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Opinião da Gazeta
É para ninguém entender mesmo

A Câmara de Vereadores vai discu-
tir (?) em audiência pública na manhã 
desta sexta-feira (1º) o Projeto de Lei 
Ordinária nº 229/2017, que “estima a 
receita e fixa a despesa do município 
de Bento Gonçalves para o exercício 
de 2018”, mais conhecido como a 
proposição de Lei Orçamentária Anual 
(LOA).

De autoria do Poder Executivo a 
LOA  é um enigma até para vereado-
res mais experientes, pois, pela lei , 
25%  do orçamento  pode ser mudado 
de rubrica ao bel prazer do adminis-
trador, e muito do que for definido na 
LOA, pode nem ser cumprido na totali-
dade, tal a complexidade  dos “ mean-
dros” da  contabilidade pública legal.

Depois do “cheque em branco” 
que os vereadores aliados deram ao 
Pasin ao autorizar a “ abertura de 
créditos de R$ 27 milhões”, que nada 
mais é para empurrar com a barriga as 
contas que não tem previsão de caixa,  
a estimativa de orçamento para 2018 
foi fixada em R$ 480 milhões.

Só para tentar entender as singu-

laridades das duas leis, a da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO), que foi 
aprovada pelo legislativo no final de 
outubro  fixa metas e objetivos, a  Lei 
Orçamentária Anual (LOA) fixa os valo-
res, e é esta que vai ser apresentada 
amanhã de manhã.

Inacreditavelmente a LOA prevê 
pagamento das obras no Esportivo, 
que  ainda falta  pagar  em torno de R$ 
900 mil, mesmo a prefeitura condena-
da  pela Justiça Federal a “ressarcir” à 
União por um repasse de verbas vindo 
do Ministério dos Esportes, feito num 
contrato cheio de gambiarras junto 
com a CEF. Sim a Prefeitura está prepa-
rando recurso de defesa. 

Na LOA, a  estimativa de gastos 
com pessoal próprio em 2018  é  em 
torno de R$ 194 milhões:  R$ 47 mi-
lhões a mais do que a  administração 
Pasin prevê fechar este ano com paga-
mento de pessoal

No quesito “juros e encargos da 
dívida”, os números enviados para a 
Câmara são surreais e merecem um 
capítulo à parte em investigação de 

responsabilidade fiscal:  vão dos  R$ 
344.348,70 de 2014, aos inexplicáveis 
R$ 3.886.000,00  em 2017. Mais mais 
que o dobro declarados em 2016 (R$ 
1.402.599,83). Alguém justifica estra-
tégia do “gestor do ano”?

E a seguir apresenta, candida-
mente, que o total de despesas do 
município poderá chegar a R$ 477 mi-
lhões neste ano e a R$ 480 milhões em 
2018. Significa que  que além dos qua-
se 1/3 consumidos com pagamento de 
pessoal, o restante foi com serviços 
básicos, que não houve obra, nem in-
vestimento nenhum (sim,  aeródromo 
e obras do esportivo ainda está para 
ser pago).

Para quem quiser entender, ou se 
aprofundar um pouco neste mar de 
amarrações criadas exclusivamente 
para facilitar a “contabilidade criati-
va”, a audiência pública será transmi-
tida ao vivo, às 10h, pela TV Câmara 
Bento, no canal 16 da NET, pelo site 
da Câmara, pelo Youtube e pelo Face-
book. 

Boa sorte!
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O INEP (Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira), do MEC (Ministério da Edu-
cação), divulgou na segunda-feira (27) 
o ciclo de avaliação de 2016 do ensi-
no superior no Brasil. De um total de 
2.132 instituições avaliadas, 307 foram 
consideradas insatisfatórias.

Presente em Bento Gonçalves, a 
FSG (Faculdade de Tecnologia da Serra 
Gaúcha, na Rua Treze de Maio, 1.130), 
que é privada, com fins lucrativos, fi-
cou pela segunda vez consecutiva na 
lista das piores do país. A instituição 
já havia figurado no ranking a partir da 
avaliação de 2015, que foi matéria da 
Gazeta em junho deste ano. O parâme-
tro de avaliação é o IGC (Índice Geral 
de Cursos), indicador de qualidade que 
avalia as instituições de educação su-
perior do país, emitindo notas entre 1 
e 5. As instituições que ficam  na faixa 
abaixo de 3 são consideradas insatisfa-
tórias, e as que ficam com conceito 4 e 
5 são consideradas excelentes.

A FSG teve indíce 2, com avaliação 
de 1,7350, o que significa que  é pas-
sível de punição, podendo ser proibida 
de novos vestibulares, construir novos 

Pelo segundo ano consecutivo, FSG de Bento está 
entre as piores faculdades do país, segundo o MEC
Instituição já havia figurado na lista com conceito insatisfatório em 2015

campi e abrir novos cursos até que me-
didas para a melhora de desempenho 
sejam postas em prática.

Segundo o portal do MEC, em 
2016 os cursos avaliados de bacharela-
do e licenciatura englobaram as áreas 
de saúde e ciências agrárias. Já os de 
eixos tecnológicos, ambiente e saúde; 
produção alimentícia; recursos natu-
rais e militar e segurança.
Resultado de 2015

Sobre o resultado referente a 
2015, divulgado pelo Ministério em 
junho, entre as 2.109 instituições 
analisadas, 313 tiveram resultado in-
satisfatório. Das faculdades, seis eram 
gaúchas e, entre elas, estava a FSG, que 
teve o curso de Design de Interiores 
avaliado em 1,7350, resultando na mé-
dia 2. Na época, a divulgação foi feita 
em atraso, porque geralmente o Minis-
tério da Educação informa no final do 
ano, assim como fez com o resultado 
de 2016.

De acordo com a instituição, 
naquela ocasião, eles aguardavam o 
próximo Enade (Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes) para me-
lhorar a nota. Para a FSG, a Faculdade 

não corre risco de não ficar sem vesti-
bular, pois recebeu visitas do MEC ain-
da este ano, e nenhuma irregularidade 
foi constatada. Na ocasião, o diretor 
Daniel Deluchi, ressaltou que a Facul-
dade tem aumentado investimentos e 
inclusive ampliado a área da Institui-
ção.

O IGC
O IGC conta a média dos CPCs 

(Conceito Preliminar de Curso) do úl-
timo período de três anos (triênio). O 
CPC também é um indicador de quali-
dade, mas referente aos cursos de gra-
duação oferecidos pelas instituições 
de ensino superior. Os rankings são 
divididos entre universidades, IFETs 
(Institutos Federais de Educação, Ci-
ência e Tecnologia), CEFETs (Centros 
Federais de Educação Tecnológica) e 
faculdades.

Uergs e IFRS têm conceito 
excelente

Apesar do resultado da FSG, as 
duas instituições federais presentes 
em Bento Gonçalves tiveram resultado 
satisfatório. A melhor colocação ficou 
com a Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul (Uergs), com avaliação 
3,2453, resumindo-se o IGC 4. O Ins-
tituto Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS), que também teve IGC 4, ficou 
pouco atrás, com 3,0293.

O Ministério da Educação (MEC) 
divulgou, recentemente, dados da 
avaliação do ensino superior de 2016. 
A Univates novamente obteve um ex-
celente resultado, com todos os cur-
sos avaliados com nota 4 no Conceito 
Preliminar de Curso (CPC). O Índice 
Geral de Cursos Avaliados (IGC) da 
Universidade do Vale do Taquari ficou 
também com nota 4, considerada ex-
celente pelo MEC (numa escala de 1 
a 5). Apenas 18% das instituições do 
país alcançam este índice de excelên-
cia (notas 4 e 5), ficando a maioria 
(66%) com conceito satisfatório, que 
seria nota 3.

Por sete anos consecutivos, a 
Univates mantém o conceito de ex-
celência. Desde 2011, considerando 
universidades e centros universitá-
rios privados, a instituição é avaliada 
entre as três melhores do Rio Grande 
do Sul no conceito graduação.

Para o reitor Ney José Lazzari, os 
resultados são reflexo da dedicação 
de toda a comunidade acadêmica. 
“Temos uma das melhores infraes-
truturas do estado, com laboratórios 
modernos e espaços agradáveis de 
convivência. Isso dá suporte, mas não 
garante a qualidade; a nossa qualida-
de vem da qualificação e dedicação 
de nossos docentes e da capacidade 
e empenho de nossos estudantes. 
Nosso muito obrigado a esta comuni-
dade acadêmica que faz da Univates 
uma das melhores universidades do 
país”, comenta Lazzari.

Univates novamente entre 
as melhores do país

Confira os cursos avaliados 
neste ciclo:

Biomedicina - NOTA 4
Estética e Cosmética - NOTA 4
Farmácia - NOTA 4
Nutrição - NOTA 4
Fisioterapia - NOTA 4
Educação Física, Bacharelado - 

NOTA 4
Enfermagem - NOTA 4
Novamente o curso de Tecno-

logia em Estética e Cosmética é ava-
liado em 1º lugar no Rio Grande do 
Sul. A avaliação foi realizada em 2016, 
quando a Univates ainda era Centro 
Universitário. Se a  avaliação ocor-
resse hoje, enquanto universidade, o 
curso de Estética e Cosmética da Uni-
vates se classificaria como 3º melhor 
do país entre todas as universidades. 
O curso de Nutrição também foi ava-
liado em 1º lugar no RS e 3º na região 
Sul do Brasil. Já o curso de Educação 
Física - Bacharelado se destaca entre 
os três melhores do estado. Enferma-
gem fica entre os quatro melhores do 
RS.

A instituição é avaliada entre as três
melhores do Rio Grande do Sul no 
conceito graduação 
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Consumidor deve estar atento às promoções e aos rótulos para não comprar
falso azeite de oliva

Cerca de 800 mil litros de azeite 
de oliva foram retirados do mercado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e do Abastecimento retirou do 
mercado. Segundo o órgão, nesses 
produtos foi confirmada a presença 
de azeite “lampante” (não refinado) 
e outros óleos, como a soja, não per-
mitidos pela legislação, portanto o 
alimento seria impróprio para consu-
mos. Foram avaliadas 76 marcas de 84 
empresas brasileiras.

De acordo com a auditora fiscal 
federal agropecuária Fátima Parizzi, 
coordenadora geral de Qualidade Ve-
getal do Departamento de Inspeção 
de Produtos de Origem Vegetal (DI-
POV), de abril até novembro de 2017 
foram fiscalizadas 76 marcas e realiza-
das 240 ações fiscais em todo o país.

Governo retira do mercado 800 mil litros 
de azeite de oliva fraudados
84 empresas brasileiras foram autuadas por indícios de fraude pelo
Ministério da Agricultura

As amostras coletadas foram en-
viadas para o Laboratório Nacional 
Agropecuário (Lanagro), laboratório 
oficial do ministério, no Rio Grande do 
Sul. Das amostras enviadas, 33 esta-
vam dentro dos padrões de qualidade 
estabelecidos pelo Mapa, enquanto 43 
estavam fora dos padrões (reprova-
das). A comercialização foi suspensa e 
os produtos retirados do mercado.

Além das disparidades qualita-
tivas relacionadas ao produto foram 
identificadas irregularidades na rotula-
gem, contendo informações incorretas 
ou dúbias quanto à composição do 
produto envasilhado, o que resultou 
na retirada de 380 mil litros do mer-
cado.

As informações sobre as empresas 
fraudadoras foram repassadas aos Mi-

nistérios Públicos Estaduais e também 
ao Federal. De acordo com o ministé-
rio, até o momento, foram assinados 
quatro Termos de Ajustamento de 
Conduta (TAC) no Paraná. Em outros 
estados estão em andamento proces-
sos de investigação que levarão a no-
vas ações corretivas e punições.

Na hora da compra
O Ministério orienta os consu-

midores a ficarem atentos à denomi-
nação de venda do produto, descrito 
no rótulo frontal, uma vez que as em-
presas induzem o consumidor a erro. 
O termo “azeite de oliva” aparece 
em destaque, mas em letras miúdas 
constam as expressões “óleo misto 
ou composto, temperos e molhos”. 
Também é preciso que o consumidor 
esteja atento às promoções, pois um 
frasco de azeite de oliva contendo 
500 ml raramente será comercializado 
com preços inferiores a R$ 10.

As informações relativas à quali-
dade do azeite de oliva virgem devem 
constar na vista principal do rótulo, 
lembrando que também poderá ser 
considerado virgem ou extra virgem. 
Para o azeite de oliva, quando descri-
to como um produto composto, devi-
do a mistura de azeite de oliva virgem 
com o azeite de oliva refinado, deverá 
haver a informação no rótulo de ”tipo 
único”.

A partir do final deste mês, o ci-
dadão que for tirar o passaporte pre-
cisará apresentar um número menor 
de documentos. A dispensa dos 
comprovantes de quitação eleitoral, 
de serviço militar e do comprovan-
te de pagamento da taxa começará 
a ser implementada gradualmente 
e valerá para todo o país até o fi-
nal de 2018. A medida faz parte do 
programa do governo federal Brasil 

Emissão de passaporte exigirá 
menos documentos

Eficiente.
Criado em março deste ano, o 

programa tenta desburocratizar a 
oferta de serviços e reduzir custos. 
Além da emissão do passaporte, ou-
tros serviços vão passar por proces-
so de desburocratização. 

Mesmo assim, permanece a 
obrigatoriedade de apresentar o 
documento de identidade, CPF e 
naturalidade. Os documentos que 
tiveram a apresentação dispensada 
serão buscados na base dados do 
governo pelo órgão responsável 
pela emissão do passaporte. Portan-
to, o cidadão não terá que solicitar 
um documento em um órgão gover-
namental para em seguida entregar 
em outro.

Marcas reprovadas pelo MAPA
Aldeia da Serra
Andaluzia
Anna
Barcelona
Casablanca
Castelo Real
Chef Ávilo Clássico
Conde de Torres
Do Chefe
Dom Gameiro
Donana Premium
Don Léon
Faisão Real
Faisão Real Gourmet
Figueira da Foz
Imperatore
La Española (lote 20616)
Lisboa
Lisboa Premium
Malaguenza

Marisa
O Vira
Olivenza
Paschoeto
Pazze
Porto Valência
Pramesa
Quinta D’Aldeia
Quinta da Boa Vista
Quinta do Cais
Quinta do Fijô
Restelo
Rioliva
San Domingos
Santa Isabel
Serra de Montejunto
Temperatta
Tordesilhas
Torezani Premium
Torres de Mondego

Tradição
Vale Fértil
Vila VeronA
Marcas aprovadas 
pelo MAPA

Andorinha
Báltico
Beirão
Belo Porto
Bom Dia
Borges
Borges Clássico
Carbonell
Castelo
Coccinero
D’Aguirre
De Cecco
Dia %
EA

Felippo Berio
Gallo
Great Value
Herdade do Esporão
La Española
La Violeteira
Maria
Monde
Monini
Nova Oliva
Olitalia
O-Live
Oliveira da Serra Clás-
sico
Serrata
TAEQ
Terrano
Verde Louro – Arbosana
Verdemar
Y Barra

Nesta sexta-feira, encerra o 18º 
Encontro Estadual de Defensores Públi-
cos em Bento Gonçalves. Nesta edição 
o encontro mescla palestras e debates 
com conferencistas e especialistas em 
ética, resiliência, relacionamento inter-
pessoal e defesa criminal.As atividades 
começaram às 17h desta quinta-feira, 
dia 30, com o início do credenciamento 
seguido da cerimônia de abertura e da 
conferência sobre “Ética”, ministrada 
pelo advogado, escritor e professor uni-
versitário, Clóvis de Barros Filho.

Com uma ampla programação, às 
10h desta sexta-feira, dia 1º, inicia o úl-
timo dia de atividades. A Administração 
Superior apresentará um Relatório de 
Gestão no intuito de registrar e sociali-
zar as ações e as atividades desenvolvi-

Encerra hoje o 18º Encontro Estadual de Defensores Públicos
As atividades começaram às 17h desta quinta-feira, dia 30, encerrando nesta sexta-feira  

das no biênio 2016-2018. Na sequência, 
os poetas Luiz Coronel e Fabrício Car-
pinejar palestrarão sobre “Resiliência e 
Relacionamento Interpessoal no Traba-
lho”. O primeiro também é comunica-
dor, letrista e regionalista, e o segundo 
cronista, jornalista e comunicador.

À tarde, às 14h, acontece a mesa 
de debates “Desafios da Defesa Crimi-
nal para a Constituição da Cidadania” 
com grandes nomes do direito penal 
brasileiro. Os advogados Alexandre 
Wunderlich, Aury Lopes Jr, Geraldo 
Prado e Jader Marques e os Defensores 
Públicos Barbara Lenzi e Rafael Carrard 
discutirão ideias de resolução de confli-
tos na esfera criminal. O 18º Encontro 
é uma promoção da Administração Su-
perior da Defensoria Pública e da Asso-

Para emitir documento será dispensada 
a apresentação de quitação eleitoral, 
de serviço militar e do comprovante de 
pagamento da taxa

Os nomes Miguel e Alice têm li-
derado o ranking de nomes mais re-
gistrados no Brasil desde 2015 e, pela 
terceira vez consecutiva, continuam 
no topo em 2017, segundo o site 
BabyCenter, que coleta informações 
sobre a gravidez e o desenvolvimento 
de crianças e já tem 362.800 nomes 
de bebês cadastrados. 

Para as meninas, Sophia chega na 
vice-liderança, seguida por Helena e 
Valentina. Já os nomes dos meninos, 
depois de Miguel, são Arthur, Bernar-
do e Heitor.

Miguel e Alice são os nomes mais 
registrados no Brasil em 2017

      Meninas                   Meninos
1º   Alice                         Miguel
2º   Sophia                      Arthur
3º   Helena                     Bernardo
4º   Valentina                  Heitor
5º   Laura                        Davi
6º   Isabella                     Lorenzo
7º   Manuela                    Théo
8º  Júlia                           Pedro
9º   Heloísa                     Gabriel
10º  Luiza                        Enzo

Nomes mais escolhidos

ciação dos Defensores Públicos do Rio 
Grande do Sul (ADPERGS).

Recreação
Ainda no período da tarde, às 

15h30, haverá uma apresentação cultu-
ral feita pela Orquestra dos Pequenos 
Cantores do Instituto Tarcísio Miche-
lon, após, um Coffee Break integrativo 
reunirá os Defensores Públicos e, finali-
zando as atividades, haverá um Espaço 
Associativo.

Confira a programação
desta sexta-feira

1º de dezembro
10h – Apresentação de Relatório 

de Gestão – 2016/2018

10h30 – Painel “Resiliência e Rela-
cionamento Interpessoal no Trabalho”, 
com Luiz Coronel e Fabrício Carpi Nejar

12h – Almoço
13h30 – Espaço Banrisul
14h – Mesa Redonda: “Desafios da 

Defesa Criminal para a Constituição da 
Cidadania”

Palestrantes: Alexandre Wunderli-
ch, Aury Lopes Jr, Geraldo Prado e Jader 
Marques 

Debatedores: Defensores Públicos 
Barbara Lenzi e Rafael Carrard

15h30 – Apresentação da Orques-
tra dos Pequenos Cantores do Instituto 
Tarcísio Michelon

16h30 – Coffee Break 
17h – Espaço Associativo e encer-

ramento

O 18º Encontro é uma promoção da 
Administração Superior da Defensoria 
Pública e da Associação dos Defensores 
Públicos do Rio Grande do Sul

Pelo terceiro ano seguido os nomes lideram o ranking
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A Lei Maria da Penha foi pautada 
na última terça-feira na sede do Ins-
tituto Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS), em Bento Gonçalves. No dia foi 
realizada uma ação de informação a 
imigrantes acerca dos diversos aspec-
tos da Lei Maria da Penha. Haitianos 
e senegaleses foram orientados sobre 
os procedimentos da lei que inibe a 
violência contra a mulher e todos os 
seus aspectos sociais.

Os participantes receberam ain-
da cartilhas (escritas em português 
e francês) sobre a Lei, com o intuito 
de facilitar o entendimento sobre o 
tema. A Sociedade Educativa e Cul-
tural 20 de novembro ainda fez uma 
apresentação abordando a discrimina-
ção e o preconceito racial.

Os 16 Dias de Ativismo, desde 
sua primeira edição, em 1991, con-
quistou a adesão de cerca de 160 
países. Mundialmente, a Campanha 
se inicia em 25 de novembro, Dia In-
ternacional da Não Violência contra a 
Mulher, e vai até 10 de dezembro, o 
Dia Internacional dos Direitos Huma-
nos, passando pelo 6 de dezembro, 
que é o Dia Nacional de Mobilização 
dos Homens pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres. No Brasil, a Cam-
panha acontece desde 2003 e, para 
destacar a dupla discriminação vivida 
pelas mulheres negras, as atividades 
começam em 20 de novembro, Dia da 
Consciência Negra.

No município, a Campanha é pro-
movida pela Coordenadoria da Mu-
lher/Centro Revivi, em parceria com a 
Associação 20 de Novembro, Núcleo 
de Estudos Afro-brasileiros e Indíge-
nas (Neabi) – IFRS, Secretaria de Habi-
tação e Assistência Social, Pastoral do 
Imigrante, Mais Bela – Cursos de Be-
leza e Saúde, Frente Parlamentar dos 
Homens pelo Fim da Violência contra 
as Mulheres, Serviço de Atendimento 
Especializado e Centro de Testagem e 
Aconselhamento (SAE/CTA) e Centro 
Atendimento ao Migrante de Caxias 
do Sul e Região (CAM).

As novas regras da Lei Ma-
ria da Penha

O atendimento à mulheres víti-
mas de violência doméstica ganhou 
novas regras, com mais direitos ga-
rantidos durante todo o processo: na 
hora da perícia, de prestar depoimen-
to ou de lidar com oficiais de justiça. 
A Lei nº 13.505, sancionada pelo pre-
sidente da República, Michel Temer, 
adiciona itens à Lei Maria da Penha 
e traz diretrizes para o atendimento 
policial e para o trabalho de perícia.

Confira, abaixo, o que mudou 
na Lei Maria da Penha e o que cada 
uma dessas alterações representa no 
combate e na repressão à violência 

Imigrantes recebem orientação
sobre Lei Maria da Penha
Haitianos e senegaleses foram orientados sobre os procedimentos da lei 
que inibe a violência contra a mulher e todos os seus aspectos sociais

doméstica e na proteção das vítimas.
Um dos direitos garantidos às 

mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar é passar por 
atendimento policial e pericial es-
pecializado, ininterrupto e prestado 
preferencialmente por servidoras 
mulheres. “Há vítimas que se sentem 
mais à vontade com profissionais mu-
lheres e, se ela expressar isso, vamos 
disponibilizar uma profissional do 
sexo feminino para atendê-la”, explica 
Sandra Melo.

Os questionamentos e interro-
gações no ato do atendimento de-
vem prezar pelas integridades física, 
psíquica e emocional da depoente. A 
mulher, seus familiares e testemunhas 
devem ter garantia de que não terão 
contato direto com investigados ou 
suspeitos e pessoas relacionadas a 
eles.

A mulher em situação de violên-
cia não deve ser revitimizada ao pres-
tar depoimentos. Isso significa que 
devem ser evitados questionamentos 
sucessivos sobre o mesmo fato nos 
âmbitos criminal, cível e administrati-
vo. Da mesma forma, devem-se evitar 
questionamentos sobre a vida priva-
da.

A escuta e o interrogatório de-
vem ser feitos em locais com equipa-
mentos próprios e adequados à idade 
da mulher e à gravidade da violência. 
De acordo com a delegada Sandra 
Melo, isso se aplica a algumas peculia-
ridade do atendimento, por exemplo, 
de pessoas menores de idade. “O local 
sempre deve ser reservado, para pre-
servar a identidade e a intimidade da 
vítima”, diz.

Profissionais especializados em 
violência doméstica devem interme-
diar as escutas e os depoimentos, 
quando necessário. “Às vezes, a mu-
lher está com um bloqueio emocional. 
Aqui na Deam, por exemplo, assina-
mos um termo de cooperação com 
universidades e, nesses casos, pedi-
mos ajuda de profissionais da psicolo-
gia ou da área jurídica para fazer essa 
escuta”, relata a delegada.

Os depoimentos prestados de-
vem ser registrados em meio eletrô-
nico ou magnético. A degravação, isso 
é, a transcrição do áudio e a mídia 
contendo o registro deve integrar o 
inquérito. “Essa medida é importante 
para que a vítima não tenha de repetir 
o mesmo depoimento em outras fases 
do processo”, explica Sandra.

A formulação de políticas e pla-
nos de atendimento à mulher em situ-
ação de violência doméstica e familiar 
darão prioridade, no âmbito da Polícia 
Civil, à criação de Delegacias Especia-
lizadas de Atendimento à Mulher (De-
ams), de Núcleos Investigativos de Fe-

minicídio e de equipes especializadas 
para o atendimento e a investigação 
das violências graves contra a mulher. 

Casos em Bento
Na madrugada desta quinta-feira 

(30), uma mulher de 25 anos, morado-
ra do bairro São Francisco, registrou 
ocorrência na Delegacia de Polícia 
contra o companheiro, alegando ter 
sido agredida. Segundo ela, já seria a 
terceira vez que ela sofria agressões, 
mas só desta vez procurou a polícia. 
Ela decidiu representar medidas pro-
tetivas.

Casos como este são comuns 
em Bento Gonçalves e são registra-
dos quase que diariamente. Segundo 
a Secretaria de Segurança Pública do 
Estado, até a última semana de no-
vembro, já haviam sido registradas 
335 ocorrências no município, uma 
média mensal de 30,45. O número 
ainda é inferior que ao dos doze me-
ses de 2016, com 445 casos e média 
de 37,08. Os índices representam uma 
significativa queda em relação aos 
anos anteriores (o primeiro analisado 
foi 2012). Naquele período, foram 538 
casos, com 44,83 de média mensal. O 
pior ano foi 2015, com 615 casos e 
51,25 ao mês. 

Os participantes receberam ainda car-
tilhas (escritas em português e francês) 
sobre a Lei, com o intuito de facilitar o 
entendimento sobre o tema

(Bento Gonçalves)
Ano      Número      Média mensal
2012     538            44,83
2013     496            41,33 
2014     611            50,91
2015     615            51,25
2016     445            37,08
2017       335 (até dezembro)-30,45

Indicativo de 
violência contra 

a mulher

A Câmara de Vereadores vai 
discutir em audiência pública na 
manhã desta sexta-feira (1º) o Pro-
jeto de Lei Ordinária nº 229/2017, 
que “estima a receita e fixa a des-
pesa do município de Bento Gon-
çalves para o exercício de 2018”, 
mais conhecido como a proposição 
de Lei Orçamentária Anual (LOA). 
A proposta é de autoria do Poder 
Executivo e foi escrita na primeira 
semana de novembro, sendo que a 
estimativa de orçamento para 2018 
foi fixada em R$ 480 milhões. Di-
ferente da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), que foi aprovada 
pelo legislativo no final de outubro 
e  fixa metas e objetivos, a LOA fixa 
os valores valores.

Segundo o documento, a esti-

Veredores votam hoje os 
investimentos do município 
para 2018

mativa de gastos com pessoal pró-
prio em 2017 é de R$ 147 milhões. 
Para 2018, a projeção sobe para R$ 
194 milhões. Já os juros e encar-
gos da dívida que estavam em R$ 
344.348,70 em 2014, devem che-
gar a R$ 3.886.000 em 2017, mais 
que o dobro observado em 2016 
(R$ 1.402.599,83). Ao final, o total 
de despesas do município poderá 
chegar a R$ 477.217 milhões neste 
ano e a R$ 480 milhões em 2018. O 
documento ainda estima os gastos 
para 2019 (R$ 488 milhões) e 2020 
(R$ 530 milhões).

A audiência pública será trans-
mitida ao vivo, às 10h, pela TV Câ-
mara Bento, no canal 16 da NET, 
pelo site da Câmara, pelo Youtube 
e pelo Facebook. 

Vereadores, que já aprovaram as metas e objetivos para 2018, agora votarão nos valores

Aeródromo, Clube esportivo e Rua Coberta es-
tão  novamente entre os investimentos  preten-
didos por Pasin em 2018

A Secretaria Municipal da Cultu-
ra (Secult) publicou na quarta-feira 
(29), a lista dos projetos contem-
plados pelo Fundo Municipal de 
Cultura. Ao todo, 25 projetos foram 
aprovados, representando um inves-
timento de R$ 682.758,11 na área 
cultural.

Divulgados os projetos contemplados 
pelo Fundo Municipal de Cultura

Entre os projetos, gravações de 
cds, festival de coros, evento de hipo 
hop, livros, tertúlia, entre outros. A 
lista completa de projetos aprovados 
e também os que não foram aprova-
dos está no endereço http://cultura.
bentogoncalves.rs.gov.br/uploads/
downloads/Projetos-2017.pdf.
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A Vinícola Aurora foi eleita Me-
lhor Fornecedora de Vinhos pela 
Associação Gaúcha de Supermer-
cados (Agas) pelo 13º ano conse-
cutivo. O Carrinho Agas 2016 foi 
entregue em cerimônia realizada 
em Porto Alegre, na Casa NTX, na 
última segunda-feira (27).

Recebeu o prêmio para a em-
presa Silvio Santos, gerente de 
vendas RS, das mãos de Danilo Ti-
ziani, representante da AGAS em 
Porto Alegre. A eleição dos premia-
dos teve a supervisão do Instituto 
Segmento Pesquisas e contempla a 
escolha de mais de 250 supermer-
cadistas em todo o estado.

Critérios como qualidade do 
produto ou serviço, relacionamen-
to com o varejo, índices de ruptura, 
capacidade de inovação e cumpri-
mento de prazos foram levados em 

Vinícola Aurora é eleita Melhor 
Fornecedora de Vinhos pela 
AGAS, pelo 13º ano

conta nessas escolhas.
“Esse renomado reconheci-

mento do varejo gaúcho é muito 
gratificante”, afirma Hermínio Fi-
cagna, diretor-geral da Vinícola Au-
rora. “Compartilhamos essa enorme 
satisfação com as 1.100 famílias de 
produtores que compõem a Coope-
rativa Vinícola Aurora e com nossos 
colaboradores que trabalham tão 
bem nossas marcas no mercado 
gaúcho e brasileiro”, conclui.

O Carrinho AGAS premia em-
presas e personalidades, de diver-
sos segmentos, que mais se desta-
caram ao longo do ano. Trata-se de 
um reconhecimento do varejo gaú-
cho pelo trabalho realizado, a ino-
vação que imprimiram ao mercado, 
o relacionamento e a qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos.

Pela quinta vez consecutiva, 
os Sucos Suvalan, teve reconheci-
mento  pela qualidade e inovação 
de seus produtos , contribuindo 
para o desenvolvimento das redes 
de supermercados gaúchos. O títu-
lo de ‘Melhor Fornecedor de Sucos 
Prontos’ será entregue pela AGAS 
– Associação Gaúcha de Supermer-
cados – uma das maiores entidades 
representativas do setor varejistas 
do país – em cerimônia na próxima 
segunda-feira, 27. 

A Suvalan foi eleita entre 252 
maiores supermercadistas do es-
tado e com chancela do Instituto 
Segmento Pesquisas NIELSEN. Para 
José Carlos Estefenon, Diretor Pre-
sidente do grupo Suvalan -Tecnovin, 
a premiação é o reconhecimento 
da qualidade dos nossos produtos. 
“A Suvalan, seguindo seus princí-
pios fundamentais, procura sempre 
oferecer o máximo de qualidade 
em tudo o que faz, com o desen-
volvimento de produtos que acom-
panham a tendência mundial e que 
atendam às expectativas dos consu-
midores”, afirma.  

A solenidade de entrega do tro-
féu Carrinho Agas acontecerá às 20 
horas, na Casa NTX (Av. das Indús-
trias, 1395), em Porto Alegre. Além 
da Suvalan, outras 36 marcas e per-
sonalidades serão agraciadas. 

O novo sabor da Suvalan 
Há mais de 40 anos no merca-

do de sucos e líder do setor no Rio 
Grande do Sul, a Suvalan lançou em 
2016 o néctar sabor Goiaba da linha 
Néctar da Fruta, que traz produtos 
com o sabor e aroma da fruta in 
natura, levemente adoçados e sem 
adição de corantes ou conservantes. 

No último ano a Suvalan tam-

Suvalan é penta campeã na premiação

Seguindo uma seleção rigorosa da matéria-prima utilizada e as etapas primorosas de elaboração, a Suvalan foi pioneira em 
envasar um produto 100% Suco, sem adição de açúcar

bém apresentou as novas embala-
gens dos produtos: Light de Uva, Li-
ght de Laranja, Néctar de Uva e Suco 
de Uva 100%. Com as novas embala-
gens, o objetivo é criar uma comu-
nicação que privilegie o consumidor 
que busca as informações de forma 
clara sobre os benefícios oferecidos 
pelos sucos da marca. Além disso, o 
visual aprimorado reflete a alto pa-

drão de qualidade Suvalan. 
Seguindo uma seleção rigoro-

sa da matéria-prima utilizada e as 
etapas primorosas de elaboração, 
a Suvalan foi pioneira em envasar 
um produto 100% Suco, sem adição 
de açúcar, nem conservantes ou co-
rantes em embalagens Tetra Pak®, 
agregando longa vida à bebida e tor-
nando seu consumo mais seguro. 

José Carlos Stefenon recebe o troféu de melhor fornecedor de sucos prontos, pelo 
quinto ano consecutiva

Silvio Santos, gerente de vendas da Vinícola Aurora, das mãos de Danilo Tiziani, 
representante da AGAS
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Na noite de segunda-feira, dia 
27, aconteceu a 34ª edição do Car-
rinho Agas, realizado pela Asso-
ciação Gaúcha de Supermercados 
(Agas). No evento foram premia-
das as empresas e personalidades 
que mais contribuíram para o de-
senvolvimento dos supermerca-
dos gaúchos ao longo do ano. Ao 
todo, 38 companhias e persona-
lidades receberam o troféu Carri-
nho Agas 2017, na Casa NTX.

O presidente da Agas, Antonio 
Cesa Longo, salienta que, neste 
ano, “mais do que buscar referen-
ciar grandes empresas, líderes em 
participação de mercado, houve a 
preocupação em eleger organiza-
ções que inovaram, que se ade-

Carrinho Agas 2017 premia 38 companhias e personalidades
quaram às novidades no setor e se 
mantiveram atentas às mudanças e 
às oportunidades capazes de ala-
vancar o crescimento do setor”.

Outra novidade em 2017, 
destacou Longo, foi a votação di-
reta dos supermercadistas para 
a eleição de personalidades em 
seis categorias. Uma das premia-
ções mais tradicionais do Carrinho 
Agas, a Personalidade Pública do 
Ano, coube ao governador do Es-
tado, José Ivo Sartori, que vem ca-
pitaneando um trabalho de recu-
peração econômica para o Estado.

“Entendemos que o prêmio é 
justo pelo combate ao corporati-
vismo e pela coragem ao enfrentar 
problemas crônicos de caixa. Este 

troféu é um estímulo, um voto de 
confiança que o setor supermer-
cadista dá ao governador do Es-
tado, para que faça as mudanças 
que o Rio Grande precisa”, defen-
de Longo.

Escolhido pelo departamen-
to Jovem da Associação, que con-
grega 104 jovens supermercadis-
tas com idades de 16 a 39 anos, 
o Destaque Agas Jovem deste ano 
foi entregue ao diretor de Opera-
ções do Jornal do Comércio (JC), 
Giovanni Jarros Tumelero. Gradu-
ado em Administração de Empre-
sas, Giovanni Tumelero lembra 
que o reconhecimento não é só 
a ele, mas à herança deixada pela 
sua bisavó, Zaida Jarros, e pelo 
seu avô, Jenor Jarros, e aos apren-
dizados com seu pai, o presiden-
te do JC, Mércio Tumelero.

Para Giovanni Tumelero, as 
empresas familiares devem in-
vestir em profissionalização para 
alcançar o sucesso, sem virar as 
costas à trajetória dos que vieram 
antes. “Estamos investindo em 
modernização e no uso de novas 
tecnologias. Porém, sem deixar 
de lado o jornal impresso, a cre-
dibilidade e a qualidade do Jornal 
do Comércio”, reflete. O prêmio 
especial de Reconhecimento Agas 
foi destinado a outro empresário 
do ramo da comunicação, Alexan-
dre Gadret, que assumiu a presi-
dência da Rede Pampa em setem-
bro deste ano.

O Gerente de Vendas do Carri-
nho Agas 2017 é Andrei Trindade, 
responsável pelas contas da Isabela 
no Estado.

Criado em 2007 para valorizar 
a força feminina no desenvolvimen-
to do setor, o prêmio de Mulher 
Supermercadista foi outorgado à 
diretora do Grupo Master Super-
mercados, de Erechim, Terezinha 
Zaffari Sonda. Outro tradicional 
troféu, o prêmio de Empresário do 

Ano do Carrinho Agas 2017 foi en-
tregue a Alexandre Grendene Bar-
telle, fundador da fabricante de 
sandálias Grendene.

O processo de eleição contou 
com a participação dos maiores 
supermercadistas do Estado e teve 
a chancela do Instituto Segmento 
Pesquisas. O processo de eleição 
ocorreu de forma espontânea por 
252 supermercadistas ouvidos.

Antônio César Longo, presidente da Agas
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O Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Ma-
terial Elétrico de Bento Gonçalves 
(SIMMME) encerrou na sexta-feira 
passada (24 de novembro) o Curso  
Programa de Desenvolvimento de 
Dirigentes (PDD ), que foi ministra-
do por professores da Dom Cabral, 
renomada instituição de ensino 
empresarial.

A escola de negócios brasileira 
trabalha com padrão e atuação in-
ternacionais de desenvolvimento e 
capacitação de executivos.

SIMMME encerra curso de
qualificação profissional e planeja 
novos investimentos para 2018

Este encontro encerrou a sé-
rie de seis módulos do PDD. Desta 
forma, o SIMMME concluiu este im-
portante investimento na área de 
especialização a seus associados.

E para 2018 o sindicato está 
programando um novo projeto, 
que já está em andamento, com 
o programa Parceria para Estrutu-
ração da Gestão (PEG) também da 
Fundação Dom Cabral.

Este deverá ser mais um inves-
timento em favor dos empresários 
do setor.

Associados do SIMMME participaram de curso de qualificação com professores de 
renomada instituição de ensino

Às portas do verão, os me-
talúrgicos filiados ao Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Ma-
terial Elétrico de Bento Gonçalves 
podem começar a se preparar para 
curtir o período de sombra e água 
fresca ao lado de seus familiares.

A sede campestre do STIMM-
ME, na Linha Sertorina Alta, em 
Farroupilha, dá início à temporada 
de piscina no dia 02 de dezem-
bro – e com uma novidade que 
promete deixar os momentos de 
folga ainda melhores: agora, os fre-
quentadores podem se alojar nos 
novos apartamentos recentemente 
construídos no local. Ao todo, são 
sete acomodações com dormitório 
e banheiro coletivo, que estarão à 
disposição para o associado apro-
veitar um fim de semana ou um 
feriadão prolongado. A utilização 
será ajustada mediante reserva e 
obediência a um regulamento que 
está sendo finalizado pela entida-
de e em breve será disponibiliza-
do.

Com essa comodidade fica 
mais fácil curtir tudo o que o re-
canto tem a oferecer: seis piscinas, 
com um toboágua, espaço para a 
prática de esportes, com as qua-
dras de grama futebol-sete e vô-
lei; área reservada para camping, 
com churrasqueira, recanto para 
festas, bar, vestiário e estaciona-
mento. Quem quiser programar 
um churrasco entre amigos pode 
aproveitar o quiosque central, re-
centemente reformado, com novos 
banheiros muito mais confortá-
veis. Há, também, atrações espe-
ciais para as crianças, com parque 
infantil repleto de brinquedos, en-
tre eles balanços, carrossel e gan-
gorras.

A Sede Campestre tem, ainda, 
um pavilhão de 700m² - o Centro 
de Eventos Valdemiro Orso. Duran-
te o verão, o local está reservado 
para a montagem de barracas, ga-
rantindo segurança e comodidade 
extra aos adeptos da prática de 
camping. Também na área verde, 
entre as árvores, há espaços de-
marcados para a barraca de cada 
família, facilitando a acomodação 
de todos. 

Exame médico em dia 
para curtir o verão 

Para aproveitar plenamente a 
temporada de verão na Sede Cam-
pestre do STIMMME-BG, inclusive 
com acesso às piscinas, é preciso 

STIMMME-BG abre temporada de 
verão dia 2 de dezembro
Sede Campestre recebe família metalúrgica com uma série de atrativos 
para promover o lazer

estar em dia com o exame médico. 
Essa consulta pode ser realizada às 
quintas-feiras dos meses de dezem-
bro, janeiro e fevereiro na Sede Ad-
ministrativa. Quem optar por fazer 
o exame na Sede Campestre deve 
se programar para aproveitar os 
domingos desses mesmos meses – 
veja relação completa de dias e ho-

rários abaixo.
As piscinas funcionarão de 

terça a domingo, das 9h às 12h e 
das 14h às 20h, com exceção dos 
dias 24 e 31 de dezembro, quando 
a sede campestre não abrirá. O en-
cerramento da temporada de verão 
está marcado para o dia 28 de feve-
reiro de 2018. 

Sede administrativa
Sempre às quintas-feiras, das 
16h30min às 18h, por ordem de 
chegada
Dezembro: 7, 14 e 21
Janeiro: 11, 18 e 25
Fevereiro: 1, 8, 15 e 22
Atenção: a Sede Administrativa es-
tará de férias coletivas a partir do 
dia 26 de dezembro, retornando 

Programe-se para o exame médico
aos trabalhos em 10 de janeiro de 
2018. Nas quintas-feiras desse pe-
ríodo não serão realizados exames 
médicos.
Sede campestre
Sempre aos domingos, das 10h às 
12h, por ordem de chegada
Dezembro: 3, 10 e 17
Janeiro: 7, 14 e 21
Fevereiro: 4

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DA ALIMENTAÇÃO DE BENTO GONÇALVES

SEDE PRÓPRIA: Rua Dom José Baréa, 60 – Bento Gonçalves – RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

 No uso das atribuições que me conferem os Estatutos e as Leis 
em vigor, CONVOCO, todos os associados quites com a Tesouraria para 
comparecer na Sede Campestre, sita à Rua Domenico Pompermayer  s/n, 
Distrito de São Valentin, nesta cidade de Bento Gonçalves/RS, no próximo 
dia 06 de  dezembro de 2017, às 17:30 horas em primeira convocação e às 
18:30 horas, em segunda convocação, para participarem de um Assembléia 
Geral Ordinária, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1º) Leitura do Parecer do conselho Fiscal referente ao pedido de Abertura 
de Créditos Adicionais e Suplementação de Verbas para exercício de 2017, 
com aprovação ou não da Suplementação de Verbas.
2º) Leitura do Parecer do Conselho Fiscal referente à Previsão Orçamentá-
ria para o exercício de 2018.
3º) Aprovação ou não da Previsão Orçamentária para o exercício de 2018.

Bento Gonçalves, 01 de dezembro de 2017.

Oclair Sanchez
Presidente
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A meningite (doença caracteri-
zada pela inflamação das meninges, 
membradas que envolvem o encéfa-
lo) registrou uma queda acentuada 
nos casos da doença nos primeiros 
oito anos da década de 2010, cain-
do mais de 60% em comparação com 
a década de 2000, passando de 21 
para 9 casos anuais, em média. Se-
gundo informações da Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, no ano de 2016, 
não houve casos da doença e, até o 
mês de novembro deste ano, foram 
confirmados apenas quatro casos re-
sidentes no município.

As meningites bacterianas cor-
respondem a 46,5% do total de ca-
sos, seguidas pelas meningites virais 
com 38,0% dos casos confirmados. 
A doença meningocócica, uma das 
formas mais graves de meningite, 
responde por apenas 5,1% do total 
de casos registrados em Bento Gon-
çalves. A meningite pode ser causa-
da por diferentes tipos de agentes, 
sendo os mais importantes, os vírus 
e as bactérias. As meningites bac-
terianas costumam ser bem mais 
graves que as meningites virais. De 
acordo com o coordenador da Vigi-
lância Epidemiológica da Secretaria 
da Saúde, José Antônio da Rosa, na 
rede pública de saúde, existem três 
vacinas que são aplicadas através do 
calendário nacional de vacinação e 
que auxiliam a prevenir as meningi-
tes bacterianas.

“Em Bento Gonçalves, desde a 
introdução da vacina contra a me-
ningite C, no ano de 2011, cerca de 
9.100 crianças menores de 1 ano 
foram vacinadas. É importante lem-
brar, que a vacina contra a meningite 
C não protege contra a infecção cau-
sada por outros tipos da doença”, 
informa.

Tipos de vacinas
Meningites e infecções genera-

lizadas (doenças meningocócicas) 
causadas pela bactéria meningococo 
dos tipos A, C, W e Y.

Do que é feita: Trata-se de va-
cina inativada, portanto, não tem 
como causar a doença.

Contém antígeno formado por 
componentes das cápsulas das bac-
térias (oligossacarídeos) dos soro-
grupos A, C, W e Y conjugados a uma 
proteína que, dependendo do fabri-

Casos de meningite caem mais de 
60% nos primeiros oito anos da
década de 2010 em Bento Gonçalves
Segundo coordenador da Vigilância Epidemiológica, foi registrado uma 
queda de 21 para 9 casos anuais

cante, pode ser o toxoide tetânico 
ou o mutante atóxico da toxina dif-
térica, chamado CRM-197. Pode con-
ter também sacarose; trometamol; 
fosfato de potássio diidrogenado; 
sacarose; cloreto de sódio; fosfato 
de sódio diidrogenado monoidrata-
do; fosfato dissódico hidrogenado 
diidratado; cloreto de sódio e água 
para injeção.

O que previne: Meningites e in-
fecções generalizadas (doenças me-
ningocócicas) causadas pela bactéria 
meningococo do tipo B.

Do que é feita: Trata-se de va-
cina inativada, portanto, não causa 
infecção.

É composta por quatro compo-
nentes, três proteínas subcapsulares 
e a membrana externa do meningo-
coco B, hidróxido de alumínio, clo-
reto de sódio, histidina, sacarose e 
água para injeção. Podem existir tra-
ços de canamicina, antibiótico usado 
no processo de cultivo da bactéria 
vacinal, para evitar contaminação.

A vacina contra o meningococo 
do tipo C (Meningo C): é aplicada 
como rotina em todas as crianças 
com 3, 5 e 12 meses de idade. Em 
2017, essa vacina também passou a 
ser aplicada em pré-adolescentes de 
12 a 13 anos. Para o ano de 2018, ela 
será aplicada em pré-adolescentes 
de 11 a 12 anos.

Quais os principais tipos 
de bactérias que podem 
causar a meningite?

Neisseria meningitidis
Esta bactéria causa a meningi-

te meningocócica, uma das formas 
mais graves da doença. Estima-se 
que de 5 a 15% das pessoas tenha 
esta bactéria na garganta sem estar 
doente. Essas pessoas são chamadas 
de portadoras saudáveis, e são elas 
que mantém o ciclo de transmissão 
da bactéria na Natureza. Existem 
diferentes tipos de N. meningitidis, 
sendo as mais comuns, as do tipo A, 
B, C e Y.

Haemophilus influenzae tipo b
Esta bactéria também pode cau-

sar quadros graves de meningite. A 
maioria dos adultos é resistente a 
infecção causada pelo Hib. As crian-
ças vacinadas desenvolvem proteção 
contra o Hib, e raramente adoecem.

Streptococcus pneumoniae
Esta bactéria costuma provocar 

infecções nos pulmões e no ouvido, 
mas, também, podem causar a cha-
mada meningite pneumocócica. Ela 
é encontrada na garganta, e a maio-
ria das pessoas que têm esta bacté-
ria dificilmente adoece. Indivíduos 
com problemas crônicos de saúde, 
ou com o sistema imune enfraque-
cido, apresentam maiores riscos de 
desenvolver a meningite pneumocó-
cica.

Quais os principais tipos 
de vírus que podem
causar a meningite?

A meningite viral, também cha-
mada de meningite asséptica, costu-
ma ser menos grave que a meningite 
bacteriana. Um grupo de vírus cha-
mados de enterovírus é a causa mais 
comum de meningite viral. Eles são 
encontrados na garganta e nas fezes 
das pessoas infectadas. Estes vírus 
têm maior possibilidade de ser dis-
seminados quando as pessoas não 
lavam as mãos após ir ao banheiro, 
quando trocam fraldas sujas e, de-
pois, levam as mãos à boca, prepa-
ram alimentos para outras pessoas 
ou tocam outras pessoas com os de-
dos contaminados.

Como é feito o
diagnóstico da meningite

Para confirmar se alguém está 
com meningite e saber qual o agen-
te causador, coleta-se uma amostra 
do líquido da espinha (líquor), atra-
vés de punção lombar. Esse exame é 
feito nos hospitais.

Como é possível evitar a 
meningite?

A lavagem das mãos com água 
e sabão pode ajudar a evitar a trans-
missão de muitos vírus e bactérias 
que causam a meningite. Também 
recomenda-se evitar compartilhar 
alimentos, bebidas, pratos, copos e 
talheres, a fim de evitar a contamina-
ção com os microrganismos. Pesso-
as que têm contato íntimo com um 
doente de meningite causada pela 
Neisseria meningitidis ou pelo Hib 
necessitam receber um antibiótico 
para prevenção da doença.

A região da Serra Gaúcha é referên-
cia nacional na vitivinicultura e Bento 
Gonçalves é reconhecida como uma das 
mais expressivas produtoras de vinhos do 
país.  Para traduzir em números, são apro-
ximadamente 15 mil áreas produtoras de 
uvas no Estado e, segundo o Cadastro 
Vitícola, pouco mais de 10 mil estão con-
centradas na Serra Gaúcha. São mais de 
40 mil hectares de áreas de vinhedos pro-
dutivos. Até o último estudo, publicado 
no ano de 2015, são mais de 160 cidades 
produtoras de uvas no Estado.

Na safra de 2017, foram processados 
mais de 753 milhões de quilogramas de 
uvas no RS. “Nossa expectativa é muito 
positiva, estamos trabalhando para rece-
ber cerca de 20 mil visitantes, pois o even-
to será de integração, comercialização e 
muito conhecimento aos nossos viticulto-
res do estado e outras regiões do país.”, 
destaca Elson Schneider, o presidente do 
Sindicato Rural da Serra Gaúcha, promo-
tor e realizador d. Já o Coordenador Geral 
da feira, Claimar Zonta destaca o cresci-
mento do evento, “Já temos mais de 100 
marcas confirmadas, com uma infinidade 
de produtos e serviços à disposição dos 
visitantes. A feira dobrou de tamanho em 
relação à anterior e estamos realmente 
muito otimistas”, disse Zonta.

Sobre a feira
A feira acontece de 06 a 08 de de-

zembro de 2017, das 10h às 18h, em uma 
área superior a 25 mil metros quadrados, 
no coração da região produtora e em uma 
das regiões vitivinícolas mais conhecidas 
do país, o Vale dos Vinhedos, em Bento 
Gonçalves - RS.

A visita inicia pela área coberta, com 
fornecedores de pequenos materiais, 
equipamentos e produtores da agroindús-
tria familiar. Seguindo para o Setor 2, cha-
mado de Parreiral Demonstrativo, onde 
serão apresentados os tratamentos reali-
zado nos vinhedos, além de um modelo 

Tecnovits 2017, o maior encontro  
do setor vitícola do Brasil
A 2ª edição da Feira de Tecnologia para a Viticultura, 
será realizada no Vale dos Vinhedos na próxima se-
mana, de 06 a 08 de dezembro, em Bento Gonçalves

para o depósito de defensivos agrícolas. 
No Setor 3, além das entidades parcei-
ras, o espaço de alimentação, descanso e 
sanitários. No Setor 4, visita ao Parreiral 
Modelo, seguido do espaço de exposição 
dinâmica de máquinas e implementos. 
Por fim, o Setor 5 terá a concentração 
maior de expositores, com máquinas e 
equipamentos, casas agrícolas e demais 
fornecedores da cadeia de cultivo da uva.  
O evento é gratuito e não requer cadastro 
antecipado. Informações adicionais pelo 
site: www.tecnovitis.com.br, pela página 
da feira no Facebook/Tecnovitis, ou pelo 
e-mail contato@tecnovitis.com.br. 

Programação paralela
- Seminários Técnicos: 06, 07 e 

08/12, das 8h às 10h30min. Inscrições 
antecipadas e limitadas, gratuitas, no site 
do evento www.tecnovitis.com.br. Progra-
mação anexa.

- Palestras: Simultâneas ao evento 
- Demonstração de Máquinas e Equi-

pamentos:  
- 06/12 – QUA: 13h e 16h
- 07/12 – QUI: 11h, 14h e 17h
- 08/12 – SEX: 11h e 17h
- Audiência Pública: Tema comerciali-

zação e valorização da qualidade da uva, 
dia 08/12/2017, sexta-feira, 14h às 16h. 

Em Bento Gonçalves o número de casos 
de meningite caiu mais de 60% nos 
primeiros oitos anos da década de 2010, 
em comparação com a década de 2000 
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Na noite da última segunda-fei-
ra,27, a Associação Carlos Barbosa 
de Futsal (ACBF) deu adeus a Liga 
Gaúcha. O time laranja foi derrota-
do por 5x1 para a Assoeva no tempo 
normal e por 2x1 nos pênaltis, em 
Venâncio Aires.

O time da casa abriu o placar, 
aos 10 minutos, com o gol de Ygor 
Mota. A reação laranja veio na sequ-
ência, quando Dener empatou. Po-
rém, o adversário passou a frente do 
placar com Sacon, ainda no primeiro 
tempo.

Na etapa final, a ACBF não con-
teve o ataque adversário, que am-
pliou a vantagem com Daniel e Ygor 
Mota. Marlon entrou na função de 
goleiro-linha, mas quem balançou as 
redes foi a Assoeva com Sacon.

Como a ACBF venceu o jogo 
de ida por 2x1, a decisão foi para a 
prorrogação. O jogo melhorou, mas 
a ACBF ameaçou pouco no gol ad-
versário. A Assoeva teve a chance de 
marcar no primeiro tempo, quando 
acertou a trave. No entanto, o placar 
não mudou no tempo extra e a deci-
são foi para os pênaltis.

O goleiro Deividi defendeu as 
cobranças de João e Dener. Kevin 
acertou a cobrança da ACBF. O golei-
ro Léo Oliveira chegou a defender a 
cobrança de Daniel, mas Valdin e Sa-
con decretaram a vitória da Assoeva. 

ACBF renova o contrato com 
dois atletas

A Associação Carlos Barbosa 
de Futsal (ACBF) mantém o planeja-
mento para a próxima temporada. A 
diretoria do time laranja confirmou 
a renovação de dois atletas: os fixos 
Marlon e João Salla.

Ambos os jogadores se destaca-
ram na temporada 2017. Marlon foi 
o capitão da equipe nas conquistas 
da Supercopa e da Copa Libertado-
res da América. João Salla saiu das 
categorias de base do clube e no 
início do ano foi efetivado no gru-
po principal. Apesar de jovem, foi o 

ACBF perde e está fora da Liga Gaúcha
artilheiro da equipe na LNF com 10 
gols.

“Na categoria de base sempre 
fiz muitos gols. Quando a gente 
sobe para o adulto, a gente acha que 
as coisas acontecerão mais devagar. 
Mas foi tudo muito rápido e estou 
feliz por isso”, comentou João que 
comemora a renovação do contrato. 
“Estou muito feliz, pois é uma reali-
zação. Eu gosto de Carlos Barbosa 
e gosto de representar essa camisa, 
que é muito pesada”.

Marlon está na sua segunda 
passagem pela ACBF. Na primei-
ra vez, em 2012, ele conquistou o 
Mundial de clubes. Em 2015, vol-
tou como um dos líderes do grupo 
e contribuiu nas conquistas da LNF, 
Taça Brasil e Libertadores. “Em 2012 
conquistei o título mais importante 
da minha carreira até hoje.

De 2015 para cá disputei várias 
competições pela ACBF, sendo feliz 
na maioria delas”. O atleta mantém 
a expectativa de um time ainda mais 
competitivo em 2018. “A gente sem-
pre começa o ano com uma boa ex-
pectativa. O objetivo na ACBF é sem-
pre disputar por títulos e em 2018 
não será diferente”.

A diretoria do time laranja confirmou a renovação de dois atletas: os fixos Marlon e 
João Salla

O time laranja foi derrotado por 5x1 
para a Assoeva no tempo normal e por 

2x1 nos pênaltis, em Venâncio Aires

A equipe do Carlos Barbosa Xi-
mangos enfrenta em casa o Viamão 
Raptors, neste domingo, dia 3, às 
14h30, no campo do Serrano, em 
Carlos Barbosa, pela disputa do 3º 

Ximangos disputa em casa o 3º
lugar da Copa RS
Último confronto da equipe barbosense no ano será realizado neste
domingo, dia 3, no campo do Serrano

lugar da II Copa RS de Futebol Ame-
ricano. Após terminar em terceiro 
na fase regular da competição, os 
comandados de Paulo de Tarso de-
sejam finalizar o ano entre as três 

melhores equipes da competição 
estadual do segundo semestre.

Na 3ª rodada da primeira fase, 
Ximangos e Raptors se enfrentaram 
em Carlos Barbosa. Com uma gran-
de atuação dentro de campo pro-
tagonizada pelos barbosenses, os 
donos da casa conquistaram a vitó-
ria pelo amplo placar de 55 a 2. Por 
conta da vitória sobre a equipe de 
Viamão, o Ximangos tem direito de 
decidir em seus domínios o 3º lugar 
da Copa RS. 

Para o último jogo do ano do 
Carlos Barbosa Ximangos, o clube 
espera contar com um grande públi-
co para apoiar a equipe rumo a mais 
uma vitória. Os ingressos estarão à 
venda no local por R$ 10. Os primei-
ros 600 ingressos dão direito a um 
copo personalizado do time da casa, 
com refrigerante, água ou cerveja 
artesanal produzida pela Käfer Bier.

Na final, Venâncio Aires Bulldo-
gs e Porto Alegre Warriors decidem 
o título da Copa RS, no dia 17 de de-
zembro, no Estádio Edmundo Feitx 
em Venâncio Aires. 

 Após terminar em terceiro na fase regular da competição, os comandados de Paulo 
de Tarso desejam finalizar o ano entre as três melhores equipes da competição
estadual do segundo semestre
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A equipe juvenil do Farrapos 
finalizou a participação na 3ª co-
locação na classificação geral do 
Circuito Gaúcho de Rugby Sevens 
2017 (CGR 7’s). Sentindo os desfal-
ques na equipe, os comandados do 
técnico Facundo Flores perderam 
as últimas três partidas da compe-
tição, ficando com o 3º lugar no 
torneio da modalidade olímpica do 
rugby, repetindo a campanha do 
ano passado. 

Na última etapa do CGR 7’s, o 
Farrapos necessitava vencer todos 
os jogos para conquistar o título 
inédito. Porém, a equipe, não po-
dendo contar com Murilo, destaque 
da equipe que está se recuperando 
de lesão, e Pelado, ambos atletas 
que já subiram ao elenco principal 
do clube, o Farrapos foi derrotado 
nos três jogos da etapa, ficando 
com a 3ª posição. O Charrua se 

Farrapos fica em 3º no Circuito 
Gaúcho de Rugby Sevens
Com desfalques, equipe perdeu os três
confrontos na última etapa e terminou a sua 
campanha na terceira posição

Sentindo os desfalques na equipe, os comandados do técnico Facundo Flores
perderam as últimas três partidas da competição, ficando com o 3º lugar no torneio 
da modalidade olímpica do rugby

consagrou campeão da etapa e do 
torneio, já o Universitário de Santa 
Maria ficou com o vice-campeona-
to. 

“Foi um ano bom. Infelizmen-
te não conseguimos atingir a meta 
que tínhamos proposto no começo 
do ano. O grupo manteve o 3º lugar 
no Sevens como em 2016. Tivemos 
poucos jogos durante o ano. Não 
se pode mais ter cinco jogos de Ru-
gby XV e depois esperar três meses 
para jogar etapa de Sevens. É muito 
difícil manter os atletas treinando 
sem jogar”, ressaltou o técnico Fa-
cundo Flores.

Para os próximos anos, o co-
mandante da equipe espera que 
o juvenil possa ter mais jogos du-
rante o ano para dar continuidade 
gradativa aos trabalhos realizados 
na base do clube.”Esperamos que 
isso melhore porque jogar 5 a 6 jo-
gos e ficar três meses parados não 
ajuda para quem trabalha no clube 
e nas escolas, captando atletas para 
formar parte de nosso clube”, expli-
cou o técnico Facundo Flores.

Classificação Geral:
Campeão: Charrua Rugby Clu-

be
Vice: Universitário Rugby Santa 

Maria
Terceiro: Farrapos Rugby Clube
Quarto: Brummers Rugby Clu-

be
Quinto: S.C. Rugby Clube
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Uma mulher foi assaltada na noi-
te de terça-feira (28) na Rua Calisto 
Orestes Sganzerla, no bairro Ouro 
Verde.

A vítima, de 28 anos, estava indo 
para casa, quando foi abordada por 

Mulher tem carteira roubada no 
bairro Ouro Verde

dois indivíduos em uma motocicleta. 
Os criminosos apontaram um arma de 
fogo para a mulher e ordenaram que 
ela entregasse a carteira. No acessó-
rio estavam todos os documentos e 
R$140.

Um menor, de 17 anos, foi de-
tido pela Brigada Militar duas vezes 
em 24 horas. A primeira vez foi na 
tarde de segunda-feira (27) na Rua 
Luiz Giardini, no bairro Juventude.

C.S.S estava comercializando 
entorpecentes e estava em posse 
de 40 pedras de crack. O jovem foi 
apresentado na Delegacia de Polí-
cia de Pronto Atendimento (DPPA), 
onde foi lavrado o registro de Tráfi-
co de Entorpecentes. 

Menor detido por tráfico duas 
vezes em 24 horas

Já a segunda vez foi na tarde de 
terça-feira (28), no mesmo local.

A guarnição da Brigada Militar 
estava em patrulhamento ostensi-
vo, quando realizou a apreensão do 
menor, que estava com aproxima-
damente 26 pedras de crack e R$ 
55,00.

Novamente o adolescente, jun-
tamente com o entorpecente e o 
valor encontrado, foi conduzido a 
DPPA para lavratura do registro.

Na segunda apreensão foram encontradas 26 pedras de crack e R$55,00

Um jovem sofreu uma tentati-
va de homicídio no início da tarde 
de terça-feira (28), por volta das 
12h50. M.O, de 21 anos, saía de 
casa, na Rua João Menegotto, no 
bairro Botafogo, quando foi atingi-

Jovem sofre tentativa de homicídio 
no bairro Botafogo

do por quatro tiros, no peito e ná-
degas.

Um veículo não identificado 
chegou no local e de dentro, foram 
efetuados os disparos na vítima. Ele 
correu para o pátio e foi socorrido 

pela mãe, que acionou a Brigada 
Militar. Ele foi encaminhado para o 
Hospital Tacchini. A Polícia Civil pas-
sa a investigar o crime. Segundo fa-
miliares, cerca de 12 disparos foram 
feitos contra a vítima.

A Polícia Civil apreendeu na noi-
te de segunda-feira (27) no bairro São 
Francisco, oito buchas de cocaína. Na 
ação foi preso um casal em flagrante. 
Segundo informações da polícia, a 

Casal preso com drogas no
bairro São Francisco 

Ação da Polícia Civil prendeu um casal em flagrante

mulher presa tinha ainda mandado de 
prisão cível, por não pagar pensão. 
Três das buchas encontradas estavam 
escondidas no volante e as outras cin-
co com os presos.

Um homem foi esfaqueado na 
madrugada de terça-feira (28), no 
bairro Juventude. A vítima, de 21 
anos, foi ferido próximo ao posto de 
saúde e conseguiu se deslocar até a 

Jovem esfaqueado no Juventude em tentativa de homicídio
Rua Silva Paes, no bairro Cidade Alta.

De acordo com o registro de 
ocorrência, a Brigada Militar recebeu 
informações através do 190. Os poli-
ciais encontraram o homem deitado 

em um banco. Ele informou que foi 
ferido por outro homem. O homem 
foi socorrido pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (Samu) e 
encaminhado ao hospital Tacchini.

Um motociclista colidiu contra 
uma ambulância do Serviço Mó-
vel de Atendimento de Urgência 
(SAMU), na manhã desta quinta-fei-
ra (30), entre as ruas Visconde de 
São Gabriel e Silva Paes, no bairro 
Cidade Alta.

O homem, de 37 anos teve le-

Motociclista colide contra ambulância do SAMU

Dentro da ambulância havia uma gestante que estava em trabalho de parto, que não 
ficou ferida

O homem, de 37 anos, teve lesões graves 
nas pernas

sões graves nas pernas e foi levado 
pelo Corpo de Bombeiros até o Hos-
pital Tacchini.

Dentro da ambulância havia 
uma gestante que estava em traba-
lho de parto, que não ficou ferida. 
Ela foi transferida para outra ambu-
lância do SAMU.

A Fundação Consepro vai pres-
tar contas da gestão 2017, no dia 
6 de dezembro, no Batalhão do 
3ºBPAT, no bairro Cohab.

Na noite, ainda haverá a entrega 

Consepro vai prestar contas de 2017
da sala de comando e controle, que 
ficará na nova sede do CIC-BG. Tam-
bém está programada a 1ª ação para 
a Polícia Civil, com a entrega de um 
novo veículo.



   

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 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

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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