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opinião02

Opinião da Gazeta
Jogo de cena

Depois de um estudo  técnico  
de mais de um ano, entregue pela 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, que consumiu em torno de 
R$ 280 mil dos cofres municipais, 
somado aos estudos no Conselho 
Municipal de Planejamento, onde 
representantes de entidades creden-
ciadas como AEARV, CIC,OAB,IPURB, 
ASCON, ASCORE e CREA rediscutiram 
cada parágrafo por mais de dois anos, 
a revisão Plano Diretor chegou em se-
tembro à Câmara de Vereadores.

Em menos de três meses de aná-
lise, os vereadores acharam por bem 
acrescentar mais de 70 pitacos no es-
tudo que técnicos se debruçaram - se 
somados - por mais de três anos. Não 
bastando esta capacidade imensurá-
vel de avaliar, junto com seus pares, 
tão rapidamente as falhas no estudo 
de revisão do Plano Diretor, o vere-
ador Sperotto achou que o Complan 
não deveria ter poderes para mudar 

ou revisar o Plano Diretor, afinal,  esta 
deveria ser uma atribuição única e 
exclusiva dos vereadores. Apesar de 
Sperotto desejar que o Complan fos-
se meramente consultivo, teve que 
voltar atrás, e retirar a emenda, pois 
já havia sido negociado, sabe-se lá a 
que peso, por quem manda efetiva-
mente no DEM  e o Prefeito Pasin. 
Restou ao jovem vereador, se resignar 
a um muxoxo ininteligível.

Outro vereador estufou o peito e 
admitiu que não são somente “uns e 

outros”, mas os vereadores também 
têm seus interesses no Plano Diretor. 
Pegou mal, mas está lá no vídeo da 
sessão desta segunda-feira ( 17), para 
quem duvidar desta fala suicida.

Resta saber se Pasin vai bancar 
o que prometeu ao Centro da Indús-
tria e Comércio, que foi ao gabinete 
três horas antes da polêmica votação,  
com o Complan embaixo do braço, 
exigir respeito às entidades constitu-
ídas.

2018 dirá.
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A votação do Plano Diretor 
de Bento Gonçalves, que estava 
na pauta da sessão da Câmara de 
Vereadores de segunda-feira (18), 
não aconteceu. Isso porque os par-
lamentares acataram o pedido do 
prefeito Guilherme Pasin, feito a 
partir de uma solicitação do CIC-BG 
(Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços) e do COMPLAN (Conselho 
Municipal de Planejamento), para 
que a discussão do Projeto de Lei 
Complementar n° 06/2017 fosse 
adiada.

Quatro vereadores deram pa-

Depois de lobby de empresários junto ao prefeito, Câmara 
acata pedido e prorroga votação do Plano Diretor para 2018

recer contrário à retirada (Moacir 
Camerini, Gilmar Pessuto, Sidnei da 
Silva e Gustavo Sperotto). Pessuto 
alegou que estava preparado para 
votar e que se o pleito fosse adiado, 
talvez a discussão nem voltasse à 
câmara. Camerini, por sua vez, sa-
lientou que Pasin deveria ter feito 
o pedido antes e que ele tem poder 
de veto às emendas. 

 Mesmo retirando a polêmica 
emenda (179), à pedido de Pasin,  
que acabava com o poder  do Com-
plan, o vereador  Sperotto declarou 
confusamente: “li novamente (a 

emenda) e em alguns pontos ela tira 
muito o poder técnico do Complan, 
deixando ele sem esta parte (sic) 
deliberativa que, na minha opinião, 
ele (Complan) tem que ter. Mas fiz 
esta emenda para não tirar a parte  
(sic) de transparência e fiscalização 
da Câmara de Vereadores”, tentou 
se justificar, sem sucesso.

“Nós aqui temos
interesses também e vamos  
apresentar emendas”  

Por outro lado, os demais ve-
readores presentes votaram a favor 
do ofício enviado pelo prefeito. 
Eduardo Viríssimo afirmou que o 
PD “pode afetar muitas pessoas, 
por isso seria necessário esperar”. 
No mesma linha, obedecendo Pa-
sin, justificaram seus votos Volnei 
Cristofoli, Agostinho Petroli, Idasir 
Dos Santos, Anderson Zanella, Neri 
Mazzochin, Élvio de Lima e Rafael 
Pasqualotto.  Este último votou 
para a redirada do  projeto, mas 
fez charminho de contestador para 
agradar o eleitor, declarando:  “Os 
vereadores não se furtarão de apre-
sentar emendas (...) eu sou favorá-
vel à retirada do projeto, (...) mas 
se ilude aquele que achar que nós 
vamos parar de fazer emendas. Por-
que nós somos representantes da 

população, e ponto final. Uns têm 
seus interesses, outros têm seus 
interesses. Mas nós aqui temos in-
teresses também e nós vamos apre-
sentar emendas. Ele pode votar em 
janeiro, em fevereiro, em julho, em 
dezembro do ano que vem, os ve-
readores vão apresentar emendas. 
Não tem como retirar a representi-
vidade do parlamentar (...). Engana-
-se aquele que acha que não vai 
mais ter emenda, que nós vamos 
ficar nisso daí o tempo inteiro (...), 
finalizou.

CIC faz lobby 
Na segunda-feira(17), três horas 

antes da votação, o  Complan soli-
citou a retirada do PL 06/2017, en-
tregando um ofício ao prefeito e ao 
vice-prefeito. O Centro da Indústria 

e Comércio apoiando o Conselho de 
Planejamento entrou na briga e fez 
pressão para que Pasin pedisse ao 
líder de bancada retirar o projeto de 
votação neste ano.

Relembre o caso
Na edição da segunda-feira (11), 

a Gazeta noticiou que os vereadores 
acrescentaram mais de 70 emendas 
ao projeto de lei do Plano Diretor. 
Na quinta-feira (14), o Complan se 
manifestou contrário a pelo menos 
quatro emendas dos parlamentares, 
principalmente a que retira poderes 
do Conselho. Na sexta-feira (15), a 
reportagem de capa da Gazeta en-
fatizava a emenda 179, que retirava 
o poder do Conselho. O número de 
emendas, nesse meio tempo, redu-
ziu para 51.
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O gasto médio com presen-
tes de Natal deste ano em Bento 
Gonçalves será de R$ 200 reais. 
Com respostas (quase) unanimes 
referentes à crise econômica, a 
precaução nas compras de final de 
ano prevalece na busca pelos pre-
sentes. Os valores variam entre R$ 
50 e R$ 1000 reais.

Uma pesquisa nacional mos-
trou que a maioria da população 
brasileira pensa em desembolsar 
entre R$ 100 e R$ 300, enquanto 
que uma parcela menor deve gas-
tar entre R$ 300 e R$ 600. Para 
uma minoria, alguns consumido-
res planejam fazer compras acima 
de R$ 600.

As lojas de rua continuam 
como canal preferido de compras 
dos consumidores. Os shopping 
centers aparecem em seguida e 
o comércio eletrônico ficou em 
terceiro, como preferência no mo-
mento da compra. Apesar de os 
centros de compras estarem re-
cuando na preferência dos brasi-
leiros, conforme mostrou o levan-
tamento, esses estabelecimentos 
têm como ponto atrativo as cam-
panhas promocionais com sor-
teios, considerando que 64% dos 
brasileiros optam por esse tipo de 
ação cujo prêmio é um produto de 
maior valor agregado.

No momento da compra, uma 
das principais dicas é para compa-
ração do valor dos produtos em 
algumas lojas. Se for comprar al-
gum item anunciado, vale também 
levar a propaganda comprovando 
a oferta no momento da compra. 
A técnica também é útil para ne-
gociar preços na concorrência.

Fábio Becker
Jornalista
26 anos

Natal magro: bento-gonçalvenses reclamam dos preços 
e vão gastar pouco em presentes no final do ano
Entrevistados relatam situação complicada impulsionada pela crise, e afirmam que gastos serão menores, na comparação com 2016

Não somente pra nós da co-
municação, como pra todo mun-
do, possivelmente é um dos pio-
res natais. Se fores ver, a própria 
taxa de desemprego nunca foi tão 
alta e o salário mínimo nunca va-
leu tão pouco. E ao mesmo tempo 
que aumentou um pouco do salá-
rio mínimo, aumentou gasolina, 
então aumenta tudo (risos). Para 
quem está desempregado como 
eu, há quatro meses, vou dar lem-
brancinha de R$ 1,99 e um cartão.

No ano passado foi um pou-
quinho melhor, tinha consegui-
do até gastar uns R$ 100 reais, e 
este ano gastei no máximo R$ 50 
reais. A expectativa é que o pró-
ximo ano seja o mais conturbado 
de todos. Talvez em 2019 melhore 
um pouco, mas no que se refere a 
economia, 2018 será o pior.

Salete Machado
Dona de casa
59 anos

Suelen Salvador
Escrevente
28 anos

Vou gastar mais ou menos R$ 
50 reais por pessoa, e tem seis 
pessoas para presentear, Vou gas-
tar em torno de R$ 300 reais mais 
ou menos. É um valor bem menor, 
comparando com  ano passado. 
Em 2016 gastei mais ou menos R$ 
200 reais por pessoa. Este ano en-
trou as prioridades, eu viajei bas-
tante, e isso fez com que sobrasse 
menos. Gastei bastante com ou-
tras coisas, além de que o valor 
das coisas está mais alto.

Meri Helen Souza
Dona de casa
39 anos
Eu gastei em torno de R$ 2 

mil reais em compras de Natal. A 
situação está mais controlada, em 
comparação com o ano passado. 
No último ano gastei mais com 
valor individual de presentes, que 
variam em torno de R$ 40 e R$ 50 
reais cada um. O problema é que 
subiu tudo, água, luz, mercado, e 
por outro lado, o salário não au-
mentou. Espero que o ano que 
vem seja melhor.

Odir Bortoli
Vigilante
54 anos

Vou gastar no máximo R$ 1 
mil reais. Os gastos deste ano se-
rão menores, comparando com o 
ano passado. A situação está regu-
lar, e no meu caso a situação até 
que está melhorando. Espero que 
2017 seja ainda melhor.  

Eni Fiderissi
54 anos
balconista

Pretendo gastar no máximo 
R$200 reais. O motivo é que neste 
ano vou presentear apenas as afi-
liadas que casaram.

Líria Buzato
Cuidadora
58 anos

Não sou muito fã de compras 
e prefiro economizar para ir para 
a praia.

Alana Vencato
Jornalista
25 anos

Devido a situação financeira 
que não está muito fácil, vou com-
prar presentes apenas para as pes-
soas mais próximas. Não quero 
gastar mais do que R$ 50 reais ao 
todo, já que estou desempregada 
desde abril.

Nilson Silveira Padeiro
42 anos
Devo gastar entre R$800 e 

R$1000. Acredito que as coisas 
melhorem no próximo ano, por-
que em 2016 foi bem ruim.

Neste ano vou gastar um pou-
co menos, comparando com o ano 
passado. Em 2016 gastei em tor-
no de R$ 300 reais, e nesse ano 
será um pouco menos, uns R$ 250 
reais. Vou dar presente pra minha 
mãe, meus sobrinhos e meus afi-
liados. Tem gente que pensa ainda 
em comprar em prestação, mas no 
ano que vem, como fica? Não vale 
a pena fazer isso muito. A tendên-
cia é que em 2018 a situação me-
lhore um pouco.

Evandro Ivernizzi
Frentista
35 anos
Este ano vou gastar no máxi-

mo uns R$ 1000 reais, um pouco 
menos do que gastei no último 
ano. A situação da crise piorou, 
mas é possível sobreviver, se man-
ter, digamos assim. Mesmo com a 
situação não tão boa, é tradicional 
presentearmos os filhos, sobri-
nhos, mas nada esbanjando.
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A noite de 14 de dezembro 
marcou o início oficial da conta-
gem regressiva para a 28ª edição 
daquele que é um dos mais emble-
máticos projetos encampados pelo 
CIC-BG: a ExpoBento, maior feira 
multissetorial do país, agendada 
para ocorrer de 07 a 17 de junho 
de 2018, nos pavilhões do Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves. 
Comandando os trabalhos desta 
edição, a entidade anunciou Leocir 
Glowacki como diretor geral da Ex-
poBento 2018.

“Temos aproximadamente seis 
meses de muito trabalho para dar 
conta de um enorme desafio: apre-
sentar uma ExpoBento surpreen-
dente, capaz de superar o sucesso 
absoluto desse ano. A inspiração 
para enfrentar essa missão é muito 
clara para todos nós: a ExpoBen-
to é uma feira que faz a diferença 
para Bento Gonçalves, contribuin-
do para o desenvolvimento econô-
mico da cidade e região por meio 
da geração de empregos, renda e, 
principalmente, criação de opor-
tunidades para as famílias fortale-
cerem seus negócios, para as em-
presas ampliarem seus contatos, 
conquistarem novos mercados”, 
pontuou.

Continuando os preparativos 
e trabalhos de organização, a dire-
toria está focada em duas frentes 
prioritárias de ação: comerciali-
zação de espaços de exposição e 
captação de recursos junto a patro-

Leocir Glowacki comandará a ExpoBento 2018
cinadores e apoiadores.

A ExpoBento 2018 ocorrerá 
de 07 a 17 de junho, no Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves.

Glowacki representará feira que acontecerá de 07 a 17 de julho de 2018



Jornal Gazeta - terça-feira, 19 de Dezembro de 2017geral06

O empresário Elton Gialdi as-
sumiu a presidência do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves na noite de quinta-
-feira (14), ocasião em que também 
aconteceu a entrega do Mérito Em-
presarial de Bento Gonçalves 2017. 
A solenidade aconteceu na nova 

Elton Gialdi assume CIC-BG em noite de premiação, com         o compromisso de criar oportunidades
Empresário sucede Laudir Piccoli, que segue como presidente do Conselho Superior da entidade

sede da entidade, prestigiada por 
mais de 250 pessoas.

Segundo Gialdi, sua diretoria vai 
trabalhar pela criação de oportuni-
dades de negócios, de parcerias, de 
relacionamento e de qualificação. 
“Assumo com o desafio de tornar a 
entidade ainda mais forte e atrativa, 

capaz de agregar novos associados. 
Para tanto, temos o compromisso de 
fazer um exercício intenso de gestão, 
inovação e criatividade, encontrando 
formas de efetivamente contribuir 
para o desenvolvimento das indús-
trias, do comércio e dos prestadores 
de serviço de Bento Gonçalves. Acre-

dito que as oportunidades não sur-
gem ao acaso. Somos nós quem as 
criamos”, discursou.  

Comprometido em dar continui-
dade e avançar no trabalho de união 
e integração que o CIC-BG vem pro-
tagonizando com as demais entida-
des, aposta no associativismo para 
viabilizar importantes conquistas. 
“Precisamos de parceiros, seja no 
poder Público, na iniciativa privada 
ou no meio institucional. As alian-
ças construtivas são as melhores 
estratégias para consolidarmos nos-
sos objetivos. Isso porque jamais os 
interesses individuais podem se so-
brepor aos coletivos, especialmente 
quando assumimos o compromisso 

público de representar com ética, 
honestidade e transparência aqueles 
que nos honraram com sua confian-
ça”, declarou.

Elton Gialdi
O novo presidente do CIC é 

proprietário da Mérica Transportes 
e Logística, empresa com dez anos 
de tradição no setor de transportes. 
Ele acumula vivências institucionais a 
partir de experiências como diretor 
de Comunicação e Marketing do CIC 
gestão (2016/2017), Presidente da 
Fundação Consepro desde janeiro de 
2017 e vice-presidente da CICS Serra. 
Sua eleição ocorreu em assembleia 
realizada no dia 1º de dezembro.

Presidentes de gestões anteriores do CIC-BG prestigiaram o evento
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Elton Gialdi assume CIC-BG em noite de premiação, com         o compromisso de criar oportunidades

Presidente: Elton Paulo Gialdi
1º Vice-presidente para Assuntos 
da Indústria: Vitor Agostini
2º Vice-presidente para Assuntos 
da Indústria: Adriano Ferronato
1º Vice-Presidente para Assuntos 
de Comércio: Edgar Brandelli
2ª Vice-Presidente para Assuntos 
de Comércio: Maiara Poletto
1° Vice-Presidente para Assuntos 
de Prestação de Serviços: Rogério 
Capoani
2° Vice-Presidente para Assuntos 
de Prestação de Serviços: César 
Anderle
1ª Diretora Secretária: Bruna Cenci
2º Diretor Secretário: Gianfranco 
Bellé
1º Diretora Tesoureira: Jussara Ca-
nabarro
2º Diretora Tesoureira: Aline Pari-
sotto

Diretoria Executiva do
CIC-BG 2018/2019

Diretores
Gestão e inovação: Willian Rizzi
Vitivinícola: Magda Brandelli
Construção civil: Andrey Arcari
Comunicação e marketing:  Adelgi-
des Stefenon
Assuntos internacionais: Bruno Be-
nini
Turismo, cultura e gastronomia: Gil-
berto Durante 
Social e relacionamento c/ associa-
dos: Flávia Gallon Anceski
Infraestrutura, urbanismo e logísti-
ca: Leonardo Boaro
Tecnologia: Leocir Glowacki
Jurídico: Gabriel Luchese
Comercialização: José Carlos Zor-
téa 
Projeto Viva Bento: Leticia Zanesco
Pequenas Empresas: Juliano Friz-
zo
Diretora Executiva: Caroline Basso

Diretor Geral: Leocir Glowacki
Diretor de Projetos: Gianfranco Belle
Diretor de Eventos: Rogerio Capoani
Diretor de Marketing: Juliano Frizzo
Diretor Jurídico: Gabriel Luchesi

Diretoria da ExpoBento 2018
Diretora Industrial: Letícia Zanesco
Comercialização: José Zortéa
Serviços/Alimentação: Leonardo Boaro
Diretora Financeira: Caroline Basso

Laudir Piccoli deixa cargo 
consagrado como
liderança

Gialdi sucede Laudir Miguel Pic-
coli na presidência do CIC-BG, que 
deixa o cargo para assumir a condi-
ção de presidente do Conselho Su-
perior da entidade pelos próximos 
dois anos. Ele encerra seu ciclo de 
comando deixando um legado de 
união, integração e diálogo.

“Coloco-me diante da comu-
nidade com a sensação de dever 
cumprido. Trabalhamos duro e po-
demos olhar para trás com orgulho 
daquilo que fizemos e ajudamos a 
construir. Nós cumprimos nossa 
missão. Tenho certeza que minha 
diretoria ajudou a construir uma 
sociedade melhor para nós e um 
futuro melhor para as próximas ge-
rações”, avaliou.

“Finalizo minha gestão com um 
dos maiores aprendizados que tive 
nessa jornada: quando agimos jun-
tos temos o poder de transformar a 
realidade”, concluiu.

Mérito Empresarial
valoriza empreendedorismo

Os empresários que foram expo-
ente de empreendedorismo, desta-
cando-se em seus segmentos de atua-
ção nos últimos dois anos, receberam 
o merecido reconhecimento durante 

a entrega do Mérito Empresarial de 
Bento Gonçalves 2017. A premiação 
revela os nomes mais lembrados pe-
los associados do CIC-BG, que, por 

meio do voto, elegem os contempla-
dos. Nesta edição, o troféu Mérito 
Empresarial – categoria Indústria foi 
conferido ao empresário Carlos Ber-
tuol, diretor da Meber Metais. Já no 

segmento Comércio, a outorga coube 
a Daniel Ferrari, da BG Ferramentas. 
Na categoria Serviços, o agraciado foi 
Valdomiro Cruzeta, da empresa Bento 
Refeições.
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Antoni Gabriel de Lima Giaco-
melli, filho de Adriano Giacomelli e 
Ariane Jurema de Lima, nascido em  
02/12/2017, falecido em 11/12/2017 
Bento Gonçalves, Solteiro 

Deocesar João Secco, pedrei-
ro, filho de Derci Domingos Secco 
e Maria Dominga Zanuzo Secco, 
nascido em  23/10/1970, falceido 
em 10/12/2017, natural de  Putin-
ga, morador de Bento Gonçalves, 
Solteiro 

Vanderlí Alonço dos Reis, pe-
dreiro, filho de Vilma Celestina Alon-
ço dos Reis, nascido em  25/09/1977, 
falecido em 10/12/2017, natural de  
Alpestre, morador de  Bento Gon-
çalves, Solteiro 

José Henrique Paim da Cruz, 
filho de Zelmar Antônio da Cruz 
e Balquiria da Silva Paim, nasci-

Óbitos

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE BENTO GONÇALVES

EDITAIS DE CASAMENTO

Faço saber que se habilitaram para casar neste Serviço de registros:

Edital nº 19497: GENOIR ANTÔNIO GIRELLI, solteiro, industriário, na-
tural de Anta Gorda-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
NELSA LORETE FLORES, solteira, do lar, natural de David Canabarro-
RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 

será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19499: RENAN SERAFINI, solteiro, gerente comercial, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e ANGÉLICA RAVANELLO, solteira, auxiliar administrativo, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 

Regime de bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 19500: VANDERSON MELO DA CRUZ, solteiro, estofador, natu-
ral de Santo Antônio das Missões-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e DIANA CELI ANDREATTA, solteira, vendedora, natural de 
Braga-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, 19 de dezembro de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

O período de final de ano é de 
festas, mas também, para alguns, é 
de decisão. Jovens que buscam uma 
profissão jogam todas as fichas nas 
principais universidades do Estado, 
entre elas a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). Amanda 
Sandrin, de 17 anos, concluiu o En-
sino Médio este ano, e já lida com 
a pressão de conseguir uma boa co-
locação nos vestibulares. Ela é per-
sistente e sonha alto. Foi justamente 
no último ano do Ensino Médio que 
Amanda decidiu em cursar Odonto-
logia.

“Até o momento, realizei três 
vestibulares (ULBRA, UCS e PUCRS), 
tendo sido aprovada em todos. Ago-
ra, o foco é a prova da UFRGS, con-
siderada a mais difícil entre os con-
cursos do RS, devido ao fato de ser 
extensa e de, muitas vezes, exigir 
conhecimentos detalhados e apro-
fundados acerca dos conteúdos”, 
conta.

Amanda, mesmo sendo apro-
vada em três universidades parti-
culares, não esconde a ansiedade 
em realizar a prova da UFRGS.  A 
estudante, no entanto, admite que 
o nervosismo deve ser o principal 
obstáculo no sonho de conseguir a 
tão sonhada vaga numa das melho-
res universidades do país.

“Para ser sincera, apesar de es-
tar me preparando, tanto em casa 
quanto no cursinho, não tenho gran-
des expectativas, pois sei que é um 
exame trabalhoso e que as vagas são 
muito concorridas. Outro fator que 
pode me prejudicar é a ansiedade e 
o nervosismo, os quais me acompa-
nharam nos outros vestibulares tam-
bém”, admite. Mas, ainda segundo 
Amanda, que esbanja determinação, 
o esforço já está resultando em re-
sultados positivos para a vida. “Eu 
darei o meu melhor e, independente 
do resultado, começarei 2018 sen-
do uma pessoa mais determinada e 
com mais coragem para enfrentar os 
desafios que estão por vir”, afirma.

Estudantes relatam ansiedade e expectativa para vestibular da UFRGS
O exame ocorre entre os dias 7 e 10 de janeiro de 2018, nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí

O sonho da aprovação numa 
universidade federal acompanha 
também a jovem Sabrina Postal, de 
apenas 17 anos. Assim como Aman-
da, ela também já realizou três ves-
tibulares, sendo aprovada em todos, 
dentre eles a UCS, em que conquis-
tou o 1º lugar.

“Minhas expectativas para o 
vestibular da UFRGS são altas, e 
quero muito conseguir a aprovação. 
Infelizmente, com o corte de vagas 
pelo Estado, o meu curso tem ape-
nas 14 vagas para ampla concorrên-
cia pelo vestibular e seis vagas para 
ampla concorrência pelo SISU”, ex-
plica. Mesmo com as dificuldades e 
com grande concorrência, Sabrina 
está confiante pela aprovação.

“O vestibular da UFRGS tem a 
fama de ser difícil, e não é à toa. 
Ele é dividido em quatro dias, e o 
primeiro deles é com certeza o mais 
esperado, que insere a prova de 
redação. Espero que seja um tema 
pessoal, assim como o anterior”, 
acrescenta. 

As dicas para os
vestibulandos  

Para a experiente professora 
de cursinho pré-vestibular, Karine 
Amaral, um dos pontos mais im-
portantes é que os alunos realizem 
a prova sem pressa. “Parece clichê, 
mas a maior dica que posso dar é a 
calma. Fora isso, é necessário que 
o aluno atente para as questões, 
evitando confusões e os chamados 
“pega ratões”. No dia da redação, o 
vestibulando deve iniciar pelo tex-
to. Após uma leitura minuciosa do 
tema, organizar as ideias e planejar 
o texto. Terminada a redação, passa-
da a limpo, pode passar para a prova 
de Português”, indica. 

 
Estude de segunda a
sábado

O estudante que consegue 
manter uma rotina de estudos de 

segunda a sexta, deve aproveitar 
o sábado para revisar o conteúdo 
visto durante a semana. O domingo 
deve ser de descanso. Já para aque-
les que trabalham e fazem cursinho 
a noite, ou vão à escola pela manhã 
e ao cursinho à tarde, deve aprovei-
tar o final de semana para estudar a 
matéria que teve durante a semana 
no curso pré-vestibular.

Não deixe de fazer
redações

Tente escrever uma redação por 
semana. Se o estudante não está na 
escola ou cursinho, peça para um 
amigo ou familiar ler o texto, para 
apontar possíveis erros e acertos.

Mantenha uma atividade 
física regular

É importante que o vestibulan-
do separe uma hora do seu dia, de 
duas a três vezes por semana, para 
exercícios físicos. É aconselhável 
que o estudante mantenha a cabeça 
voltada 100% para os estudos. Deixe 
de fazer algumas atividades extras, 
como ballet ou música. Só mante-
nha, regularmente, uma atividade 
física.

Antes da prova
Não vale a pena estudar na vés-

pera do exame. Você acaba dando 
ao corpo um sinal de que não está 
preparado o suficiente, gerando ain-
da mais ansiedade.

Por isso, confie no seu desem-
penho durante o ano. Agora é hora 
de relaxar. Convide seus amigos 
para assistir a um filme em casa ou 
passe um tempo com a sua família. 
Tente se esquecer da prova – por 
mais difícil que isso seja – pelo me-
nos por alguns momentos.

Na hora da prova
Não pense sobre os seus con-

correntes. A ansiedade pode aumen-
tar quando os estudantes começam 

a sair antes de você da sala, mas não 
se preocupe. Quando isso aconte-
cer, pense: “estou aproveitando meu 
tempo melhor do que eles” e conti-
nue sua prova. Afinal, ninguém está 
disputando corrida.

Deixe as questões mais difíceis 
para o fim. É preciso saber gerenciar 
o tempo para não ser pego de sur-
presa no final. Caso o tempo esteja 
acabando, pelo menos você já ga-
rantiu as questões mais fáceis. Além 
disso, o estresse de ficar pensando 
muito em apenas uma pergunta 
pode atrapalhar você.

Está em dúvida entre duas al-
ternativas? Pare e responda a essa 
questão depois para você ter tempo 
de pensar melhor na resposta. A an-
siedade pode atrapalhar o seu julga-
mento na hora.

A prova da UFRGS
A UFRGS divulgou no último dia 

12, os locais de prova do Concurso 
Vestibular 2018. A consulta deve ser 
realizada individualmente pelo Por-
tal do Candidato. O exame ocorre 
entre os dias 7 e 10 de janeiro de 
2018, nas cidades de Porto Alegre, 
Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí. 

Serão aplicadas provas de Física, Li-
teratura, Língua Estrangeira, Língua 
Portuguesa, Redação, Biologia, Quí-
mica, Geografia, História e Matemá-
tica.

Neste ano, a Coperse registrou 
32.436 inscrições para 4.017 va-
gas distribuídas entre 91 cursos de 
graduação.  A oferta corresponde a 
70% do provimento total de 2018. 
Os 30% restantes são destinados ao 
Sistema de Seleção Unificada (SiSU), 
que utiliza a nota do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).

Ações Afirmativas – O progra-
ma de Ações Afirmativas da UFRGS 
reserva 50% das vagas em todos os 
cursos para estudantes oriundos de 
escolas públicas, de acordo com au-
todeclaração étnico-racial e faixa de 
renda (conforme edital).

Pessoas com deficiência – 2018 
será o primeiro ano com ingresso de 
estudantes por meio da reserva de 
vagas para pessoas com deficiência. 
As oportunidades são destinadas a 
candidatos com deficiência física, 
auditiva, visual, intelectual, trans-
torno do espectro autista ou com 
deficiência múltipla, de acordo com 
a legislação vigente.

do em  26/10/2017, falecido em 
12/12/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Solteiro

Valter Benvenutti, comercian-
te aposentado, filho de Angelo 
Benvenutti e Carolina Perin, nas-
cido em  28/11/1943, falecido em  
13/12/2017, Bento Gonçalves, Ca-
sado

Josefina Menoncin Menegotto 
agricultora aposentada, filha de Da-
vide Menoncin e Germânia Trivilin 
Menoncin, nascida em  07/05/1940, 
falecida em 14/12/2017, moradorad 
de Bento Gonçalves, Viúva 

Jorge Luiz Ferretti, publicitário 
aposentado, filho de Arnaldo Fer-
retti e Olga Eugenia Compagnoni 
Ferretti, nascido em  21/04/1936, 
falecido em  15/12/2017, natural de  
Caxias do Sul, morador de  Bento 

Gonçalves, Casado

Adilar de Oliveira, porteiro, 
filho de Valdemar de Oliveira e 
Alcida Lourdes F. de Oliveira, nas-
cido em  23/12/1975, falecido em 
15/12/2017, natural de  Farroupi-
lha, Bento Gonçalves Solteiro 

Oliva Riboldi Roso, do lar apo-
sentada, filha de João Riboldi e Sa-
bina Scuro, nascida em 29/03/1920, 
falecida em  17/12/2017, natural de 
Montauri, moradora de Bento Gon-
çalves, Viúva 

Adriana Aparecida Brum-
melhaus de Oliveira, do lar,  filha 
de Renato Brummelhaus e Lore-
na Lourdes Brummelhaus, nas-
cida em 18/07/1974, falecida em 
17/12/2017, mnatural de  Santa 
Rosa, moradora de Bento Gonçal-
ves Divorciada

Bento Gonçalves é uma das cidades que aplicam a prova da UFRGS
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O ano de 2018 iniciará otimis-
ta para a indústria metalomecânica, 
segundo o presidente do Sindicato 
das Indústrias Metalúrgicas, Mecâ-
nicas e de Material Elétrico de Ben-
to Gonçalves (SIMMME), Juarez Piva.

Até novembro, o faturamento 
no setor cresceu 16,8% em relação 
a 2016. “Vamos entrar o ano mais 
estabilizados do que entramos em 
2017. As empresas já têm encomen-
das. O pessoal está mais otimista”, 
registra. De acordo com Piva, caso a 
política nacional não apresente tur-
bulências, o próximo ano será “mui-
to melhor” que 2016 e 2017. “Com 
isso, deve haver também a retoma-
da gradativa de empregos”, relata. A 
afirmação do presidente vai de en-
contro com dados sobre os postos 
de trabalho fechados neste ano, que 
representam uma queda de 23%.

Na avaliação de Piva, as expor-
tações continuam em alta no seg-
mento. “Elas estão muito boas e se 
mantendo num patamar de 12%”, 
comemora.

Indústria metalmecânica apresenta 
crescimento de 17% e prevê
melhora em 2018
Segundo o presidente do SIMMME, Juarez Piva, o próximo ano deverá 
ter retomada de empregos

Juarez Piva, president
 do SIMMME
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Fiz questão de assistir a reportagem 
do fantástico dos últimos domingos sobre 
dores na coluna . Um dos motivos é que 
sempre admirei demais o trabalho do mé-
dico Drauzio Varela , até por já ter lido que 
ele leva um estilo de vida saudável e prati-
ca atividade física de forma regular . Porém 
como o esperado a decepção prevaleceu . 

Reportagem superficial , rasa e ca-
rente de informações importantíssimas 
pra quem sofre de dores como esta. Pou-
co se falou sobre o tratamento realmente 
eficaz , pouco se mostrou que a mudança 
de estilo de vida é o principal alicerce da 
cura . Fisioterapeutas aparecendo como 
meros coadjuvantes e os escolhidos para 
a reportagem sem demonstração nenhuma 
de conhecimento necessário . Quando que 
na verdade são eles os protagonistas dessa 
melhora . Quando se falou de forma “ rasa” 
em atividade física em nenhum momento 
foi consultado um educador físico especia-
lizado nem mostrado como funciona um 
programa de reabilitação específico nesse 
caso . 

Muito mais me doeu e como doeu o 
fato de nem sequer mencionarem a Quiro-
praxia no tratamento dessas dores . Não 
deveria me surpreender pois trata-se de 
MERCADO ... simplesmente questões mer-

Dores na coluna: notas
sobre a reportagem
do fantástico 

cadológicas de cunho cirúrgico onde além 
de médicos , grandes empresas lucram 
com os procedimentos . 

No dia a dia da clinica nos deparamos 
com diversos pacientes que realizaram 
procedimentos cirúrgicos na coluna , na 
sua maioria as famosas “ artrodeses” . Pa-
cientes Ainda com dores fortes , limitações 
grande de movimento é diversos outros 
problema ocasionados pelo procedimento 
. Enfim , não sou completamente contrária 
à cirurgias desde que essas sejam realmen-
te necessárias e com prescrição imediata 
de fisioterapia . 

Enfim , a culpa é da Globo ? 
Acho que não , caros colegas . Usem 

momentos como esse para reflexão . Re-
flexão sobre qual papel queremos ocupar 
nesse contexto todo ? Estamos nos espe-
cializando suficientemente pra atender 
essa demanda ? Qual nosso diálogo com 
os médicos ortopedistas ? 

Enfim, qual tem sido a nossa postura 
? Eu sinceramente não cansei de bater de 
frente ( heheh) e não vou cansar , me con-
sidero preparada e em constante formação 
pra receber meus pacientes e orienta-los 
da melhor forma possível . Pra mim a ci-
rurgia se configura na última das últimas 
alternativas e ainda com ressalvas.

Aline Rodrigues 

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

A venda de medicamentos usa-
dos no tratamento de doenças car-
diovasculares liderou o ranking da 
indústria farmacêutica no Brasil, em 
2016, segundo a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). No total, 
foram 694 milhões de embalagens 
comercializadas, o que correspondeu 
a 15,3% dos produtos distribuídos 
pelos fabricantes. O faturamento che-
gou a R$ 5,7 bilhões, ou 9% do volu-
me de vendas registrado, que totali-
zou R$ 63,5 bilhões no ano passado. 
Essa classe de produtos trata diversos 
problemas de saúde relacionados ao 
sistema circulatório, que podem ser 
provocados por colesterol alto, hiper-
tensão, diabetes, estresse e ausência 
de hábitos saudáveis, entre outros.

O grupo de medicamentos des-
tinados ao tratamento de doenças 
do sistema nervoso central ficou em 
segundo lugar, em termos de quan-
tidade comercializada. Foram 649,8 
milhões (14,4%) de embalagens distri-
buídas. Quanto ao faturamento, este 
foi o maior da indústria farmacêutica 
em 2016, chegando a R$ 9,2 bilhões, 
ou 14,6% do total. 

Além dessas classes de produtos, 
a Anvisa destaca a forte participação 
da comercialização pela indústria de 
medicamentos para tratamento de 
doenças do aparelho digestivo e me-
tabolismo, com 603,4 milhões (13,3%) 

Medicamento para o coração está entre os 
mais vendidos no país
Anvisa divulga dados sobre a quantidade de produtos comercializados 
pela indústria farmacêutica em 2016

Foram 694 milhões de embalagens comercializadas em 2016

embalagens vendidas pelos fabrican-
tes no ano de 2016, com faturamento 
de R$ 8,2 bilhões (13%).

Os medicamentos para tratar 
os vários tipos de cânceres, embora 
tenham menor participação em ter-
mos de quantidade distribuída (40,9 
milhões de embalagens), represen-
tam um dos maiores faturamentos 
da indústria farmacêutica, com R$ 
8,3 bilhões em vendas, o que cor-
respondeu a 13,2% do total. Tal dado 
ressalta o elevado preço médio des-
ses produtos.

Câncer e hepatite C
A Anvisa informa também sobre 

os princípios ativos presentes nos 
medicamentos. O principal deles é 

o trastuzumabe, utilizado no trata-
mento de pacientes com câncer de 
mama em fase inicial e metastática. 
De acordo com o Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), este é o tipo de neo-
plasia mais comum entre as mulheres 
no mundo e no Brasil, depois do de 
pele não melanoma. Para 2016, foi es-
timada a ocorrência de 57.960 novos 
casos da doença no Brasil.

Outro destaque foi o sofosbuvir, 
usado no tratamento de hepatite C 
crônica e que obteve aprovação para 
sua comercialização em 2015. Mesmo 
tendo sido introduzido recentemen-
te, esse princípio ativo já é o segundo 
com maior faturamento da indústria 
farmacêutica. Em terceiro, está a imu-
nização contra a gripe.

Até 650 mil pessoas morrem anu-
almente por doenças respiratórias re-
lacionadas à gripe, segundo estimati-
va divulgada na quinta-feira (14),  pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
a partir de levantamento do Centro 
para o Controle e Prevenção de Do-
enças dos Estados Unidos (US-CDC, 
na sigla em inglês). O número é maior 
do que o último estudo, divulgado há 
dez anos, que indicou até 500 mil óbi-
tos anuais.

Doenças relacionadas à gripe provocam 
até 650 mil mortes por ano no mundo

A maioria das mortes ligadas à 
gripe ocorre nas regiões mais pobres 
do globo. A África Subsariana, o Leste 
do Mediterrâneo e o Sudeste Asiático 
são as áreas com maior risco de óbi-
tos em consequência dessas enfermi-
dades. As nações em desenvolvimen-
to são responsáveis por quase todas 
as perdas de crianças com até 5 anos 
por essa causa.

Na análise por faixa etária, a 
maior ocorrência do problema está 

entre pessoas com mais de 75 anos, 
com taxa de 223 mortes a cada 
100.000 indivíduos. No grupo entre 
64 e 75 anos, o índice cai para até 44 
óbitos a cada 100.000 indivíduos, e 
para homens e mulheres com idade 
abaixo de 64 anos, a taxa de mortes 
é de 6,4 a cada 100.000 habitantes.

Segundo os autores do estudo 
original usado como base para a di-
vulgação da OMS, levantamentos an-
teriores subestimaram o problema e 
as causas do índice devem ser melhor 
investigadas por autoridades de saú-
de e pesquisadores, incluindo causas 
não relacionadas à respiração.

Brasil
O Ministério da Saúde registrou 

2.629 casos de gripe ao longo do 
ano, com 487 mortes. Em 2016, ano 
em que houve uma ocorrência muito 
grande do vírus H1N1, foram 12.174 
casos e 2.220 mortes. Em 2015 e 
2014, os números foram mais baixos 
do que os registrados até agora em 
2017, com 1.089 casos e 175 óbitos 
e 1.794 casos e 326 falecimentos, res-
pectivamente.

Número foi maior que no último estudo, realizado há dez anos, quando apontou 500 
mil mortes
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O Plenário do Senado aprovou 
na última terça-feira (5) o projeto de 
decreto legislativo (PDS 42/2015) que 
assegura o acesso de mulheres entre 
40 e 49 anos ao exame de mamografia 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O 
texto, da deputada Carmen Zanotto 

Senado derruba portaria que limitava realização 
de mamografias

(PPS-SC), e relatoria da senadora Ana 
Amélia (Progressistas-RS), torna sem 
efeito uma portaria do Ministério da 
Saúde.

De acordo com uma lei de 2008, 
a realização de mamografia para o ras-
treamento de câncer era devida para 

todas as mulheres a partir de 40 anos. 
No entanto, a portaria mudou a fon-
te de recursos para a realização dos 
exames, de acordo com duas faixas 
etárias. Mulheres entre 50 e 69 anos 
teriam as mamografias pagas pelo 
Fundo de Ações Estratégicas e Com-
pensação (Faec). Por esse sistema, o 
governo federal remunera diretamen-
te cada procedimento realizado, o que 
oferece mais garantia para a paciente 
que procura o SUS em busca de aten-
dimento.

De acordo com a portaria, as mu-
lheres com menos de 49 anos teriam 
os exames pagos até o limite desti-
nado ao financiamento de procedi-
mentos de média e alta complexidade 
ambulatorial e hospitalar (MAC). Nesse 
caso, os recursos seriam repassados 
mensalmente aos gestores municipais 
para o custeio dos procedimentos. 
Assim, as secretarias municipais de 
saúde teriam de arcar com o custo das 
mamografias em mulheres com idade 
entre 40 e 49 anos, sem receberem 
recursos adicionais para o custeio do 
exame.Lei de 2008 já dava este direito, mas foi alterada por portaria do Ministério da Saúde

Um estudo do King’s College, 
de Londres, analisou 955 pacientes 
com o objetivo de desenvolver um 
medicamento, batizado de erenuma-
be, que tem como objetivo controlar 
as crises de enxaqueca. As vantagens 
do remédio é apresentar poucos 
efeitos colaterais. 

Aplicado via injeção, ele cortou 
pela metade as crises de enxaquecas 
nos voluntários, que tinham  média 
de oito crises de enxaqueca por 
mês. Dois terços dos participantes 
tomaram injeções mensais do medi-
camento, enquanto o restante ficou 
no placebo. Quatro meses depois, 

Estudo analisa novo
medicamento contra enxaqueca

o grupo que levou as picadas com a 
nova molécula viu a ocorrência das 
crises cair para menos de quatro a 
cada 30 dias. Além disso, o impacto 
dessas ocorrências na qualidade de 
vida diminuiu significativamente, o 
que sugere uma menor intensidade.

O fármaco do trabalho britâni-
co, pertencente ao laboratório No-
vartis, é um anticorpo monoclonal 
sintetizado em laboratório. Estima-
-se que tais medicamentos cheguem 
ao público em cerca de um ano e 
meio, no formato de injeções men-
sais, com valor e indicação ainda a 
serem definidos.

A Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte concedeu uma liminar que proíbe 
dentistas a aplicarem botox e preenche-
dores faciais para fins estéticos. A de-
cisão, foi assinada na sexta-feira (15) e 
atendeu a um pedido cautelar feito pela 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plásti-
ca (SBPC) contra o Conselho Federal de 
Odontologia (CFO).

Na ação, a SBPC alegou que o uso 
da toxina botulínica (botox) e do ácido 
hialurônico para procedimentos estéti-
cos invasivos na face extrapola a área de 
atuação dos dentistas, por tratar-se de 
atribuição dos profissionais formados em 
medicina. Além disso, a conduta coloca 
os pacientes em risco, segundo a enti-
dade.

Ao decidir a questão, a juíza Moniky 
Mayara Costa Fonseca, da 5ª Vara Fede-
ral em Natal, concordou com os argu-
mentos e decidiu suspender a Resolução 
176/2016, do CFO, que permitiu os proce-
dimentos estéticos. A magistrada enten-
deu que a norma invade os limites legais 
da área de atuação dos médicos, mesmo 
advertindo os dentistas de que os proce-

Justiça proíbe dentistas de aplicar botox em pacientes

dimentos devem ser realizados dentro da 
área anatômica de sua especialidade.

“A regulamentação infralegal impug-
nada, ao possibilitar aos profissionais de 
odontologia, cuja formação não visa à re-
alização de atos médicos, o exercício dos 
atos privativos dessa categoria profissio-

nal, põe em risco a saúde da população”, 
decidiu a juíza.

Com a decisão, as substâncias pode-
rão continuar sendo utilizadas pelos pro-
fissionais, mas somente para tratamentos 
odontológicos. Cabe recurso contra a 
decisão.

Substâncias só poderão ser utilizadas pelos profissionais em tratamentos odontológicos

As festas de final de ano nem sem-
pre representam somente alegrias... 
para alguns, o Natal e Ano novo são si-
nônimos de tristeza, frustração, etc., já 
que são momentos em que certas situa-
ções mais difíceis podem acabar sendo 
revividas, como por exemplo, conflitos 
familiares, lembranças doloridas dessa 
mesma época no passado, solidão e 
até mesmo decepção consigo mesmo 
pelo não cumprimento das promessas 
feitas no início do ano que se passou. 
O problema não está em reviver essas 
situações mais doloridas, nem em fazer 
uma “autoanálise” daquilo que foi pro-
metido versus o que foi cumprido ou 
não. A grande questão é quando tudo 
isso se repete, ano após ano, da mesma 
forma, e a falta de ações que possam 
auxiliar na tomada de consciência e 
consequente mudança. 

Ficar na espera e depositar para o 
ano novo e para o amanhã a responsa-
bilidade de mudanças é pouco ou nada 
eficaz, bem como ficar somente se 
torturando pelas insatisfações consigo 
mesmo e com os outros. Afinal, as mu-
danças somente podem ser iniciadas e 
realizadas primeiramente pelo movi-
mento do próprio sujeito.  Em tempos 

Afinal, existe
“Depressão
de fim de
ano”?

de exaltação da felicidade, que acaba 
aparecendo como “item de série obri-
gatório”, ouso dizer que essa tristeza 
de final de ano- quando pontual- não 
é de todo o mal, já que proporciona ao 
sujeito revisitar as suas questões, e as-
sim identificar pontos a serem revistos 
e melhorados.

Nesse momento, como você avalia 
cada área da sua vida: pessoal, amoro-
sa, de saúde, familiar e profissional? 
Existem muitas repetições nas dificul-
dades dessas áreas? Se sim, você deve 
ficar atento, pois isso significa que, 
de alguma forma, você segue fazendo 
as mesmas escolhas (amorosas, de re-
lacionamento interpessoal, cuidados 
pessoais ou falta de, profissionais, etc.) 
e consequentemente tendo os mesmos 
resultados de pouca ou nenhuma satis-
fação.

Como diz a célebre frase de C.G. 
Jung “Até você se tornar consciente, o 
inconsciente irá dirigir sua vida e você 
vai chama-lo de destino”, a psicotera-
pia propõe-se justamente e também a 
isso, a partir do descortinamento do 
inconsciente, refletindo assim e direta-
mente na sua responsabilidade perante 
as escolhas.

Letícia Simioni Schossler

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

Dormir mal traz consequências ao 
organismo. Ganho de peso, diabetes e 
o risco de doenças cardíacas são exem-
plos.  Os endocrinologistas alertam que 
dormir é tão importante quanto comer 
bem e praticar atividade física, já os psi-
quiatras são unânimes em orientar para 
sofrer menos na hora em que o desper-
tador toca.

Como não fomos feitos para voar, 

Dormir é tão importante para a saúde 
quanto comer bem e praticar exercícios

respirar embaixo d’água e nem para fi-
carmos acordados à noite, a saúde co-
bra um preço por isso. Mesmo assim, 
horas de sono são sacrificadas todos os 
dias, o brasileiro é o povo que dorme 
mais tarde e acorda mais cedo.

Rituais para dormir bem
Estudos mostram que protelar a 

hora de dormir também é uma causa de 

pouco sono. Isto significa que, muitas 
vezes, não é o trabalho, o estudo ou o 
filho que atrasam o sono, mas distra-
ções de que gostamos, como livros, re-
vistas ou eletrônicos. 

Anote em um papel o que te pre-
ocupa. E esqueça essa preocupação. 
Scaneie o corpo mentalmente, concen-
trando em cada parte, e projete men-
talmente imagens relaxantes. Pensar 
em carneirinhos e cachoeiras também 
ajuda.

E o mais importante: investir num 
bom colchão, já que você passa 1/3 da 
sua vida deitado. O colchão Inteligente 
deve ser adequando ao seu peso, altura 
e principalmente a largura de seus om-
bros e quadris, pois alia a tecnologia 
que define a densidade da espuma para 
a necessidade cada parte de seu corpo.

Com um corpo revigorado pelo 
bom sono você recupera e previne uma 
série de doenças. Rua Gen. Vitórino, 11 
- São Francisco │ (54) 3453-8047
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O destaque da LNF 2017 ves-
tirá a camisa da Associação Carlos 
Barbosa de Futsal (ACBF) a partir do 
ano que vem. O ala/pivô Valdin foi 
finalista da competição nacional e 
fundamental na conquista da Liga 
Gaúcha pela Assoeva.

João Batista do Nascimento 
Carvalho, o Valdin, de 38 anos, vive 
um dos grandes momentos de sua 
carreira. Na última temporada, o 
atleta marcou 8 gols na LNF e 12 na 
Liga Gaúcha. “Se esse não é o me-
lhor momento da minha carreira, é 
um dos melhores. Destaque na LNF, 
título da Liga Gaúcha, que é um títu-
lo inédito na minha carreira. Espero 
conquistar outros com a camisa da 
ACBF”.

Valdin passou por grandes 
equipes na carreira como o Jaraguá, 
Joinville, Santos e Corinthians e 
garante para 2018 o mesmo empe-
nho. “O Valdin que vai para a ACBF 
é o mesmo de sempre, não muda 
nada. Vou com a mesma seriedade 
que tive em outras equipes que já 
passei e agora não será diferente. 
Vou honrar a camisa da ACBF e vou 
me doar ao máximo”.

O atleta se apresenta junto com 
o restante do elenco no dia 16 de 
janeiro, no Centro Municipal de 
Eventos, em Carlos Barbosa.

Outras contratações 
A ACBF segue se reforçando 

ACBF contrata novo pivô
Valdin, de 38 anos chega em janeiro para
integrar o grupo da ACBF

Valdin, de 38 anos chega em janeiro para integrar o grupo da ACBF

O clube acertou as contratações do ala Felipe, que estava no Tubarão, e Piter, que 
atuava no futsal paulista

para a próxima temporada. O clube 
acertou as contratações do ala Feli-
pe, que estava no Tubarão, e Piter, 
que atuava no futsal paulista.

Felipe, de 31 anos, tem passa-
gens pela Intelli, Concórdia e Join-
ville. Tem no currículo títulos como 
a Superliga, Campeonato Catarinen-
se e Copa Paulista. Nessa nova fase 
da carreira, o atleta não esconde o 
desejo de atuar com a camisa laran-
ja. “Estou muito feliz e motivado. O 
sonho de todo o jogador é poder 
vestir a camisa da ACBF um dia. É 
uma equipe de muita tradição não 
só no Brasil, mas no mundo. Me sin-
to bem. Eu tive um momento difí-
cil por lesões há um tempo e estou 
conseguindo retornar ao alto nível 
e poder ajudar o time na próxima 
temporada”.

Já o Piter terá a sua primei-
ra oportunidade em uma equipe 
profissional. Ele era o pivô de uma 
equipe chamada Real Madruga, de 
Araçatuba-SP, que disputa o Esta-
dual Série A3. Ele chegou em Car-
los Barbosa após ser avaliado por 
uma semana pela comissão técnica 
da ACBF. Sua performance nos trei-
nos agradou o clube, que efetivou 
a sua contratação para a temporada 
2018. “Na verdade, é uma realiza-
ção de um sonho. Não imaginava 
que começaria logo no melhor clu-
be do Brasil. Estou realizado e fe-
liz”, disse o jogador de 23 anos.

Na última sexta-feira, dia 15, 
aconteceu a 2ª edição do Craques So-
lidários na Univates. A 2ª edição do 
evento trouxe a Lajeado grandes no-
mes do futebol brasileiro. Cerca de 30 
atletas multicampeões entraram em 
campo na busca de mais um título: a 
solidariedade.

Na escalação, um time digno de 
uma seleção. De um lado, a esperan-
ça, de azul, com nomes como Brock, 
João Paulo, Anderson Polga, Dinho, 
Paulo Nunes e Danrlei. Na outra me-
tade do gramado a solidariedade, 
de uniforme branco, estrelada pelos 
atletas, Alemão, Luis Mário, Felipe 
Gedoz, Renato Teixeira e Cassiano.

Além deles, o árbitro Margarida 
deu toque ainda mais especial para 
o evento beneficente. Com uma atu-
ação irretocável, o dono do apito 
arrancava gargalhadas do público a 
cada nova performance. Mas, o show 
não ficou apenas dentro das quatro 
linhas. Do lado de fora, o ex-camisa 
10 da seleção brasileira, Zico, fazia a 
festa da torcida. Ao final da partida, 

Univates promove segunda edição 
do Craques Solidários
Evento contou com a presença de mais de 30 atletas do futebol brasileiro

Esperança 4 x 3 Solidariedade.
Campeão da Copa do Brasil pelo 

Grêmio em 2001, Luis Mário desta-
cou a importância da iniciativa. “Es-
tou muito feliz de estar aqui. Gosto 
de participar desse tipo de evento. É 
uma maneira bacana de poder ajudar 
as pessoas depois que a gente para 
de jogar”, disse. O ex-atleta partici-
pou pela segunda vez do evento e se 
mostrou empolgado com o estádio. 
“É uma estrutura perfeita, o campo 
muito bom para a prática esportiva, 
ainda mais hoje que estou aqui com 
um cara que foi meu ídolo na infân-
cia”, afirma, referindo-se ao craque 
Zico.

Já o lateral esquerdo do Vitória 
da Bahia, Juninho, relembrou da sua 
infância para demonstrar a represen-
tatividade do Craques Solidários na 
vida dos jovens.

“Eu sou uma pessoa simples, ve-
nho de família simples e quando fui 
jovem não tive tanta ajuda como eu 
posso ajudar as pessoas hoje. Então 
tenho essa mentalidade que posso 

fazer a minha parte e fico muito fe-
liz pelo convite. Essas crianças são o 
futuro do nosso país e o que a gen-
te tiver que fazer para ter um futuro 
melhor a gente precisa fazer”, disse 
o atleta.

Para o reitor da Univates, Ney 
José Lazzari, iniciativas como esta 
tem o papel de congregar pessoas, 
para que assim se incentive a solida-
riedade. “A Univates, pela sua carac-
terística e pela sua história, é uma 
instituição comunitária e pertence a 
essa comunidade. Então, esses mo-
mentos são importantes para trans-
mitir para a sociedade que este é um 
espaço que pertence a ela também”, 
destaca Lazzari.

Além do jogo entre os craques, 
o evento contou também com uma 
partida entre a Imprensa Estadual e a 
de Lajeado, às 18h, e uma integração 
entre a Apae e os estudantes de Edu-
cação Física da Univates, às 19h. Toda 
a renda arrecadada será destinada à 
Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae) de Lajeado.
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A Federação Gaúcha de Futebol 
Americano (FGFA) sorteou os grupos 
da fase regular do Campeonato Gaú-
cho de 2018 no domingo, dia 17, na 
final da Copa RS. O Bento Gonçalves 
Snakes estará no grupo A da compe-
tição ao lado de Santa Cruz Chacais, 
Porto Alegre Gorillas e uma terceira 
equipe que será definida na fase de 
Qualifying.

Na primeira fase, quatro equipes 
disputam as três últimas vagas para 
a fase de grupos do Campeonato. 12 
equipes participantes da fase regular 
foram distribuídas em três grupos, 
nos quais avançam os dois primei-
ros colocados para a fase de playo-
ffs. Juventude e Santa Maria Soldiers 
entram direto na fase de quartas de 
final.  

A equipe do Bento Gonçalves 
Snakes terá velhos conhecidos na dis-
puta pelas duas vagas aos playoffs de 
sua chave. Contra o Santa Cruz Cha-
cais, as equipes já se encontraram em 
três ocasiões, com três vitórias para 
a equipe de Santa Cruz do Sul. Neste 
ano, Snakes e Chacais se enfrentaram 
nos playoffs do Campeonato Gaúcho. 

Bento Snakes conhece seus adversários na fase
regular do Campeonato Gaúcho de 2018
Sorteio foi realizado no domingo, dia 17, na final da Copa RS

Canoas Jaguars X Buriers Football
Viamão Raptors X Gravataí Spar-
tans
Fase Regular - Campeonato Gaú-
cho 2018:
Grupo A
Santa Cruz Chacais
Bento Gonçalves Snakes
Porto Alegre Gorillas
Vencedor do jogo 3 da Fase Qua-
lifying (perdedores de Jaguars X 
Buriers ou Raptors X Spartans)

Qualifying:
Grupo B
Ijuí Drones
Venâncio Aires Bulldogs
Cruzeiro Lions
Gravataí Spartans ou Viamão Rap-
tors
Grupo C
Armada Futebol Americano
Carlos Barbosa Ximangos
Porto Alegre Bulls
Canoas Jaguars ou Buriers Foot-
ball

Na primeira fase, quatro equipes 
disputam as três últimas vagas para 

a fase de grupos do Campeonato

A Associação Atlética Bento 
Gonçalves (AABG) conquistou o tí-
tulo do Campeonato Estadual No-
ligafi nas categorias 2003 e 2006. 
Em finais realizadas na tarde de 
sábado, dia 16, no Clube Serrano, 
em Carlos Barbosa, a equipe que re-
presentou Bento Gonçalves se con-
sagrou campeã em duas das três 
categorias que disputou a decisão 
da competição.

Na primeira final, a categoria 
2003 da AABG derrotou na final o 
Lajeadense pelo placar de 2 a 0, 
com gols de Maurício Rodrigues e 
Willian de Dordi, conquistando o 
título da competição estadual. No 
confronto seguinte, a categoria 
2006 da equipe de Bento novamen-
te superou na final o Lajeadense, 
desta vez por 2 a 1, com gols de 
José Severgnini e Alan Haskel, de-
cretando o título para a AABG. 

A única categoria que não saiu 
com o título nas finais foi a 2004, 
a qual acabou sendo superada nas 
penalidades máximas contra o 
Ouro Verde. Após um empate em 1 
a 1 no tempo normal, com Isaias da 
Silva marcando para a AABG, a equi-

AABG conquista o título de
Estadual em duas categorias
Categorias 2003 e 2006 levaram a taça da competição

pe bento-gonçalvense foi superada 
nas penalidades por 5 a 4, ficando 
com o vice-campeonato. A única ca-
tegoria da AABG que ficou fora da 
disputa pelo título foi a 2005. 

“A gente obteve resultados 
positivos, dois títulos e um vice-
-campeonato estadual em quatro 
categorias que disputamos na com-
petição. Mais importante que tudo 
isso foi a evolução do projeto, dos 
degraus que conseguimos subir”, 
ressalta o coordenador da AABG, 
Eduardo Paixão.

No próximo ano, apesar dos 
acessos à elite do campeonato es-
tadual Noligafi, a AABG optou por 
permanecer na Divisão de Acesso 
do campeonato por conta das limi-
tações estruturais físicos e financei-
ros do projeto. Mesmo assim, Pai-
xão tem boas expectativas para os 
próximos anos, principalmente pe-
las montagens de novas categorias.

“Nossa maior conquista não 
são os títulos e sim a montagem 
das categorias 2007, 2008 e 2009 
fortes que nos credenciam, futura-
mente, a estar na divisão principal 
também”, explica Paixão. 

Em finais realizadas na tarde de sábado, dia 16, no Clube Serrano, em Carlos Barbo-
sa, a equipe que representou Bento Gonçalves se consagrou campeã em duas das três 
categorias que disputou a decisão da competição

Cr
éd

it
o:

 A
AB

G

Cr
éd

it
os

: B
re

nd
a 

Sa
nc

he
s

O atleta do Bento Gonçalves Fut-
sal, Douglas Cappa, terminou a Liga 
Gaúcha de 2017 como artilheiro, ano-
tando 29 gols em apenas 22 jogos dis-
putados. Apesar de ter atuado apenas 
na primeira fase, ninguém conseguiu 
superá-lo durante a fase de mata-mata 
até a final da competição, na qual a As-
soeva se consagrou campeã, ao derro-
tar o Atlântico nos pênaltis no jogo de 
volta da final, realizado na quinta-feira, 
dia 14, em Erechim. 

Além de conquistar a artilharia do 
campeonato, Cappa foi premiado como 
atleta Revelação da competição e como 
Melhor Pivô da Liga Gaúcha. Cappa foi 
um dos destaques da equipe bento-
-gonçalvense na competição, ajudando 
o BGF a se livrar do descenso à Série 

Bento-gonçalvense é artilheiro da Liga Gaúcha 
de Futsal de 2017
Douglas Cappa marcou 29 gols em 22 jogos e já tem o futuro definido para 2018

Prata do estadual. Para 2018, o atleta 
já tem o seu futuro definido. Na pró-
xima temporada, Cappa vai atuar pelo 
Atlântico de Erechim na disputa da Liga 
Gaúcha e da Liga Nacional. 

Assoeva se consagra
campeã da Liga Gaúcha

Nos pênaltis, a Assoeva, atual vice-
-campeã da Liga Nacional de Futsal, 
conquistou o título da Liga Gaúcha, 
derrotando na decisão o Atlântico de 
Erechim.

No jogo de ida, em Venâncio Aires, 
a Assoeva venceu pelo placar de 3 a 1. 
No jogo de volta, realizado nesta quin-
ta-feira, dia 15, em Erechim, o Atlântico 
levou a melhor, vencendo por 6 a 4 e 

Cappa foi premiado como atleta
Revelação da competição e como Melhor 
Pivô da Liga Gaúcha

Apesar do ano de 2017 não ter 
chego ao fim, as competições pre-
vistas para o próximo ano já come-
çaram a ser organizadas. Além dos 
torneios de verão tradicionais, a 
Copa dos Campeões de Futsal e a 
Liga Serra Gaúcha de Futebol movi-
mentarão o fuebol amador no iní-
cio de 2018. Ambos os torneios já 
começaram a selecionar as equipes 
participantes.

A Copa dos Campeões inicia 
logo em janeiro. Além dos campe-
ões dos campeonatos municipais 
de Bento Gonçalves, Farroupilha, 
Garibaldi, Monte Belo do Sul, Pinto 
Bandeira e Santa Tareza, equipes de 

Copa dos Campeões de Futsal
e Liga Serra Gaúcha movimentam 
o início de 2018
Futsal e Futebol de campo começarão logo nos primeiros meses do ano

cidades convidadas também estarão 
na briga pelo título da competição. 
Segundo a organização, a compe-
tição já está programada, porém 
restam ainda duas vagas para com-
pletar o número de equipes partici-
pantes. 

Já a Liga Serra Gaúcha terá a 
sua primeira edição em 2019, com 
início no mês de fevereiro. A com-
petição já está planejada e com o 
cronograma pronto. As equipes que 
ainda têm o desejo de disputar o 
torneio devem apresentar seu inte-
resse o quanto antes pois as vagas 
estão esgotando. A expectativa é 
que a competição tenha 12 equipes 

participantes de cidades da região 
da Serra Gaúcha. 

A organização de ambas as 
competições também já confirmou 
a realização da Liga Municipal de 
Futsal e o Municipal de Futebol de 
Campo de Bento Gonçalves.

Os campeões das competições 
municipais garantem vaga nos tor-
neios regionais do primeiro semes-
tre de 2019. As equipes que vão 
participar das competições ainda 
não foram divulgadas, mas clubes 
amadores já estão se mobilizando 
para a formação de seus elencos vi-
sando as competições do próximo 
ano. 

forçando as penalidades máximas. Nos 
pênaltis, brilhou a estrela do goleiro 
Deivid que defendeu a cobrança de 
Nenê e decretou o título para a equipe 
da Assoeva. 

Em 2017, o Bento Snakes também 
enfrentou o Porto Alegre Gorillas, em 
partida válida pela Liga Nacional.

Na ocasião, a equipe bento-
-gonçalvense levou a melhor. A quarta 
equipe do grupo sairá do confronto 
entre os perdedores da fase de Qua-
lifying. 
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A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) realizou neste sábado (16) e 
domingo (17) algumas operações 
com o radar móvel na BR-470, em 
Veranópolis e Nova Prata.

Nos pontos com maior índice 
de acidentalidade, foram captura-
das mais de 60 imagens de veícu-
los em excesso de velocidade.

Alguns deles inclusive foram 
registrados trafegando com a 
velocidade acima de 50% do per-
mitido no local. Tal infração é 
gravíssima e suspende a CNH do 
condutor, além do pagamento de 

Mais de 60 veículos são flagrados 
em excesso de velocidade na BR-470

Alguns veículos foram registrados 
trafegando com a velocidade acima 

de 50% do permitido no local

multa no valor de R$880,41, per-
dendo ainda 07 pontos na cartei-
ra de motorista.

Apenas neste fim de semana 
foram capturadas 898 imagens de 
excesso de velocidade em todo o 
Rio Grande do Sul pela PRF.

Dois veículos colidiram por 
volta das 14h40 de domingo (17), 
no km 218 da BR-470, no trevo de 
acesso bairro ao Santa Rita.

Segundo a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o acidente envolveu 
um veículo Toyota Corola, com pla-
cas de Bento Gonçalves, apenas 
com o motorista e um veículo Re-
nault Scenic, com placas de Bento 
Gonçalves, com quatro ocupantes. 

Veículos colidem no km 218
da BR-470

O Scenic trafegava sentido 
Garibaldi quando foi atingido pelo 
Corola, que não respeitou a placa 
de Parada obrigatória no trevo. Os 
dois condutores foram submetidos 
ao teste do etilômetro, resultando 
zero.

Houve interrupção do trânsito 
por cerca de 10 minutos para re-
moção dos veículos da pista. Nin-
guém ficou ferido.

Veículos colidem no km 218 da BR-470

Uma guarnição da Brigada 
Militar recuperou um veículo fur-
tado em Garibaldi na manhã de 
segunda-feira (18), na Rua Eloi Se-
condo, bairro Conceição.

Brigada Militar recupera veículo furtado
O veículo Ford/Corcel havia 

sido furtado na cidade de Garibal-
di horas antes. O referido veiculo 
foi apresentado na DPPA para o 
devido registro.

Na quinta-feira (14), por volta 
de 14h20, o CIOp (Centro Integra-
do de Operações) foi comunicado 
pelo fone 190, sobre o furto de 
uma motocicleta Yamaha/Factor 
YBR125 de cor preta no centro da 
cidade.

As viaturas que realizavam 
o policiamento ostensivo foram 
informadas do fato. Iniciaram as 
buscas em locais distintos da cida-
de, com apoio do suporte técnico 
do vídeo monitoramento e infor-
mações anônimas colhidas pelo 
CIOp através do 190. A motocicle-
ta foi localizada em uma residên-
cia na Rua João Domingos Poli, no 
bairro Zatt.

Os policiais flagraram cinco 
indivíduos, destes um menor, des-
manchando a motocicleta furtada 
no centro. Presos: A. R. G. 20 anos; 
L. O. P. 22 anos; J. F. S. K. 29 anos; 
D. A. C. C. 31 anos e o menor apre-
endido iniciais A. S. K. 17 anos, fo-

Criminosos que desmanchavam motocicleta
furtada são presos

ram conduzidos a DPPA juntamen-
te com o produto do furto, para os 

procedimentos legais da lavratura 
do registro policial.

Quatro adultos e um menor foram detidos na quinta-feira

Um homem teve sua residência 
arrombada e furtada na sexta-feira 
(15), na Rua 10 de Novembro, no 
bairro Cidade Alta.

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, a vítima, de 29 anos, dormiu 

Casa furtada na Cidade Alta
na casa da namorada e quando re-
tornou percebeu que a porta dos 
fundos estava arrombada. Foram 
furtados diversos aparelhos eletrô-
nicos, como televisores, notebook 
e videogame.

Um homem foi flagrado pelas 
câmeras de videomonitoramento 
tentando arremessar objetos para 
dentro do Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves, na madrugada 

Agentes flagram homem tentando jogar objetos 
para dentro do presídio

de domingo (17).
Ele arremessou algumas saco-

las, que ficaram presas no telhado 
da casa penitenciária e fugiu em 
direção à Rua São Paulo.

Entre os objetos apreendidos 
estavam 18 carregadores, apare-
lhos de telefone celular, cartas de 
baralho, barbeadores e garrafas de 
bebida.

O edital para o novo concurso 
da Polícia Civil foi publicado no Di-
ário Oficial do Estado (DOE) desta 
segunda-feira (18). A seleção pública 
oferece 1,2 mil vagas de agentes, sen-
do 600 vagas para o cargo de escrivão 
e outras 600 para inspetor de polícia. 
As inscrições ocorrem de 19 de de-
zembro a 19 de janeiro de 2018.

As provas vão acontecer em duas 
etapas: a primeira, no dia 25 de fe-
vereiro, é destinada à admissão para 
matrícula no curso de formação pro-
fissional r consiste em testes de capa-
citação intelectual, capacitação física, 
sindicância da vida pregressa e atual, 
exames de saúde e avaliação da apti-
dão psicológica. 

A segunda etapa do concurso 
será ministrada pela Academia de Po-
lícia, que ficará responsável pelo re-
crutamento. As provas de capacitação 
intelectual e a avaliação psicológica 
serão realizadas pela Fundatec. Atual-
mente, o salário inicial para os cargos 
é de R$ 5.641,00, e terá reajustes em 

Estado abre seleção para concurso da Polícia Civil
1º de maio ( R$ 5.992,00) e em 1º de 
novembro ( R$ 6.366,00). 

O edital prevê reserva de vagas 
para pessoas com deficiências e para 
negros ou pardos. Candidatos que 
se autodeclararem como deficientes 
deverão passar por uma comissão 
especial. Os requisitos para os can-
didatos concorrerem aos cargos são: 

brasileiro, maior de idade, possuir 
carteira de identidade e de habilita-
ção (no mínimo categoria B), estar 
em dia com as obrigações militares e 
eleitorais, ter concluído o Ensino Su-
perior em um curso reconhecido pelo 
Ministério da Educação, possuir CPF 
e não ser usuário ou dependente de 
drogas ilícitas.



Buraco entre 30 a 50 cm de diâmetro foi 
feito por detentos
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Dois detentos do Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves fu-
giram da casa prisional na madru-
gada deste domingo (17), depois 
de abrirem um buraco na parede. 
Os apenados saíram pelo espaço 
onde ficam as lixeiras. A fuga foi 
descoberta durante a conferência 

Detentos fogem do Presídio de Bento Gonçalves
na manhã. Os fugitivos do Pre-
sídio foram confirmados como 
Maicon Canofre Mendonça, de 24 
anos e Douglas Pedroso dos San-
tos, de 20.

Mendonça foi recapturado na 
madrugada de segunda-feira (18), 
na Rua Francisco Luis Bertolini, no 

bairro Conceição, por uma guar-
nição da Brigada Militar que reco-
nheceu o indivíduo.

O apenado possui diversos 
antecedentes por roubos, furtos, 
receptação e posse de entorpe-
centes. Ele foi recolhido nova-
mente ao presídio.

Um dos apenados foi recapturado 24 horas depois A fuga só foi percebida durante a conferência da manhã



Cena do filme Liga da Justilça

   

Após resolverem suas diferenças, 
Brad (Will Ferrell) e Dusty (Mark 
Wahlberg) precisam agora lidar com 
uma nova situação complicada: a 
súbita aparição de seus pais (John 
Lithgow e Mel Gibson), que possuem 
comportamentos bem diferentes.

Liga da Justiça
(2D - Duração 1:49min/ /Ficção 
Científica) Todos os dias - 21:15h - 
Dublado
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.

Sala 02
Star Wars: Os Últimos Jedi
(3D - Duração 2h32min/ Ficção 
Científica) Todos os dias - 14:30h, 
18:30h- Dublado - 21:15h Legenda-
do
Após encontrar o mítico e recluso 

Luke Skywalker (Mark Hammil) em 
uma ilha isolada, a jovem Rey (Daisy 
Ridley) busca entender o balanço da 
Força a partir dos ensinamentos do 
mestre jedi. Paralelamente, o Primei-
ro Império de Kylo Ren (Adam Driver) 
se reorganiza para enfrentar a Aliança 
Rebelde.

Shopping Bento
Sala 01

Star Wars: Os Últimos Jedi
(3D - Duração 2h32min/ Ficção Cien-
tífica) Todos os dias - 14:30h, 18:30h- 
Dublado - 21:15h Legendado

Sala 02

Extraordinário
(2D - Duração 1:49min/ /Drama) 
Todos os dias - 16:20h, 21h - Dubla-
do - 14h, 18:30h Legendado
Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um 
garoto que nasceu com uma deforma-
ção facial, o que fez com que passas-
se por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 
anos, ele pela primeira vez frequenta-
rá uma escola regular, como qualquer 
outra criança. Lá, precisa lidar com 
a sensação constante de ser sempre 
observado e avaliado por todos à sua 
volta.

Programação válida de 14/12/2017 
a 20/12/2017. 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

Missão Cegonha
(2D) (Duração 1:34min/ Animação/
Família/Livre) Todos os dias - 14h, 
16h  - Dublado 

Pai em Dose Dulpa 2
(2D - Duração 1:40min/ Comédia 
- 14 anos) Todos os dias - 18:30h - 
Dublado 
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