 
com o aumento dos custos de bens 
importados.

Redução
Outro fator que vai influenciar o 

movimento do mercado são as elei-
ções no próximo ano, a depender de 
quem serão só candidatos e quais 
estarão à frente nas pesquisas. “Isso 
pode trazer preocupações”, disse 
Oliveira.

Mesmo assim, Oliveira disse 
acreditar que há alguma chance de o 
Copom voltar a reduzir a Selic no iní-
cio de 2018 para 6,75%, porque ainda 
há um 12,7 milhões de desemprega-
dos no país, o que reduz a pressão 
sobre o consumo.

Mas, na avaliação do diretor da 
Anefac, essa taxa deve voltar a subir 
no meio do ano. “Vai subir pouco: 
0,25 ponto percentual. Não vamos 
mais voltar ao que tinha no passa-
do”, prevê.

Selic
Segundo Oliveira, consumidores 

e empresas ainda não têm o que co-
memorar com as reduções da Selic. 
Isso porque a diferença entre a taxa 
Selic e os juros cobrados nos em-
préstimos aos consumidores ainda é 
grande. “Só teremos uma queda efe-
tiva e mais acentuada para os consu-
midores e empresas quando tivemos 
um ambiente de redução da inadim-
plência e uma melhora do quadro de 
desemprego, que reduz o risco. As 
taxas de juros ficarão por um tempo 
em patamares elevados”, acrescen-
tou Oliveira.

A taxa básica de juros é usada 
nas negociações de títulos públicos 
no Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia (Selic) e serve de referência 
para as demais taxas de juros da eco-
nomia.

Ao reajustá-la para cima, o Banco 
Central segura o excesso de deman-
da que pressiona os preços, porque 
juros mais altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança. Ao reduzir 
os juros básicos, a tendência do Co-
pom é baratear o crédito e incentivar 
a produção e o consumo, mas enfra-
quece o controle da inflação.

A taxa básica de juros, a Selic, poderá chegar ao menor nível da história nesta 
quarta-feira (6)

O mercado financeiro espera 
um crescimento maior da econo-
mia neste ano. A estimativa para 
a expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB), a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país, subiu de 0,73% para 0,89% 
este ano, e de 2,58% para 2,60% 
para 2018.

As informações são do bo-
letim Focus, uma publicação di-
vulgada no site do Banco Central 
(BC) todas as semanas, com pro-
jeções para os principais indica-
dores econômicos.

Na última sexta-feira (1º), o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) informou que 
o PIB fechou o terceiro trimes-
tre de 2017 com alta de 0,1% na 
comparação com o segundo tri-
mestre. Nos nove meses do ano, 
o crescimento acumulado ficou 
em 0,6%, em relação a igual perí-
odo de 2016.

Enquanto, o mercado finan-

Mercado financeiro aumenta projeção 
para crescimento da economia

ceiro aumentou a projeção de cres-
cimento econômico, a estimativa 
para a inflação em 2017 caiu. A ex-
pectativa é que o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) termine o ano em 3,03%. A 
projeção anterior era 3,06%. Essa 
foi a segunda redução consecutiva.

Para 2018, a estimativa para o 
IPCA foi mantida em 4,02%. As pro-
jeções para 2017 e 2018 permane-
cem abaixo do centro da meta de 
4,5%, que deve ser perseguida pelo 
BC. Essa meta tem ainda um inter-
valo de tolerância entre 3% e 6%.

Para alcançar a meta, o Banco 
Central usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, a Se-
lic, atualmente em 7,5% ao ano.

A expectativa do mercado fi-
nanceiro é que a Selic caia para 
7% ao ano, nesta semana, na últi-
ma reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom) em 2017. Para 
o fim de 2018, a estimativa para a 
taxa segue em 7% ao ano.

Na última sexta-feira (1º), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
informou que o PIB fechou o terceiro trimestre de 2017 com alta de 0,1% na
comparação com o segundo trimestre

Para o fim de 2018, a estimativa para a 
taxa segue em 7% ao ano
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A recomendação é fazer exames de
 rotina de próstata a partir dos 50 anos 

Os homens costumam se cuidar 
bem menos que as mulheres, princi-
palmente quando o assunto é saúde 
íntima. Porém, a ala masculina pre-
cisa ficar atenta, pois higiene básica 
pode prevenir uma série de doenças, 
inclusive o câncer. Além disso, a re-
comendação é fazer exames de roti-
na de próstata a partir dos 50 anos. 

Pesquisa recente da SBOC (So-
ciedade Brasileira de Oncologia Clí-
nica) mostra que um a cada quatro 
brasileiros foi ou conhece alguém 
que foi diagnosticado com câncer de 
próstata. Segundo o levantamento, 
67% sabem que deveriam passar pelo 
exame de toque e 42%, que deveriam 
fazer o PSA [exame de sangue], po-

Conheça as doenças íntimas mais 
comuns que atingem os homens 
Câncer de próstata, disfunção erétil e HPV estão 
entre as mais comuns

rém 22% dos brasileiros fazem exa-
me de próstata e 20% de PSA.

O mágico Val Valentino, de 61 
anos, conhecido no Brasil como o 
Mister M, foi uma das vítimas do 
câncer de próstata. Ele disse, recen-
temente, que está em estágio termi-
nal da doença. 

Outra ocorrência comum em 
homens mais velhos é a obstrução 
urológica, que levou o Michel Temer 
ao hospital há quase três semanas. 
Uma terceira situação gerou polê-
mica com o ator Alexandre Frota, 
que entrou na Justiça contra uma 
operadora de plano de saúde para 
conseguir o implante de uma próte-
se peniana, em razão de problemas 
de ereção.

Segundo o urologista e presi-
dente da SBU-SP (Sociedade Brasilei-
ra de Urologia de São Paulo), Flavio 
Trigo, o cenário está mudando gra-
ças a campanhas de conscientização 
e à ajuda das parceiras. “Elas cobram 
que os companheiros se cuidem da 
mesma forma que elas”.

O homem jovem não tem a 
obrigatoriedade de ir ao urologista 
todo ano como as mulheres vão ao 
ginecologista. 

Porém, o ideal é procurar o es-
pecialista quando perceber algo es-
tranho no corpo ou a partir dos 40, 
50 anos para os exames periódicos. 
No entanto, os cuidados com a saú-
de devem ser feitos durante toda a 
vida.

O Ministério da Saúde incorporou 
os medicamentos Rasagilina e e Cloza-
pina no SUS (Sistema Único de Saúde) 
para o tratamento de pacientes com 
Parkinson. A atualização da lista dos 
remédios disponíveis para a doença foi 
publicada no Diário Oficial da União no 
dia 9 de novembro.

A Rasagilina estará disponível para 
a população nas unidades de saúde do 
País até o final de fevereiro. A Cloza-
pina, que já era oferecida no SUS para 
tratamento de transtorno bipolar e 
esquizofrenia, agora estará disponível 
também para pessoas com Parkinson.

Governo incorpora novos
remédios para Parkinson no SUS

A doença de Parkinson é uma 
condição degenerativa que causa pro-
blemas motores como tremor, rigidez 
muscular e alterações posturais. En-
tretanto, manifestações não motoras 
também podem ocorrer, como: com-
prometimento da memória, depressão, 
alterações do sono e distúrbios do sis-
tema nervoso autônomo.

Segundo dados da OMS (Organi-
zação Mundial de Saúde), o Parkinson 
acomete 1% da população mundial, 
com idade superior a 65 anos. No Bra-
sil, estima-se que cerca de 200 mil pes-
soas sofram com o problema.

A atualização da lista dos remédios disponíveis para a doença foi publicada no 
Diário Oficial da União no dia 9 de novembro

A Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) divulgou na 
quinta-feira (30) a lista dos 31 pla-
nos de saúde de 10 operadoras que 
terão a comercialização suspensa 
devido a reclamações recebidas no 
terceiro trimestre de 2017 relativas 
à cobertura assistencial, como ne-
gativas e demora no atendimento. 
A medida entra em vigor no dia 
8 de dezembro e garante que os 
167,7 mil beneficiários dos planos 
suspensos neste ciclo continuem a 
ter assistência regular. 

A ANS recebeu 15.912 reclama-
ções de natureza assistencial entre 
o dia 1° de julho e 30 de setembro 
e considerou 14.138 queixas para 
análise. No período, 92% das re-
clamações foram resolvidas pela 
mediação feita pela ANS via Notifi-
cação de Intermediação Preliminar 
(NIP), que busca uma solução mais 
rápida do problema. Os casos não 
resolvidos viram processos contra 

ANS suspende venda de 31 planos de saúde de 10 operadoras

A ANS recebeu 15.912 reclamações de natureza assistencial entre o dia 1° de julho e 30 de setembro

as operadoras e também são con-
tabilizados para a suspensão da 
comercialização.

A suspensão está prevista pelo 
Programa de Monitoramento da 
Garantia de Atendimento, com o 
objetivo de garantir atendimento 
de qualidade aos beneficiários. A 
ANS monitora as reclamações fei-
tas pelos usuários e a cada três 
meses identifica as operadoras e 
planos com maior número de re-
clamações assistenciais, levando 
em conta também o número de 
beneficiários e a segmentação as-
sistencial. Após suspensos, os pla-
nos afetados só podem voltar a ser 
comercializados para novos clien-
tes se comprovarem a melhoria no 
atendimento.

Neste ciclo, 27 planos de saú-
de de sete operadoras que com-
provaram melhoria nos serviços 
prestados foram reativados ou par-
cialmente reativados. 

Transparência
As informações sobre o pro-

grama de monitoramento por ope-
radora são públicas. O consumidor 
pode conferir o histórico das em-
presas antes da compra e saber se 
ela teve planos suspensos ou reati-
vados. Além disso, é disponibiliza-
do um panorama geral com a clas-
sificação de todas as operadoras

Quem busca informações so-
bre planos ou precisa entrar em 
contato com a ANS pode acessar 
os canais de atendimento da agên-
cia na internet ou ligar para 0800 
7019656.

A lista completa com os pla-
nos que tiveram a venda suspensa 
está no endereço: www.ans.gov.
br/planos-de-saude-e-operadoras/
contratacao-e-troca-de-plano/
planos-de-saude-com-comerciali-
zacao-suspensa/operadoras-com-
-planos-suspensos.

O Programa Mais Médicos, criado 
em 2013 para melhorar o atendimen-
to na saúde pública, vai continuar, se-
gundo decisão deferida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) na quinta-feira 
(30). Por 6 votos a 2, a Corte consi-
derou improcedente a ação direta de 
inconstitucionalidade protocolada 
pela Associação Médica do Brasil para 
questionar a validade do programa.

A Corte entendeu que a Medida 
Provisória (MP) 621/2013 é consti-
tucional, inclusive nos artigos que 
permitiram a contratação de médicos 
estrangeiros sem revalidação do di-
ploma e alterações nos cursos de me-
dicina para enfatizar o atendimento 
na saúde básica.

Durante o julgamento, a ministra 
da Advocacia-Geral da União (AGU), 
Gracie Mendonça, defendeu a valida-
de da norma e afirmou que a criação 

Programa mais médicos vai continuar
dos Mais Médicos foi baseada no 
entendimento de que os estudantes 
de medicina também devem ter for-
mação para atuar na atenção básica 

e no serviço de urgência. A ministra 
também citou que 85% dos proble-
mas de saúde podem ser resolvidos 
na atenção básica ao cidadão.

Programa foi criado há quatro anos para melhorar atendimento na saúde públcia

O número de pessoas com HIV 
aumentou 4% no ano passado, em 
comparação com 2015. Ao todo, 
foram registrados 37.884 casos em 
2016, segundo o Ministério da Saúde, 
que divulgou os dados na sexta-feira, 
Dia Mundial da Luta contra a Aids.

Já as notificações de Aids, que é 
o quando o vírus HIV se desenvolve, 
houve uma queda de 5% no mesmo 
período. Os casos cresceram entre 
homens de até 29 anos e caíram na 
faixa etária entre 30 e 59 anos. As no-

Casos de HIV cresceram 4% em 2016, diz Ministério da Saúde
Ao todo, foram registrados 37.884 casos no ano passado

tificações cresceram nas mulheres en-
tre as idades de 15 e 19 anos e naque-
las com mais de 60 anos e registraram 
queda entre 20 e 59 anos.

 O número de pessoas com HIV aumen-
tou 4% no ano passado, em comparação 
com 2015. Ao todo, foram registrados 
37.884 casos em 2016, segundo o 
Ministério da Saúde
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O Brasil obteve avanços no 
diagnóstico, tratamento e controle 
do vírus HIV, segundo dados divul-
gados na sexta-feira (24), pelo Mi-
nistério da Saúde. Até 2016, o país 
tinha 84% das pessoas diagnostica-
das com o vírus em tratamento.

O documento avalia metas da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) para 2020, que determina 
que os países signatários devem 
chegar a 2020 com 90% das pes-
soas que vivem com HIV testadas. 
Destas, 90% precisam ter aderido à 
profilaxia, ou seja, ao tratamento 
médico continuado, e destas, 90% 
devem estar com a carga viral zera-
da no sangue (atestando  a eficácia 

Brasil obtém avanços no controle do HIV
dos medicamentos).

Com dados de 2012 a 30 de ju-
nho de 2017, o relatório mostra que 
o Brasil aumentou em 18% o índice 
de diagnóstico de pessoas portado-
ras do vírus HIV e, em 15% a quan-
tidade de soropositivos que fazem 
tratamento médico regular.

Avanços
O Ministério da Saúde estima 

que 830 mil brasileiros tenham HIV 
e dessas 84% foram diagnosticadas 
(694 mil), sendo 72% do montan-
te em tratamento. Além da Meta 
90/90/90, também é intenção do go-
verno federal que o Brasil elimine a 
Aids até 2030. 

Governo Federal pretende eliminar a Aids até 2030

A farmácia japonesa Otsuka 
criou uma pílula capaz de acusar 
se foi ingerido corretamente. Para 
confirmar se as orientações da pílula 
Abily MyCite andam sendo seguidos 
à risca, é preciso apenas conferir as 
notificações do celular.  

O medicamento costuma ser 
receitado para pacientes que sofrem 
de distúrbios como esquizofrenia, 
transtorno bipolar e depressão. Re-
centemente, o remédio foi aprovado 
pela Food and Drugs Administration, 
agência do governo norte-america-
no. É o primeiro caso de “pílula digi-
tal” regularizado até hoje.

No interior do comprimido há 
um microssensor do tamanho de um 
grão de areia, feito de silício, cobre 
e magnésio — substâncias que não 
são estranhas para o nosso organis-
mo. O sensor consegue armazenar 
informações sobre o medicamento e 

Tecnologia permite pílula avisar 
se foi tomada direito

reuni-las em aplicativos. Esses dados 
podem ser acessados por até quatro 
pessoas próximas e familiares — ou 
pelo doutor, se o paciente assim 
concordar.

Um impulso elétrico é enviado 
no instante em que o comprimido 
entra em contato com o ácido do 
estômago. Quem recebe primeiro o 
sinal é uma pulseira, presa ao braço 
do paciente. No intervalo de 30 mi-
nutos a até 2 horas depois, ela re-
passa ao aplicativo aspectos como o 
horário e a concentração ingerida. 
Depois disso, o sensor é expelido 
pelo corpo naturalmente.

A ideia é interessante porque 
pode impedir que pacientes se es-
queçam de tomar remédios de uso 
contínuo, ou que fazem tratamentos 
a longo prazo. Espera-se que novas 
“pílulas digitais” sejam aprovadas 
nos próximos anos.

Esta foi a primeira aprovação de uma pílula com microssensor

Os casos de aids e a mortalidade 
provocada pela epidemia estão caindo 
no Brasil, segundo a a nova edição do 
Boletim Epidemiológico de HIV/Aids, 
lançado na última sexta-feira (01), pelo 
Ministério da Saúde, em alusão ao Dia 
Mundial de Luta contra a Aids. A pu-
blicação indica que em 2016 a taxa de 
detecção de casos de aids foi de 18,5 
casos por 100 mil habitantes - uma 

Brasil registra queda no número de casos e
de mortes por aids
Ampliação da oferta de antirretrovirais e redução do tempo entre diagnóstico 
e início do tratamento contribuiu para a queda da epidemia no país

redução de 5,2% em relação a 2015, 
quando era registrado 19,5 casos. Já 
a mortalidade, observa-se uma queda 
de 7,2%, a partir de 2014, quando foi 
ampliado o acesso ao tratamento para 
todos. Passando de 5,7 óbitos por 100 
mil habitantes para 5,2 óbitos, em 
2016.

O perfil da aids revelado pelo 
Boletim demonstra que, nos últimos 

dez anos, há uma tendência de queda 
de casos em mulheres e aumento em 
homens. Em 2016, foram 22 casos de 
aids em homens para cada 10 casos em 
mulheres. Em relação à faixa etária, a 
taxa de detecção quase triplicou entre 
os homens de 15 a 19 anos, passando 
de 2,4 casos por 100 mil habitantes em 
2006 para 6,7 casos em 2016. Entre os 
com 20 a 24 anos passou de 16 casos 
de aids por 100 mil habitantes, em 
2006, para 33,9 casos em 2016. Já nas 
mulheres, houve aumento da doença 
entre 15 a 19 anos - passou de 3,6 ca-
sos para 4,1. Também há crescimento 
em idosas acima dos 60 anos, passan-
do de 5,6 para 6,4 casos por 100 mil 
habitantes.

Quanto à forma de transmissão, a 
doença cresce entre homens que fazem 
sexo com homens, mudando o perfil, 
nos últimos dez anos, quando a pro-
porção maior de caso era de transmis-
são heterossexual. Na comparação a 
2006, observa-se aumento de 33% nos 
casos de transmissão de homens que 
fazem sexo com homens.

Ampliação da oferta de antirretrovirais e redução do tempo entre diagnóstico e início 
do tratamento contribuiu para a queda da epidemia no país

Estudos comprovam que a qua-
lidade do sono está diretamente 
ligada à qualidade de vida do indiví-
duo, e, por isso, a privação de uma 
boa noite de sono pode causar pro-
blemas, como irritabilidade, cansa-
ço e baixa produtividade

Segundo o Dr. Paulo Camiz, 
clínico geral e professor do Hospi-
tal das Clínicas e da USP (Univer-
sidade de São Paulo), é, durante o 
sono, que o corpo realiza diversas 
funções importantes para manter 
a saúde em dia. “O sono em REM, 
que é oestágio em que ocorrem os 
sonhos, é caracterizado pelo maior 
relaxamento dos músculos e é im-
portante para a mente, pois ajuda 
na fixação da memória e consolida-
ção dos conhecimentos adquiridos 
no dia anterior. Já o sono não REM 
é responsável pelo descanso físico”, 
diz.

O médico afirma que dormir 
mal, no longo prazo, pode trazer 
complicações sérias, como pressão 
alta, ansiedade, falhas de memória 
e dificuldade para emagrecer. “A 
pessoa que não dorme direito ten-
de a comer mais e não consegue 
perder peso, o que pode acarretar 
obesidade e, indiretamente, outras 
doenças – entre elas, diabetes e 
problemas cardíacos.”

Dormir mal pode causar doenças
Pressão alta, ansiedade, falhas de memória, obesidade e, indiretamente, 
outras doenças como diabetes e problemas cardíacos, são alguns dos 
malefícios de não dormir bem

Para o  Camiz, o ideal é dormir, 
em média, 7 ou 8 horas por noite, 
porém a necessidade varia de indi-
víduo para indivíduo, ressaltan que 
existe uma tendência dessa neces-
sidade ir diminuindo ao longo da 
vida.

Para quem não consegue dor-
mir direito a sugestão do médico 
é buscar ajuda profissional: “Existe 
uma série de condições que afetam 
o sono. Ansiedade, depressão, ti-

reoide, uso de remédios etc. Para 
recuperar o sono, é preciso tratar a 
causa e não o sintoma”.

Na grande maioria das vezes 
um colchão adequado é a solução. 
Já existe no mercado colchões feito 
sob medida para o peso, altura, lar-
gura de ombros e quadris de cada 
indivíduo.

 Quanto vale uma noite bem 
dormida para o rendimento do seu 
dia e sua saúde?
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Estima-se que, anualmente, ao 
menos 800 mil mulheres abortem 
no país. Os números tratam de inter-
rupções voluntárias de gestação em 
clínicas clandestinas ou por ingestão 
de medicamentos, feitos de maneira 
ilegal, fora das condições plenas de 
atenção à saúde e sujeitas à prisão. 
Por décadas, mulheres protagoniza-
ram históricas manifestações em bus-
ca da descriminalização completa do 
aborto — ou por um pouco de empa-
tia. Algo, entretanto, parece mudar, 
por mais contradições que o tema 
ainda apresente.

 Uma pesquisa inédita reve-
la que, para 43% dos brasileiros, o 
aborto já é considerado um tema de 
saúde pública, não de polícia (13%). 
Porém, para metade da população, 
uma mulher que interrompeu a ges-
tação deve ser punida e levada à 
prisão. Mas, apesar disso, apenas 7% 
das pessoas alegaram que denuncia-
riam à polícia uma irmã, uma prima 
ou uma amiga que tivesse cometido 
um aborto voluntário.O estudo “Opi-
niões sobre o aborto no Brasil”, con-
duzido pelo Instituto Locomotiva, 
em parceria com o Instituto Patrícia 
Galvão, uma agência de conteúdos 
multimídia sobre os direitos das mu-
lheres brasileiras, ouviu 1,6 mil pes-
soas, de 12 regiões metropolitanas 
do país, de diferentes classes sociais 
e níveis de escolaridade. Os dados 
do levantamento estampam o que já 
estava aparente: o aborto ainda é um 
tema delicado, conflituoso e de difícil 
entendimento para os brasileiros.

 Maíra Saruê Machado, diretora 
de pesquisas do Instituto Locomoti-
va e responsável por conduzir o le-
vantamento, explica que as opiniões 
contraditórias são decorrentes da 
bagagem estigmatizada que a palavra 
“aborto” ainda carrega. De acordo 

Pesquisa revela que brasileiros consideram aborto 
uma questão de saúde pública
O estudo “Opiniões sobre o aborto no Brasil”, ouviu 1,6 mil pessoas, de 
12 regiões metropolitanas do país

com a especialista, quando se huma-
niza o procedimento, ou seja, tenta 
aproximar o tema ao entrevistado, ele 
tende a olhar para a causa com um 
viés diferente. “As pessoas repensam 
a opinião delas sobre o abortamento 
quando são colocadas situações es-
pecíficas e, principalmente, com pes-
soas próximas a elas. Por isso vivem 
essas dicotomias”, justifica.

Maíra conta que o principal mo-
tivo para a realização da pesquisa foi 
saber o que o brasileiro pensa sobre o 
tema, sem abordagens gerais. Como 
uma novidade, foram incluídas per-
guntas de saúde pública e de respon-
sabilidade social. Por não haver mui-
tos dados sobre o tema, a diretora de 
pesquisa comenta que não há parâ-
metros que possam ajudar na avalia-
ção de mudanças concretas de pen-
samento nas respostas: “Os números 
foram dentro do esperado, porque há 
uma rejeição natural quando se fala 
em aborto. Mas, quando se pensa em 
mulheres em situações de vulnerabili-
dade, a aceitação tende a subir. E isso 
pode ser visto como positivo”.

Vulnerabilidade
Os resultados obtidos através da 

pesquisa mostram ainda que, apesar 
das contradições, a maioria da popu-
lação segue em sintonia com o que 
ainda está na legislação brasileira. 
Quando questionados sobre o aborto 
em sua forma legal, os participantes 
apoiaram a legalização do procedi-
mento. Cerca de 67% deles são a favor 
da interrupção em caso de estupro; 
61%, quando a mulher corre risco de 
morte; e 50% quando o feto for diag-
nosticado com alguma doença grave 
e incurável.

 Em casos cujos temas fogem aos 
já decididos por lei, os entrevistados 
se mostraram contrários ao aborto 
voluntário. Apenas 37% são a favor do 
ato quando a mulher tem até 14 anos; 
25% são a favor quando não há condi-
ções familiares e financeiras para con-
tinuar com a gestação e só 16% são 
a favor do aborto quando a gestação 
não é planejada. Apesar do estigma, 
quase metade dos brasileiros conhe-
ce ao menos uma mulher que tenha 
cometido um aborto voluntário.

Uma pesquisa inédita revela que, para 43% dos brasileiros, o aborto já é considerado 
um tema de saúde pública, não de polícia (13%)

Segundo um novo estudo pu-
blicado no periódico científico Jour-
nal of Neurology, Neurosurgery and 
Psychiatry, pessoas solteiras têm 
mais risco de desenvolver Alzheimer 
—  42% maior em comparação aos 
casados.

Pesquisadores da Universidade 
College London, no Reino Unido, 
analisaram 15 estudos com dados 
sobre casos de Alzheimer e estado 
civil de mais de 800.000 pessoas na 
Europa, América do Norte, América 
do Sul e Ásia. Na análise, os solteiros 
mostraram-se 42% mais propensos ao 
Alzheimer em comparação aos casa-
dos.

Os viúvos tiveram um risco 20% 
maior comparados aos casais.

Interações sociais
Diferentes níveis de interação 

social no cotidiano podem explicar 
essa nova descoberta, levando em 
conta que os viúvos e os solteiros são 
os mais vulneráveis. Além disso, es-
tudos anteriores já sugeriram a ten-
dência de um estilo de vida mais sau-
dável entre os casais, que também 
procuraram se engajar em atividades 
sociais juntos.

Enquanto isso, o risco do Alzhei-
mer observado entre os viúvos, em 
comparação aos casados, pode ser 
devido ao estresse, o luto e a solidão 

Solteiros são mais vulneráveis ao 
Alzheimer, diz estudo
O risco chega a ser 42% maior em relação aos 
casados. Uma das possíveis razões é falta de 
interação social

que sucedem a perda de um parceiro. 
Outra explicação para essas tendên-
cias para solteiros e viúvos pode es-
tar associada a aspectos cognitivos, 
comportamentais, socioeconômicos 
e genéticos.

Mas esse não é o primeiro estu-
do sugerindo a importância das inte-
rações sociais para a saúde. No mês 
passado, uma pesquisa publicada no 
Journals of Gerontology mostrou que 
ter amigos próximos pode ajudar a 
prevenir doenças mentais. Além dis-
so, segundo o estudo, a qualidade 
das amizades é mais importante do 
que a quantidade de amigos que se 
tem.

“Uma coisa que acontece quan-
do se está desenvolvendo Alzheimer 
é o acúmulo de dano estrutural no 
cérebro”, disse Andrew Sommerlad, 
psiquiatra da instituição e um dos 
pesquisadores do estudo, ao The 
Independent. “Nós acreditamos que 
isso pode esse risco de dano pode 
ser reduzido ao seguir dietas saudá-
veis, praticar exercícios e tratar do-
enças crônicas, como o diabetes.”

“É possível desenvolver a capa-
cidade mental, chamada de reserva 
cognitiva, oferecendo uma maior 
resistência aos danos cerebrais, que 
surgem com a idade. Você pode fa-
zer isso engajando-se nos estudos e 
mantendo uma vida social ativa.”

Pesquisadores da Universidade College London, no Reino Unido, analisaram 15 estudos 
com dados sobre casos de Alzheimer e estado civil de mais de 800.000 pessoas na Europa

O Ministério da Saúde reabriu 
nesta segunda-feira (4/12) as inscri-
ções para os médicos formados em 
instituições de educação superior 
brasileiras ou com diploma revali-
dado no país para chamada do novo 
edital do Programa Mais Médicos. 
Os candidatos terão até às 18h desta 
terça-feira (5/12) para se inscreve-
rem, através do Sistema de Geren-
ciamento de Programas (SGP) no site 
do Mais Médicos.

A alteração foi necessária em 
razão da divulgação no portal do 
Ministério da Saúde e do site do 
Programa Mais Médicos da data de 
1º/12, ao invés de 30/11, como limi-
te para a adesão dos profissionais. 
Com isso, a coordenação do progra-
ma abriu novo prazo de adesão aos 
profissionais. Os médicos interessa-
dos em participar, inclusive aqueles 
cuja inscrição não foi finalizada no 
período incialmente disponibilizado 
(28 a 30/11), poderão acessar o SGP 
e submeter-se à chamada pública, 
observando as regras estabelecidas 
no Edital.

Os profissionais que tenham as 
inscrições validadas poderão esco-
lher até quatro cidades de preferên-

Mais Médicos reabre inscrições para profissionais brasileiros
A chamada contempla vagas em 557 municípios de todo o país e estarão abertas até às 18h desta terça-feira (5/12)

cia e concorrer às vagas, de acordo 
com critérios de classificação e de-
mais normas do Edital. Após o resul-
tado da alocação, os médicos deve-
rão confirmar o interesse nas vagas. 
A partir da segunda semana de 2018, 
está prevista a apresentação dos pro-
fissionais nos municípios, para ho-
mologação e início das atividades.

Os gestores municipais tiveram 
até o dia 1º deste mês para confirmar 
as vagas que serão disponibilizadas 
para preenchimento pelos médicos. 
A publicação dos quantitativos de va-
gas e municípios está prevista para o 
dia 8 de dezembro, junto à relação 
de profissionais com inscrição valida-
da nesta primeira fase. Estes poderão 
indicar municípios de interesse entre 
os dias 11 e 12 de dezembro.

Avanços - A atual gestão do Mi-
nistério da Saúde conseguiu avanços 
significativos para o Mais Médicos. 
Uma delas foi a renovação por mais 
três anos do Programa para os pro-
fissionais participantes através das 
chamadas públicas. Além disso, a 
pasta conseguiu reajustar o valor da 
bolsa anualmente aos médicos parti-
cipantes, e concedeu, também, um 
acréscimo de 10% nos auxílios mo-

radia e alimentação de profissionais 
alocados em distritos indígenas, que 
passou de R$ 2.500 mensais para R$ 
2.750.

“O nosso compromisso é pela 
manutenção do acesso da população 
aos médicos do Programa. A seleção 
vai garantir a continuidade do aten-
dimento prestado aos mais de 63 
milhões de brasileiros beneficiados 
com esta ação”, destaca o ministro 
da Saúde, Ricardo Barros.

Ampliar a participação de mé-
dicos brasileiros no programa é um 
compromisso da gestão do ministro 
da Saúde, Ricardo Barros. Além dis-
so, também estão sendo repostas 
vagas oriundas de desistências e de 
encerramento das participações de 
médicos de outras chamadas públi-
cas, com prioridade para os médicos 
brasileiros.

O PROGRAMA - Criado em 2013, 
o Programa Mais Médicos ampliou a 
assistência na Atenção Básica fixan-
do médicos nas regiões com carência 
de profissionais. O programa conta 
com 18.240 vagas em mais de 4 mil 
municípios e 34 Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI), levando 
assistência para cerca de 63 milhões 

de brasileiros. Do total de médicos 
participantes, 47,1% são profissionais 
da cooperação com a OPAS, 45,6% 

brasileiros formados no Brasil ou no 
exterior e 4,16% são intercambistas 
estrangeiros.

 O Ministério da Saúde reabriu nesta segunda-feira (4/12) as inscrições para os 
médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com
diploma revalidado no país
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Consolidado como palco de 
grandes eventos de padel, Bento 
Gonçalves recebeu mais uma vez 
uma competição de nível continental 
da modalidade. Nos dias 1º, 2 e 3 de 
dezembro, o município sediou o Sul-
-Americano de Padel Amador Brasil 
2017, reunindo os melhores atletas 
amadores de padel da América do Sul. 

Quatro países disputaram a com-
petição em Bento Gonçalves. Além do 
Brasil, atletas do Paraguai, Argentina 
e Uruguai estiveram participando do 
torneio Sul-Americano de Padel Ama-
dor. O campeonato foi disputado em 
diversas categorias.

A Seleção Brasileira de Padel 
Amador contou com aproximadamen-
te 60 duplas representando o país no 
campeonato, que conquistaram um 
espaço na delegação brasileira por 
meio da seletiva realizada em setem-
bro deste ano, em Bento Gonçalves.  
Três atletas bento-gonçalvenses esti-

Final de semana de Sul-Americano de Padel 
em Bento Gonçalves
Competição foi realizada nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro, na Padel Pro

veram nas quadras disputando a com-
petição: Matheus Scotton, na segun-
da categoria, Fernanda Abarzúa na 
terceira categoria e Vinicius Branqui 
na quarta. 

Na última sexta-feira, dia 1º, foi 

realizada a cerimônia de abertura da 
competição na Padel Pro. A competi-
ção aconteceu no sábado e no domin-
go, quando foram entregues as pre-
miações. Os jogos foram realizados 
nos clubes Paddle One e Padel Pro.

 Quatro países disputaram a competição em Bento Gonçalves. Além do Brasil, atletas 
do Paraguai, Argentina e Uruguai estiveram participando do torneio Sul-Americano 
de Padel Amador

No último sábado, dia 2, acon-
teceu a primeira edição do Campeo-
nato de Futsal de Surdos, em Bento 
Gonçalves. A competição foi realiza-
da no Ginásio Municipal de Esportes. 
Participaram do torneio, equipes das 
cidades de Cachoeirinha, Lajeado, 
Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Paraí 
e Esteio. Foi o primeiro campeonato 
do formato realizado no município.

O evento é pioneiro na cidade. 
Para o organizador Felipe Possamai, 

Bento sedia campeonato de 
futsal para surdos
Competição é promovida pela Associação de 
Surdos de Bento Gonçalves

“ao mesmo tempo em que existe al-
guma apreensão por ser o primeiro 
campeonato desta natureza que está 
sendo organizado aqui, temos uma 
boa expectativa com o evento, que 
congregará atletas surdos de várias 
cidades, e também contribuirá na 
divulgação desta deficiência invisível 
que é a surdez, mostrando que ape-
sar disso eles são pessoas normais 
e capazes de quaisquer atividades”, 
enfatiza.

A competição foi realizada no Ginásio Municipal de Esportes. Participaram do 
torneio, equipes das cidades de Cachoeirinha, Lajeado, Porto Alegre, Sapucaia
do Sul, Paraí e Esteio 

Após encerrar sua participação 
na Liga Gaúcha de 2017, a Associa-
ção Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) 
anunciou as primeiras renovações 
de contrato e o seu primeiro refor-
ço para a temporada de 2018. Dois 
atletas do atual elenco e um reforço 
para o gol foram anunciados pelo 
clube durante esta semana. 

A ACBF renovou os contratos 
dos fixos Marlos e João Salla para 
2018. Ambos os jogadores se desta-
caram na temporada 2017. Marlon 
foi o capitão da equipe nas conquis-
tas da Supercopa e da Copa Liber-

ACBF anuncia renovações e confirma 
reforço para a temporada 2018
Goleiro Gian Wolverine volta a defender as
cores da ACBF depois de dois anos

tadores da América. João Salla saiu 
das categorias de base do clube e no 
início do ano foi efetivado no grupo 
principal. Apesar de jovem, foi o ar-
tilheiro da equipe na Liga Nacional 
com 10 gols.

Além das renovações, o clube 
anunciou a volta do goleiro Gian 
Wolverine. O arqueiro já teve pas-
sagens pelo clube barbosense em 
2014 e 2015, conquistando títulos 
como a Liga Nacional e o Campe-
onato Gaúcho. Após sair da ACBF, 
Gian defendeu a camisa da Intelli em 
2016 e da Foz Cataratas em 2017. 

Goleiro Gian, nova contratação, fixos Marlos e João Salla

Crédito: U
lisses Castro

No último sábado, dia 2, o Farra-
pos conquistou o Heptacampeonato 
estadual do Circuito Gaúcho de Ru-
gby Sevens. Com uma das melhores 
equipes do campeonato, os bento-
-gonçalvenses derrotaram o San 
Diego e o SC Rugby, conquistando a 
segunda etapa da competição, reali-
zada no Estádio da Montanha. Foi o 
sétimo título seguido da competição 
na modalidade olímpica do rugby. 

Na primeira partida da derra-
deira etapa, o Farrapos superou a 
equipe do San Diego pelo placar de 

Farrapos é Heptacampeão do
Circuito Gaúcho de Rugby Sevens
Equipe conquistou o título da 2ª etapa e se consagrou pela sétima vez 
campeão da competição estadual

Farrapos 34 x 5 San Diego
Farrapos 47 x 0 SC Rugby
San Diego 17 x 12 SC Rugby

2ª etapa:

34 a 5, com tries anotados por Ma-
rangoni, duas vezes, William Civardi, 
Pardal, Bigode e Duda. No confronto 
seguinte, enfrentando o SC Rugby, a 
equipe bento-gonçalvense conquis-
tou a vitória pelo amplo placar de 47 
a 0, com tries de Barreto, Teco, duas 
vezes, Pelado, Angelo e William Ci-
vardi. No último confronto da etapa, 
o San Diego levou a melhor sobre os 
caxienses, vencendo o SC Rugby por 
17 a 12. 

Mantendo a hegemonia no esta-
do, o Farrapos visa a disputa do Total 
Sevens, principal competição de ní-
vel nacional da modalidade olímpica 
do rugby, que ocorre no primeiro se-
mestre de 2018, ainda sem data de 
início definida. A equipe de Bento 
Gonçalves, com o título do CGR 7’s, 
encerra suas atividades no ano de 
2017 com duas conquistas estaduais 

e um vice-campeonato do Super 8. 

Com uma das melhores equipes do 
campeonato, os bento-gonçalvenses 
derrotaram o San Diego e o SC Rugby, 
conquistando a segunda etapa da 
competição

O Tuiuty se consagrou campeão 
do Colonial de Futebol de Campo. 
O título foi conquistado sobre o 
Paulina. No primeiro tempo, logo 
nos minutos iniciais, o Tuiuty abriu 
o placar com gol de Dani, aprovei-
tando o rebote do goleiro adver-
sário. Um minuto depois, Edegar 
encontrou livre Zaccaron na área, o 
qual só teve o trabalho de empurrar 
para as redes, empatando a partida.  
O Tuiuty novamente voltou à frente 
do placar com de Pincho, após bate 
e rebate na pequena área da Pauli-
na. O terceiro gol dos visitantes foi 
anotado por Maninho, finalizando 
na saída do goleiro, terminando o 
primeiro tempo com placar de 3 a 1 
para o Tuiuty.

No primeiro tempo, logo nos 
minutos iniciais, o Tuiuty abriu o 
placar com gol de Dani, aproveitan-
do o rebote do goleiro adversário. 
Um minuto depois, Edegar encon-
trou livre Zaccaron na área, o qual 

Tuiuty é campeão do Colonial de Futebol de Campo
só teve o trabalho de empurrar para 
as redes, empatando a partida.  O 
Tuiuty novamente voltou à frente 
do placar com de Pincho, após bate 
e rebate na pequena área da Pauli-
na. O terceiro gol dos visitantes foi 
anotado por Maninho, finalizando 
na saída do goleiro, terminando o 
primeiro tempo com placar de 3 a 1 
para o Tuiuty.

Na etapa derradeira, o Tuiuty 
novamente tomou conta das ações 
da partida. A equipe ampliou a van-
tagem com gol de pênalti de Tonin 
e, logo depois, aproveitando a falha 
da defesa da Paulina, Maninho fez o 
quinto para o Tuiuty, praticamente 
liquidando com a partida. Porém, 
os donos da casa protagonizaram 
uma reação surpreendente. Após 
cobrança de escanteio, Célio subiu 
mais alto que a defesa adversária e 
fez o segundo da Paulina. Pouco de-
pois, Gugel, em finalização de fora 
da área, balançou as redes, 5 a 3. A 

Paulina encostou no marcador com 
gol de pênalti de Fronza e, dois mi-
nutos depois, em nova cobrança de 
pênalti, Fronza empatou o jogo, 5 
a 5.

Nos minutos finais de jogo, 
Maninho do Tuiuty, e Edegar da 
Paulina foram expulsos de jogo 
após confusão. Aos 44 minutos de 
partida, em bom cruzamento para a 
área, Maninho chegou livre nas cos-
tas da marcação dos donos da casa, 
finalizando na saída do goleiro para 
marcar o sexto e decretar a vitória 
e o título do Colonial para a equipe 
do Tuiuty.

Na próxima sexta-feira, dia 8, 
será realizado uma janta de confra-
ternização e de encerramento das 
competições da Liga Colonial. No 
evento, também será realizado a 
premiação do Colonial de Futebol.

Final: 
Tuiuty 2 x 2 Paulina
Paulina 5 x 6 Tuiuty
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A Brigada Militar prendeu um 
homem na madrugada de sábado 
(02), na Rua Ari da Silva, no bairro 
Eucaliptos.

Segunda a ocorrência, os po-
liciais estavam em patrulhamento 
no local, quando passaram por 
um conhecido ponto de venda de 
drogas e abordaram F.G.C., de 20 
anos, no momento em que reali-
zava a entrega de drogas para usu-
ários. 

Foi encontrado com o acusa-
do a quantia de R$ 66 e 74 pedras 
de crack que estavam dentro de 
uma garrafa pet. Foi preso e con-
duzido ao plantão da DPPA.

Homem preso por tráfico no bairro Eucaliptos

Homem foi detido na Rua Ari da 
Silva, com 74 pedras de crack

Um homem foi preso por vol-
ta das 20h30 de sexta-feira (01), 
depois da  Brigada Militar receber 
uma denúncia de disparos de arma 
de fogo na Rua Caxias do Sul, no 
bairro Glória.

Segundo a ocorrência, uma 
guarnição se deslocou até o local 
e recebeu a informação de que o 
indivíduo estava conduzindo um 

Brigada Militar prende homem
depois de disparos de espingarda 
no bairro Glória

Foram encontradas uma espingarda Calibre 16 e cartuchos
Homem efetuou os disparos
na noite de sexta-feira

Objetos apreendidos na ocorrência

Uma guarnição do Pelotão de 
Operações Especiais deteve um ado-
lescente de 16 anos, na sexta-feira 
(01), após ele ser flagrado em dire-
ção perigosa.

De acordo com a Brigada Mili-
tar, por volta das 18h30, os policiais 
estavam em patrulhamento de ro-
tina no bairro Conceição, quando 
desconfiaram de um veículo Gol, no 
qual estavam duas pessoas.

Foi dada a ordem de parada, no 
entanto o condutor (o menor), em-

Menor detido por direção
perigosa no bairro Conceição

preendeu em fuga na BR-470, tendo 
realizado ultrapassagens perigosas 
e conduzido em alta velocidade. Ele 
retornou ao bairro e colidiu em um 
taxi.

Mesmo assim, continuou ten-
tando fugir, até colidir contra outro 
veiculo na Rua Luiz Giardini. O me-
nor deixou o veículo e tentou fugir 
a pé, mas foi alcançado pela polícia. 
A população, revoltada, queria lin-
char o jovem, mas foi contida pelos 
policiais.

Um homem de 52 anos foi pre-
so pela Brigada Militar, depois de 
ser flagrado tentando roubar uma 
residência, na noite de sábado (02).

Segundo a ocorrência, ele esta-
ria com um comparsa na Rua Nel-
son Massuti, no bairro Santo Antão. 
Ambos foram flagrados já dentro 
do pátio da casa, e o criminoso que 

Homem tenta roubar residência, 
mas é preso pela polícia

foi preso estava forçando a porta 
de entrada.

O outro suspeito conseguiu fu-
gir por uma matagal e não foi mais 
encontrado.

O homem possui uma vasta 
ficha criminal, com passagens por 
assaltos, roubo a posto bancário e 
tráfico de drogas.

Homem flagrado forçando a porta já tem vasta ficha criminal

Um casal foi preso na madru-
gada desta segunda-feira (04), por 
furto e arrombamento de uma far-
mácia.

Segundo a Brigada Militar, 
por volta das 3h, uma guarnição 
deslocou-se na Rua Júlio de Casti-
lhos, no bairro Centro, depois de 
receber denúncias pelo 190 de que 
um casal havia quebrado a porta da 

Casal preso por furto e arrombamento em
farmácia, no Centro
Esta foi a quarta vez que o homem foi detido pelo mesmo delito em 2017

frente do estabelecimento e entra-
do no local.

Os policiais flagram os crimi-
nosos nos fundos da farmácia, pu-
lando um muro, em fuga. A guar-
nição conseguiu capturar o casal 
e encontrou uma mochila próxima 
ao estabelecimento, na qual esta-
vam diversos objetos furtados.

O homem, identificado como 

E. M. I de 40 anos e a mulher L.T.S.S 
de 37 anos, ambos com anteceden-
tes, foram conduzidos à Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) para o registro da ocorrên-
cia.

Foi a 4º prisão do homem em 
2017 pelo mesmo delito, e um to-
tal de 25 passagens pela policia 
desde o ano de 1994.

veículo Fiat Uno.
Os policiais encontraram um 

veículo com as mesmas caracterís-
ticas na Rua Lajeadense, no bairro 
Municipal.

Na abordagem, dentro do au-
tomóvel foi encontrada uma espin-
garda calibre 16, com a numeração 
raspada. Ele foi encaminhado à 
DPPA para registro. 

Chegada da polícia evitou fuga de homem

Uma mulher foi detida pela Bri-
gada Militar, depois de provocar um 
acidente de trânsito na manhã de 
domingo (03), na Rua Henry Hugo 
Dreher, no bairro Planalto, e ser fla-
grada embrigada ao volante. Segundo 
o registro de ocorrência, a jovem, de 
21 anos, conduzia um veículo Renault 

Mulher provoca acidente de trânsito e 
é detida por embriaguez ao voltante

Logan e cruzou a via, colidindo em 
um veículo Ford Fiesta. Ao fazer o 
teste de etilômetro, foi constatado 
0,59 mg/l de álcool por litro de ar ex-
pelido pelos pulmões. Ela foi encami-
nhada para a DPPA, pagou a fiança no 
valor de dois salários mínimos e foi 
solta em seguida.
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O Pelotão de Operações Es-
peciais (POE) do 3º BPAT, capturou 
uma mulher que estava foragida da 
polícia, em ação realizada na noite 
de sábado (02).

A guarnição estava em patru-
lhamento de rotina na BR-470, no 
bairro Conceição, quando identifi-

Polícia captura foragida da Justiça
cou a acusada.

Depois de encaminhada à 
DPPA, a mulher foi recolhida ao 
Presídio Estadual.

De acordo com a ocorrência, 
Josene Pertele, de 35 anos, foi con-
denada por furto e roubo a pedes-
tre. 

Acusada tem passagem por furto e roubo a pedestre

Um apenado do regime semia-
berto do presídio Estadual de Ben-
to Gonçalves, foi capturado pela 
polícia depois de ser flagrado com 
a tornozeleira eletrônica enrolada 
em papel alumínio e descumprin-

Apenado capturado com tornozeleira enrolada em alumínio
do uma ordem judicial. 

Segundo a ocorrência, a Briga-
da Militar fazia patrulhamento de 
rotina na madrugada de segunda-
-feira (04) quando abordou dois 
ocupantes de um veículo Astra, no 

bairro Planalto. Foi constatado que 
o caroneiro, de 29 anos, estava 
com a tornozeleira alterada, além 
de que não poderia estar fora de 
casa depois das 22h. Ele foi captu-
rado como foragido da justiça.

Um homem foi morto a tiros 
no final da tarde de domingo (03), 
na Rua Ludovico André Giovanini, 
no bairro Aparecida.

Ele foi atingido na cabeça, 
quando estava dentro de um veí-
culo Vectra, de cor branca. A vítima 
foi identificada como Rogério Fe-
derle, de 44 anos.

Homem morto a tiros no Aparecida
Segundo populares, um ho-

mem chegou a pé até o automóvel 
e disparou contra Federle.

Este foi o 29º homicídio de 
2017 no município. A Polícia Civil 
vai investigar o caso.   

Vítima foi baleada dentro de um 
automóvel Vectra

Ainda na tarde de domingo 
(03), um outro homem foi encon-
trado morto em Bento Gonçalves.

Dessa vez, o corpo da vítima, 
que apresentava ferimentos de 
tiros na face, estava em uma es-
trada vicinal à BR-470, próximo 
a uma boate.Ele foi encontrado 

Homem encontrado morto
próximo à BR-470

Corpo da vítima foi encontrado por caminhoneiro

por um caminhoneiro. O homem 
não estava com os documentos de 
identificação, por isso só foi iden-
tificada na segunda-feira (04).

Segundo a Brigada Militar, a 
vítima do 30º homicídio do ano 
foi  Odair Fernando de Lima, de 42 
anos (vulgo Titi).

Alguns moradores do local presenciaram assassinato



   

to, o pequeno pardal que acredita ser 
uma cegonha não se dá por vencido e 
inicia uma viagem por conta própria, 
onde conhece a coruja-pigmeu Olga e 
o periquito Kiki.

Thor: Ragnarok
(2D) (Duração 2h11min/  Ação, 
Fantasia, Aventura/12 anos) Todos 
os dias - 18:30h -Dublado - 
Thor (Chris Hemsworth) está preso 
do outro lado do universo. Ele 
precisa correr contra o tempo para 
voltar a Asgard e parar Ragnarok, a 
destruição de seu mundo, que está 
nas mãos da poderosa e implacável 
vilã Hela (Cate Blanchett).

A Noiva
(2D) (Duração 2h11min/  Ação, 
Fantasia, Aventura/12 anos) Todos 
os dias - 21h -Legendado
Nastya (Victoria Agalakova) é uma jo-
vem mulher que viaja com seu futuro 
marido para a casa da família dele. 
Logo após chegar, ela percebe que a 
visita pode ter sido um erro terrível. 
Rodeada por pessoas estranhas, ela 
passa a ter visões horríveis à medida 
que a família do seu futuro esposo a 
prepara para uma tradicional cerimô-
nia de casamento eslava.

Sala 02

Liga da Justiça
(Duração 1:49min/ /Ficção Científica) 
Todos os dias - 18:15h  Legendado 
3D- 16:30h
Impulsionado pela restauração de 
sua fé na humanidade e inspirado 
pelo ato altruísta do Superman (Hen-
ry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) 
convoca sua nova aliada Diana Prince 
(Gal Gadot) para o combate contra 
um inimigo ainda maior, recém-des-
pertado. 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 plane-
ta de um catastrófico ataque.

Thor: Ragnarok
(3D) (Duração 2h11min/  Ação, 
Fantasia, Aventura/12 anos) Todos os 
dias - 16:30h -Legendado

Missão Cegonha
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 16h- 
Dublado

Shopping Bento
Sala 01

Missão Cegonha
(3D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14:30h, 
16:30h Dublado

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

Liga da Justiça
3D(Duração 1:49min/ /Ficção Científi-
ca) Todos os dias  21hh  -Dublado

Sala 02

Liga da Justiça
2D(Duração 1:49min/ /Ficção Científi-
ca) Todos os dias  15h  -Legendado

Missão Cegonha
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 18:30h- 
Dublado

Thor: Ragnarok
(2D) (Duração 2h11min/  Ação, Fanta-
sia, Aventura/12 anos) Todos os dias 
-21h -Dublado

Cena do filme A Noiva

Cena do filme Liga da Justiça

Cena do filme Thor Ragnarok Cena do filme Missão Cegonha

Programação válida de 30/11/2017 
a 06/12/2017. Sujeita a alterações sem 
aviso prévio.
Shopping  Bento - 3055.2442
L’américa Shopping - 3454-1334
Salas tradicionais (2D): R$ 24,00 inteira e 
R$ 12,00 meia │Salas 3D: R$ 30,00 inteira 
e R$ 15,00 meia - Promoção de Quarta-feira: 
Todos Pagam Meia!

Cinema GAZETA
muito mais que notícias

L’america Shopping 
Sala 01

Pica-Pau - O Filme
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias -- 14h - 
Dublado
O travesso Pica-Pau está metido em 
mais uma de suas insanas brigas por 
território. Os inimigos da vez são o 
vigarista Lance Walters (Timothy 
Omundson) e sua namorada Vanessa 
(Thaila Ayala). Precisando de dinhei-
ro, eles estão determinados a cons-
truir uma extravagante mansão na 
floresta e lucrar com sua venda, mas 
Pica-Pau também mora no terreno e 
não pretende deixá-los em paz.

Missão Cegonha
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 16h- 
Dublado
Após seus pais serem mortos quando 
ainda estava no ovo, o pequeno par-
dal Rick é encontrado por uma cego-
nha, que o cria como se fosse seu fi-
lho. Desta forma Rick cresce seguindo 
os costumes de postura e alimenta-
ção típicos de uma cegonha, por mais 
que sua aparência deixe bem claro 
que não se trata da mesma espécie. 
Quando o bando decide migrar para 
a África, Rick é deixado para trás jus-
tamente por não ter estrutura física 
para uma viagem tão longa. Entretan-
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