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Opinião

EDITORIAL

Ok, o ex-presidente  sen-
tou na cadeira de réu. O mundo 
não acabou e nem dá sinais que 
vá melhorar. O brasileiro tem a 
teimosia de ser  esperançoso.

Sempre aguardando quem 
o salvará. Em ano de eleição, 
então, o delírio é coletivo.  Can-
didatos  mudam de partido aos 
borbotões, fazendo cálculos mi-
rabolantes para chegar à for-
mula magica que lhe renda o 
número essencial de votos.

 Em Bento Gonçalves não é 
diferente. Há décadas que nin-
guém consegue conquistar o 
sonho dourado de uma cadeira 
na Assembléia Legislativa, Na 
Câmara Federal, muito menos 
no Senado. Não é por falta de 
nomes bons ou honrados.  É 
por falta de voto, mesmo. Na 

O que esperar de 2018?
última hora a maioria do elei-
torado decide sempre pelo mais 
canastrão, aquele que mente na 
cara dura e promete coisas que 
jamais pensou em cumprir, ilu-
dindo assim aquele que vai pela 
emoção.

Voto é razão. Voto é esco-
lher quem tem realmente pro-
jetos e ideias que possam me-
lhorar a comunidade em que 
vive.

Enquanto o voto for tro-
cado por promessa de emprego 
e outros benefícios pessoais, 
todos vão sucumbir sem vagas 
nas creches, sem qualidade de 
serviço na saúde, na educação 
e, muito menos, sem segurança.

Emprego há quando a eco-
nomia é estável. A economia es-
tável depende um governo hon-

rado e confiável.
E assim o círculo se fecha.
Este ano podemos, como 

em todas as outras eleições, 
ter representantes de Bento 
Gonçalves em todas as esferas. 
Só depende do que colocamos 
como prioridade: o umbigo ou a 
coletividade. 

Queremos o que está ai, 
com as velhas fórmulas ou va-
mos ser honestos conosco e ter 
coragem para a renovação. 

Esta é a única pergunta 
que devemos fazer ao depositar 
nossa confiança naquela urna 
em outubro.

Agora é a hora de iniciar-
mos a prestar atenção e sermos 
firmes em nossas convicções, e 
não em outubro.
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Os 76 funcionários que 
trabalham na obra do novo 
moinho da Isabela que foram 
dispensados após o final das 
férias coletivas, no início do 
mês de janeiro, sem indeniza-
ções e com a retenção de seus 
documentos, tentaram um 
acordo com a empresa para 
solucionar o impasse, mas fo-
ram ignorados.  

O grupo não recebe seus 
pagamentos desde dezembro 
de 2017 e tem integrantes que 
residem em diversas cidades 
da região.   As empresas S&N 
Engenharia e M. Dias Bran-
co Isabela não se dispuseram 
a viabilizar uma saída para a 
situação e abandonaram os 
trabalhadores sem nenhum 
ressarcimento.  

Diante da negativa das 
empresas em buscar uma solu-
ção negociada, o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção e do Mobiliário 
de Bento Gonçalves (Sitracom 
BG) vai buscar na Justiça do 

Situação de 76 trabalhadores do moinho da
Isabela será decidida na Justiça

Trabalho os direitos desses 
trabalhadores.   

Os funcionários, segundo 
um dos seus representantes, 
Felipe da Silva, vem enfren-
tando grandes dificuldades 
em função da situação gera-
da. “Todos aqui têm famílias 
e precisam pagar aluguel. Fo-
mos abandonados pelas em-
presas que ficam empurrando 
a responsabilidade e que não 
têm nenhum compromisso 
com as pessoas que contrata-
ram e que trabalharam para 
levantar o moinho”, comentou 
Silva.  

O vice-presidente do Si-
tracom BG, Ivo Vailatti, desta-
ca que eles foram dispensados 
através de uma carta infor-
mando que o contrato de pres-
tação de serviços seria rescin-
dido. “Em seguida houve uma 
tentativa de negociação para 
os pagamentos atrasados, mas 
as empresas não demonstra-
ram interesse”, disse Vailatti.  

O sindicato chegou a par-

ticipar das mobilizações dos 
trabalhadores na empresa 
Isabela para tentar reverter a 
situação, mas as empresas res-
ponsáveis pelos trabalhadores 
se mantiveram irredutíveis. 
“Foram muitas as tratativas 
envolvendo a S&N Engenha-
ria e a M. Dias Branco Isabela 
para que houvesse um acordo 
e que se resolvesse a situação 
dos trabalhadores. A propos-
ta do grupo, que o Sitracom 
BG intermediou era apenas 
pelo valor da rescisão, mas as 
empresas não quiseram nem 
mesmo isso”, denuncia Vai-
latti.   

O sindicalista Arcelo Ros-
sini lembra que o sindicato 
acompanhou de perto toda a 
mobilização dos trabalhado-
res  e deu todas as orientações 
para a formação de uma co-
missão de negociações. 

Tentamos tudo o que foi 
possível para que o grupo ti-
vesse uma chance de receber 
seus direitos, mas como sem-

Trabalhadores e patrões em reunião no Sitracom BG

pre o capital se recusa a ouvir 
quem produz”, analisa Ros-
sini. Para ele houve má von-
tade por parte das empresas 
em viabilizar uma solução. “A 
obra foi feita, o trabalho foi 
feito. Agora elas se escondem 
atrás da segurança jurídica da 
reforma trabalhista para abu-
sar dos trabalhadores. Essa é 
a reforma defendida pelos se-
nadores Lasier Martins e Ana 
Amélia Lemos para aumentar 
os ganhos dos mais ricos em 
cima dos mais pobres”, de-
nuncia.  

Diante desse quadro, o
Sitracom BG questiona:  
Qual foi o crime cometido 

pelos trabalhadores? 
Pois o crime foi o trabalho 

e a punição foi a demissão sem 
direito a nada. Sem lugar para 
morar e nem mesmo comida. 

E se um desses trabalha-
dores tivesse que roubar comi-
da para alimentar sua família. 
Certamente seria preso. Mas 
e os donos das empresas que 
estão roubando essas pessoas 
não deveriam também ser pu-
nidos? 
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Nesta quarta-feira, dia 
31, encerra o prazo para o 
pagamento antecipado do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA). Pagando antecipado é 
possível dividir o valor em até 
três parcelas ou quitar com 
descontos que podem chegar 
a 22,4%.

O IPVA é obrigatório a 
todos os proprietários de veí-
culos automotores fabricados 
a partir de 1999. De um total 
de mais de 3,5 milhões de ve-
ículos sujeitos ao imposto 1 
milhão regularizou o débito 
até a última sexta-feira (26). 
O total arrecadado, conforme 
o último levantamento feito 
pela Receita Estadual é de R$ 
865,82 milhões. O valor arre-
cadado com o IPVA é repar-
tido igualitariamente entre o 
Estado e o município de licen-
ciamento do veículo.

Descontos
Para alcançar o desconto 

máximo de 22,4% do mês de 
janeiro, o contribuinte deve 
somar as vantagens dos pro-
gramas do Bom Motorista e 
do Bom Cidadão. Os conduto-
res que não receberam multas 
nos últimos três anos terão 
dedução de 15% – para quem 
não foi multado há dois anos, 
o índice é de 10% e quem ficou 
um ano sem infrações, o aba-
timento é de 5%.

O desconto do Bom Ci-
dadão, por sua vez, dá aos 
proprietários de veículos que 

IPVA com desconto pode ser 
pago até esta quarta-feira

acumularam no mínimo 100 
notas fiscais no programa 
Nota Fiscal Gaúcha mais 5% 
de desconto, válidos para pa-
gamentos antecipados ou não.

Para se habilitar ao par-
celamento, o proprietário do 
veículo precisa pagar a pri-
meira parcela até quarta (31), 
as duas subsequentes serão 
em fevereiro (até dia 28) e 
março (dia 29). Os descon-
tos são de 3% para a primeira 
parcela, 2% para a segunda e 
1% para a terceira.

Consultas e dúvidas
Para auxiliar os con-

tribuintes, a Fazenda tem 
disponível um site específi-
co sobre o imposto. Nele, é 
possível consultar todos os 
dados relativos aos veículos, 
como multas, valores a pagar 
e pendências. Além do site, é 
possível baixar o aplicativo do 
tributo (IPVA RS) para dis-

positivos móveis, disponível 
gratuitamente na App Store e 
na Google Play.O atendimen-
to presencial, a partir des-
te ano, ocorre na Central de 
Atendimento ao Contribuinte 
(Prédio da Secretaria da Fa-
zenda – Rua Siqueira Cam-
pos, 1.044 – Centro – Porto 
Alegre – das 10h às 16h, sem 
fechar ao meio-dia).

Em Bento Gonçalves, a 
Agência da Fazenda Estadual 
é na Marechal Deodoro, 142.

Além disso, os contribuin-
tes podem encaminhar dúvi-
das por meio do Plantão Fis-
cal Virtual, ferramenta online 
disponível no site da Receita 
Estadual (antes, verifique se 
sua dúvida está respondi-
da em Dúvidas Frequentes). 
Questões referentes a cadas-
tros de veículos, licenciamen-
tos e multas de trânsito devem 
ser tratadas diretamente com 
o Detran e CRVA’s.

Pagando antecipado é possível dividir o pagamento em até três vezes ou 
quitar com descontos que podem chegar a 22,4% 

Alguns bairros ficaram 
sem energia elétrica no do-
mingo (28). Entre eles, Li-
corsul, São Roque, Centro, 
São João, Ouro Verde e São 
Roque. De acordo com a for-
necedora Rio Grande Energia 
(RGE), a paralisação do ser-
viço foi entre às 11h57 e às 

Falha em rede de transmis-
são deixa bairros sem luz

12h20, devido a uma falha na 
transmissão do Sistema Inter-
ligado Nacional. 

A falha atingiu várias dis-
tribuidoras do país. Na área da 
RGE, algumas regiões foram 
atingidas por 23 minutos”, 
disse em nota a Assessoria de 
Imprensa da distribuidora.

Bairros ficaram 23 minutos sem luz, segundo RGE

A Petrobras anunciou 
um novo reajuste para os 
combustíveis, com aumento 
de 0,10% no preço da gaso-
lina nas refinarias e alta de 
0,80% no do diesel. Os novos 
valores valem a partir desta 
terça-feira (30).

A nova política de revisão 
de preços foi divulgada pela 
petroleira no dia 30 de junho 
de 2017. Com o novo modelo, 
a Petrobras espera acompa-
nhar as condições do merca-
do e enfrentar a concorrência 
de importadores. 

Em junho de 2017, o va-
lor médio do litro da gasolina 
em Porto Alegre era de R$  
3,731. Agora,  conforme le-
vantamento da  Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natu-

Gasolina tem alta de 0,10% anunciada 
pela Petrobras

ral e Biocombustíveis (ANP) 
feito entre  14 e 20 de janeiro 
deste ano, o valor médio está  
R$ 4,347 — um aumento de 
16,51% em sete meses.

Em vez de esperar um 
mês para ajustar seus preços, 
a Petrobras agora avalia to-

das as condições do mercado 
para se adaptar, o que pode 
acontecer diariamente.

Além da concorrência, na 
decisão de revisão de preços, 
pesam as informações sobre o 
câmbio e as cotações interna-
cionais.

Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as infor-
mações sobre o câmbio e as cotações internacionais

A agência Fgtas/Sine de 
Bento Gonçalves está com 
88 vagas de empregos aber-
tas nesta semana. São elas: 
abatedor de aves (1); agente 
de inspeção (qualidade) (10); 
assistente administrativo 
comercial (1); assistente de 
logística de transporte (1); 
auxiliar de cozinha (1); auxi-
liar de mecânico de autos (1); 
carpinteiro (20); consultor 
de vendas (1); costureira de 
máquina overloque (4); cozi-
nheiro geral (1); desenhista 
de estruturas metálicas (me-
cânica) (1); designer gráfico/
Arte finalista (1); desenhista 
projetista de máquinas (1); 
eletricista (2); eletricista de 
instalações de veículos auto-
motores (1); engenheiro de 
produção (1); farmacêutico 

FGTAS/Sine oferta 88 novas 
vagas de emprego

(1); ferreiro (8); instalador 
de antenas de televisão (1); 
mecânico de automóvel (1); 
monitorador de sistemas e 
suporte ao usuário (1); opera-
dor de máquinas operatrizes 
(1); repositor de mercadorias 
( exclusivo PCD ou reabili-
tado INSS) (1); representan-
te comercial autônomo (1); 
servente de pedreiro (15); 
serralheiro (2); supervisor 
de pintura UV (1); técnico 
em segurança do trabalho 
(3); vendedor - no comércio 
de mercadorias (1); vendedor 
pracista (3).

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.

Entre as vagas ofertadas há 20 postos para carpinteiro
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No próximo mês as cer-
ca de 300 pessoas que inva-
diram o terreno  no bairro 
Vila Nova III de proprieda-
de  perticular e outra área 
de servi dão pérpétua da Rio 
Grande Energia (RGE),  de-
vem sofrer ação de despejo. 
expedida  na última semana  
pela 2ª Vara Cível de Bento 
Gonçalves.

Segundo o conselheiro 
tutelar Leonides Lavinicki, 
no local existem pelo menos 
100 crianças. “O conselho 
tutelar foi mais de cinco ve-
zes até o local da invasão, a 
maioria delas por denúncias 
de que as crianças estariam 
sendo mal tratadas pelos 
pais. Sempre fomos em ca-

Conselho tutelar vai  fazer levantamento do 
número de crianças que estão em área de despejo
Mais de 100 famílias invasoras devem ser despejadas em fevereiro deste ano, após justiça determinar reintegração de posse. Secretário de Ação Social  
revela que prefeitura não tem plano de ação para atender as famílias que serão despejadas

sos de denúncias individu-
ais, e constatamos que havia 
muitas crianças morando 
nos barracos, mas não fize-
mos contagem”, lembra.  

Ainda de acordo com 
Lavinicki, nesta semana o 
conselho tutelar vai voltar 
ao bairro para fazer um le-
vantamento preciso sobre o 
número de crianças que está 
no local. “Com essa questão 
envolvendo a reintegração 
de posse, o caso ficou mais 
grave, por isso vamos fazer 
um levantamento preciso 
do número de crianças que 
realmente estão morando 
lá, mas de qualquer forma, 
posso garantir que são uma 
centena, pelo menos”, diz.

Já o Secretário de Ha-
bitação e Assistência So-
cial, Márcio Pilotti, que em 
agosto do ano passado disse 
que estava acompanhando 
o caso de perto, dessa vez, 
justificou que,  por se tratar 
de uma área particular, “a 
secretaria não fez um levan-
tamento de quantas pessoas 
estão no local e não tem um 
plano de ação para acolher 
as famílias”.  Mas, decla-
rou que algumas famílias  
já procuraram a Secretaria  
em busca de cadastramen-
to em programas sociais de 
habitação. 

No caso de realocamen-
to para quem não tiver pa-
rentes para acolher,  Pilotti 

revelou que nos imóveis do 
residencial Novo Futuro, 
que foram retomados em 
2017 e estão sob a respon-
sabilidade da Caixa Econô-
mica Federal (CEF), haviam 
apenas cinco unidades à dis-
posição, mas que neste ano 
ele não sabe informar o nú-
mero de moradias que po-
derá contar. Pilotti também 
colocará à disposição psicó-
logos e assistentes sociais 
para as famílias desalojadas.  

A reintegração
O pedido de reintegra-

ção de área pertence à ma-
trícula n. 24.341 do Regis-
tro de Imóveis, que é uma 
área total de 33.000,00m2 

(600m por 55m), sendo que 
26.520,70m2 está onerada 
com servidão perpétua em 
favor da antiga CEEE(R-
GE).

Segundo decisão da Ju-
íza, não somente a faixa de 
terras 55m x 118m sofrerá 
reintegração de posse, mas 
a totalidade deverá ser de-
socupada, mesmo não es-
tando em litígio.

No decorrer dos últimos 
meses, a realidade das famí-
lias invasoras causou des-
contentamento entre mo-
radores antigos do bairro. 
A população, que de forma 
geral não aprovou a invasão 
das terras, se manifestou 
contra.

Importantes progra-
mas sociais desenvolvidos 
por mais de 10 entidades 
de Bento Gonçalves terão 
um aporte de quase R$ 715 
mil, já garantidos por meio 
da adesão da população à 
campanha Leãozinho do 
Bem.

O montante faz parte 
da primeira etapa da ação, 
cujo ápice ocorreu em de-
zembro, incentivando a 
destinação dedutível do 
imposto de renda direta-
mente na conta do Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(Fumdica).

Apesar de ter ficado 
pouco abaixo dos R$ 300 
mil necessários para alcan-
çar a meta estipulada por 
seus idealizadores – de R$ 1 
milhão –, as cifras apontam 
para um novo momento da 
proposta, que chega ao seu 

R$ 715 mil de doações através do imposto de renda são revertidos ao 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

segundo ano consecutivo.
Do total dos R$ 

713.768,44 destinados ao 
Fundica, 60% foram dire-
cionados a entidades es-
pecíficas entre as 13 cre-
denciadas pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(Comdica).

Pelo projeto, o contri-
buinte pode escolher para 
qual associação seu dinhei-
ro será destinado, benefi-
ciando-a com 70% do total 
dos recursos – o restante é 
fracionado entre as demais.

“O Leãozinho é um me-
canismo que, além de faci-
litar a doação a fim de ser 
deduzida do IR, permite 
contemplar todas as enti-
dades que fazem um primo-
roso trabalho no sentido de 
suprir carências dos nos-
sos jovens”, comenta Elton 
Gialdi, presidente do Cen-
tro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gon-
çalves (CIC-BG), um dos 
apoiadores da campanha.

Quem ainda não contri-
buiu tem mais uma chance 
durante a declaração do 
IR, entre março e abril. 
Essa modalidade, no en-
tanto, está disponível ape-
nas para pessoas físicas. A 
doação só poderá ser de 3% 
do IR devido, e não mais de 
6%, como é no caso da do-
ação direta. Além do CIC, 
apoiam o Leãozinho do 

Bem o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Comdica), 
o Sicoob Meridional e a im-
prensa local.

Como os R$ 713
mil foram doados
R$ 429.946,12 – Desti-

nação de PJ e PF com indi-
cação de projeto/entidade

R$ 144.420,71 – Des-
tinação sem indicação de 
projeto/entidade 

R$ 142.401,61 – Ver-
bas arrecadadas em editais 
ou seleções de empresas

Total – R$ 713.768,44

Entidades
beneficiadas
Abraçaí • Associação 

Amigos da Criança • As-
sociação Atlética Banco 
do Brasil (AABB) • As-
sociação Atlética Bento 
Gonçalves • APAE/BG • 
Associação dos Deficientes 
Físicos de Bento Gonçal-
ves • Associação dos De-
ficientes Visuais de Bento 
Gonçalves • Associação dos 
Surdos de Bento Gonçalves 
• Associação Integrada do 
Desenvolvimento do Down 
• Circulo Operário Bento 
Gonçalvense • Fundação 
Todeschini • Lar da Cari-
dade • Sociedade Educati-
va, Cultural e Poliesportiva 
Bento Gonçalves

Elton Gialdi, presidente do CIC-BG
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A prefeitura atrasou pela 
segunda vez consecutiva o re-
passe das mensalidades dos 
alunos que estudam em esco-
linhas particulares pela mo-
dalidade da vaga comprada, 
criando apreensão por parte 
das proprietárias, sobre  o 
fluzo de caixa do ano de 2018.

 Depois de quitar o mês 
de novembro com mais 30 
dias de atraso, desta vez o 

Prefeitura atrasa repasse de dezembro para escolinhas       particulares e não compra novas vagas

mês de dezembro, que era 
para ter sido saldado em 10 
de janeiro, está em aberto. 

De acordo com a presi-
dente da Associação das Es-
colinhas Particulares, Cris-
tiane Ramos, a Secretária 
de Finanças prometeu pagar  
o atrasado até quarta-feira 
(31), “no entanto esta falta 
de comprometimento acaba 
afetando em futuras parce-

rias” aponta a presidente. 
“O edital para a compra de 
vagas em 2018 já está aber-
to, mas algumas das escolas 
associadas estão repensando 
em  aceitar o convênio com a 
prefeitura e estão relutando 
em entregar a documentação. 
Como que vamos entrar neste 
novo contrato, se existem in-
certezas? Nós temos interesse 
em trabalharmos juntos, mas 

ficamos em dúvida”, lamenta.
Segundo a presidente, 

muitos pais que já têm as 
crianças matriculadas (a pre-
feitura paga a mensalidade 
a partir de fevereiro, janeiro 
fica a cargo dos responsáveis) 
estão preocupados com a si-
tuação. “Eles vão acabar pro-
curando a justiça e o gasto do 
poder público será bem maior 
com isso”, alerta Cristiane.

Para ela, o atraso é um 
sinônimo de descaso. “A gen-
te precisa trabalhar de for-
ma organizada. Dezembro 
já temos gastos extras com 
férias e décimo terceiro. Em 
que prioridade está a educa-
ção?”, questiona. “Estamos 
trabalhando com o desenvol-
vimento das crianças para ter 
a base da educação infantil. A 
situação da educação de Ben-
to é preocupante. Se houver 
prioridade à educação, tere-
mos pessoas bem instruídas”, 
avalia.

Tias Crecheiras
Cristiane  relaciona  a 

falta de vagas com o aumen-
to de estabelecimentos  irre-
gulares denominados “Tias 
Crecheiras”,  onde os valores 
estão abaixo do mercado e 
não têm qualquer fiscaliza-
ção ou segurança as crianças 

fil  “Muitos pais não contam 
com a família para auxiliar no 
cuidado dos filhos. Estes pais 
acabam deixando com as tias 
crecheiras, que não têm for-
mação, não oferecem traba-
lho e atividades pedagógicas, 
não têm alvará sanitário, etc. 
É um risco que eles correm”, 
pontua.

Prefeitura promete
pagamento
ainda hoje
Segundo a Assessoria de 

Imprensa da prefeitura, o 
atraso foi devido a um entra-
ve no sistema, mas o repas-
se do mês de dezembro será 
feito ainda nesta terça-feira 
(30).

Chamamento 
público
O chamamento público 

para a compra de vagas nas 
escolas particulares foi pu-
blicado no dia 27 de dezem-
bro de 2017. A secretária de 
educação, Iraci Vasques, sa-
lienta que o edital não é uma 
licitação, ou seja, o período 
de entrega de documenta-
ção, que iniciou em dois de 
janeiro, não tem prazo para 
encerrar. “A prefeitura irá 

Secretária de Educação afirma que serão adquiridas até 400 vagas, 13 a menos que em 2017 e garanten que nenhuma criança ficará fora de sala de aula

A justificativa para o não pagamento do mês de dezembro, segundo assessoria de comunicação, foi um “entrave 
no sistema”. E,m 17 de janeiro foi quitado o referente ao mês de novembro, mas não houve  registro “entrave”
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A educação é uma das 
áreas mais importante para 
o desenvolvimento de uma 
sociedade. No Brasil, o Es-
tado tem a obrigação con-
stitucional de garantir ed-
ucação formal para todas 
as crianças e adolescentes. 
Como o Estado brasileiro tem 
a forma de uma federação, ou 
seja, é composto de unidades 
federativas (União, Estados, 
Municípios e Distrito Feder-
al), as responsabilidades pela 
prestação dos serviços públi-
cos acabam sendo divididos 
entre essas unidades.

Aos municípios (incluin-
do  Bento Gonçalves), destaca 
o advogado Wilson Estival-
ete, cabe a responsabilidade  
de fornecer a educação de 
base, ou seja: creches  de zero 
até 3 anos), pré-escolas (ed-
ucação infantil; 4 e 5 anos) e 
o ensino fundamental (7 a 14 
anos).

A novidade para 2016 
é que o município agora é 
obrigado, por lei, a matricu-
lar todas as crianças a partir 
de 4 anos na pré-escola. Os 
pais, evidentemente, também 
ficam obrigados a matricular 
suas crianças: podem inclu-
sive ser multados caso não 
coloquem os filhos na pré-es-
cola.

“Outra coisa interes-
sante sobre a educação in-
fantil é o método de avaliação 
dos alunos nessa etapa. Não 
existe reprovação, apenas 
acompanhamento e registro 
do desenvolvimento das cri-
anças” pontua o advogado.

Os requisitos mínimos 
da educação infantil são: 800 
horas anuais de carga horária 
mínima (distribuídas em pelo 
menos 200 dias); Turno par-
cial de pelo menos 4 horas e 
turno integral de 7 horas; 
Frequência mínima de 60% 
do total de horas; Documen-
tação que atesta o desen-
volvimento e aprendizagem 
da criança.

Prefeitura atrasa repasse de dezembro para escolinhas       particulares e não compra novas vagas

comprar até 400 vagas. Ano 
passado, foram compradas 
413, mas estes excedentes 
foram realocados em escolas 
do município”, explica.

“O município vai com-
prando conforme necessida-
de e disponibilidade finan-
ceira. A modalidade dá às 
escolas que preencherem os 
requisitos para se candida-
tarem no processo, se tive-
rem interesse e quando tive-
rem interesse”, acrescenta.

No Diário Oficial do 
Município desta segunda-

-feira (29), foi publicada a 
compra de  193 vagas em 
turno integral em escolas 
infantis particulares para o 
ano de 2018, em seis esco-
las. “Para que os pais não fi-
quem angustiados, algumas 
escolas já estão aptas. Caso 
alguma escola opte por não 
continuar o convênio, en-
caminharemos para outra”, 
diz a secretaria.

Crianças
excedentes
Em entrevista conce-

dida no dia 8 de janeiro, a 
então secretária em exer-
cício de Educação, Adriane 
Zorzi, informou à Gazeta 
que aproximadamente 2,5 
mil crianças foram inscritas 
para as vagas das creches 
municipais. De acordo com 
ela, o número do excedente 

é de 470 crianças, que de-
verão ser remanejadas em 
fevereiro. Adriane enfatizou 
que o número é menor que 
em 2017, quando o ano fe-
chou com 519 crianças ex-
cedentes.

Em 2017, apesar de 
comprar somente 413 vagas, 

as 17 escolas particulares 
cadastradas no convênio da 
prefeitura tinham disponi-
bilidade de absorção de mais 
de 500 vagas (tomando por 
base o PPCI), caso o execu-
tivo determinasse, conforme 
a Associação das Escolinhas 
Particulares.

O que é de responsabilidade do município? 
EDUCAÇÃO

 O advogado lembra que 
em 2013, época em que foi 
instituída a lei que obriga 
a matrícula na pré-escola, 
18% das crianças em idade 
pré-escolar (4 e 5 anos) não 
estavam matriculadas. Já en-
tre crianças e adolescentes 
com idades entre 4 e 17 anos, 
8% da população dessa faixa 
etária estavam fora das esco-
las.

Obrigatoriedade
Portanto, a obrigato-

riedade de matricular cri-
anças na pré-escola criou 
um grande desafio. “O atual 
prefeito teve ao longo do seu 
primeiro mandato e o início 
do segundo, criar vagas na 
pré-escola e não há justifica-
tivas para que o município 
não adquira, em escoas par-
ticulares, as vagas que não 
consegue absorver na rede 
municipal”.

Hoje, o município ad-
mitir,através de sua assesso-
ria de comunicação,que não 
haverá aumento no número 
de vagas compradas, e que a 
rede municipal  tem capaci-
dade de absorver este exce-
dente é, no mínimo uma in-
verdade, alerta o advogado, 
completando que, “já que o 
número de crianças que fic-
aram fora da creche no ano 
de 2017 foi enorme e neste 
ano não será diferente, com 
a prefeitura adquirindo as 
mesmas 400 vagas de 2017” 

destaca o advogado 
Estivalete  pontua que 

“ao que parece, houveram 
avanços no país, mas ainda 
falta muito para que a uni-
versalização da educação in-
fantil seja uma realidade. Em 
agosto de 2015, ainda falta-
vam mais de 700 mil vagas 
na pré-escola em todo o país. 
Assim, autoridades já admi-
tiam que em 2016 não che-
garíamos a 100% de inclusão. 
A principal justificativa para 
o atraso é evidente: os mu-
nicípios também foram afe-
tados pela crise econômica e 
não têm condições de investir 
na ampliação da estrutura es-
colar no momento”.

“Entretanto, apesar de 
obrigatório e do município 
já ter tido tempo hábil em 
se adequar e providenciar 
estrutura para não permitir 
que uma criança sequer fique 
sem acesso a educação infan-
til, a cena de descaso com a 
educação é rotina no país.

Toda vez que o Prefei-
to Municipal corta vaga em 
escola hoje, necessita ab-
ertura de vaga em presídio 
amanhã. Infelizmente esta 
realidade vivencia hoje Ben-
to Gonçalves, e esta triste 
lição parece que nossos ge-
stores não aprenderam. A 
impressão que nos passa, é 
que em idade escolar, faltou 
vaga para eles”,finaliza o ad-
vogado.

Secretária de Educação afirma que serão adquiridas até 400 vagas, 13 a menos que em 2017 e garanten que nenhuma criança ficará fora de sala de aula

A presidente da associação de escolinhas particulares, Cristiane Ramos, 
querem garantia de pagamento dos atrasados antes de entregar docu-
mentação para se habilitar  à compra de vagas pela prefeitura

“O município vai comprando ( vagas) conforme necessidade e disponibili-
dade financeira”, admite a Secretária Municipal de E)ducação
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Luiz Sabini, agricultor apo-
sentado, filho de Constante 
Pedro Sabini e Rosalinda The-
reza Bianchi Sabini, nascido 
em 01/12/1937, falecido em  
21/01/2018, natural de Garibal-
di, morador de Boa Vista do Sul, 
Casado 

Ademar Jacques de Arau-
jo, agricultor aposentado, filho 
Antão de Araujo e Diamanti-
na Jacques de Araujo, nascido 
em 20/09/1936, falecido em  
22/01/2018, natural de  Santa 
Maria, morador de Bento Gonçal-
ves, Casado

Vasco Mario Benedetti, mo-
torista aposentado, filho de Leo-
nel Pedro Benedetti e Edwirges 
Menetrier Benedetti, nascido 
em 01/11/1938, falecido em 
23/01/2018, morador de Gari-
baldi, Casado 

Eliandro Pedro dos Santos, 
serviços gerais, filho de Arlindo 
Dias dos Santos e Edi Maria dos 
Santos, nascido em 17/12/1977, 
falecido em  22/01/2018, natu-
ral de Seberi, morador de  Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Emanuelly Fleck Tomaze-
lli, filha de Clóvis Luiz Tomaze-
lli e Rosane Fleck, nascida 
em 25/10/2011, falecida em  
23/01/2018, moradora de Bento 
Gonçalves, Solteira 

Walter Antonio Paggi, em-
presário aposentado, filho de 
Alexandre Paggi e Eugenia Toesca 
Paggi, nascido em 05/11/1932, 
falecido em 24/01/2018, mora-
dor de  Bento Gonçalves, Casado 

Nilde Trevisan Rossi, do 
lar, filha de Santo Trevisan e 

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 19547: GILNEI BORBA PINHEIRO, solteiro, metalúrgi-
co, natural de Vicente Dutra-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e STEFANI DO PRADO, solteira, do lar, natural de 
Estância Velha-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19548: FILIPE DA COSTA KERBER, solteiro, servidor 
público, natural de Rio Grande-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ROBERTA ROTH, solteira, procuradora fe-
deral, natural de Caxias do Sul-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial 
de Bens.
Edital nº 19549: ÉDER PACHECO NUNES, solteiro, industriário, 
natural de Jaguarão-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e LUCIANA OLIVEIRA MARTINS, solteira, industriária, 
natural de Arroio Grande-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19550: MARLUS DE AZEVEDO GODINHO, solteiro, 
moveleiro, natural de Montenegro-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e MILÉIA MINÉIA DA SILVA GOMES, soltei-
ra, do lar, natural de Montenegro-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial 
de Bens.
Edital nº 19551: ANDERSON CORREA BARBOSA, solteiro, pe-
dreiro, natural de Criciúma-SC, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e FABÍOLA COSTA VARGAS, solteira, do lar, natural 
de Farroupilha-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19553: BRUNO BEN, solteiro, empresário, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e LUCIANA ANHAIA DOS SANTOS, solteira, nutricionista, 
natural de Foz do Iguaçu-PR, 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, 30 de janeiro de 2018.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

Arcisa Trevisan, nascida em 
21/12/1927, falecida em  
24/01/2018, moradora de Bento 
Gonçalves, Viúva 

Wellington Schäfer, moto-
boy, filho de Teresa Emilia Schä-
fer, nascido em 30/01/1997, 
falecido em  23/01/2018, natu-
ral de  Barão, morador de Bento 
Gonçalves, Solteiro

Nadir Martins Lopes, solda-
dor e eletricista aposentado, filho 
de José Lourenço Lopes e Maria 
Augusta Martins Lopes, nascido 
em 07/12/1950, falecido em 
25/01/2018, natural de  Cama-
quã, falecido em Guaíba Casado

Elady Moncks Nobre, do lar 
aposentada, filha de Mauro Ero-
thildes e Oscarina Vieira Moncks, 
nascida em 25/12/1935, faleci-
da em 25/01/2018, natural de  
Arroio Grande, morador de Bento 
Gonçalves. Casada

Rosana Fatima da Silva de 
Oliveira, do lar, filha de Francis-
co Santiago da Silva e Rosali-
na Francisca da Silva, nascida 
em 02/10/1968, falecida em 
25/01/2018, natural de Veranó-
polis, moradora de Bento Gonçal-
ves, Casada 

Hugo Benatti, mecânico 
aposentado, filho de João Benatti 
e Alice Mantovani Benatti, nasci-
do em 03/03/1931, falecido em  
25/01/2018, morador de Bento 
Gonçalves, Casado 

Ivan Titton, autônomo apo-
sentado, filho de Attilio Titton e 
Jovita Gracioli Titton, nascido 
em 27/02/1972, falecido em  
25/01/2018, morador de Bento 

Gonçalves, Solteiro 

Fabiano Morais da Silva, 
industriário, Gilberto da Silva e 
Marisa de Morais da Silva, nasci-
do em 06/07/1987, falecido em  
25/01/2018, natural de Lajea-
do, morador de Bento Gonçalves, 
Solteiro

Márcio Schneider, serviços 
gerais, filho de Ademar Antonio 
Schneider e Maria da Silva Sch-
neider, nascido em 14/10/1991, 
falecido em 25/01/2018, mora-
dor de Bento Gonçalves, Casado 

Jose Deoni Capa de Frei-
tas, frentista aposentado, filho 
de Felix Dias de Freitas Neto e 
Elida Capa de Freitas, nascido 
em  09/12/1951, falecido em 
26/01/2018, natural de  Santia-
go, morador de Bento Gonçalves, 
Divorciado 

Angelo Antonio De Toni, 
agricultor aposentado, filho 
de Domingos De Toni e Doso-
lina Belluzzo De Toni, nascido 
em  02/09/1937, falecido em 
27/01/2018, morador de Bento 
Gonçalves, Casado 

Adão Ribeiro Godoy, pedrei-
ro aposentado, filho de Terencio 
Maria da Silva e Rufina Ribeiro da 
Silva, nascido em 18/02/1939, 
falecido em  27/01/2018, natu-
ral de Paraí, morador de Bento 
Gonçalves, Casado 

Olga Maria Westerlan Tog-
non, do lar aposentada, filha de 
João Westerlan e Gilda Masiero, 
nascida em 23/12/1925, faleci-
da em 28/01/2018, natural de 
Farroupilha, moradora de  Bento 
Gonçalves Viúva

Esta semana deve ser de 
pouca chuva e muito calor em 
Bento Gonçalves. Estão previs-
tas temperaturas acima dos 30º, 
e um volume de chuva inferior 
aos registrados nas últimas se-
manas

Entre a terça (30/01) e a 
quinta-feira (01º/02), o tem-
po deverá permanecer seco e a 
presença do ar quente manterá 
o forte calor, com temperaturas 
entre 32°C e 35°C em todas as 
regiões.

De acordo com a previsão 
do tempo, a projeção numérica 
indica que os totais esperados 
para o período deverão ser in-
feriores a 20 mm na Campanha, 
Zona Sul e na maior parte do 

Previsão de semana de tempo seco e temperaturas elevadas
Litoral; na Região Central, Vale 
do Rio Pardo, Serra do Nordes-
te e Vale do Taquari, Fronteira 
Oeste e nas Missões os volumes 
oscilarão entre 35 mm e 50 mm; 
no Vale do Uruguai e no Planal-
to, os valores estimados deverão 
variar entre 50 e 60 mm.

A possibilidade de chuva se 
restringe mais a pontos muito 
isolados da Metade Norte e do 
Leste do Estado. A temperatu-
ra estará agradável para janeiro 
e a próxima noite vai ter res-
friamento mais acentuado com 
mínimas baixas no amanhecer 
desta terça.

As mínimas rondam os 
13ºC em São José dos Ausentes 
e os 15ºC em Vacaria. As máxi-

mas, por sua vez, podem chegar 
a 32ºC em Uruguaiana e 33ºC 
em Santa Rosa. Em Porto Ale-
gre, os termômetros se alternam 
entre 20ºC e 30ºC. 

Chuva do final
de semana
O sol até apareceu em par-

te do Rio Grande do Sul, prin-
cipalmente no sábado, mas o 
fim de semana foi marcado pela 
instabilidade, com elevados vo-
lumes de chuva em algumas re-
giões. Choveu muito em vários 
pontos do Oeste, do Centro e do 
Noroeste do Estado. No sábado, 
a estação do Instituto Nacional 
de Meteorologia situada em Li-

vramento indicou mais de 120 
mm. 

Áreas produtoras de grãos 
da Metade Norte, como as regi-
ões de Passo Fundo e Cruz Alta, 
foram beneficiadas por acumu-
lados acima de 50 mm em diver-
sos municípios. No Sul e grande 
parte do Leste do Estado, onde 
se concentra a maioria das ci-
dades sob estiagem e perdas na 
agricultura, a realidade foi ou-

tra com chuva em baixos volu-
mes.

Porto Alegre teve 15 mm 
em alguns bairros no fim da 
tarde. A semana que começa vai 
ter o predomínio do tempo seco 
com baixos volumes de chuva, 
assim a tendência é de agrava-
mento da estiagem nos muni-
cípios que precisam de água e 
pouco ou nada tiveram durante 
o fim de semana.

Temperaturas podem passar dos 30º na Serra Gaúcha
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Os quase 2 milhões de 
estudantes que se inscreve-
ram no Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) já podem 
consultar se suas notas no 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem). Para isso, 
basta acessar a página do sis-
tema na internet e informar o 
número de inscrição e senha. 
O resultado do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) foi 
divulgado nesta segunda-fei-
ra (29), no site do Sisu. Estão 
disponíveis as listas de apro-
vados de cada curso das 130 
instituições participantes.

Mais de 153 mil inscri-
ções para instituições de En-
sino Superior do Rio Grande 
do Sul já foram registradas 
no Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu) de 2018. Os dados 
foram divulgados pelo Minis-
tério da Educação e contabi-
lizam inscrições feitas até as 
18h de quinta-feira (25). São 
17.629 vagas disponíveis em 
universidades públicas e ins-
titutos federais do Estado.

As vagas no Estado cor-
respondem a 7,35% do total 
nacional. Estão sendo ofe-
recidas, em todo o Brasil, 
239.601 vagas em 130 insti-
tuições, entre universidades 
federais, institutos federais 
de educação, ciência e tecno-
logia e instituições estaduais.

A primeira chamada 
também pode ser consultada 
nas páginas das universida-
des que integram o programa 
e na central de atendimento 
do Ministério da Educação 
(MEC), pelo número 0800-
616161.

Aqueles que forem se-
lecionados devem verificar, 
junto à instituição em que fo-
ram aprovados, qual o local, 
o horário e os documentos 
necessários para a matrícula. 
O prazo para efetivá-la vai 
do dia 30 de janeiro ao 7 de 
fevereiro.

Listas de espera
Os candidatos que não 

conseguiram aprovação po-
dem se inscrever na lista de 
espera. Podem tentar uma 
segunda chance aqueles que 
não foram selecionados em 
nenhuma das duas opções de 
curso e os que foram convo-
cados para a segunda opção, 
independentemente de terem 
efetuado a matrícula. As ins-
crições para a lista de espera 

Sisu tem quase 18 mil vagas para 
instituições de ensino do RS
As vagas no Estado correspondem a 7,35% do total nacional

estão abertas até o dia 07/02.
Na lista de espera, a con-

vocação dos candidatos para 
a matrícula cabe às próprias 
instituições de ensino, sen-
do que os resultados serão 
divulgados a partir do dia 
09/02. Assim, é importante 
que os candidatos acompa-
nhem as convocações da lista 
de espera junto à instituição 
na qual tenha manifestado 
interesse.

De acordo com o Minis-
tério da Educação, os cursos 
mais procurados pelos candi-
datos no Sisu foram: Medici-
na, Direito, Administração, 
Pedagogia, Educação Física, 
Enfermagem, Psicologia, Ci-
ências Biológicas, Ciências 
Contábeis e Veterinária.

O Sisu oferece 239.716 
vagas em 130 instituições de 
ensino, sendo 30 instituições 
públicas estaduais — um 
centro universitário, sete fa-
culdades e 22 universidades; 
e 100 públicas federais, com 
dois centros de educação tec-
nológica, uma faculdade, 36 
institutos federais de educa-
ção, ciência e tecnologia, e 61 
universidades.

Os resultados serão pu-
blicados pelas próprias insti-
tuições de ensino a partir do 
dia 9 de fevereiro - e não pelo 
site do Sisu. É importante, 
portanto, que cada candida-
to acompanhe as convocações 
feitas pela universidade em 
que busca estudar.

Calendário Sisu 
2018

Matrículas dos aprovados 
na 1ª chamada: de 30 de ja-
neiro a 7 de fevereiro

Manifestação de interes-
se na lista de espera: de 2 de 
fevereiro até as 23h59 de 7 
de fevereiro

Resultados das listas de 
espera: a partir de 9 de feve-
reiro

Sisu  e Prouni
O candidato inscrito no 

Sisu também pode fazer a 
inscrição no Programa Uni-
versidade para Todos (Prou-
ni), desde que atenda aos 
critérios do programa. No 
primeiro semestre de 2018, 
Sisu e Prouni adotam o 
Enem de 2017 como critério 
para seleção dos candidatos. 
Caso o candidato seja sele-

cionado nos dois programas 
deverá optar pela bolsa do 
Prouni ou pela vaga do Sisu, 
pois é vedado ao estudante 
utilizar uma bolsa do progra-
ma e estar, simultaneamente, 
matriculado em instituição 
de educação superior pública 
e gratuita.

A pré-seleção em qual-
quer das chamadas do Prou-
ni assegura ao candidato 
apenas a expectativa de di-
reito à bolsa, condicionando 
o efetivo usufruto à regular 
participação e aprovação nas 
fases posteriores do processo 
seletivo, bem como à forma-
ção de turma no período leti-
vo inicial do curso.

Assim, o estudante 
pré-selecionado no Prou-
ni somente deve solicitar o 
cancelamento da matrícula 
em instituição de educação 
superior pública e gratuita 
após a assinatura do Termo 
de Concessão de Bolsa do 
Prouni.

Bolsista do Prouni
no Sisu
Caso tenha feito o Enem 

2017, o bolsista do Prouni 
poderá se inscrever no Sisu. 
Porém, se for selecionado 
pelo Sisu, deverá optar pela 
bolsa do Prouni ou pela vaga 
na instituição pública para 
a qual foi selecionado, pois 
é vedado ao bolsista utilizar 
uma bolsa do Prouni e estar, 
simultaneamente, matricula-
do em instituição de ensino 
superior pública e gratuita.

UFCSPA: 660 vagas 
em 16 cursos
Unipampa: 3.180 va-
gas em 64 cursos
IFFarroupilha: 1.505 
vagas em 44 cursos
IFSul: 724 vagas em 
25 cursos
Uergs: 1.465 vagas 
em 38 cursos
UFPel: 2.750 vagas 
em 80 cursos
UFSM: 3.191 vagas 
em 85 cursos
Furg: 2.500 vagas em 
60 cursos
UFRGS: 1.654 vagas 
em 88 cursos
Resultado do Sisu foi 
divulgado às 9h desta 
segunda-feira (29)

VAGAS NO RS

Neste domingo acon-
teceu o vestibular comple-
mentar na Univates. A prova 
única de redação foi aplicada 
no campus de Lajeado para 
ingresso em 37 cursos ofere-
cidos pela Instituição. 

Para o reitor da Univa-
tes, Ney José Lazzari, o pro-
cesso seletivo inaugura novas 
modalidades de pagamento. 
“A Univates está oferecen-
do, a partir deste vestibular, 
o Credivates 2.0, com novas 
opções de pagamento para 
que os alunos possam entrar 
antes no mercado de traba-
lho, tendo seu diploma em 
menos tempo, e efetuando o 
pagamento em maior tempo. 

Vestibular complementar
aconteceu domingo na Univates

Também oferecemos o Bol-
sa Licenciatura, iniciativa 
importante para incentivar 
quem quer trabalhar com 
educação”, analisa.

Os resultados do proces-
so seletivo serão publicados 
até a próxima quarta-feira, 
dia 31, no site da Univates. 
As matrículas deverão ser 
feitas no Atendimento Uni-
vates (Prédio 9), na quinta 
e na sexta-feira, dias 1º e 2 
de fevereiro, das 8h30min às 
11h30min e das 13h30min às 
20h30min.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo e-mail ves-
tibular@univates.br ou pelo 
0800 7 07 08 09.

Foi publicado o edital do 
processo seletivo para ingres-
so no Curso de Graduação 
Bacharelado em Desenvolvi-
mento Rural (Plageder), na 
modalidade a distância. As 
inscrições abriram em de-
zembro e vão até o dia 26 de 
fevereiro, pela página da Co-
perse, onde também está dis-
ponível o Manual do Candi-
dato. O curso é inteiramente 
financiado pela Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) e, 
portanto, gratuito.

São oferecidas 350 vagas 
distribuídas em 8 polos muni-
cipais de apoio presencial no 
Rio Grande do Sul: Camargo, 
Gramado, Mostardas, Res-
tinga Seca, Santa Vitória do 
Palmar, Santo Antônio da Pa-
trulha, São Lourenço do Sul e 

Curso voltado ao
desenvolvimento rural tem
inscrições abertas
Edital oferece 350 vagas distribuídas em oito polos municipais

As inscrições abriram em dezembro e vão até o dia 26 de fevereiro

Três de Maio. Os candidatos 
classificados no processo se-
letivo iniciam as aulas no pri-
meiro semestre de 2018.

O Plageder completou 
dez anos em 2017, tendo-se 
destacado como um curso que 
visa proporcionar aos mora-
dores do interior do Estado a 
possibilidade de ingressar no 
ensino universitário público e 
suprir a falta de profissionais 
qualificados para implemen-
tar políticas públicas e asses-
sorar instituições (públicas e 
privadas) e agricultores.

Outras informações sobre 
cursos a distância da UFRGS 
podem ser obtidas na Secre-
taria de Educação a Distân-
cia da Universidade (Sead), 
no site http://www.ufrgs.br/
sead. 
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O projeto-piloto da Pro-
motoria de Justiça Especiali-
zada no Combate aos Crimes 
de Lavagem de Capitais e Or-
ganização Criminosa obteve na 
Justiça a alienação antecipada 
de cerca de 70 veículos localiza-
dos em poder de uma organiza-
ção criminosa suspeita de lavar 
o dinheiro obtido com o tráfico 
de drogas em atividades varia-
das, entre elas, a fabricação de 
medicamento falso para trata-
mento do câncer. Entre os veí-
culos com pedidos de alienação 
antecipada concedida estäo car-
ros das marcas Corvette, BMW, 
Jaguar, Mercedes, Audi, Volvo, 
entre outros modelos de luxo, 
negociados em duas revendas na 
região metropolitana, também 
em nome dos suspeitos.

O Ministério Público ainda 
obteve judicialmente a inclusão 
dos nomes dos investigados no 
cadastro nacional de imóveis, 
sistema que bloqueia automa-
ticamente todos os imóveis em 
nome dos investigados. Tam-
bém a pedido do MP, a Justiça 
impôs fiança de R$ 50 mil reais 
para aqueles que obtiverem o 
direito de responder às acusa-
ções em liberdade.

A investigação
A investigação feita pela 

Polícia Civil, através do DE-
NARC - Departamento Esta-
dual do Narcotráfico - chegou 
a um grupo formado por 16 
pessoas, que, entre outros cri-
mes são investigadas por lavar 
o dinheiro do tráfico de drogas 
através da aquisição de imóveis, 
veículos e empresas de fachada. 
Recentemente, o grupo se as-
sociou a dois médicos, também 
alvo da investigação, proprietá-
rios de laboratório que fabrica-

Criminosos que fabricavam 
falsas pílulas de câncer tem
veículos alienados pela Justiça

va e vendia cápsulas de fosfoeta-
nolamina, substância conhecida 
como “pílula do câncer” alvo de 
inúmeras polêmicas nos últimos 
anos. Durante a investigação, as 
cápsulas comercializadas pela 
organização criminosa foram 
testadas pela Universidade de 
Campinas (UNICAMP) que 
revelou a ausência da substân-
cia ativa (fosfoetanolamina) em 
diversas pílulas, caracterizando 
a prática como crime hediondo.

A Polícia Civil cumpriu este 
semana 18 mandados de busca e 
apreensão. Um dos suspeitos foi 
preso em flagrante na manhã 
desta quarta-feira, 03 de janei-
ro, por posse de arma de fogo. O 
delegado responsável obteve na 
Justiça a retenção dos 16 pas-
saportes dos investigados. Há 
suspeitas de que integrantes do 
grupo, ligados a facções do Rio 
de Janeiro e traficantes de ou-
tros países da América do Sul, 
poderiam tentar uma fuga, já 
que um dos investigados possui 
residência em Miami, nos EUA.

As investigações também 
apontaram que o grupo atua 
no roubo de cargas e no merca-
do de pedras preciosas. Chama 
atenção do Ministério Público e 
da Policia Civil o volume de ca-
pitais dos investigados e a for-

ma de atuação da organização 
criminosa, como o uso de um 
adolescente de 15 anos como 
laranja que possui registrado 
em seu nome uma offshore e 
realiza transações de imóveis. O 
DENARC também obteve judi-
cialmente o sequestro de bens, 
com o bloqueio de ativos, bens 
e valores e das contas bancários 
do grupo.

O promotor de Justiça 
Marcelo Tubino ressalta, além 
de toda a prática delituosa, a 
gravidade da questão relacio-
nada à fabricação do composto 
falso para pacientes já fragili-
zados pelo diagnóstico de cân-
cer. “Há sérias provas de que o 
grupo criminoso comercializava 
produto sem o princípio ativo 
prometido, pelo simples lucro, 
atingindo consumidores em 
prováveis condições de vulne-
rabilidade, prática por demais 
repugnante”, ressalta Tubino.

O trabalho do projeto pi-
loto da Promotoria de Justiça 
Especializada no Combate aos 
Crimes de Lavagem de Dinhei-
ro e o Crime Organizado tem 
entre seus objetivos atacar fi-
nanceiramente as organizações 
criminosas, imobilizando o pa-
trimônio de líderes destes gru-
pos e facções.

 Investigação revelou a ausência da substância ativa (fosfoetanolamina) 
em diversas pílulas, caracterizando a prática como crime hediondo

Uma pesquisa feita na Di-
namarca está deixando os ho-
mens em alerta. Isso porque 
ela analisou o anti-inflamató-
rio ibuprofeno e os resultados 
foram surpreendentes.

Primeiro porque, de acor-
do com os estudiosos, o medi-
camento pode levar à disfun-
ção hormonal e à infertilidade 
em homens adultos jovens. 
Segundo, porque o uso sem 
a supervisão médica afeta 
ainda a função de testículos, 
incluindo a produção de tes-
tosterona, disfunção erétil e 
fadiga. 

O estudo foi publicado no 
“PNAS (Proceedings of the 
National Academy of Scien-

Tomar ibuprofeno pode levar 
à infertilidade masculina
Homens utilizaram 600 mg diárias do medicamento por 
duas semanas (Foto: CDC/ Amanda Mills)

ces)” e teve como primeiro 
autor o neurologista David 
Møbjerg Kristensena, da Uni-
versidade de Copenhague, na 
Dinamarca. O grupo de vo-
luntários, composto por 31 
homens saudáveis entre 18 e 
35 anos , utilizaram 600 mg 
de ibuprofeno diariamente 
durante duas semanas.

Pesquisa
Entre as recomendações 

para tornar o voluntário apto 
para o estudo, estava IMC 
(Índice de Massa Corporal) 
abaixo de 30, ausência de evi-
dência de úlcera, sinais de dis-
função de fígado ou disfunção 
renal, para que não houvesse 
interferência no resultado.

Após análise, pesquisa-
dores observaram que parti-
cipantes desenvolveram uma 
condição conhecida como 
hipogonadismo -- em que 
testículos não produzem hor-
mônios ou espermatozoides 
adequadamente. A disfunção 
normalmente surge em ho-
mens de meia idade. O ibu-
profeno, por exemplo, já foi 
associado ao risco aumentado 
de problemas cardíacos.

Uso contínuo sem supervisão 
médica afetou voluntários

A Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) apro-
vou esta semana a Instrução 
Normativa Conjunta (INC), 
elaborada pela agência e pelo 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, que 
define os procedimentos para 
aplicação da rastreabilidade 
ao longo da cadeia produtiva 
de produtos vegetais frescos 
(in natura) destinados à ali-
mentação humana.

O objetivo da proposta é 
estabelecer um mecanismo 
para fins de monitoramento e 
controle de resíduos de agro-
tóxicos em produtos vegetais 
frescos em todo o território 
nacional. A rastreabilidade 
deve ser assegurada por cada 
ente da cadeia produtiva des-
tes produtos em todas as eta-
pas sob sua responsabilidade.

A instrução estava pre-
vista desde o ano passado e 
passou por 60 dias de consul-
ta pública. Foram recebidas 
e avaliadas 74 sugestões pela 
Anvisa e pelo ministério para 

Anvisa vai monitorar resíduos 
de agrotóxicos em vegetais

aprimoramento da proposta.
A partir de agora, respei-

tando os prazos estabelecidos 
nos anexos, os produtos vege-
tais frescos, ou seus envoltó-
rios, suas caixas, sacarias e de-
mais embalagens devem estar 
devidamente identificados, de 
forma a possibilitar o acesso, 
pelas autoridades competen-
tes, aos registros com as in-
formações obrigatórias.

A identificação pode ser 
realizada por meio de etique-
tas impressas com caracte-
res alfanuméricos, código de 
barras, QR Code, ou qualquer 
outro sistema que permita 
identificar os produtos vege-
tais frescos de forma única e 
inequívoca. A rastreabilidade 
de que trata a INC será fiscali-
zada pelos serviços de vigilân-
cia sanitária e pelo Ministério 
da Agricultura.

A instrução será enca-
minhada para aprovação da 
Secretaria de Defesa Agro-
pecuária (SDA/Mapa) para 
posterior publicação no Diário 
Oficial da União.

O texto, que deverá ser 
publicado no Diário Oficial 
nos próximos dias, prevê que 
os expositores devem ficar 
distantes de doces e brinque-
dos.

A atualização do texto 
que regulamenta comércio e 
exposição de produtos deri-
vados do tabaco nos pontos 
de venda foi publicada na úl-
tima semana. A Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) 
335/2003 modifica algumas 
regras, como a de que os ex-
positores devem ficar apenas 
na parte interna dos estabele-

Comércio de cigarro no Brasil terá mudanças
cimentos, e sobre o distancia-
mento de doces e brinquedos.

Com a atualização, torna-
-se proibido o uso de painéis 
com luz que dão destaque 
produtos com recursos como 
sonorização e movimento. 
Também traz advertências 
sobre os riscos de fumar al-
gumas substâncias como, por 
exemplo, o benzeno, que está 
presente tanto no cigarro 
quanto na gasolina.

O texto proíbe, ainda, o 
condicionamento da venda de 
produtos para fumar, como 
cinzeiros ou isqueiros, à com-

pra de tabaco ou derivados; a 
comercialização, pela inter-
net, de produtos fumígenos e 
a distribuição de brindes ou 
amostras grátis.

A Diretoria Colegiada 
também deliberou sobre os 
prazos para adequação das 
novas regras. A disposição 
gráfica das advertências sa-
nitárias no centro dos expo-
sitores ou mostruários deve 
ser alterada até 25 de maio de 
2019. Já o isolamento entre 
os derivados do tabaco e os 
produtos infantis deve ocor-
rer até 25 de maio de 2020.
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Um novo exame de sangue 
para o câncer se mostrou pro-
missor para detectar oito tipos 
diferentes de tumores antes de 
se espalharem para outras par-
tes do corpo, oferecendo espe-
rança de detecção precoce, dis-
seram pesquisadores no dia 18 
de janeiro.

Mais estudos são necessá-
rios antes de que o teste, cha-
mado CancerSEEK, possa se 
tornar amplamente disponível 
por um custo projetado de cer-
ca de US$ 500, disse o estudo 
publicado na revista científica 
americana Science. 

O estudo, liderado por 
pesquisadores da Universidade 
Johns Hopkins, envolveu 1.005 
pacientes cujos cânceres - já 
pré-diagnosticados com base 
em seus sintomas - foram de-
tectados com uma taxa de pre-
cisão de cerca de 70% no total. 

Os cânceres foram detecta-
dos nos ovários, fígado, estôma-
go, pâncreas, esôfago, cólon ou 
reto, pulmão e mama. 

Para cinco desses tipos de 
câncer - ovário, fígado, estôma-
go, pâncreas e esôfago - não há 
exames de rastreio disponíveis 
para pessoas de risco médio.

Exame de sangue para câncer encontra
oito tipos de tumores

O exame foi capaz de de-
tectar esses cinco tipos com 
uma faixa de sensibilidade de 
69% a 98%.

Em 83% dos casos, o exame 
foi capaz de delimitar onde o 
câncer estava anatomicamente 
localizado.

O teste é não invasivo e ba-
seado na análise combinada de 
mutações de DNA em 16 genes 
de câncer, bem como dos níveis 
de 10 biomarcadores de proteí-
nas circulantes.

Mais estudos são
necessários
Especialistas de fora do es-

tudo disseram que é necessário 
que haja mais pesquisas para 
descobrir a verdadeira precisão 
do teste e se este seria capaz de 
detectar cânceres antes do apa-
recimento de sintomas.

“Isso parece promissor, 
mas com várias ressalvas, e uma 
quantidade significativa de pes-
quisa adicional é necessária”, 
disse Mangesh Thorat, vice-
-diretor da Unidade de Ensaios 
Clínicos Barts da Universidade 
Queen Mary de Londres.

Nicholas Turner, professor 

de oncologia molecular no Ins-
titute of Cancer Research, em 
Londres, apontou que a taxa 
de falso positivo de 1% do teste 
pode parecer baixa, mas “pode-
ria ser uma preocupação signi-
ficativa para o rastreamento da 
população. Poderia haver mui-
tas pessoas que são informadas 
que têm câncer que talvez não 
tenham”.

No entanto, Turner des-
creveu o artigo como “um pas-
so ao longo do caminho para 
um possível exame de sangue 
para detectar câncer, e os dados 
apresentados são convincentes 
a partir de uma perspectiva 
técnica sobre o exame de san-
gue”.

Muitos outros esforços es-
tão em andamento para desen-
volver exames de sangue para o 
câncer.

“Eu não acho que esse novo 
teste realmente tenha movido 
o campo da detecção precoce 
muito para a frente”, disse Paul 
Pharoah, professor de epide-
miologia do câncer na Univer-
sidade de Cambridge.

“Continua sendo uma tec-
nologia promissora, mas que 
ainda deve ser comprovada”.

A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria) informa que encontrou 
um lote falso de botox (toxi-
na botulínica) no mercado. 
Segundo a agência, o pro-
duto não foi fabricado ela 
verdadeira produtora.

A suspensão foi feita 
para o lote C3239C3 do 
medicamento “Botox 100U 
(toxina botulínica), pó liofi-
lizado.”

A identificação da frau-
de, diz a Anvisa, foi feita 
pela Allergan Produtos 
Farmacêuticos, que é a 

Anvisa encontra botox
falsificado e proíbe venda

dona do registro do produto 
no Brasil.

A agência informa que 
não há qualquer garantia 
sobre a origem e a compo-
sição do medicamento, que 
pode trazer risco à saúde.

Ainda, o produto apre-
sentava características di-
vergentes daquelas regis-
tradas na agência.

A proibição foi publica-
da no Diário Oficial na últi-
ma semana.

Venda ilegal
A toxina botulínica (Bo-

tox) é um medicamento in-
jetável e só pode ser prescri-
to por profissionais médicos 
ou odontólogos.

Reportagens no G1 já 
demonstraram que há ven-
da e comércio ilegal de bo-
tox no Brasil. Em agosto de 
2017, quadrilha na Bahia 
foi presa após desviar botox 
e anabolizantes para mer-
cado clandestino

O grupo utilizava recei-
tas falsificadas, com o nome 
e registro de médicos con-
ceituados para obter o pro-
duto. 

O produto apresentava características divergentes das
registradas na agência

A suspensão foi feita para o medi-
camento ‘Botox 100U’

Normalmente, o botox é usado em intervenções estéticas na pele

 Um dos segredos para uma 
vida saudável é ter boas noites 
de sono. De acordo com um 
levantamento feito pelo Hospi-
tal Sírio-Libanês, um dos mais 
conceituados do país, dormir 
bem contribui para a melhora 
do metabolismo, ter disposição 
e prevenir doenças crônicas. Por 
isso, uma noite de sono mal dor-
mida pode aumentar a necessi-
dade do corpo por insulina em 
até 30% de um dia para o outro. 
“É como ter comido um prato 
de macarrão, levando a ganho 
de peso em longo prazo. Pessoas 
que dormem menos de 7h às ve-
zes não se sentem cansadas com 
a falta de sono. Contudo, elas já 
apresentam alterações associa-

Dormir bem melhora o metabolismo
e diminui necessida de insulina

das a baixa qualidade do sono”, 
observa Renato Zilli, endocri-
nologista da casa de saúde.

Indo mais além, em uma 
pesquisa desenvolvida por cien-
tistas da Endocrine Society, 
dormir pouco também pode au-
mentar o risco de osteoporose e 
de fraturas. O motivo seria que, 
sem o sono adequado, o esque-
leto humano acaba não se reno-
vando. Outros estudos apontam 
que a apneia do sono (um dis-
túrbio grave, mais associado a 
obesidade) também poderia le-
var à osteoporose.

Para conseguir ter uma 
noite de sono mais tranquila, 
especialistas não indicam a in-
gestão de gorduras e carboidra-

tos simples à noite. Ainda, que 
a televisão seja desligada e a 
luminosidade da casa seja dimi-
nuída uma hora antes do sono. 
Em complementação à isso, os 
profissionais da medicina orien-
tam a escolha de um colchão 
adequado.

Uma das apostas do merca-
do da tecnologia para esta con-
tribuição é o colchão inteligen-
te, que trabalha com densidades 
inteligentes. Para preservar sua 
coluna e encontrar o colchão 
ideal, o endereço recomendado 
em Bento Gonçalves é a Rua 
General Vitórino, 11, no bair-
ro São Francisco. Mais infor-
mações através do telefone (54) 
3453-8047.
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Atletas treinam forte para temporada 2018 

Treino intenso é prioridade para enfrentar ano de grandes competições

Esporte

A Associação Carlos Bar-
bosa de Futsal (ACBF) já tem 
os primeiros compromissos 
confirmados para a pré-tem-
porada 2018. O time laranja 
tem agendado quatro amisto-
sos, além da participação na 
Copa Três Coroas.

O primeiro amistoso da 
temporada será no dia 03 de 
fevereiro, em São Sepé. A par-
tida será contra o La Máquina, 
que representa a cidade gaú-
cha na Série Bronze. Depois, 
o time da Capital Nacional do 
Futsal terá o primeiro torneio 
do ano. A Copa Três Coro-
as ocorrerá no município da 
Serra Gaúcha nos dias 16 e 17 
de fevereiro e, além da ACBF, 
terá a participação do Jaraguá, 
Três Coroas Futsal e UJR.

Ainda no mês de fevereiro, 
a ACBF terá um grande teste. 
Para o dia 21, está confirmado 
o amistoso contra o atual cam-
peão da LNF, o Joinville, em 
Santa Catarina. No dia 1º de 
março, data do aniversário de 
42 anos do Clube, a ACBF faz 
a sua primeira apresentação 
em casa contra o Joaçaba. As 
equipes voltarão a se enfrentar 
em mais um amistoso no dia 8, 
desta vez, em Santa Catarina, 
na casa do adversário.

A LNF está prevista para 
começar no dia 15 de março. 
Já a estreia na Liga Gaúcha 
deverá ocorrer em maio. Além 
destas competições, o time la-
ranja participará da Copa Li-
bertadores da América.

A capital do futsal 
O selo da Capital Nacional 

do Futsal foi lançado em uma 
solenidade realizada na manhã 
de sexta-feira, na Prefeitura 
Municipal de Carlos Barbosa.  

O prefeito Evandro Zibet-
ti abriu o evento lembrando do 
esforço realizado para que o 
título de Capital Nacional do 
Futsal fosse conquistado pelo 

ACBF já tem primeiros compromissos confirmados
município. Ele ainda exaltou 
a paixão do município pelo 
futsal com o sucesso do Cita-
dino que está sendo realizado 
pela 48ª vez e ainda exaltou 
a ACBF e sua estrutura que 
leva o nome da cidade mundo 
à fora.

“Apesar do futsal ser con-
siderado amador, temos uma 
das melhores estruturas pro-
fissionais na questão do giná-
sio e administrativa. A ACBF 
hoje com seu quadro de fun-
cionários é uma das maiores 
empresas de Carlos Barbosa. 
Além disso, tem quase 500 
crianças em todas as catego-
rias de base”.

O presidente da ACBF, 
Bolivar Zuanazzi, recebeu uma 

O time laranja tem agendado quatro amistosos, além da participação na Copa Três Coroas

Jogadores se preparam principalmente para a LG e a LNF

placa com o Selo das mãos do 
prefeito Evandro Zibetti. O 
mandatário do time laranja 
salientou o orgulho de levar o 
nome da cidade contribuindo 
para o reconhecimento nacio-
nal.

“Esse título coroa o enga-
jamento do clube, sociedade 
e poder público. Quando fui 
presidente na primeira vez, em 
2008, começamos a disputar e 
conquistar os Sul-Americanos 
e a gente sentia a necessidade 
de levar o nome da cidade no 
uniforme. Começamos a fazer 
isso e o reconhecimento au-
mentou cada vez mais”.

O Selo foi desenvolvido 
pela J. Walter Thompson, que 
é parceira e patrocinadora do 

time laranja. O publicitário 
Fabrício Soares esteve presen-
te no evento para explicar o 
conceito do material. “Reuni-
mos elementos que ilustrem a 
cidade. O futsal foi represen-
tado pela bola de futsal com o 
horizonte da cidade, além das 
cores do clube”.

O Selo será a nova marca 
do município de Carlos Barbo-
sa. A prefeitura irá utilizá-lo 
nos carnês de IPTU e outros 
matérias institucionais. Ainda 
na tarde desta sexta-feira, a 
torre da entrada da cidade já 
foi personalizada com o Selo 
em comemoração ao título.

O Veranópolis ficou no 
empate em 0 a 0 com o Cru-
zeiro na tarde de domingo, 
dia 28, no Estádio Vieirão, em 
Gravataí, em confronto válido 
pela 4ª rodada do Gauchão. 
Com jogo fraco de ambas as 
partes, sem grandes chances 
de gols, as equipes não con-
seguiram balançar as redes e 
ficaram na igualdade. 

No primeiro tempo, o con-
fronto teve pouca emoção e 
muitos erros de passe. Ambas 
as equipes não conseguiram 
ter efetividade ofensiva e não 
encontravam oportunidades 
para finalizar com perigo a gol. 
Sem maiores lances de perigo, 
a etapa inicial terminou em-
patada em 0 a 0. No segundo 
tempo, o jogo se manteve da 
mesma forma, com poucas fi-
nalizações e com muitos erros 
de passe, terminando a partida 
com placar zerado. 

Veranópolis empata fora de 
casa contra o Cruzeiro

 Com jogo fraco de ambas as partes, sem grandes chances de gols, as 
equipes não conseguiram balançar as redes e ficaram na igualdade

Equipe segue na zona de classificação do Campeonato Gaúcho

Com o ponto conquista-
do fora de casa, o Pentacolor, 
comandado pelo técnico Juli-
nho Camargo, segue na zona 
de classificação com 4 pontos, 
ocupando a 6ª colocação do 
Gauchão. Na próxima rodada, 
o VEC recebe em suas depen-
dências o São Luiz, no domin-
go, dia 4, às 18h, no Estádio 
Antônio David Farina. 

Ficha da partida:
Cruzeiro:Deivity; Lu-

cas Carvalho, Fernando Pin-
to, João Guilherme e Jona-
than; BenHur, Dê, Foguinho 
e William Kozlowski; França 
e Kayron - Técnico: Ben Hur 
Pereira

Veranópolis: Reynaldo; 
Felipe Mattioni, Rafael Bon-
fim, Leo Dagostini e Romano; 
Bertotto, Jair, Eduardinho e 
Gabriel Silva; Juba e Wesley - 
Técnico: Julinho Camargo
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Depois de muitos jogos, o 
Regional da LISERV chegou 
ao final na tarde de domingo, 
dia 28, com as finais dos qua-
dros titulares e aspirantes. No 
quadro principal, o título ficou 
com o São Pedro da Serra, do 
Presidente Vagui. A equipe ba-
teu novamente o União na final, 
desta vez por 1 a 0, e levantou a 
taça de campeão. 

Debaixo de muita chu-
va, e com um público bastante 
empolgado que, o time do São 
Pedro venceu por 1 a 0 jogando 
em casa. A equipe já havia ven-
cido a partida de ida por 2 a 0, 
e entrou em campo precisando 
apenas do empate para ficar 
com o titulo. Sob o comando de 
Pepe, Saraiva, Buda e do capi-
tão Quinhos (eleito melhor jo-
gador da final), o time logo na 
primeira etapa marcou o gol 
com Gilsinho.

Depois do gol, o jogo ficou 
truncado devido à chuva mas 
ainda o time local teve boas 
oportunidades para ampliar o 

São Pedro da Serra conquista 
o Regional da LISERF
Equipe venceu novamente o União, desta vez por 1 a 0, 
jogando em casa

marcador. No final, com mais 
uma vitória, o São Pedro come-
morou mais uma conquista do 
Regional.

No quadro dos aspirantes o 
time do SUS venceu de virada 
por 4 a 2 o Juventus e também 
ficou com o título da tradicional 
competição regional. 

O público foi o grande des-
taque da final, que contou com 
um grande número de torcedo-
res presentes. Segundo os or-
ganizadores, cerca de três mil 
pessoas prestigiaram os duelos 
finais, e o detalhe que era co-
brado ingresso. A arbitragem 
da final foi de Leandro Vuaden, 
o que engrandeceu ainda mais 
a decisão.

O campeonato iniciou ain-
da em setembro, e depois da 
folga para o final de ano, no mês 
de janeiro foi realizada as semi-
finais e as duas finais. Para o 
ano de 2018, as equipes iniciam 
com os campeonatos municipais 
e depois disputam novamente o 
Regional da LISERF. 

O BDL Futsal avançou de 
fase e se manteve vivo na briga 
pelo título inédito do 42º Tor-
neio de Verão de Nova Prata. 
Em confronto de nove gols, a 
equipe comandada pelo téc-
nico Lambari derrotou o Vila 
Nova de Vila Flores pelo pla-
car de 5 a 4, se classificando 
para as quartas de final da 
competição. 

Logo aos 5 minutos de 
partida, Fome abriu o placar 
para a equipe bento-gon-
çalvense. Ainda na primeira 
etapa, o Vila Nova empatou a 
partida, mas o BDL passou à 
frente do placar novamente, 
com gol de Tibola. Na etapa 
derradeira, o jogo continuou 
equilibrado, mas com o BDL 
com mais volume de jogo, 
controlando as ações da par-
tida.

O Vila Nova, aproveitando 
falhas da equipe de Bento, em-
patou e virou, Conseguindo 
ser efetivo no ataque, o BDL 
Futsal, empatou novamente o 

A Copa dos Campeões 
realizou, na noite desta sex-
ta-feira, dia 26, no Ginásio 
Municipal de Esportes, a 2ª 
rodada da competição, com 
três confrontos marcados 
pelo equilíbrio e pela dispu-
ta intensa dentro de quadra. 
Com os resultados nenhuma 
equipe está matematicamen-
te classificada à próxima fase.

Até então, a equipe do 
Arsenal lidera a competição, 
com o mesmo número de 
pontos do Cia do Micro/Li-

BDL Futsal classificada para as 
quartas de final do 42º Torneio 
de Verão de Nova Prata
Equipe bento-gonçalvense derrotou o Vila Nova de Vila Flores por 5 a 4

jogo, virou e ampliou a vanta-
gem com gols de Tibola e dois 
de Pepe. Faltando 10 segun-
dos, o Vila Nova fez o quarto 
gol, terminando a partida com 
placar de 5 a 4 para o BDL. 

Com o resultado positivo, 
a equipe avança para as quar-
tas de final e agora aguarda 
o confronto entre Família 
Rodrigues e ACFI/Assoc. 
Chelsea Fut. Ibiraiaras para 

conhecer seu próximo adver-
sário. O confronto das quar-
tas de final será realizado na 
próxima quarta-feira, dia 
31, às 21h, no Ginásio Santa 
Cruz.

Oitavas de Final - 42º 
Torneio de Verão

BDL Futsal 5 x 4 Vila 
Nova

Gols: Fome, Tibola(2) e 
Pepe(2)

Em confronto de nove gols, a equipe comandada pelo técnico Lambari 
derrotou o Vila Nova de Vila Flores pelo placar de 5 a 4 

Cr
éd

ito
: V

in
i P

iz
ze

tti

Rodada da Copa dos Campeões aconteceu 
nesta sexta-feira no Ginásio Municipal

geirinho. Na primeira partida 
da noite, Arsenal e Cia do Mi-
cro/Ligeirinho se enfrenta-
ram em um embate bastante 
equilibrado.

O Arsenal abriu uma 
vantagem de 2 gols no placar, 
mas a equipe do Cia do Micro 
logo conseguiu empatar. Ain-
da na primeira etapa, a equipe 
do Arsenal passou à frente do 
marcador, 3 a 2. No segundo 
tempo, o Arsenal ampliou a 
vantagem, mas o cia do Micro, 
se jogando no ataque, arran-

cou o empate em 4 a 4. 
No segundo jogo, Spor-

ting e Guarany de Garibaldi 
entraram em quadra. O Spor-
ting saiu na frente do placar 
nos segundos finais da etapa 
inicial. No segundo tempo, a 
equipe do Guarany se sobres-
saiu, empatando e virando a 
partida para 3 a 1, conquis-
tado a sua primeira vitória na 
competição.

No último jogo, os Exclu-
ídos conquistou a primeira 
vitória na competição. Com 
uma grande atuação em qua-
dra, a equipe de Pinto Ban-
deira superou o Santantonin 
pelo placar de 4 a 2. Com o 
resultado o Santantonin se-
gue sem pontuar, ocupando 
a lanterna da competição. A 
próxima rodada será realiza-
da no sábado, dia 2 de feverei-
ro e definirá os quatro classi-
ficados à fase de semifinais da 
competição. 

3ª rodada:
Arsenal x Santantonin
Excluídos x Guarany
Sporting x Cia do Micro/

Ligeirinho

Com os resultados nenhuma equipe está matematicamente classificada 
à próxima fase

O Clube Rosário de Pin-
to Bandeira realizou, na tar-
de deste domingo, dia 28, no 
Estádio Pompéia, o primeiro 
domingo de jogos da fase clas-
sificatória da 27ª edição do 
Torneio Della Pinta. Das 20 
equipes que estavam na dispu-
ta, apenas 12 avançaram para o 
domingo final da competição e 
permanecem com chances de 
título. 

No primeiro domingo, dos 
10 confrontos, apenas quatro 
foram decididos nas cobran-
ças de pênalti. Conquistaram 
a classificação para o domin-
go final o Parma, nos pênaltis, 
Bangu São Gabriel, Bayer/Ju-
ventus, Sampaio Corrêa, São 
Borja, por W.O., já que o Oli-
veira & Santana não entrou em 
campo para o confronto, Mar-
chetto, Sentinelas, nos pênaltis, 
Colorado Kinox, Ajax, nos pê-
naltis, e o Atômica Visual, tam-
bém nos pênaltis. 

Na repescagem dos perde-
dores, Amigos do Nego, que foi 
derrotado pelo Sentinelas, e o 
Lavagem do Cabelo, que foi su-
perado pelo Marchetto, levaram 
a melhor nas penalidades má-
ximas e conquistaram as duas 

Clube Rosário realiza primeiro 
domingo da fase classificatória 
do Torneio Della Pinta

vagas restantes para o domingo 
derradeiro. Eles vão realizar o 
primeiro confronto do domingo 
final do torneio Della Pinta. 

Resultados do 1º domingo - 
Fase Classificatória:

Parma 0 (4) x (2) 0 Amigos 
da Bola

Regenda S.C. 1 x 2 Bangu 
São Gabriel

Bayer/Juventus 1 x 0 Uni-
dos da Pelada

SP Elétricas 0 x 1 Sampaio 
Corrêa

Oliveira & Santana 0 x 1 
São Borja - W.O.

Marchetto 2 x 0 Lavagem 
do Cabelo

Amigos do Nego 0 (3) x (5) 
0 Sentinelas

Colorado Kinox 3 x 0 Co-
rinthians

Ajax 1 (5) x (4) 1 Meriene
Borussia 0 (4) x (5) 0 Atô-

mica Visual
Repescagem: Amigos do 

Nego Campeão; Lavagem do 
Cabelo vice

No próximo domingo, dia 
4 de fevereiro, será realizado o 
segundo domingo da fase clas-
sificatória do torneio, definindo 
mais 12 equipes para o domin-
go final. 
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Cinco pessoas ficaram 
feridas depois de sofrerem 
um acidente na Rua Ulysses 
Roman Ross, no bairro Uni-
versitário, na madrugada de 
domingo (28).

Os feridos, com idade 
entre 18 e 20 anos, ocu-
pavam um veículo Prisma, 
com placas de Bento Gon-

Acidente deixa cinco feridos 
no Universitário

çalves, que descia a via em 
direção ao centro, o condu-
tor perdeu o controle e co-
lidiu o automóvel contra um 
poste.

Os ocupantes foram so-
corridos por profissionais 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), 
com ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros 
de Bento Gonçalves atendeu 
a um incêndio na empresa 
Randon auxiliando o corpo de 
bombeiros de Caxias do Sul, 
na manhã de segunda-feira 
(29).

As chamas atingiram 
um dos setores de pintura 
da Randon Implementos, no 
bairro Interlagos.

De acordo com informa-
ções, cinco funcionários fica-
ram em observação por inalar 
fumaça e um sexto teve fratu-
ra após a explosão da cabine 
de pinturas. Ainda não há in-
formações sobre as causas do 
incêndio. 

Corpo de Bombeiros de Bento ajuda a
controlar incêndio na Randon

Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves foi acionado para ajudar no 
combate às chamas

Em 2016, foram registra-
dos 24.563 casos de roubo de 
cargas no Brasil, gerando um 
prejuízo de R$ 1,36 bilhão, se-
gundo a Associação Nacional 
de Transporte Rodoviário de 
Cargas e Logística, que aponta 
um crescimento na ocorrência 
desse tipo de crime ao longo 
nos últimos anos. Pelo menos 
três projetos estão tramitando 
no senado com objetivo de coi-
bir esse tipo de ação. Os três 
podem ser sancionados ainda 
em 2018.

Atualmente, a pena para 
quem conscientemente com-
pra, recebe ou transporta 
mercadorias roubadas vai de 
um a quatro anos de reclusão. 
Se essa receptação se der com 
fim comercial ou industrial, 
a receptação é qualificada e a 
pena pode chegar a oito anos. 

Mais frequentes, roubo e receptação de
cargas podem passar a ter penas maiores

O crime de receptação tam-
bém se caracteriza quando 
alguém tenta fazer com que 
outra pessoa, de boa fé, com-
pre, receba ou esconda essa 
mercadoria.

Mudança
O Projeto de Lei 

479/2017, por exemplo, au-
menta a pena tanto para a 
receptação quanto para a re-
ceptação qualificada. Para o 
primeiro crime, a reclusão 
passaria a ser de dois a seis 
anos. Já para o segundo, a 
pena passaria a ser de cinco a 
dez anos.

Outro texto (PLS 
321/2017), aumenta as penas 
tanto para o roubo quanto 
para a receptação, quando os 
objetos forem provenientes 
do transporte de cargas. Pelo 

projeto, as penas para  o roubo 
e a receptação qualificada se-
rão aumentadas de um terço 
à metade nesses casos. Para 
o roubo, a pena máxima pode 
passar de dez para 15 anos. Já 
para a  receptação qualificada, 
a punição passa do máximo de 
oito anos para 12.

Ambos textos estão sen-
do analisados pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ). Além deles, 
a comissão também tem na 
pauta o PLC 125/2011, que 
aumenta de um terço à me-
tade as penas para roubo e 
receptação, quando o objeto 
for carga que era transporta-
da em caminhão, embarcação, 
trem ou aeronave. O texto tra-
mita em conjunto com vários 
outros projetos ligados à alte-
ração no Código Penal (PLS 
236/2012).

Atualmente, a pena para quem conscientemente compra, recebe ou transporta mercadorias roubadas vai de 
um a quatro anos de reclusão, mas poderá dobrar

Um criminoso roubou 
uma jovem de 20 anos na 
tarde de sexta-feira (26), 
em uma parada de ônibus no 
bairro Universitário.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, a vítima 
aguardava um coletivo, por 

Ladrão rouba jovem em parada 
de ônibus no Universitário

volta das 12h40, quando o 
ladrão, armado com uma 
faca, a abordou e exigiu seus 
pertences.

Ele roubou documentos, 
cartões, um aparelho celular 
e R$100. O ladrão fugiu em 
seguida.

Por volta das 18h de se-
gunda-feira (29), um menor 
foi apreendido pelo POE-
-Pelotão de operações espe-
ciais do 3º BPAT, durante 
operação na praça Cente-
nário, no Centro, visando o 
combate do tráfico de drogas 
no local.

O adolescente, de 17 

Menor é apreendido com
drogas na praça Centenário 
em Bento Gonçalves

anos, estava em posse de 11 
buchas de maconha, em-
baladas e prontas para se-
rem comercializadas, e R$ 
253,00 em dinheiro.

O jovem, com antece-
dentes por trafico e posse 
de drogas, foi apreendido e 
está sendo conduzido até a 
DPPA. 

Adolescente estava em posse de buchas de maconha e dinheiro
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Na noite de sábado (27), 
por volta das 21h30, um fo-
ragido da justiça foi preso 
em flagrante na Rua Gene-
ral Osório, no Centro, pelo 
policiamento comunitário, 
que recebeu informações de 
um policial de folga.

Segundo a Brigada Mi-
litar, Givanildo Fabiano Nu-
nes de Oliveira, de 41 anos, 
tem antecedentes por fur-
to em veículo, receptação e 
furto qualificado.

Contra o acusado, cons-
tava um mandado de prisão 
expedido pela comarca de 
Bento Gonçalves. Diante 
dos fatos foi apresentado na 

Foragido da Justiça preso no 
Centro

Delegacia de Polícia.

Foragido tem antecedentes por 
furto em veículo, receptação e 
furto qualificado

Um menor, de 17 anos, 
foi apreendido no início da 
madrugada de sábado (27), 
por volta da 00h20, na Rua 
Ari da Silva, no bairro Eu-
caliptos, pelo crime de tráfi-
co de drogas.

De acordo com a Briga-
da Militar, uma guarnição 
do POE- Pelotão de opera-
ções especiais, em mais uma 
ação no bairro Eucaliptos 
visando o combate ao tráfico 

Menor apreendido por tráfico 
no bairro Eucaliptos

de drogas, abordou o jovem, 
que ao presenciar os poli-
ciais, se desfez de um invó-
lucro contendo 95 pedras de 
crack.

No bolso da calça do me-
nor foi localizado R$ 150 
em dinheiro. O jovem, que 
já possui antecedentes por 
trafico de drogas e porte 
ilegal de arma na cidade de 
São Borja, foi conduzido a 
DPPA. 

95 pedras de crack foram encontradas com adolescente

A Brigada Militar recu-
perou no domingo (28) dois 
veículos que foram furtados 
no sábado (27).

O primeiro foi recupe-
rado por volta das 01h30 
da manhã, quando uma 
guarnição do policiamento 
comunitário encontrou um 
veículo Ford/Focus na Rua 
Olavo Bilac, no bairro Cida-
de Alta, que foi furtado no 
bairro Glória. O veículo foi 
recolhido e apresentado na 
DPPA.

O segundo automóvel, 
um VW Voyage, foi furta-
do em Carlos Barbosa e foi 
encontrado na Linha Burati 
por volta das 16h50. O veí-
culo estava sem as rodas e 
acessórios internos.

Veículos furtados são recuperados pela
Brigada Militar

Veículo furtado em Carlos Bar-
bosa foi encontrado sem rodas 

e acessórios na Linha Burati

O terceiro e quar-
to homicídios em Bento 
Gonçalves em 2018 foram 
registrados na noite de 
quinta-feira (25). 

Segundo a Brigada Mi-
litar, quatro homens arma-
dos entraram em uma resi-
dência na Rua Gema Piva 

Dois mortos a tiros no Municipal
dos Santos, no bairro Mu-
nicipal e dispararam contra 
Márcio Schneider, de 26 
anos e Fabiano Morais da 
Silva, de 30 anos.

Uma mulher, identifica-
da como Marta da Silva, de 
40 anos, foi ferida também, 
mas resgatada com vida e 

levada ao Hospital Tacchi-
ni.

Os acusados fugiram 
do local em seguida.  Sil-
va tinha antecedentes por 
roubos a residência e esta-
belecimentos comerciais e 
homicídio e estava foragido 
do sistema prisional.
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Compra      Venda

3,1687 3,1698 

3,1500 3,3400

3,9284 3,9312

 0,39%
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CINEMA
Validade da programação: de 18 a 24 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

As Aventuras de 
Tadeo 2: O Segre-
do do Rei Midas
2D | Duração 1h26min | Anima-
ção | Livre | Dublado - Todos os 
dias: 14h, 16h

Tadeo, pedreiro e aspirante a 
arqueólogo, é muito aventurei-
ro e sempre se mete em grandes 
aventuras. Quando ele descobre 
que o colar do rei Midas, que 
transformava tudo que tocava 
em ouro, existiu de verdade, ele 
logo sai numa jornada com seus 
amigos rumo a Los Angeles. Mas 
um problema surge quando Sara, 

Cena do filme Fala sério, mãe!

Cena do filme O Estrangeiro

Cena do fime O Touro Ferdinando

uma de suas amigas, desaparece 
misteriosamente.. 

Extraordinário
2D | Duração 1h49min | Drama | 
Livre | Todos os dias - Legenda-
do 18:30h

Auggie Pullman (Jacob Trem-
blay) é um garoto que nasceu 
com uma deformação facial, o 
que fez com que passasse por 27 
cirurgias plásticas. Aos 10 anos, 
ele pela primeira vez frequentará 
uma escola regular, como qual-
quer outra criança. Lá, precisa 
lidar com a sensação constante 
de ser sempre observado e avalia-
do por todos à sua volta.

Jumanji:
Bem-vindo à
Selva
(2D - Duração 1h59min/ Ação) 
Todos os dias - 21:15h - Dublado
 
Quatro adolescentes encontram 
um videogame cuja ação se passa 
numa floresta tropical. Empol-
gados com o jogo, eles escolhem 
seus avatares para o desafio, 
mas um evento inesperado faz 
com que sejam transportados 
para dentro do universo fictício, 
transformando-se nos persona-
gens da aventura. 

Sala 02

Maze Runner: A 
Cura Mortal
(3D | Duração 1h49min | Ficção 
Científica | 12 anos) Todos os 
dias - 21:15h - Legendado - 14h, 
18:30h - Dublado

No terceiro filme da saga, Tho-
mas (Dylan O’ Brien) embarca 
em uma missão para encontrar 
a cura para uma doença mor-
tal e descobre que os planos da 
C.R.U.E.L podem trazer con-

sequências catastróficas para a 
humanidade. Agora, ele tem que 
decidir se vai se entregar para a 
C.R.U.E.L e confiar na promessa 
da organização de que esse será 
seu último experimento.

Shopping Bento │ Sala 01

O Touro
Ferdinando
32D | Duração 1h49min | Ani-
mação | Livre | Dublado
Todos os dias : 15h

Fala sério, mãe!
2D - Duração 1:19min /Co-

média/Nacional │  Nacional │ 
18:30h

Ângela Cristina (Ingrid Gui-
marães), mãe da adolescen-
te Maria de Lourdes (Larissa 
Manoela), está  tendo de guiar 
sua filha durante uma das fases 
mais complicadas da vida. Ela 
vive uma montanha-russa de 
emoções, com medos, frustrações 
e um caminhão de queixas para 
descarregar. Por outro lado, 
Malu, como prefere ser chamada, 
também tem suas insatisfações. 
Embora teimosa, sofre com os 
cuidados excessivos e com o jeito 
conservador da mãe. 

Extraordinário
2D | Duração 1h49min | Drama 
| Livre | Todos os dias - Dubado: 
20:30h

Sala 02

Sobrenatural: a
última chave
(3D - Duração 1h59min/ Ação) 
Todos os dias - 14h, 16:200h, h - 
Dublado │ 18:45h  - Legendado 2D

Neste quarto filme da franquia 

Sobrenatural, a doutora Elise 
Rainier (Lin Shaye) é chamada 
para resolver o caso de uma as-
sombração no Novo México, lo-
calizada justamente na casa em 
que ela passou a infância.


