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Polícia

De janeiro à março a cidade recebe caminhões carregados de uvas, fruto do trabalho de um ano dos agricultores da região. Uma 
boa safra traz a promessa de bons negócios para o comércio e indústria e a cidade se adequa para acomodar os mais de 90 mil 
veículos para uma população de 115 mil habitantes. Página 07

Cansados de promessas  
agricultores consertam 
estradas para escoar safra 

ACBF entre as 
melhores equipes 
do mundo
pág 8

Esporte

Agricultores do Vale Aurora recuperam a estrada por conta própria, mas  o caso não é isolado. Nos outros distritos produtores recla-
mam do descaso há várias  safras. Página 07



Jornal Gazeta - 16 de Janeiro de 20182

Diretora: Ana Lúcia Zanelatto.
Redação e fotos: Rodrigo de Marco e Giana Milani. Circulação 
Gazeta: Terças-feiras e sextas-feiras. Circulação Jornais Rurais:  
Terças-feiras em rodízio, pela ordem, Jornal Tuiuty, Jornal Monte 
Belo,  Jornal Vale dos Vinhedos e Jornal São Pedro. 

Opinião

EDITORIAL

A safra de uva de 2017 
bateu o recorde de produção. 
Segundo a Ibravin, em 2018 
a colheita será de menor pro-
porção, no entanto, de maior 
qualidade. O que se repete, 
infelizmente, ano após ano, 
são as condições das estradas 
pelas quais passam os cami-
nhões com a cargas de uva. 
Estreitas, inacabadas, com 
falta de brita quando cho-
ve, provocando alagamentos 
e muitos riscos para vida do 
agricultor e  sua preciosa car-
ga, resultado de um ano de 
trabalho árduo.

Como bem ressaltou o re-

A safra dos buracos
presentante dos agriculores, 
o  hortifrutigrangeiro Cede-
nir Postal, “o agricultor não 
pede muito, só estradas boas”. 

Mesmo com o massivo nú-
mero de votos arrecadados no 
interior, Pasin delegou-os ao 
descaso. promete arrumar as 
estradas, somente em época 
de safra, esquecendo que todo 
o ano o agricultor trafega por 
ali, e mesmo assim não cum-
pre na totalidade, e quando o 
faz,  a safra já está iniciada. 

Falta de planejamento, 
falta de maquinário e falta de 
respeito para quem confiou 
quase 100% dos votos neste 

que pretende chegar ao Pira-
tini.

O desabafo de um dos 
agricultores entrevistados na 
reportagem da página sete  
desta edição , quando revelou 
“que jamais viu administra-
ção tão ruim como a de Pasin 
“(e que inclusive deu-a o títu-
lo de a pior do país)  é senti-
mento comum.  

Já outros, menos ingênu-
os, não esperam pelo trator 
da prefeitura e fazem a ma-
nutenção mensal de suas vias, 
pois, como já foi dito, trafe-
gam por elas durante o ano 
todo.
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A semana será de tem-
po fechado em toda Serra 
Gaúcha. A previsão para os 
próximos dias é de quase 60 
mm de chuva, pelo menos até 
o próximo sábado, 20. Com o 
tempo chuvoso as tempera-
turas não devem sofrer gran-
des elevações. As mínimas 
ficam em 19° e as máximas 
não passam dos 30°.

Os dias marcados por 
áreas de instabilidade é uma 
das marcas deste verão, que 
não está sendo de altas tem-
peraturas, e deve seguir chu-
voso durante toda a estação.

O La Niña
O oceano Pacífico Equa-

torial está se resfriando des-
de setembro de 2017, mas 
só podemos associar o res-
friamento a um processo de 
La Niña quando a anomalia 
da temperatura superficial 
água do mar (TSM)  estiver 
igual ou abaixo de -0,5°C 
na região denominada Niño 
3.4. Este é um dos critérios 
técnicos que definem o fenô-
meno.

A avaliação da tempera-
tura da água do mar para os 

Semana de muita chuva na Serra Gaúcha
fenômenos El Niño e La Niña 
é feita na porção central do 
oceano Pacífico Equatorial.

Anomalia trimestral
Para considerarmos a 

efetivação de um evento La 
Niña é preciso que tenhamos 
uma anomalia (diferença em 
relação à média) de tempera-
tura da superfície da água do 
mar (TSM) abaixo de -0,5°C 
por pelo menos três trimes-
tres consecutivos móveis.

A anomalia da TSM na 
região Niño 3.4 ficou abaixo 
de -0,5°C pela primeira vez 

em novembro de 2017. Até 
então, não podíamos afirmar 
que “estamos em La Niña”. 
Isto se repetiu em dezembro 
do ano passado e a projeção 
para janeiro de 2018 é de 
que a anomalia da TSM tam-
bém fique abaixo de -0,5°C.

A anomalia da TSM na 
região Niño 3.4 ficou em 
-0,7°C no trimestre setem-
bro-outubro-novembro e em 
-0,9°C no trimestre outu-
bro-novembro-dezembro. O 
trimestre novembro-dezem-
bro-janeiro também deve ter 
anomalia abaixo do -0,5°C.

Encerrando o mês de 
janeiro, dois cursos de Edu-
cação Continuada serão ofe-
recidos pela Univates, en-
tre eles a terceira edição do 
curso Técnicas de Recepção. 
Confira:

Entre 22 e 30 de janei-
ro, será realizada a terceira 
edição do curso Técnicas de 
Recepção. Os objetivos são 
reconhecer a importância e 
a responsabilidade do recep-
cionista e identificar as prin-
cipais competências do pro-
fissional e a sua relação com 
a imagem da organização. As 
inscrições podem ser realiza-
das até 15 de janeiro ou en-
quanto houver vagas e o in-
vestimento é de duas parcelas 
de R$ 86,50.

O curso Urbanismo no 
Século XXI: Técnica, Co-
nhecimento, Participação 
será realizado entre os dias 
26 de janeiro e 3 de feverei-
ro. A atividade busca enten-
der os principais temas do 
planejamento urbano con-
temporâneo atual e explorar 
ferramentas de gestão para 
as cidades de hoje, como: sis-

Univates oferece opção de 
cursos em janeiro e fevereiro

temas de informação geográ-
fica, sistemas de indicadores 
e monitoramentos, partici-
pação popular, entre outras. 
Arquitetos e estudantes de 
Arquitetura e Urbanismo a 
partir do 8º semestre ou de 
áreas afins ao planejamento 
urbano regional podem ser 
inscrever até 18 de janeiro. O 
investimento é de quatro par-
celas de R$ 144,00.

As inscrições para esses e 

outros cursos podem ser rea-
lizadas no Núcleo de Educa-
ção Continuada, sala 110 do 
Prédio 1 da Univates, ou pelo 
site www.univates.br/siste-
mas/inscricoes.  Todos os 
pagamentos podem ser feitos 
via boleto bancário ou cartão 
de crédito. Estudantes dos 
cursos técnicos, de gradua-
ção e pós-graduação e diplo-
mados de graduação recebem 
10% de desconto.

As inscrições para esses e outros cursos podem ser realizadas no Núcleo 
de Educação Continuada, sala 110 do Prédio 1 da Univates, ou pelo site 
www.univates.br/sistemas/inscricoes

A Prefeitura Municipal de 
Santa Tereza/RS, torna pública 
a realização de Processo Seleti-
vo para contratação de um(a) 
Assistente Social e um(a) Far-
macêutico(a), para atendimento 
da necessidade temporária de 
excepcional interesse público.

As inscrições começaram 

Estão abertas as inscrições 
para processo seletivo da 
prefeitura de Santa Tereza 

nesta segunda-feira, dia 15, e 
seguem até o próximo dia 24 no 
horário de 07:00 às 13:00 ho-
ras, na sede da prefeitura mu-
nicipal.  O edital de processo 
seletivo simplificado se encon-
tra à disposição no site: www.
santatereza.rs.gov.br e no mu-
ral da prefeitura.

As inscrições para o Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni) do primei-
ro semestre de 2018 estarão 
abertas do dia 6 a 9 de feve-
reiro. A inscrição é feita ex-
clusivamente pela internet, 
no site do ProUni (http://
prouniportal.mec.gov.br/). O 
resultado da primeira cha-
mada será divulgado no dia 
14 de fevereiro e o da se-
gunda no dia 2 de março. O 
ProUni seleciona estudantes 
para receber bolsas de es-
tudo integrais e parciais em 
instituições particulares de 
ensino superior com base na 
nota do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Pode participar do pro-
grama o candidato que não 
tenha diploma de curso supe-
rior e tenha feito a prova do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2017 e obti-
do no mínimo 450 pontos na 

Inscrições para o ProUni
começam dia 6 de fevereiro

média das notas do Exame. 
Outra condição é ter obtido 
nota na redação que não seja 
zero.

É preciso ainda que aten-
da a pelo menos uma das con-
dições: ter cursado ensino 
médio completo em escola 
pública; ter cursado ensino 
médio na rede privada com 
bolsa integral; ter cursado 
ensino médio parcialmente da 
rede pública e privada, nesse 
caso como bolsista integral; 
ser pessoa com deficiência; 
ser professor da rede pública 
no efetivo exercício do magis-
tério da educação básica.

Poderá concorrer a uma 
bolsa integral quem tem ren-
da familiar bruta mensal per 
capta de até um salário míni-
mo e meio. Já para se inscre-
ver para as bolsas parciais, o 
requisito é ter renda familiar 
bruta mensal per capta de até 
três salários mínimos.

Programa seleciona estudantes para receber bolsas de estudo integrais e 
parciais em instituições particulares de ensino superior

As inscrições começaram nesta segunda-feira, dia 15
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A Vigilância Ambiental 
de Bento Gonçalves intensi-
fica o trabalho de prevenção 
do mosquito Aedes Aegyp-
ti em bairros da cidade. De 
acordo com a coordenadora 
do Programa de combate a 
dengue no município, Analiz 
Zattera, em dezembro foram 
contratados 15 agentes de 
endemias para realização do 
trabalho, além da atuação 
dos agentes comunitários, 
que segundo ela, trabalham 
em seus respectivos bairros.

“Os agentes trabalham 
orientando os munícipes e 
procurando focos do inseto. 
Quando necessário também 
é realizada aplicação de lar-
vicida em depósitos de água 
que não podem ser removi-
dos. É essencial que os agen-
tes sejam recebidos para 
realizarem seu trabalho nos 
imóveis”, explica.

Bento Gonçalves é um 

Vigilância ambiental alerta sobre proliferação 
do mosquito Aedes Aegypti na cidade
Em dezembro foram contratados 15 agentes de endemias para realização do trabalho

dos municípios da Serra in-
festados pelo mosquito Ae-
des Aegypti, necessitando 
de um trabalho ainda mais 
avançado para combater o 
mosquito.

“Realizamos o trabalho 
denominado LIRA (levan-
tamento de infestação rá-
pida de Aedes aegypti em 
outubro que é obrigatório 
para os municípios infesta-
dos como Bento Gonçalves 
e o resultado foi satisfatório 
mostrando que a infestação 
por este mosquito está con-
trolada. Mas devemos man-
ter o hábito de acondicionar 
corretamente nossos rejeitos 
recicláveis e observar locais 
com água parada no meio 
ambiente pois a proliferação 
do mosquito pode ser muito 
rápida em condições favorá-
veis”, alerta.

Os cuidados com o

mosquito
Ainda segundo Analiz, 

o controle do Aedes aegypti 
é bastante fácil e cada mo-
rador pode realizá-lo ob-
servando nos arredores da 
sua casa e no seu trabalho 
se existe água parada e lixo 
reciclável no meio ambiente.

“Uma revisão por sema-
na nestes locais é suficiente 
para evitar a proliferação do 
mosquito e também impedir 
a aproximação de outros ani-
mais indesejados como bara-
tas, escorpiões, ratos”, diz.

Principais dicas
Tampar caixas de água, 

desentupir calhas, evitar 
lixo reciclável em locais ina-
dequados, colocar pneus em 
locais cobertos, evitar tan-
ques e tonéis para armaze-
namento de água que não 
tenham proteção, ralos que 
acumulam água devem rece-

ber tela anti mosquito ou ser 
tratados com água sanitária. 
As larvas dos mosquitos en-
contradas em depósitos com 
água podem ser eliminadas 

Pneus com água parada devem ser esvaziados, evitando que as larvas 
se desenvolvam

pelo próprio morador, que 
deve virar o recipiente para 
que a água escorra para o 
chão. As larvas morrem em 
local seco. 
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O projeto coletivo Metal-
serra, desenvolvido pelo Sebrae 
RS, estimulou, durante dois 
anos, o setor metalmecânico da 
Serra Gaúcha. Com o objetivo 
de ampliar as oportunidades de 
negócios para as micro e peque-
nas empresas (MPEs), foram 
atendidos 50 empreendimentos 
com atividades de consultoria 
e acesso ao mercado durante 
2016 e 2017. O resultado foi o 
aumento da competitividade e 
da carteira de clientes.

O técnico do Sebrae RS 
responsável pelo projeto, Tais-
son Toigo, conta que, com esses 
objetivos, foi a primeira inicia-
tiva desenvolvida para o setor.

“Os empreendimentos pre-
cisavam diversificar mercado e 
havia uma dependência muito 
grande da indústria automoti-
va. Por meio de diversas ações, 
conseguimos ampliar as vendas 
dessas empresas”, comemora. 
Para chegar nesse e em outros 
resultados, o Metalserra ofere-
ceu, também, capacitação na 
área comercial, participação 
em feiras e eventos e realizou 
mapeamento do mercado fora 

Sebrae desenvolve projeto voltado para pequenos
negócios na Serra Gaúcha
Durante os anos de 2016 e 2017 foram atendidos 50 empreendimentos com atividades de 
consultoria e acesso ao mercado

Projeto é voltado para micro e pequenas empresas

do Rio Grande do Sul. Segundo 
Toigo, os números foram mui-
to positivos, especialmente pelo 
momento econômico.

“A indústria de Caxias do 
Sul registrou queda de 40% 
no faturamento nesse perío-
do, enquanto conquistamos 
um incremento de 176,92% da 
carteira de clientes do grupo e 
aumento de 84,6% da competi-
tividade”, comemora.

Uma indústria de borra-
chas, fundada em 2010 em 
Bento Gonçalves, surgiu com 
o intuito de fornecer soluções 
em artefatos e peças técnicas 
em borracha. De acordo com 
o proprietário, Gilson Rigo, 
“esse tipo de produto era uma 
demanda da indústria local, 
que precisava recorrer à Capi-
tal ou a São Paulo, por exem-
plo”, relembra.

Embasados por conheci-
mento anterior, o empresário 
procurou auxílio do Sebrae RS 
para potencializar a gestão do 
negócio. “Participamos de di-
versas ações, entre elas consul-
torias e missões empresariais. 
Com o Metalserra, queríamos 

ampliar nossa rede de contatos 
e foi importante porque, real-
mente, abriu muitas portas. 
Temos perspectivas muito boas 
para 2018”, ressalta o empre-
endedor, que aponta, ainda, ter 
se aproximado de grandes em-
presas no período.

Mais conhecimento
em gestão
Um pouco mais recente 

no mercado, uma indústria da 
área da engenharia, focada em 
automação industrial, está si-
tuada dentro de uma incubado-
ra tecnológica na Universidade 
de Caxias do Sul (UCS) desde 
2015. O Um dos proprietários, 
Juliano Lenzi explica que ele e 
mais dois sócios se posicionam 
como uma empresa de tecnolo-
gia industrial. “Recentemente, 
passamos a atuar com seguran-
ça de equipamentos, e também 
desenvolvemos novidades para 
a área produtiva”, disse.

Lenzi relembra que o pri-
meiro ano foi de planejamen-
to e estruturação e que entrar 
para a incubadora proporcio-
nou conhecimento e a aproxi-

A Fundação Gaúcha do 
Trabalho e Ação Social (FG-
TAS/Sine) de Bento Gonçal-
ves está com 48 vagas de em-
pregos abertas nesta semana.

São elas: Agente de ins-
peção (qualidade) (11); As-
sistente de logística de trans-
porte (1); Auxiliar de linha de 
produção (6); Auxiliar de ma-
nutenção predial (2); Auxi-
liar de mecânico de autos (2); 
Açougueiro (1); Cozinheiro 
geral (1); Desenhista de es-
truturas metálicas (mecâni-
ca) (1); Desenhista projetista 
de máquinas (1); Eletricista 
(2); Farmacêutico (1); Mecâ-
nico de empilhadeira (1); Me-

FGTAS oferta 48 vagas de
emprego nesta semana

Há onze vagas para agente de inspeção (qualidade)

cânico de manutenção de ôni-
bus (1); Mecânico de motor 
a diesel (1); Monitorador de 
sistemas e suporte ao usuário 
(1); Motorista carreteiro (1); 
Motorista de ônibus urbano 
(1); Representante comercial 
autônomo (1); Serralheiro 
(2); Soldador (1); Técnico em 
segurança do trabalho (1); 
Vendedor - no comércio de 
mercadorias (1); e Vendedor 
pracista (7).

Os interessados devem 
comparecer na agência, na 
Rua Marechal Floriano, 142, 
a partir das 8h. Mais informa-
ções através dos telefones (54) 
3451-5822 / 3452-4824.

A inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (IPCA) do ano de 
2018 deve ficar em 3,95%. A 
projeção é de agentes do mer-
cado financeiro consultados 
pelo Banco Central e divulgada 
no Boletim Focus, hoje nesta 
segunda-feira, dia 15. O IPCA 
projetado é levemente menor 
do que o divulgado há um mês, 
de 4%. Para 2019, a expectati-
va é que o índice seja de 4,25%.

O Boletim Focus é lança-
do no início da semana e traz a 
média das expectativas de ban-
cos, instituições financeiras, 
consultorias e empresas sobre 
os principais indicadores rela-
cionados à economia brasileira, 
como os diversos índices de in-
flação, o Produto Interno Bru-
to (PIB, soma das riquezas do 
país) a taxa de câmbio e a taxa 
de juros básica da economia, a 
Selic.

A expectativa registrada 
nessa edição do levantamento 
é que o PIB tenha crescimento 
de 2,7% neste ano. Há um mês 
a previsão era de 2,64%. Para 

Mercado projeta inflação de 3,95% e
crescimento do PIB de 2,7%, em 2018

mação com o Sebrae RS. “Em 
seguida, entramos para o Me-
talserra. Sou da engenharia, 
então aspectos de gestão eram 
mais difíceis. O treinamen-
to que recebemos e as demais 
atividades, como marketing 
digital e aspectos comerciais, 
resultaram em nosso cresci-
mento”, destaca.

O gestor do projeto pelo 
Sebrae RS, Toigo, adianta que 
uma nova turma será aberta 
para o ciclo 2018/2019. “Além 
dos aspectos trabalhados na 
turma anterior, essa edição 
terá foco, também, em duas no-
vas vertentes: novos produtos e 
cooperação entre empresas”, 
explica. 

2019, a projeção é que o PIB 
cresça 2,8%.

A aposta dos agentes do 
mercado financeiro para a ba-
lança comercial também ficou 
levemente maior neste boletim 
em relação ao ano passado, US$ 
53 bilhões contra US$ 52 bi-
lhões, respectivamente. A pro-
dução industrial deve fechar o 
ano com alta de 3,20%. Há um 
mês, a previsão era de 3%. O in-
vestimento direto no país deve 
movimentar US$ 80 bilhões 
(cerca de R$ 255 bilhões).

Para a taxa básica de juros 
da economia, a Selic, a projeção 
deste Boletim Focus é encerrar 
2018 em 6,75%. No levanta-
mento de um mês atrás a pre-
visão colocava a Selic em 7%. 
Atualmente, a taxa é de 6,9%.

Inflação
Já o Índice Geral de Pre-

ços – Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) acumulado do ano 
deve alcançar 4,45%, uma os-
cilação na comparação com 
um mês atrás, quando ele ficou 
em 4,47%. O IGP-DI é medido 
pela Fundação Getúlio Vargas 

a partir da combinação dos 
índices de Preço no Atacado 
(IPA), de Preços ao Consumi-
dor (IPC) e do Custo da Cons-
trução (INCC). O indicador é 
utilizado para aferir variações 
em bens, serviços, alimentos e 
matérias-primas, excluindo ex-
portações.

O Índice Geral de Pre-
ços do Mercado (IGP-M), de 
acordo com o Boletim Focus, 
deve fechar o ano em 4,44%, 
projeção levemente superior 
à de um mês atrás, de 4,39%. 
O IGP-M também é medido 
pela Fundação Getulio Vargas 
e serve como referência para 
transações do mercado finan-
ceiro, como compra de ações e 
de títulos.

A produção industrial deve fechar o 
ano com alta de 3,20% 
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Um vídeo com mais de 
seis mil visualizações no Fa-
cebook mostra agricultores 
indignados fazendo reparos 
numa estrada no Vale Aurora, 
em Faria Lemos. Uma voz ao 
fundo diz “os próprios agri-
cultores têm que arrumar as 
estradas por causa das condi-
ções precárias que elas se en-
contram (...)”.  Nas imagens, 
três produtores rurais (Cleber, 
Laercio e Maikon Reginatto) 
dirigem a patrola e fazem os 
serviços de manutenção na via 
de chão batido. Segundo Rudi 
Locatelli, que estava presente 
na ação, o trabalho durou toda 
a manhã de domingo (14). “A 
estrada está assim desde me-
tade do ano passado. O pessoal 
do Vale Aurora já fez até pro-
testos, mas de nada adiantou”, 
relata.

Revolta
Pai de Laércio, o agricul-

tor Nelson Reginatto, de 63 
anos, que sempre trabalhou 
no campo, julga esta como 
a pior administração que o 
município já teve. “Se existe 
uma prefeitura pior que esta 
de Bento em todo o Brasil eu 
quero conhecer. Não estão 
arrumando nada. Antes de se 
eleger, o prefeito Pasin abra-
çou todo mundo. No evento de 
abertura da Vindima, ele dis-
cursou que todas as máquinas 
estavam prontas, mas fora dali 
o subprefeito afirma outra coi-
sa”, diz.

Reginatto revolta-se ao 
contar que na última sexta-
-feira (12), entrou em contato 
com o subprefeito do distrito, 

Viticultores criticam prefeitura e consertam 
estradas para escoar a safra da uva
Trechos esburacados e serviços considerados de má qualidade revoltam agricultores de distritos

solicitando meia carga de bri-
ta para colocar na estrada, e 
evitar que no caso de chuva o 
local fique intransitável. “Ele 
me prometeu que daria um 
jeito, mas nada foi feito e no 
sábado tinha que sair para fa-
zer feira”, lamenta o produtor, 
que estima  colher 100 tonela-
das de uva neste ano. “Imagi-
na uma safra que nem a deste 
ano, com uma uva bonita e esta 
estrada toda arrebentada. A 
sorte é que o tempo está bom”, 
acrescenta.

O problema, de acordo 
com Reginatto, não é apenas 
na vindima, mas também du-
rante todo o ano, porque além 
da uva, ele produz tomate e 
outras verduras, que comer-
cializa semanalmente em fei-
ras.

O filho dele, Laércio, rea-
firma que as estradas estão em 
péssimas condições de trafe-
gabilidade. Há dois anos, se-
gundo ele, um dos caminhões 

que escova as uvas estragou e 
foram perdidos quatro pneus. 
Em outra situação, neste ano, 
o veículo “patinou” e ele pre-
cisou utilizar uma retroesca-
vadeira para retirá-lo dali. “No 
Vale Aurora é coisa do outro 
mundo, está muito ruim. Tive-
mos que fazer o serviço porque 
todos os caminhões não pos-
suem câmara fria e se estraga 
um pneu, o conserto custa R$1 
mil. A patrola da subprefeitu-
ra de Faria Lemos está há mais 
de um ano quebrada. Eles pe-
gam emprestadas as dos outros 
distritos e dão uma tapada por 
cima. Solicitamos britas e não 
tinha. Praticamente isso se re-
pete todos os anos. Para escoar 
a produção de dentro de um 
caminhão, a sensação que se 
tem é igual a andar a cavalo”, 
comenta.

O grupo gastou cerca de 
R$600 em material para ar-
rumar alguns pontos da via, 
que liga o Vale Aurora (Faria 
Lemos) a Bento Gonçalves. 
Na segunda-feira (15),  Laér-
cio entrou em contato com a 
Redação da Gazeta, depois da 

divulgação do v idídeo infor-
mando que, para sua surpresa,  
grande parte da estrada havia 
sido patrolada e recebido bri-
tagem, na segunda-feira ( 15). 
“Mas esta parte que nós mes-
mo arrumamos não foi nem 
tocada”. 

Problema
O presidente do Sindica-

to dos Trabalhadores Rurais, 
Cedenir Postal, lamenta a si-
tuação. “Passei pelo Vale Au-
rora no início do ano, subindo 
até a Linha Eulália, e vi como 
está. Foi colocado terra, mas 
não brita. Quem passou de-
pois da chuva, disse que esta-
va intransitável. Além dali, na 
Linha Ferri, tem trechos que 
a prefeitura arrumou, alguns 
que não. Na Linha Natividade, 
também recebemos queixas de 
trechos ruins. Não adianta ar-
rumar em cima da safra, tem 
que ser antes”, afirma. 

Postal define o agricultor 
como não exigente. “O agri-
cultor praticamente precisa 
é de estradas boas. Ele pede, 
no mínimo, estradas boas. Se 
fizermos uma média dos últi-
mos anos, a maioria dos meses 
é de estradas ruins”, avalia. O 
presidente  do sindicato ainda 
compara Bento Gonçalves com 
os demais municípios vizinhos. 
“Bento está atrasada em rela-
ção aos municípios da nossa 
região. Não tem nada em re-
lação à asfaltamento. Nenhum 
plano. Todos municípios ao 
redor têm algum plano de as-
faltamento, Garibaldi, Far-
roupilha, Caxias do Sul, etc.”, 
critica. 

Tuiuty
Cris Mena, moradora da 

Linha Ferri, em Tuiuty, en-
viou fotos à reportagem de 
algumas estradas que são ca-
minho para o escoamento. 

Uma delas, em São Valentin, 
também foi melhorada pelos 
agricultores. “Colocamos pe-
dras para tapar os buracos, se 
não os caminhões não passam. 
É uma vergonha”.

São Pedro
O produtor agrícola Mar-

ciano Dall’Onder destaca que 
as estradas de São Pedro estão 
em boas condições, mas ressal-
ta que os moradores ajudam a 
mantê-las.  “Aqui, está 100%, 
tudo em dia. Mas nós conser-
vamos as estradas. Não espe-
ramos apenas pela prefeitura”, 
relata. Para ele, o escoamento 
das 300 toneladas de uva que 
prevê colher na safra deste ano 
em sua propriedade, localizada 
na sede do distrito, será feita 
sem problemas. “Neste ano 
está tudo certo, mas é relativo. 
Em alguns anos as estradas es-
tão melhores, em outros, pio-
res. Depende de nós”, afirma. 

Contradições
Em uma reportagem di-

vulgada pela assessoria da pre-
feitura no dia 11 de janeiro, o 
executivo aclama um serviço 
de patrolamento e britagem 
no trecho entre as Linhas 6 
e 8 da Graciema, no Vale dos 
Vinhedos. “Também foram re-
alizadas saibragem, colocação 
de terra, motonivelamento e 
abertura de valetas na Linha 
15”, diz a nota. No entanto, a 
própria prefeitura afirma que, 
antes da safra, o local não re-
cebia melhorias. 

Segundo o depoimento de 
uma moradora do Vale dos Vi-
nhedos “o local estava de difícil 
acesso e a vegetação densa. Nós 
sofríamos com os alagamentos 
quando chovia. Agora, com o 
trabalho feito nesta manhã, 
ficou muito boa nossa região”, 
destacou a entrevistada.

Produtores do Vale Aurora, em 
Faria Lemos, revoltaram-se e brita-
ram estradas no domingo

Reprodução do vídeo mostra grupo 
fazendo serviços nas estradas já 
teve mais de 6 mil visualizações

Além do gasto de R$ 600,00 emmateria, os agricultores restauraram 
sozinhos a estrada no domingo

Agricultores lamentam descaso público e demora em melhorias
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Cecilia Paludo, auxiliar de 
cozinha aposentada, filha de 
João Baptista Cambruzzi e Virgi-
nia Carraro Cambruzzi, nascida 
em  13/05/1943, falecida em 
05/01/2018, moradora de Gari-
baldi, Viúva 

Angela Maria Beal, gerente, 
filha de José Mansuetto Beal e 
Antonietta Cattoi Beal, nascida 
em 13/02/1961, falecida em 
04/01/2018, natural de  Ijuí,  mo-
radora de Nova Prata, Divorciada 

Brayan Rafael de Souza, fil-
ho de Juliandro de Souza e Cris-
laine Veloso Martins, nascido 
em  08/01/2018, falecido em 
08/01/2018, morador de Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Maria Marlene Fernandes, 
cozinheira aposentada, filha de 
Manoel Nascimento Fernandes e 
Izabel Fagundes Fernandes, nas-
cida em 05/10/1956, falecida 
em 08/01/2018, natural de Gua-
poré, moradora de  Bento Gonçal-
ves, Divorciada 

 Mairi Sperotto Vianini, au-

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 19528: VANIR PREDEBON, solteiro, empresário, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e LUCIANA ZARO, solteira, auxiliar administrativo, natural de 
Iporã-PR, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 19530: ELISSANDRO ITERMANN, solteiro, operador de 
elevador, natural de Santa Rosa-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e PAOLA DA SILVA DOS SANTOS, solteira, estu-
dante, natural de Santa Rosa-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19531: RAFAEL RUSTICK, solteiro, analista comercial, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e THAYSE DORIGON NOSKOSKI, solteira, professora, 
natural de Bento Gonçalves-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, 16 de janeiro de 2018.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

xiliar de cozinha aposentada, 
filha de Lidovino Sperotto e Pie-
rina Stringhini Sperotto, nascida 
em  25/01/1959, falecida em 
08/01/2018, natural de Garibal-
di, moradora de Bento Gonçalves, 
Casada 

Laide Cantelli Lansing, do 
lar, filha de Pietro Antonio Cantelli 
e Albina Cavalet Cantelli, nasci-
da em 01/01/1938, falecida em 
10/01/2018, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Adélia Maria Galina Soc-
coldo lar, filha de Onorato Ga-
lina e Azema Faé, nascida 
em  11/09/1928, falecida em  
11/01/2018, natural de  São Vi-
cente do Sul, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Eliano Jose Cardoso, me-
cânico, filho de Avelino Cardoso 
e Maria Campanhoni Cardoso, 
nascido em 07/06/1984, faleci-
do em 11/01/2018, natural de 
Descanso - SC, morador de Bento 
Gonçalves, Solteiro

Ieda Lourdes Manfredini 

Cecconi, do lar aposentada, filha 
de Roberto Manfredini e Elvira 
Menegotto Manfredini, nascida 
em 25/02/1948, falecida em 
12/01/2018, natural de  Monte 
Belo do Sul, moradora de  Bento 
Gonçalves, Viúva 

Naylde Busetti, industriária 
aposentada, filha de Santo Bu-
setti e Olga Consorte, nascida 
em  23/08/1925, falecida em 
12/01/2018, moradora de  Ben-
to Gonçalves, Solteira 

Jair Leite Vite, motorista apo-
sentado, filho de João Antônio 
Vite e Joana Leite Vite, nascido 
em  09/07/1950, falecido em  
12/01/2018, natural de  Santa 
Maria,  morador de Bento Gonçal-
ves, Casado 

Natal de Souza Nunes, mar-
ceneiro aposentado, filho de 
Otavio Souza Nunes e Celestina 
Terra de Souza Nunes, nascido 
em 12/12/1951, falecido em 
13/01/2018, natural de Guapo-
ré,  morador de Bento Gonçalves, 
Casado

A divulgação dos resul-
tados do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2017, 
prevista para sair na sexta-
-feira (19), foi antecipada 
para a quinta-feira (18), de 
acordo com o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep).

Os resultados só poderão 
ser consultados individual-
mente na página do partici-
pante, no site do Enem (ht-
tps://enem.inep.gov.br). Será 
necessário informar o CPF 
e a senha cadastrada na ins-
crição. A mesma senha dará 
acesso ao Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), que ficará 

Resultados do Enem serão divulgados na 
quinta-feira, 18

aberto de 29 de janeiro a 1º de 
fevereiro. Para aqueles que se 
esqueceram da senha, o Inep 
sugere que a recuperação seja 
feita com antecedência.

Conforme previsto em 
edital, os resultados dos trei-
neiros serão liberados 60 dias 
depois da divulgação regular. 
Os espelhos de correção das 
redações também serão divul-
gados após 60 dias. O acesso 
ao espelho de correção é uma 
forma do participante saber 
como se saiu em cada uma das 
cinco competências avaliadas 
pela prova.

Segundo o Ministério da 
Educação (MEC), o Enem é a 
segunda maior prova do tipo 

no mundo, só perdendo para 
o gao kao, prova de admissão 
ao ensino superior da China, 
com 9 milhões de candidatos.

Os resultados só poderão ser 
consultados individualmente na 
página do participante

A lista dos aprovados do 
vestibular da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) deve ser divulgada 
até o próximo dia 20. Os can-
didatos selecionados deverão 
remeter os documentos neces-
sários entre os dias 21 e 25. 

UFRGS divulga listão ainda esta semana
Lista de aprovados deve ser divulgada até o próximo dia 20

Todos os gabaritos estão publi-
cados no site oficial do vestibu-
lar da UFRGS. As informações 
estão no portal da universidade.

O vestibular da terminou 
com 18,93% de abstenção. Dos 
32.438 inscritos, 26.299 com-
pareceram, e 6.139 faltaram. 

A instituição informa que 
o listão dos aprovados sai até 
o dia 20 de janeiro. Em Ben-
to Gonçalves pelo menos 2542 
alunos realizaram as provas em 
cinco instituições da cidade.

No último dia, os candida-
tos fizeram as provas de histó-

ria e matemática. A prova de 
humanas foi gabaritada por 
cinco estudantes, e a de exatas 
por 169. A média de história 
ficou em 13,7259, e a de mate-
mática em 10,5976.
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SORTEIO PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS

Pelo menos 43 exposito-
res participaram da terceira 
edição do Mercado de Rua, 
em Bento Gonçalves. Na edi-
ção intitulada de “praia”, 
artesãos dividiram o espaço 
com pintores. Segundo a or-
ganizadora, Ezequiele Paniz-
zi, participaram do evento em 
torno de 2 mil pessoas. Um 
dos pontos fortes desta edi-
ção, no entanto, foi a venda 
de produtos naturais.

A farmacêutica Gabriela 
Secco  tem cursos na área de 
plantas medicinais, aromate-
rapia, saboaria e cosmetolo-
gia natural. Empreendedo-
ra, Gabriela criou o Ares de 
Mato, com foco na venda de 
produtos de higiene natu-
ral. Um dos destaques são os 
sabonetes, que têm até oito 
aromas diferentes.

A criatividade aliada a 
preocupações com o meio 
ambiente inspirou os arte-
sãos Eduardo Carelli e Mar-
cela Cemin da Luz, a criarem 
a marca Inspira, há mais de 
dois anos. Carelli afirma que 
um dos pilares de sustenta-
ção do projeto é baseado na 
ideia do reaproveitamento. 
Ele abandonou um trabalho 
de mais de 15 anos, para criar 
o próprio empreendimento. 
“Eu trabalhei por 19 anos 
numa metalúrgica, e era uma 

Mercado de Rua reúne mais de 40 expositores
Terceira edição do evento aconteceu no último domingo, na Rua Coberta e atraiu mais de  duas mil pessoas

função cansativa, não era 
o que gostava de fazer. Aos 
poucos eu e minha esposa 
criamos a nossa marca, e hoje 
trabalho com o que realmen-
te gosto”, afirma.

Segundo Carelli, no pri-
meiro momento os produ-
tos foram apresentados para 
amigos, e após 3 meses da 
primeira exposição, a marca 
foi criada. “Nós ficamos em 
torno de 8 meses em casa só 

produzindo, sempre baseado 
na ideia do reaproveitamento. 
O lucro não é nossa principal 
preocupação. Numa feira o 
que mais importa é a troca 
de contato e conhecimento. 
Temos o que precisamos para 
viver, e é o que importa”, diz.

O Mercado de Rua mes-
clou num único ambiente ar-
tistas de diferentes cidades. 
Valmir Frietrich, morador 
de Santa Cruz do Sul, par-
ticipou pela primeira vez do 
evento.

“Está sendo bem satisfa-
tório compartilhar um pouco 
do meu trabalho com essas 
pessoas. Eu monto gavetas, 
balcões, utensílios domés-
ticos. Sou apaixonado por 
aquilo que faço”, comemora.  

A nutricionista e profes-
sora de Yoga, Kelly Todes-
catto, participou do evento 
com a marca Amrit- néctar 
da vida, voltado para pesso-
as com restrição alimentar e 
com um estilo de vida dife-
renciado.   “Foi minha pri-
meira experiência em feiras 

e achei muito bonito com-
partilhar algo especial que eu 
faço e tenho pra ofertar pro 
mundo, e mais bonito ainda 
foi ver tantas pessoas fazendo 
o mesmo, trabalhando com o 
que elas têm de bonito para 
oferecer”, afirma.

Kelly tem a marca desde 
outubro de 2016, e não es-
conde a paixão em trabalhar 

com produtos naturais. “Meu 
“diferencial” são esses tra-
balhos todos unidos, a busca 
por saúde, qualidade de vida 
e felicidade com uma visão 
paralela entre o moderno e o 
ancestral, vendo o que é feito 
a 5000 mil anos por todas es-
sas medicinas e comparando 
os estudos de agora, as roti-
nas, estilos de vida”, explica. 

Um dos destaques desta edição foram os móveis montados com material 
reciclado e reaproveitado

Pelo menos 2 mil pessoas participaram do evento, que contou com 43 expositores

A farmacêutica, Gabriela Secco, expôs variedades de sabonetes naturais

O Mercado de Rua mesclou num único ambiente artistas de diferentes cidades



Bento Gonçalves - 18 de abril de 201710 Saúde

Pesquisadores da Univer-
sidade de Yale, nos Estados 
Unidos, chegaram à conclu-
são de que as anomalias fetais 
advindas da infecção pelo ví-
rus da zika podem ocorrer de 
forma conjunta: tanto o vírus 
quanto proteínas do sistema 
imunológico ativadas para 
combatê-lo podem provocar 
abortos e prejudicar o desen-
volvimento de bebês.

A pesquisa foi publicada 
na sexta-feira (5) na “Scien-
ce Immunology” e liderada 
pelo imunobiologista Akiko 
Iwasaki, de Yale. Antes, já se 
sabia que proteínas produzi-
das para combater agentes 
invasores conhecidas como 
“Interferon” eram ativadas 
durante a infecção, mas não 
havia muita clareza sobre o 
seu papel.

Agora, pesquisadores 
acreditam que o Interferon 
está ligado às anomalias. 
Para testar essa hipótese, pri-

Resposta imunológica ao zika 
também pode ser causa da 
microcefalia, sugere pesquisa
Proteína produzida pelas células de defesa durante infecção influenciaram aborto de fetos 
de cobaias e provocaram alterações na placenta humana

meiramente pesquisadores 
acasalaram cobaias. Depois, 
infectaram fêmeas gestantes 
com o vírus da zika.

Um passo importante da 
pesquisa foi que os cientistas 
retiraram o receptor de In-
terferon nas fêmeas antes do 
acasalamento. Nos machos, o 
receptor foi mantido.

A substância Interferon, 
que é produzida pelas célu-
las de defesa, precisa ter uma 
estrutura receptora para fun-
cionar. A retirada do recep-
tor, assim, é uma maneira de 
fazer com que o composto seja 
inativado --o que possibita 
que a hipótese dos cientistas 
seja testada.

Resultados em
cobaias
Como resultado do expe-

rimento, fêmeas tiveram fe-
tos com e sem o receptor. No 
primeiro resultado, cientistas 

observaram que fetos com o 
receptor tinham mais cópias 
do vírus no organismo -- uma 
consequência esperada da 
inativação do antiviral natu-
ral, que diminui a replicação 
do micro-organismo.

O curioso, no entanto, é 
que mesmo tendo menos có-
pias do vírus os fetos com o 
receptor foram abortados no 
início da gravidez. Cientistas 
observaram que a placenta 
nesses casos apresentava va-
sos sanguíneos disfuncionais 
e também foram observadas 
evidências de estresse celular.

Com isso, cientistas acre-
ditam que leva ao aborto na 
gravidez é a resposta imuno-
lógica e não necessariamente 
o vírus. Mais testes, contudo, 
ainda são necessários para 
que essa relação seja melhor 
estabelecida.

Testes na placenta
humana
Cientistas, no entanto, 

ainda queriam investigar qual 
o efeito da proteína do siste-
ma imune na gestação huma-
na. Assim, em parceria com a 
Universidade da Califórnia, 
também nos Estados Unidos, 
cientistas utilizaram tecidos 
da placenta e a expuseram ao 
Interferon.

O tecido apresentou pe-
quenos nós que não são con-
sistentes com uma gravidez 
saudável. O próximo passo 
será reproduzir o teste, em 
cobaias, em vários estágios da 
gestação para ver como o In-
ferferon age.

Como resultado do experimento, fêmeas tiveram fetos com e sem o 
receptor. No primeiro resultado, cientistas observaram que fetos com o 
receptor tinham mais cópias do vírus no organismo

Um medicamento de úl-
tima geração em estudo para 
o tratamento da diabetes tipo 
2 também mostrou resulta-
dos promissores em cobaias 
de idade avançada com Al-
zheimer.

Estudos com a droga, 
que ainda não está disponível 
comercialmente para nenhu-
ma das condições, já estão 
avançados para a diabetes: o 
composto conseguiu rever-
ter com sucesso sintomas da 
doença em níveis similares ao 
da cirurgia bariátrica.

Já em testes prelimima-
res com cobaias portadoras 
de Alzheimer, o composto 
conseguiu reverter “sig-
nificativamente” falhas de 
memória em camundongos. 
O estudo, feito por pesqui-
sadores da Universidade de 
Lancaster (Reino Unido), foi 
publicado na revista científi-
ca “Brain Research”.

O novo composto é uma 
espécie de um “coquetel”: 
a droga utiliza a ação com-
binada de três substâncias 
(GLP-1, GIP e Glucagon) 
para tentar reverter com su-
cesso níveis tóxicos de glicose 
no sangue.

Embora a pesquisa não 
tenha detalhado exatamente 
como o controle da glicose 
também melhora a doença 
neurogenerativa, pesquisas 
anti-Alzheimer com drogas 
‘emprestadas’ da diabetes 

Nova droga em testes para 
diabetes controlou Alzheimer 
de ratos, diz estudo
Cobaias em idade avançada melhoraram memória e conse-
guiram sair mais facilmente de labirinto após uso de com-
posto testado originalmente para controle da diabetes

não são novas: a ciência já 
sabe que pessoas com dia-
betes têm maior risco para a 
demência.

Ainda, cientistas tam-
bém conhecem que células de 
pessoas com Alzheimer não 
aproveitam a glicose da mes-
ma maneira que pessoas sem 
a doença.

A relação, assim, sugere 
que disfunções na glicose po-
dem estar envolvidas no me-
canismo da doença.

Cobaias conseguiram 
sair de labirinto mais
facilmente
Para os testes com o Al-

zheimer, cientistas utiliza-
ram um grupo de cobaias em 
idade avançada que apresen-
tavam a doença degenerativa.

Antes de serem coloca-
dos em um labirinto, parte 
dos ratos recebeu a droga e 
a outra parte não recebeu o 
composto.

Após os testes, cientistas 
observaram que aqueles que 
haviam recebido a substância 
tiveram resultados significa-
tivamente melhores e conse-
guiram sair do labirinto com 
mais facilidade.

Pesquisadores também 
demonstraram que o com-
posto melhorou níveis de 
um fator de crescimento que 
melhora a função de células 
neuronais.

Ainda, cientistas também conhecem que células de pessoas com Alzhei-
mer não aproveitam a glicose da mesma maneira que pessoas sem a do-

A Anvisa publicou na 
quarta-feira (10) três reso-
luções proibindo produtos 
clandestinos e que traziam 
alegações terapêuticas. A pri-
meira resolução é contra os 
produtos da empresa Eduardo 
Aparecido de Moraes (CNPJ  
22.751.833/0001-27) com 
DHEA, Melatonina, 5-HTP e 
Tribulus terrestris. A empresa 
não possui autorização de fun-
cionamento e os produtos não 
tem registro ou notificação na 
Anvisa. Ou seja, são produtos 
de origem clandestina com 

Chá e produtos clandestinos proibidos pela Anvisa
composição e fabricante des-
conhecidos.

Outra proibição foi contra 
o Laboratório Yaten Ltda. ME 
(CNPJ 84.830.074/0001-45). 
A medida atinge produtos em 
cápsulas que estavam sendo 
comercializados como medi-
camentos, mas sem qualquer 
tipo de registrou na Agência. 
Estão incluídos na proibição 
os medicamentos Alcachofra, 
Cáscara Sagrada, Castanha 
da Índia, Espinheira Santa, 
Cavalinha, Centelha Asiática, 
Ginkgo Biloba, Ginseng, Gua-

raná, Isoflavona de Soja, Mara-
puama, Maracujá, Sene e Unha 
de Gato do Laboratório Yaten.

A terceira proibição se re-
fere ao Chá Amargo Topatu-
do fabricado por uma pessoa 
física e desenvolvido e engar-
rafado pela Delegacia Sindical 
dos Artesões de Aquidauana 
(MS). Apesar da produção de 
produtos e alimentos típicos 
regionais não depender da 
aprovação da Anvisa, quan-
do existe alegação medicinal 
ou terapêutica é necessária a 
aprovação da Anvisa.
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Adolescente contraiu raiva humana ao ser mordido por 
morcego no Amazonas

Um adolescente de 14 
anos, morador de Barcelos, 
na Amazônia, é considerado o 
segundo sobrevivente da rai-
va humana no país, segundo a 
Secretaria de Saúde do Ama-
zonas (Susam). Entretanto, 
em nota, o Ministério da Saú-
de informou que ainda não re-
cebeu todos os relatórios neu-
rológicos do paciente. 

O primeiro caso foi regis-
trado em 2008, em Pernam-
buco. De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, no restante 
do mundo, existem relatos 
de apenas mais três casos de 
cura: dois nos Estados Uni-
dos, em 2004 e 2011, e o outro 
na Colômbia, em 2008, sendo 
que este faleceu por outras 
causas associadas, após atin-
gir a cura.

Caso
Segundo a secretaria, o 

adolescente foi internado no 
dia 2 de dezembro do ano pas-
sado, na Fundação de Medici-
na Tropical Dr. Heitor Vieira 
Dourado (FMT) e submetido 
ao Protocolo de Milwaukee, 
um tratamento responsável 
por outros casos de cura da 
doença registrados no mundo.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o protocolo esta-
belece que, após o diagnóstico 
laboratorial confirmado po-
sitivo, deverão ser realizadas 
mais três coletas de amostras 
para exame, um por sema-

Registrado segundo caso de sobrevivência 
por raiva humana no Brasil

na, as quais serão suspensas 
quando houver três amostras 
negativas.  Nesse caso regis-
trado no Amazonas, segundo 
o ministério, a cura depende 
da eliminação do vírus rábico 
no organismo do paciente em 
tratamento e também da recu-
peração clínica. 

Tratamento
Um dos principais fatores 

que contribuiu para a cura foi 
o diagnóstico precoce da do-
ença e a internação imediata. 
Magela relatou que o adoles-
cente chegou ao hospital cons-
ciente, sem nenhum sintoma 
neurológico, mas foi tratado 
desde o primeiro momento 
com o Protocolo de Milwa-
ukee, por conta do histórico 
de agressões de morcego.

O tratamento consiste na 
sedação do paciente e uso de 
medicações – um antiviral e 
outro medicamento precursor 
de neurotransmissores, con-
trole da motricidade dos vasos 
sanguíneos do sistema nervoso 
central e prevenção de convul-
sões. No processo, o paciente 
é mantido em coma induzido, 
ventilação mecânica e cuida-
dos intensivos de suporte à 
vida.

Logo nos primeiros dias 
de contágio, o quadro clínico 
do adolescente se agravou, ca-
racterística da infecção viral, 
ficando em estado gravíssimo, 
mas após o período conside-

rado crítico do vírus, passou a 
responder bem ao tratamento.

A  melhora clínica tem 
sido progressiva. Devido à me-
lhora, teve alta da UTI e ago-
ra está em enfermaria, tendo 
acompanhamento de pedia-
tras, fisioterapeutas, nutri-
cionista, neurologista e outros 
profissionais. Apesar da recu-
peração, o menino deve seguir 
internado, por tempo indeter-
minado, para tratamento das 
complicações causadas pela 
raiva humana.

A doença
A raiva é uma doença in-

fecciosa aguda causada por 
um vírus que acomete mamí-
feros, inclusive o homem, e é 
transmitida principalmente 
por meio da mordida de ani-
mais infectados (cães, gatos 
ou morcegos). Em 2017, fo-
ram cinco casos, sendo um em 
Pernambuco, um em Tocan-
tins, um na Bahia e três no 
Amazonas.

A pessoa mordida por um 
animal infectado pode sentir 
mal-estar geral, febre, ano-
rexia, náuseas, dor de gargan-
ta, entorpecimento, irritabili-
dade, inquietude e sensação de 
angústia.

Devido ao período de in-
cubação da infecção a reco-
mendação é procurar atendi-
mento médico imediatamente 
e relatar a mordida ao agente 
de saúde.

A 17ª Vara Federal de 
Porto Alegre decidiu que o 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) não pode exigir 
carência para conceder auxí-
lio-doença às seguradas ges-
tantes cuja gravidez seja cli-
nicamente comprovada como 
de alto risco e que, em razão 
disso, tenham que se afastar 
do trabalho por mais de 15 
dias consecutivos. A decisão 
em caráter liminar, do juiz fe-

INSS não pode exigir carência 
para conceder auxílio-doença 
em gestação de risco

Decisão já está em vigor em todo o país

deral Bruno Risch Fagundes 
de Oliveira, foi proferida na 
quinta-feira (11) e já está em 
vigor em todo o país.

A ação foi ajuizada pela 
Defensoria Pública da União 
(DPU) com o intuito de ga-
rantir a proteção à gestante e 
à família prevista constitucio-
nalmente. Sendo a decisão de 
caráter liminar, o mérito da 
ação ainda será julgado. Cabe 
recurso ao TRF4.

Quem for viajar a paí-
ses que exijam o certificado 
internacional de vacinação 
contra a febre amarela, emi-
tido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
deve tomar a vacina padrão, 
mesmo que tenha tomado a 
dose fracionada. “A adoção 
do fracionamento das vacinas 
é uma medida preventiva que 
será implementada em áreas 
selecionadas, durante período 
determinado de 15 dias, in-
formou o Ministério da Saúde.

De acordo com a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), os viajantes 
internacionais fazem parte do 
grupo de pessoas não indica-
das a receber a vacina fracio-

Dose padrão da vacina contra 
febre amarela é necessária 
para quem vai viajar

nada – gestantes, crianças de 
nove meses a menores de dois 
anos e indivíduos com condi-
ções clínicas especiais (por-
tadores de HIV/Aids, pacien-
tes ao final do tratamento de 
quimioterapia e aqueles com 
doenças hematológicas, entre 
outras).

A Anvisa alerta que não 
será emitido, “em hipótese 
alguma”, o certificado inter-
nacional a quem apresentar 
o comprovante de vacinação 
fracionada. É preciso tomar 
a dose padrão, em qualquer 
unidade de saúde. No entan-
to, é necessário apresentar 
um comprovante da viagem, 
por exemplo, o bilhete da pas-
sagem.

Quando você dorme bem, 
automaticamente melhora 
outros âmbitos na sua vida. 
Uma noite de sono bem dor-
mida é capaz de melhorar seu 
humor, ajuda na memória, 
previne doenças, além de pro-
longar sua estimativa de vida.

Já foi provado a partir 
de diferentes pesquisas, que 
dormir bem é um dos impor-
tantes segredos para a lon-
gevidade. Pra quem sofre de 
insônia, certamente a falta de 
sono é um incômodo. 

Efeitos positivos de dormir bem
Travesseiro adequado: 

muita gente não sabe, mas o 
apoio da cabeça é primordial 
para dormir bem. A altura do 
travesseiro deve ser a mes-
ma da distância do pescoço e 
a parte externa do braço. O 
ideal é colocá-lo de lado, pois 
é melhor para a coluna e mús-
culos, evitando dores futuras.

Posição para dormir: evi-
te dormir de bruços. Ao dor-
mir nesta posição, você certa-
mente acordará mais cansada 
e com dores pelo corpo já que 

a região da lombar e do tórax 
fica muito prejudicada dormi-
do desta maneira. É pensan-
do em todas essas questões 
que você pode conhecer a loja 
Colchão Inteligente, locali-
zada na rua General Vitorino 
(atrás do supermercado Na-
cional), e conheça o colchão 
feito sob medida para o seu 
peso, altura e largura. 

Você pode ainda adquirir 
um travesseiro ideal, aliando 
conforto e saúde.
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A Associação Carlos 
Barbosa de Futsal (ACBF) 
retorna aos trabalhos nesta 
terça-feira, 16. O grupo se 
reapresenta às 9h, na Sala 
de Imprensa do CME Sérgio 
Luiz Guerra, com novidades 
no elenco, na comissão técni-
ca e também na diretoria.

Na ocasião será apre-
sentada a nova diretoria da 
ACBF para a temporada 2018 
com Bolivar Zuanazzi na pre-
sidência e José Reni Andrioli 
como vice.

Na comissão técnica, a 
novidade fica por conta do 
retorno de Guaíba, prepara-
dor de goleiros. Na equipe, o 
grupo passou por uma gran-
de reformulação. Apenas sete 
atletas que estavam no ano 
passado, permaneceram para 
2018: o goleiro Henrique, os 
fixos Marlon e João, e os alas 
Felipe Valério, Bruno Souza, 
Mithyuê e Júlio.

A diretoria reforçou o 
time com as contratações do 
goleiro Gian Wolverine, do 
fixo Lé, dos alas Douglinhas, 
Valdin e Felipe, além dos pi-
vôs Pesk e Piter. Andrew, ala 
que estava no Sub-20, será 
efetivado no time principal. 
Além dele, outros jovens da 
equipe juvenil compõe o gru-
po: o goleiro Augusto, os alas 
Vini e Beto, e o pivô Dudu.

Logo depois da apresen-
tação, o grupo já será sub-
metido a avaliações com o 
preparador físico Alexandre 
Baldasso e com o fisiotera-
peuta Cristiano Baldasso. 
Durante a tarde, o grupo se-
guirá com avaliação nutricio-
nal.

Entre os melhores 
O site Futsal Planet di-

vulgou neste mês o resultado 

ACBF se apresenta para a 
pré-temporada nesta terça

O grupo se reapresenta às 9h, na Sala de Imprensa do CME
Sérgio Luiz Guerra, com novidades no elenco, na comissão técnica
e também na diretoria 

dos melhores do mundo. A 
conquista da Supercopa e da 
Libertadores da América em 
2017 fez da ACBF o segundo 
melhor time do planeta. Atrás 
apenas do Movistar Inter, da 
Espanha. Marquinhos Xavier 
foi eleito o quinto melhor téc-
nico de clubes do mundo.

O prêmio para melhor 
clube do mundo teve 209 vo-
tos de jornalistas e especialis-
tas do futsal do mundo todo. 
A Movistar Inter foi escolhida 
a melhor do mundo com 947 
pontos. A ACBF ficou em se-
gundo com 499, seguido pelo 
Sporting, de Portugal, com 
490. Em quarto lugar, o Join-
ville com 334 pontos.

O supervisor Lavoisier 
Martins comemorou e afir-
mou que o resultado é fruto 
de muito trabalho que come-
çou em 2015. “É uma grande 
conquista. Ser o segundo me-
lhor time do mundo tem uma 
tremenda repercussão. É si-
nal que o trabalho desse ciclo, 
que já vai para o quarto ano, 
vem dando resultado. Não é 
a conquista só de um ano. É 
um trabalho que começou em 
2015 com a ACBF ganhando 

pelo menos um título de ex-
pressão por ano. Estou mui-
to feliz por tudo isso. Tenho 
a certeza que logo a ACBF 
estará no topo. Falo pela es-
trutura que temos e pelas 
conquistas. Parabéns a todos, 
comissão técnica, diretoria e 
a todos que fazem parte dessa 
história”.

Marquinhos Xavier, que 
também representou a ACBF 
entre os indicados, foi eleito 
o quinto melhor técnico do 
mundo com 299 pontos. Jesús 
Velasco Tejada, do Movistar 
Inter, foi escolhido o melhor 
treinador seguido pelo bra-
sileiro Cacau, do Kairat (Ca-
zaquistão), do espanhol David 
Martin Ortega, da Luparense 
C5 (Itália), e do também bra-
sileiro Eduardo Sao Thiago 
Lentz “Duda”, do Elpozo (Es-
panha).

O técnico do time laranja 
já havia ficado em 5º lugar em 
2015 e valoriza o fato de estar 
entre os melhores.

“Recebo o resultado com 
muita alegria. Para mim, a 5ª 
colocação é tão importante 
quanto o primeiro. Para nós 
treinadores que estamos no 
Brasil e concorrer com trei-
nadores de fora sempre é mais 
difícil. Existe um glamour es-
pecial nas competições euro-
peias. O peso das competições 
daqui, em termos de visibili-
dade, é diferente. Mesmo ga-
nhando a Liberadores é com-
plicado competir com quem 
ganha uma UEFA. Então 
para mim é uma posição im-
portante. Independente disso, 
estou feliz pela indicação é a 
segunda em três anos. Va-
mos seguir trabalhando para 
manter a equipe sempre entre 
as melhores do mundo”, disse 
Marquinhos.

ACBF conquistou a taça Libertadores este ano ACBF conquistou a taça 
Libertadores este ano

Nesta segunda-feira, 15, 
iniciou o 48º Citadino de 
Carlos Barbosa. Todos os jo-
gos devem ser disputados no 
Centro Municipal de Even-
tos, mais conhecido como a 
casa da ACBF.

Na principal categoria, 
serão nove equipes disputan-
do, começando pelo Só Pela-
da que busca seu oitavo titulo 
de campeão da competição, 
seguido por NDN, Renegados 
do Botafogo, Placa & Pon-
to, Chinês/Paladino, Só que 
Mão, Abustres, Rolando Ca-
roço e Vidraçaria Bueno. No 
Master terão cinco equipes, 
mesmo número de partici-
pantes que disputam na cate-
goria Sub-17.

O feminino volta a dispu-
tar depois de cinco anos, com 
4 equipes.

O regulamento dos jogos 
é o mesmo de 2017, serão 15 
minutos jogados direto e os 5 
minutos finais cronometra-
dos, com parada do relógio a 
cada saída de bola.

Nomes de peso do
futsal gaúcho
Na categoria Adulto, dos 

nove times, seis deles vêm 
com grandes nomes do futsal. 
O atual campeão vem com o 
goleiro Bilica, que já atuou 
por grandes clubes do futsal, 
inclusive pela ACBF. O Bota-
fogo segue com sua base de 
2017, mas com alguns refor-
ços de grande nome, como o 
conhecido Pepe.

O NDN, eliminado nas 
semifinais de 2017, e vem 
com grandes nomes também 
em busca do título. A equipe 
contará com jogadores que já 
atuaram na base da ACBF, 

Começou o Citadino de
Carlos Barbosa

como Edu e Memé. O Chi-
nês/Paladino é um dos mais 
reforçados, segue com uma 
base de jogadores de 2017, 
porém contará com o reforço 
de três jogadores da base da 
ACBF: Gabriel Chaves, Ma-
teus Meira e Otávio.

O Placa E Ponto, equipe 
que disputa pela primeira vez 
a competição, é organizado 
pelo clube do Kioske, muitas 
vezes campeão no Master. A 
equipe terá nomes conhe-
cidos como Micuim, Flávio, 
Pablo, Edgar e Kafer, todos 
com passagens pela ACBF. 
A novidade no time vem do 
BGF, o ala Kevin, que chega 
ao clube com mais dois ou-
tros reforços, ambos da base 
da laranja mecânica.

O Só que Mão, mais uma 
novidade na categoria, vem 
com grandes jogadores, con-
tando com diversos atletas 
da base da ACBF de 2017. O 
nome mais forte que reforça-
rá a equipe é o Saraiva, joga-
dor profissional que atua na 
APF de Parobé.

JOGOS DA
PRIMEIRA RODADA

A primeira rodada co-
meça com os seguin-
tes jogos:
Clube dos Amigos x 
Vidraçaria Bueno (in-
fanto)
Só que Mão FC x Vidra-
çaria Bueno (adulto)
Placa & Ponto x Re-
negados do Botafogo 
(adulto)
Rolando Caroço x Só 
Pelada (adulto)

Na principal categoria, serão nove equipes disputando, começando pelo 
Só Pelada que busca seu oitavo titulo de campeão da competição
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A campanha 2018 do Es-
portivo será recheada de jo-
gadores oriundos da base. Na 
última semana foi divulgado 
oficialmente o elenco que dis-
putará a divisão de Acesso, e 
entre os nomes de destaque, 
está Renan Pedrada. O jogador 
de 21 anos atuou pelo Alviazul 
em 2017, sendo bastante utili-
zado pelo técnico Alex Xavier.

O bento-gonçalvense, que 
antes de voltar ao clube no ano 
passado estava atuando no fu-
tebol amador do município, 
se destacou dentro de campo, 
principalmente pela sua versa-
tilidade, atuando como lateral, 
volante e zagueiro. 

O atleta estava no Guarany 
de Bagé, disputando a Copa 
Paulo Sant’Ana, e agora volta 
ao Esportivo visando ajudar o 
clube a conquistar o acesso à 
elite.

“Estou muito feliz em po-
der estar voltando esse ano. 

Esportivo aposta em jogadores 
da base para disputa da
Divisão de Acesso
O jogador de 21 anos atuou pelo Alviazul em 2017, sendo bastante utilizado pelo técnico Alex Xavier

O atleta estava no Guarany de Bagé, disputando a Copa Paulo 
Sant’Ana, e agora volta ao Esportivo visando ajudar o clube a
conquistar o acesso à elite 

Minha expectativa é a melhor 
possível, em estar voltando ao 
clube onde fui formado e com 
certeza o pensamento é buscar 
o acesso e colocar o Esportivo 
no seu devido lugar. Espero 
ajudar o Bandeira da melhor 
maneira dentro de campo em 
busca do objetivo do clube que 
é buscar o acesso”, ressalta o 
atleta. 

Além de Pedrada, outros 

dois atletas formados no clube 
integram o elenco de Rodrigo 
Bandeira.

O lateral João Guilherme, 
oriundo da base do Esportivo, 
atuou pelo clube na Divisão 
de Acesso de 2017 e está de 
volta para defender a camisa 
Alviazul. Já o goleiro Vinícius 
estava na equipe sub-17 do 
Esportivo e foi promovido este 
ano para o grupo principal. 

A Associação Atlética 
Bento Gonçalves (AABG), 
que organiza a Liga Ser-
ra Gaúcha de Futebol de 
Campo, definiu, na última 
semana, o formato de dis-
puta e detalhes para a con-
cretização da 1ª edição da 
competição. Até então, 16 
equipes estão interessadas 
em participar do torneio, 
que contará com clubes de 
Bento Gonçalves, Garibaldi 

Liga Serra Gaúcha define
formato de disputa
Ao todo, 16 equipes estão interessadas em participar da 
competição, que inicia em março

e Farroupilha.
A competição terá 16 

equipes participantes, as 
quais serão divididas por 
meio de sorteio em quatro 
chaves de quatro equipes. Na 
primeira fase, as equipes se 
enfrentam todos contra to-
dos dentro de seus respecti-
vos grupos, classificando-se 
os primeiros dois colocados.

As fases de quartas de fi-
nal e semifinais serão dispu-
tadas em jogos de ida e volta, 
já a decisão pelo título será 
em jogo único. A única res-
trição na inscrição de atletas 
será a de jogadores federa-
dos, os quais não poderão fa-
zer parte da competição. 

Os campos onde se-
rão disputados os jogos da 
competição ainda seguem 
indefinidos. As equipes in-
teressadas em participar da 
competição têm até o dia 23 
de janeiro para confirmarem 
presença. Até então, duas 
equipes de Farroupilha, duas 
equipes de Garibaldi e 12 
equipes de Bento Gonçalves 
confirmaram interesse em 
participar da 1ª edição da 
Liga Serra Gaúcha. 

1- Gaúcho de Farroupilha 
2- Jansen de Farroupilha 
3- Lago Azul de Garibaldi 
4- Guarany de Garibaldi 
5- Amigos da Bola
6- Oliveira e Santana 
7- Bayer BG 
8- Borussia 
9- Fronteira 
10- Tigre 
11- Paysandu 
12- Parceria
13- LSC
14- Ouro Verde 
15- Colorado BG
16- Olímpiacos

EQUIPES
INTERESSADAS

A Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (SMEL) 
de Garibaldi definiu, na úl-
tima semana, os últimos de-
talhes para a realização de 
mais uma edição do Citadino 
de Futsal do município. A 
competição vai iniciar no dia 
5 de março, e as equipes inte-
ressadas devem realizar suas 
inscrições junto à secretaria 
até o dia 26 de fevereiro. 

O campeonato será dis-
putado em quatro categorias: 
Livre, Juvenil (17 a 20 anos 
de idade), Veterano e Más-
ter. Na categoria Livre, as 
equipes poderão contar com 
atletas federados que são de 
Garibaldi e também com um 
atleta de fora do município. 
Na categoria Veteranos, os 
atletas que completarem 35 
anos em 2018 poderão atuar 
na categoria. O mesmo vale 
para o Máster, com atletas 
que completam neste ano 45 
anos. 

Citadino de Futsal de Garibaldi 
já tem data de início definida
Clubes têm até o dia 26 de fevereiro para confirmar
presença na competição

As fichas para inscrição 
devem ser retiradas pelas 
equipes na Secretaria de Es-
portes, no Ginásio Munici-
pal.

Antes do início da com-
petição, a organização rea-
lizará uma última reunião 
para conhecer as equipes 
participantes e definir a fór-
mula de disputa, bem como a 
tabela de jogos. As partidas 
da competição serão reali-
zadas nas segundas, quintas 
e sextas-feiras, no Ginásio 
Municipal de Garibaldi. 

No ano passado, o tor-
neio contou com a participa-
ção de 23 equipes somando 
todas as categorias. A equi-
pe do Udinese se consagrou 
campeão da principal cate-
goria, derrotando na final 
o Guarany. A expectativa é 
que na edição de 2018, o nú-
mero de participantes seja 
aproximadamente o mesmo 
da edição de 2017. 

Nos dias 20 e 21 de janeiro 
deste ano, acontece a primeira 
edição do Canela Slack Extre-
me, na Cascata do Caracol. A 
competição envolve as modali-
dades de Highline e Trickline. 
O atleta bento-gonçalvense, 
Tiago Sarate, é o representan-
te da cidade na competição. Ele 
treina slackline e highline há 5 

Bento-gonçalvense participa de competição 
de Highline, em Canela

Tiago Sarate treina slackline e highline há 5 anos e já passou por
diversas cidades praticando o esporte

anos e já passou por diversas ci-
dades praticando o esporte, en-
tre elas Florianópolis, Curitiba, 
São Paulo, Goiânia, Brasília en-
tre outros. De acordo com ele, 
o objetivo é realizar a caminha-
da em menor tempo, treinando 
muito e usando a meditação 
para se manter em equilíbrio.

 “A questão não é pensar na 

competição e nem em atraves-
sar a fita, a caminhada acontece 
por si só quando estamos vazios 
e não pensamos em nada e em 
silencio, quando você percebe 
você já atravessou e sente um 
sentimento de emoção e con-
clusão de um desafio, você sorri 
e se sente feliz, você ganha sem 
pensar em ganhar, por que to-
dos já são vencedores por estar 
lá”, afirma.

Sarate tem projetos de sla-
ckline na cidade, levando para 
as escolas e praças, fazendo 
um movimento público para o 
esporte. O esporte é desenvol-
vido sobre uma fita elástica fi-
xada em dois pontos, na qual o 
atleta deve manter o equilíbrio 
para percorrer um determina-
do percurso ou executar mano-
bras.

A competição
A modalidade highline 

será realizada sobre o vale que 
fica em frente a cascata em uma 
fita que terá 125 metros de dis-
tância armada a cerca de 120 
metros de altura.

Já a modalidade trickline 
será praticada em fitas fixadas 
nas árvores do Parque Estadual 
do Caracol, com foco nas ma-
nobras.
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Faca utilizada na ação foi
apreendida pelos policiais

Polícia

Na manhã de sábado (13), 
uma guarnição do policiamen-
to comunitário da Brigada 
Militar deslocou-se até a Rua 
Pastor João Rodrigues de Je-
sus, no bairro Zatt, para aten-
der uma denuncia de violência 
doméstica contra mulher em 
uma residência.

Ao chegar ao local, os poli-
ciais encontraram a vitima, de 
31 anos, com varias lesões no 

Homem agride ex-esposa e é 
preso pela BM

rosto, olhos, pescoço e braços. 
Os policiais foram até o ex-
-companheiro dela, de 28 anos, 
questionar sobre o fato. O acu-
sado, em posse de um pedaço 
de madeira, tentou agredir os 
policiais. Ele foi imobilizado, 
encaminhado à delegacia e 
preso em flagrante. O homem 
possui vários antecedentes por 
ameaça, lesão corporal e porte 
ilegal de arma de fogo.

Dois criminosos foram 
presos pela Brigada Militar 
no domingo (15), depois de 
roubarem um idoso.

O crime aconteceu por 
volta das 09h50, na Rua 
Conde D’eu, em Garibaldi. 
A.X.L, de 29 anos e L.L.A, 
de 44 anos, foram flagrados 
pela guarnição da polícia 
logo após o roubo. Durante 
a abordagem foi localizada a 
faca utilizada na ação.

Os indivíduos foram en-
caminhados para a DPPA de 
Bento Gonçalves para regis-
tro policial. A dupla foi reco-
lhida ao Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves.

Dupla rouba idoso e acaba presa pela BM

Dupla foi recolhida ao Presídio Estadual de Bento Gonçalves

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) prendeu dois in-
divíduos que furtaram uma 
roçadeira Husqvarna, de valor 
aproximado de 2 mil reais, na 
BR-470, em Bento Gonçalves, 
na noite de sábado (13).

Os policiais faziam ron-
da, quando abordaram os dois 
homens que caminhavam pelo 
acostamento da rodovia, car-
regando o objeto do furto. Os 
criminosos, de 28 e 44 anos, 

Homens presos por furto de 
roçadeira na BR-470

Dupla trabalhava na safra da uva em uma propriedade em Tuiuty

com vasta ficha criminal, fur-
taram o objeto e tentaram 
vendê-lo em estabelecimentos 
próximos a um restaurante. 
Os presos foram encaminha-
dos para a polícia judiciária 
de Bento Gonçalves. Segundo 
outro registro de ocorrência, 
a dupla se apresentou para 
trabalhar em uma proprieda-
de rural em Tuiuty, durante a 
safra da uva, onde teria acon-
tecido o furto. 

Uma equipe da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
deslocava-se sentido Bento 
Gonçalves – Garibaldi quan-
do avistou o veículo GM/Ka-
dett que seguia no sentido 
contrário realizando ultra-
passagem na contramão sob 
faixa contínua amarela.

Após a ultrapassagem, 
ainda transitou na contra-
mão quase colidindo frontal-
mente com a viatura da PRF. 
Ao abordarem o veículo, o 
condutor realizou o teste de 
etilômetro resultando 1.07 
mg/l.

O indivíduo de 49 anos, 
natural de Guaporé, dis-

PRF prende condutor alcoolizado na BR-470

Condutor estava com CNH suspensa desde 2016 e foi autuado em 
cerca de R$4.500,00

se não possuir CNH, mas, 
na verdade, estava suspensa 
desde 2016. Ele foi encami-

nhado para Polícia Civil em 
Bento Gonçalves e foi autu-
ado em mais de R$4.500,00.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) prendeu na ma-
nhã de domingo (14), na BR-
470, em Bento Gonçalves, 
um homem com mandado de 
prisão que viajava em um ôni-
bus pela rodovia e apreendeu 
aproximadamente R$ 100 
mil em mercadorias sem nota 
fiscal provenientes do Para-
guai.  O ônibus abordado, de 
uma empresa com sede em 
Guaporé, faz viagens fretadas 
para compras no Paraguai. 
Ao fiscalizarem os 26 ocu-
pantes do veículo, foi consta-
tado a presença de um indiví-
duo com mandado de prisão, 
expedido pela Comarca de 
Erechim, por não ter presta-
do serviços comunitários em 
progressão de pena.

O indivíduo tinha sido 
preso por contrabando de ci-

PRF apreende R$100 mil em 
mercadorias do Paraguai

Mercadoria entrou de forma ilegal no Brasil

Homem que estava foragido, tinha sido 
preso por contrabando de cigarros

garros e após cumprir parte 
da pena em regime semia-
berto, teve ela alterada para 
prestação de serviços comu-
nitários. Não realizando os 
serviços, o Juiz retornou para 
pena em regime semiaberto. 
O homem de 32 anos, natural 
de Caxias do Sul foi encami-
nhado à polícia judiciária em 
Bento Gonçalves. A merca-
doria apreendida foi encami-
nhada ao órgão Aduaneiro.

acompanhe online
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/jornalgazetars 
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Um caso de assalto a um 
motorista do aplicativo Uber 
foi registrado na última sema-
na. Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima, de 42 anos, foi 
buscar um passageiro na Rua 
Balduíno Valduga, no bairro 
Zatt, por volta das 12h30 de 
quarta-feira (10). O destino 
final da corrida seria o centro. 

Motorista do Uber sofre
assalto no bairro Zatt

No entanto, durante o trajeto, 
o homem, que aparentava ter 
entre 30 e 35 anos, ameaçou 
o condutor com uma arma de 
fogo, obrigando-o a dirigir até 
São Leopoldo. Na região me-
tropolitana, o criminoso soli-
citou que o condutor fosse até 
o bairro Feitoria e parasse em 
uma estrada de chão.
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Tumulto foi registrado
no horário de sol

Polícia

Na noite da quinta-feira 
(11), às 23h30, em ação de 
combate ao tráfico de dro-
gas, o POE (Pelotão de Ope-
rações Especiais) apreendeu 
um menor, G.R.P., de 17 
anos, pelo crime de tráfico de 
drogas.

O adolescente foi abor-
dado na Rua Ari da Silva, no 
bairro Eucaliptos. Durante 

Adolescente apreendido pela
terceira vez por tráfico de drogas

a revista pessoal, foram en-
contradas 2 pedras de crack, 
5 porções de maconha, 21 
porções de cocaína e dinhei-
ro. Esta é a terceira vez que 
ele é apreendido pela polícia, 
depois de ter sido flagrado 
e conduzido à delegacia por 
mais duas vezes em dezem-
bro de 2017, pelo mesmo 
motivo.

Um foragido do presídio 
estadual de Taquara foi re-
capturado na Travessa Pelo-
tas, no bairro Juventude.

Por volta das 20h45 de 
domingo (14), uma guarnição 

Foragido recapturado no
bairro Juventude

Foram encontradas com adolescente, 2 pedras de crack, 5 porções de 
maconha, 21 porções de cocaína e dinheiro

abordou E.R.S, de 28 anos, e 
constatou no sistema a situa-
ção de foragido. Ele foi enca-
minhado para a DPPA e reco-
lhido ao Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves.

Uma tentativa de roubo 
em uma residência no bairro 
Universitário foi registrada 
no domingo (14). Segundo 
a ocorrência, por volta das 
2h30 a vítima escutou um 
barulho na casa e foi verifi-
car.

Ela foi abordada por um 
homem que jogou-a no chão 
e a ameaçou com uma arma 

Tentativa de roubo em
residência no Universitário

na cabeça. Um segundo in-
divíduo entrou no quarto do 
pai da vítima, que gritou as-
sustado. Neste momento, os 
criminosos fugiram do local.

De acordo com o pai, um 
terceiro homem estaria en-
volvido na tentativa de rou-
bo. Nada foi roubado, apenas 
foi registrado dano na porta 
da frente.

Um homem, de 23 anos, 
foi assaltado na noite de sá-
bado (13), quando caminhava 
na Avenida Osvaldo Aranha, 
no bairro Juventude.

De acordo com o relato, 
ele passou por uma parada de 

Assalto a pedestre na
Avenida Osvaldo Aranha

ônibus, onde estavam senta-
dos dois homens. Os crimi-
nosos o abordaram, um deles 
com uma faca e roubaram 
documentos e um aparelho 
celular da vítima. Depois, fu-
giram em direção à BR-470.

Na tarde de sábado (13), 
dois detentos do Presídio 
Estadual de Bento Gonçal-
ves tentaram fugir, porém a 
Brigada Militar agiu rápido, 
frustrando a ação dos crimi-
nosos.

A tentativa de fuga 
aconteceu no horário de sol, 
na parte da tarde. Eles agi-
ram subindo no telhado da 
casa de detenção, mas foram 
contidos com disparos anti-
-motim.  

Nova tentativa de fuga de presidiários

Brigada Militar agiu rápido e frustou a ação dos criminosos



CINEMA
Validade da programação: de 11 a 17 de janeiro.
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 meia
Salas 3D : R$30,00 inteira e R$15,00 meia
Promoção, na quarta-feira todos pagam meia entrada!

L’américa Shopping │ Sala 01
O Touro
Ferdinando
2D | Duração 1h49min | 
Animação | Livre | Dubla-
do
Todos os dias : 13h, 16H, 
18:40

Ferdinando é um touro 
com um temperamento 
calmo e tranquilo, que 
prefere sentar-se embaixo 
de uma árvore e relaxar 
ao invés de correr por aí 
bufando e batendo cabeça 
com os outros. A medida 
que vai crescendo, ele se 

torna forte e grande, mas 
com o mesmo pensamen-
to. Quando cinco homens 
vão até sua fazenda para 
escolher o melhor animal 
para touradas em Madri, 
Ferdinando é selecionado 
acidentalmente. 

Extraordinário
2D | Duração 1h49min | 
Drama | Livre | Todos os 
dias - Legendado: 18:15h

Auggie Pullman (Jacob 
Tremblay) é um garoto 
que nasceu com uma de-
formação facial, o que fez 
com que passasse por 27 

fonte: climatempo.com.br
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cirurgias plásticas. Aos 10 
anos, ele pela primeira vez 
frequentará uma escola re-
gular, como qualquer outra 
criança. Lá, precisa lidar 
com a sensação constante 
de ser sempre observado 
e avaliado por todos à sua 
volta.

O Rei do Show 
2D | Duração 1h26min | 
Comédia Musical | 12 anos 
| Dublado - Todos os dias: 
Dublado 21:15h

De origem humilde e desde 
a infância sonhando com 
um mundo mágico, P.T. 
Barnum (Hugh Jackman) 
desafia as barreiras sociais 
se casando com a filha do 
patrão do pai e dá o ponta-
pé inicial na realização de 

seu maior desejo abrindo 
uma espécie de museu de 
curiosidades. O empreen-
dimento fracassa, mas ele 
logo vislumbra uma ousada 
saída: produzir um grande 
show estrelado por freaks, 
fraudes, bizarrices e rejei-
tados de todos os tipos.

Sala 02

Jumanji:
Bem-vindo à
Selva
(3D - Duração 1h59min/ 
Ação) Todos os dias - 
13?50h, 13:50h, 16h, 
18:30h h- Dublado │ 
21:15h  - Legendado

Quatro adolescentes encon-
tram um videogame cuja 
ação se passa numa floresta 
tropical. Empolgados com 
o jogo, eles escolhem seus 

avatares para o desafio, mas 
um evento inesperado faz 
com que sejam transporta-
dos para dentro do universo 
fictício, transformando-se 
nos personagens da aven-
tura.

Shopping Bento │ Sala 01
O Touro
Ferdinando
3D | Duração 1h49min | 
Animação | Livre | Dublado
Todos os dias : 14h, 18:40H, 
18:40

O Rei do Show 
2D | Duração 1h26min | 
Comédia Musical | 12 anos 
| Legendado - Todos os 
dias : 21h - 16:20h -Du-
blado

Sala 02
Fala sério, mãe!
2D - Duração 1:19min /
Comédia/Nacional │  Na-
cional │ 14h, 18:30 h

Ângela Cristina (Ingrid 
Guimarães), mãe da ado-
lescente Maria de Lourdes 
(Larissa Manoela), está  
tendo de guiar sua filha du-
rante uma das fases mais 
complicadas da vida. Ela 
vive uma montanha-russa 
de emoções, com medos, 
frustrações e um caminhão 
de queixas para descarre-
gar. Por outro lado, Malu, 
como prefere ser chamada, 
também tem suas insatis-
fações. Embora teimosa, 
sofre com os cuidados ex-
cessivos e com o jeito con-
servador da mãe. Cena do filme Extraordinário

Cartaz de divulgação do filme O Touro Ferdinando

Cartaz de divulgação do  filme O Rei do Show


