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Agricultor morre em 
acidente de moto

Posto do Progresso 
está sem médico 
pág 07

SaúdeConsepro viabiliza o CIOSP, 
que recebe hoje sistema de 
segurança inédito no Estado

Aprovada lei que 
proíbe consumo 
de álcool em 
lugares públicos
pág 08

Segurança

SEGURANÇA

Sinesp, programa que vai integrar as forças de segurança pública do município e agilizar atendimento à população, será 
implantado hoje graças ao investimento de R$ 250 mil do Consepro no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. 
O presidente do Consepro Laércio Pompermayer foi conferir as instalações que recebeu nesta terça a implantação do sistema. 
Página 09
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EDITORIAL

Com a sanção da Lei da proi-
bição de bebida alcoólica  em lo-
cais públicos entre 23 e 6 horas 
pelo Prefeito, inicia o jogo de 
empurra para ver quem vai exe-
cutar. Esta lei criada para anga-
riar créditos políticos, já nasceu 
torta, já que não especifica quem 
vai ter que cumprir.

Com certeza será mais uma 
lei que var dormir no fundo da 
gaveta. Nem no papel ela é boa, 
já que a proibição de consumo 
( com muitas exceções ao bel 
prazer dos mandatários do mu-
nicípio) é restrita apenas a uma 
faixa de horário do final da noite 
e madrugadas.

Efetivamente não vai fun-
cionar, pura e simplesmente 
porque  uma lei municipal não 
pode ordenar a nenhum fun-
cionário do Estado a fazer coisa 

Quem sabe faz, quem não sabe passa para outro fazer
nenhuma. Se  Brigada Militar,  
que já decretou ( reportagem na 
página oito desta edição) que só 
vai atender às ocorrências cha-
madas, mesmo porque nem teria 
o efetivo suficiente para atender 
a nova demanda.

A Delegada responsável pela 
Primeira Delegacia de Polícia 
também informa à reportagem 
que a função do policial civil não 
é a de fiscalização.

Já o Secretário de Mobili-
dade Urbana, que tem sob o seu 
comando os fiscais do DMT, ale-
gou que a função do seu depar-
tamento é de apenas fiscalizar 
o trânsito e apoiar em ações de 
outros órgãos no quesito fisca-
lização do trânsito. A festejada 
Secretaria de Segurança do mu-
nicípio  não tem servidores lota-
dos - ainda - e seria a bola da vez 

para aplicação da lei.
Em resumo, a lei está san-

cionada e não haverá fiscalização 
por pura e simples falta de quem 
possa aplicar.

Por outro lado o Consepro, 
sob as asas do Centro da Indús-
tria e Comércio, mostra a que 
veio e inaugura amanhã  a sala 
que vai receber o sistema inte-
grado que vai agilizar e raciona-
lizar as ocorrências da Brigada 
Militar, Polícia Civil, Polícia Ro-
doviária, Corpo de Bombeiros e 
Samu ( reportagem página cin-
co, desta edição). 

Mas, com certeza, vai ter 
muito político se atravessan-
do na frente das câmeras para 
aparecer na foto histórica,sem 
ter dado nenhuma contribuição 
para a conquista, como sempre.

Boa leitura!
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Coxão de fora, 
patinho e tatu 
bovino Kg

15,99

Carne 
moída de 2° Kg

10,99

Agulha 
bovína Kg

8,49
Paleta de 
gado
Kg

9,49

Coxa e 
sobrecoxa 
tradicional Kg

3,49

Pernil 
suíno
Kg

6,99

Paleta 
suína
Kg

5,90

Carré
suíno Kg

6,99

Ovos brancos 
bandeja
30 uni.

7,99

Massas
Crtadas
Isabela 500gr

1,99

Biscoitos 
Triunfo
400 gr

3,49

Nescau
400 gr

4,99
Feijão 
prato 
bom 1Kg

2,99

Arroz 
Super 
Ecco 5Kg

9,49

Farinha 
Orquídea
5 Kg

7,99

Óleo de 
Soja
900 ml

2,89

Molho de 
Tomate
Predilecta

1,19
Leite 
Languiru

Preço 
Especial

Maionese
Hellman’s 
500 g

5,49

Pepinos 
da Serra

3,79

Erva Mate 
Rei Verde 
1 Kg

7,99

Café
Melitta
500 gr

10,99
Café 
Bom Jesus 
500 gr

8,49

Detergente
de Louças
Girando Sol 
500 ml

0,99
Água sanitária 
Girando Sol 
2l

3,29

Papel Higiênico 
Duetto Folha Dupla
12 Rolos

10,99

Creme 
Dental 
Sorriso

1,79

Shampoo
Palmolive
350 ml

4,99

Sabonete 
Palmolive
150gr

2,19

Amaciante
TixanYpê
2l

5,49

Sabão em Pó
Omo Kg

7,99
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A Receita Federal fez um 
alerta, na sexta-feira (04), de que 
há um novo golpe no mercado uti-
lizando o nome do órgão. Os este-
lionatários estariam telefonando 
para entidades com a oferta de 
liberação de bens materiais apre-

Na próxima sexta-feira (11), 
o Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves vai 

CIC-BG promove palestra do 
presidenciável Flávio Rocha

Flávio Rocha é um dos 15 maiores empre-
gadores do país, com 40 mil colaboradores 
diretos

receber a palestra-almoço “O Bra-
sil que queremos para 2022”, com 
o pré-candidato a presidente do 
Brasil pelo PRB, Flávio Rocha. Ele 
foi o principal executivo do Grupo 
Guararapes, que inclui as Lojas 
Riachuelo, e é um dos 15 maiores 
empregadores do país, com 40 mil 
colaboradores diretos. Além disso, 
fundou o Instituto do Desenvolvi-
mento do Varejo e hoje está à fren-
te do Brasil 200, movimento que 
promove ideias liberais no país. 

As atividades iniciam as 
11h45, com recepção, e palestra 
às 12h. Os ingressos para o encon-
tro estão sendo comercializados 
por R$ 75,00 para associados ao 
CIC-BG e por R$ 105,00 aos não 
sócios. As presenças podem ser 
confirmadas até o dia 09 de maio 
pelo telefone 2105.1999 ou e-mail 
qualificacao@cicbg.com.br.

Receita Federal alerta para novo golpe
endidos, mediante depósito em 
dinheiro para o custo do frete.A 
Receita Federal esclarece que não 
oferece esse tipo de serviço e que 
não telefona para entidades ou 
para órgãos públicos oferecendo 
mercadorias em doação.

A 28ª edição da ExpoBento 
deve atrair mais de 200 mil pesso-
as, ao menos é o que os organiza-
dores esperam. A feira começa no 
dia 7 de junho segue até o dia 17, 
com produtos e serviços de mais 
de 400 expositores de variados 
segmentos. São cerca de 30 mil 
itens contemplando desde moda 
feminina, masculina e infantil, 
utilidades para o lar e produtos 
da agroindústria até automóveis e 
imóveis. Além disso, poderá des-
frutar delicias gastronômicas para 
todos os tipos de gostos e, ainda, 
apreciar uma vasta gama de atra-
ções artísticas e culturais. São 
nove espaços temáticos: Mundo 
da Indústria, Comercio e Servi-
ço; Mundo do Imóvel; Mundo do 
Agronegócio; Mundo do Vinho; 
Mundo da Moda; Mundo da Gas-
tronomia; Mundo Automotivo; 
Mundo das Variedades e Mundo 
das Crianças.

“Estamos priorizando aquilo 
que o visitante busca na ExpoBen-
to: boas compras e entretenimen-
to. Preparamos uma feira que faz 
jus ao slogan da edição deste ano: 
um verdadeiro mundo de opções 
para o público”, avalia o diretor-
-geral, Leocir Glowacki.

Projeto ‘Tá na Mesa’ 
é novidade na área 
da gastronomia
Um dos destaques da edição 

será a área Gastronômica, que 
reúne mais novidade, com 10% a 
mais de opções de estabelecimen-
tos, trazendo cozinha gourmet e 
culinárias étnicas como italiana, 
japonesa e chinesa, além de lan-
ches variados.A edição deste ano 
traz, ainda, a estreia do projeto 
“Tá na Mesa”, com aulas-show 
abertas, permitindo ao públi-
co conhecer o trabalho de chefes 
e escolas de gastronomia locais, 
valorizando receitas e ingredien-
tes produzidos na região. Outra 
atração na programação são as 
oficinas culinárias gratuitas para 
crianças, atendendo a 80 jovens, 
previamente cadastrados. 

ExpoBento 2018 deve atrair mais de 200 mil 
pessoas em mais de dez dias de evento
Maior feira multissetorial do país divulgou atrações da 28ª edição, de 07 a 17 de junho

Empreendedorismo 
em alta
Os pequenos negócios que 

ajudam a movimentar a economia 
local ganham visibilidade extra 
na ExpoBento 2018. O mundo da 
Agroindústria terá a participação 
de 40 pequenos produtores locais, 
ofertando delícias como cucas, 
pães, queijos, salames, chimias, 
capeletti, licores e muitos outros 
itens representativos da produção 
local. 

Conforto e segurança
para o visitante 
A diretoria abrirá 400 novas 

vagas de estacionamento – co-
berto – no espaço do Pavilhão E, 
facilitando o acesso à feira. Além 
disso, diversos investimentos em 
segurança estão sendo feitos para 
garantir o bem-estar de exposito-
res e visitantes: são mais de 190 
câmeras de monitoramento no 
Parque de Eventos, acompanha-
das permanentemente por uma 
central. O acesso aos pavilhões 
será controlado e haverá policia-
mento ostensivo dentro e fora da 
feira. “Em 2017, não tivemos ne-
nhum incidente criminoso duran-
te a feira. Estamos trabalhando 
para continuar assim em 2018”, 
diz Glowacki.

Música, arte, teatro no 
palco da feira
Ao adquirir seu ingresso para 

a ExpoBento, o visitante tem o di-
reito de apreciar, sem custo extra, 
qualquer atração da programação, 
isso porque a feira amplia o con-
ceito de acessibilidade e concentra 
as apresentações artísticas e musi-
cais no palco principal, localizado 
no Mundo da Gastronomia.

A agenda de atrações traz, 
como destaque, performances de 
teatro que prometem chamar a 
atenção dos visitantes, abordando 
de forma lúdica temáticas como 

amizade, leitura, alimentação, 
saneamento básico e dança. As 
opções de entretenimento con-
tinuam com a apresentação de 
stand up comedy de Cris Perei-
ra (08/06), mostrando o bagual 
Gaudêncio, personagem ‘chucro’, 
típico morador do interior e, no 
caso gaúcho, um tradicionalista 
ferrenho. Divertido, o espetáculo 
arranca risos da plateia com cenas 
comuns para os moradores do Rio 
Grande do Sul.

Além de shows locais durante 
a feira, artistas regionais e nacio-
nais subirão ao palco para ofere-
cer trilhas sonoras com diferentes 
ritmos aos visitantes da ExpoBen-
to. Entre os destaques estão Sun-
set Riders (07/06), Nei Van Soria 
(09/06), Oswaldir e Quinteto Na-
tivo (10/06), Joca Martins (11/06), 
Rodrigo Soltton (12/06), Padre 
Ezequiel (13/06) e Demônios da 
Garoa (14/06), entre outros.

Agenda teatral
“O Vendedor de Palavras”, dia 09 
de junho
“Flor da Vida”, dia 09 de junho
“Entrando Pelo Cano”, dia 10 de 
junho
Tholl, Imagem e Sonho, dia 13 de 
junho
‘Mulheres – Um Musical Poético”, 
dia 15 de junho
“Abra a Boca e Feche os Olhos”, 
dia 16 de junho
“Mas Bah Tchê - Como é Grande o 
Meu Rio Grande”, dia 17 de junho

Ingressos
Antecipados: R$ 2,00 (lotes de 
100 unidades)
Dias de semana: R$ 5,00 
Fins de semana e feriados: R$ 
10,00
Estacionamento: R$ 12,00 (dias 
de semana) e R$ 15,00 (fins de se-
mana e feriados)
Estacionamento coberto: R$ 
22,00 (dias de semana) e R$ 25,00 
(fins de semana e feriados)

Além de shows locais durante a feira, artistas regionais e nacionais subirão ao palco para 
oferecer trilhas sonoras com diferentes ritmos aos visitantes da ExpoBento.

 Leocir Glowacki presidente da Expobento

João Reus dos Santos
10-05-201730-01-1959

1 ano de saudades
A família de João Reus dos Santos 
convida parentes e amigos para a 
missa de 1 ano do seu falecimento.

A cerimônia será 
realizada no dia 10 de maio 

(quinta-feira), às 18 horas, na Igreja 
Santo Antônio.

Desde já a família agradece a todos 
que se fizerem presentes.
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Luizinho Calza, agricultor 
aposentado, filho de Santo Do-
mingos Calza e Ana Gabriel Cal-
za, nascido em 30/11/1947, fale-
cido em 26/04/2018, natural de 
Cotiporã, RS, morador da Rua 
Marcos Valduga, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Gilmar Knakeivicz, mecâ-
nico, filho de José Knakeivicz 
e Constantina Singeski Knake-
ivicz, nascido em 13/08/1974, 
falecido em 29/04/2018, natural 
de Nonoai, RS, morador da Rua 
Nelson Carraro, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Olivo Balduino Ziero, pe-
dreiro aposentado, filho de Fre-
derico Ziero e Tereza Comin, 
nascido em 17/07/1934, falecido 
em 29/04/2018, natural de Far-
roupilha, RS, morador da Rua 
General Osório, Bento Gonçal-
ves, Viúvo 

Leonildes Paulina Giordani 
Soliman, do lar aposentada filha 
de Valentim Giordani e Tercilia 
Vacari, nascida em 11/06/1930, 
falecida em 01/05/2018, natural 
de Guaporé, RS, moradora da 
Rua Ulysses Roman Ross, Ben-
to Gonçalves, Casada 

Adair Souza dos Santos, 
serviços gerais, filho de Alcides 
dos Santos e Eva Souza dos 
Santos, nascido em 08/07/1953, 
falecido em 01/05/2018, natural 
de Cacequi, RS, morador da Rua 

Benjamin Pozza, Bento Gonçal-
ves, Viúvo 

Ercildo João Cordazzo, 
financeiro aposentado, filho 
de Angelo Cordazzo e Brigi-
da Peruffo Cordazzo, nascido 
em 23/07/1926, falecido em 
01/05/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Tra-
vessa Tiradentes, Bento Gonçal-
ves, Viúvo 

Deonila Giovanella Faé, do 
lar aposentada, filha de Antonio 
Giovanella e Cecilia Dalmoro Gio-
vanella, nascida em 04/09/1936, 
falecida em 24/04/2018, natural 
de Encantado, RS, moradora da 
Linha Armenia Baixa, Interior, 
Monte Belo do Sul, Viúva 

Maria Rosa Jurema Mila-
ni Zottis, do lar, filha de Angelo 
Milani e Amabile Tomasi Milani, 
nascida em 10/05/1934, falecida 
em 03/05/2018, natural de Ben-
to Gonçalves, RS, moradora da 
Rua Doutor Aguinaldo da Silva 
Leal, Bento Gonçalves, Viúva 

Luís André da Silva Bri-
zolla, perfuração de concreto, 
filho de Eurico Martins Brizolla 
e Ivonir da Silva Brizolla, nasci-
do em 31/03/1979, falecido em 
02/05/2018, natural de Palmeira 
das Missões, RS, morador da 
Rua/Travessa Guilherme Bocchi, 
Bento Gonçalves, Solteiro 

Helena Rigo, doméstica 
aposentada, filha de Sylvio Rigo 

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 19680: MARCELO DA SILVA, solteiro, contador, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e KA-
TIA RANZI, solteira, engenheira, natural de Bento Gonçalves-RS, re-
sidente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Separação de Bens.
Edital nº 19682: JOSEMBERG DE MELO COSTA, solteiro, metalúr-
gico, natural de Vitorino Freire-MA, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ANTONIA LIMA NEGREIROS, solteira, diarista, natural 
de Lago da Pedra-MA, 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, 08 de maio de 2018.

 
CLEIDI CRISTINI DE SOUZA

Registradora Civil Designada

e Giulia Nardin Rigo, nascida 
em 10/07/1952, falecida em 
03/05/2018, natural de Fagun-
des Varela, RS, moradora da 
Rua Luiz Pasqualli, Bento Gon-
çalves, Solteira 

Decio Antonio Chiminaz-
zo, agricultor aposentado, filho 
de Ernesto Chiminazzo e Maria 
Lando, nascido em 10/07/1953, 
falecido em 01/05/2018, ntural 
de Bento Gonçalves, RS, mora-
dor da Linha São Valentim, Inte-
rior, Santa Tereza, Viúvo 

Joseane Mariotti, gerente 
de confeitaria, filha de Valter An-
tonio Mariotti e Iracy de Bairos 
Mariotti, nascida em 10/10/1976, 
falecida em 03/05/2018, natural 
de Anta Gorda, RS, moradora da 
Rua Ozorio Bettoni, Bento Gon-
çalves, Solteira 

Eduardo Comiotto, agricul-
tor, filho de Domingos Comiotto 
e Davilda Bettoni Comiotto, nas-
cido em 10/06/1971, falecido 
em 04/05/2018, natural de Pinto 
Bandeira, RS, morador da Linha 
28, Interior, Pinto Bandeira, Sol-
teiro 

Zilma de Lara Ribeiro 
Zanella, do lar, filha de Vene-
rando Ribeiro e Ondina de Lara, 
nascida em 17/11/1981, falecida 
em 04/05/2018, natural de São 
Paulo, SP, moradora da Rua Ju-
lio de Castilhos, Bento Gonçal-
ves, Casada 

Nesta quarta-feira encerra o 
prazo para a regularização do tí-
tulo de eleitor, e segundo Ricar-
do de Abreu, chefe de cartório de 
Bento Gonçalves, mais de 50 mil 
eleitores ainda não fizeram a bio-
metria. Esse número, porém, tem 
uma explicação. Os eleitores de 
Bento tem até 2022 para fazer o 
cadastro biométrico. A cidade tem 
87.640 eleitores, destes, mais de 
32 mil possuem o cadastro biomé-
trico, representando mais de 37%.

De acordo com o chefe de 
cartório, o movimento no cartório 
deve ser intenso até quarta-feira, 
passando de 200 eleitores por dia, 

Com fim do prazo para regularização do título de eleitor, cartório eleitoral da cidade deve atender 
quase 700 pessoas em apenas três dias, mas a biometria para Bento Gonçalves pode ir até 2022

Mais de 50 mil eleitores de Bento tem até 
quarta- feira para regularizar o título eleitoral

chegando a quase 700 pessoas em 
três dias. “Nestes últimos dias va-
mos passar fácil dos 200 eleitores, 
podendo chegar até 250 atendi-
mento ao dia. Estamos trabalhan-
do com  limite máximo de atendi-
mento”, garante.

A etapa da biometria já foi 
concluída em Monte Belo do Sul, 
Santa Tereza e Pinto Bandeira. 
Em Monte Belo, de 2934 eleitores, 
2.928 possuem (99,8%). Em San-
ta Tereza de 1652 eleitores, 1650 
estão aptos (99,88%) e em Pinto 
Bandeira, de 2.295 no total, 2.294 
estão cadastrados (99,96%).

Para realizar o cadastramento 

o cidadão deve ir ao cartório elei-
toral com o título de eleitor caso 
o possua, além de um comprovan-
te de residência e um documento 
oficial de identificação pessoal que 
tenha, no mínimo, nome, filiação, 
data de nascimento e nacionalida-
de. No caso dos homens, também é 
necessário levar o comprovante de 
quitação militar.

Ainda segundo o cartório 
eleitoral, com os documentos em 
mãos será possível adiantar o tra-
balho, evitando filas no futuro. A 
Justiça Eleitoral dispõe ainda de 
sistema de agendamento online.

A biometria
A biometria é uma tecnologia 

que confere ainda mais segurança 
à identificação do eleitor no mo-
mento da votação, tornando pra-
ticamente inviável a tentativa de 
fraudar a identificação do votan-
te. O leitor biométrico confirma 
a identidade de cada cidadão por 
meio de impressões digitais úni-
cas, armazenadas em um banco de 
dados da Justiça Eleitoral.

Nos municípios com bio-
metria obrigatória, os eleitores 
devem comparecer ao cartório 
eleitoral dentro do prazo determi-
nado. Caso contrário, terão o títu-
lo cancelado, pois além de coletar 
as digitais para identificação no 
dia da eleição, a medida também 
tem como objetivo fazer a revisão 
eleitoral e a atualização cadastral.

O leitor biométrico confirma a identidade de cada cidadão por meio de impressões digitais 
únicas, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral.

Na tarde de segunda-feira 
(7), o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais – Sindiserp 
promoveu o sorteio dos cupons 
preenchidos na Feira do Dias das 
Mães, realizada de 4 a 6 de maio. 
O sorteio contemplou 13 mães, 
associadas ao Sindicato, que vi-
sitaram a Feira. “Recebemos um 
bom público na sede do Sindicato, 
que tiveram a oportunidade de ad-
quirir produtos com preços dife-
renciados e de qualidade. A feira 
teve a comercialização de produ-
tos artesanais, perfumes, cosméti-
cos, lingeries, bijuterias com pre-
ços diferenciados. Aproveitamos a 
oportunidade para agradecer aos 
expositores e aos visitantes, que 
transformaram em sucesso a rea-
lização da feira” comenta Neilene 
Lunelli.

Os premiados
1º - Jaqueline Bissolotti – 2 diá-
rias com acompanhante no Hotel 
Sul Serra em Gramado
Simone Zanetti – 1 diária com 
acompanhante na Pousada Tasca
Rosemari Piechas Ferreira – 1 
jantar com acompanhante no Res-
taurante Q Palato
Liani Lourdes Leismann e Silva – 
1 conjunto de langerie composê
Marisa Poletto – 1 conjunto de 
langerie composê
Rose Clei Flores de Oliveira - – 1 
conjunto de langerie composê

Sindiserp divulga resultado do 
sorteio da Feira de Dia das Mães

O sorteio contemplou 13 mães associadas ao sindicato

A feira teve a comercialização de produtos 
artesanais, perfumes, cosméticos, linge-
ries e bijuterias

Rosangela Bettiol – uma semi joia 
by Leda
Margarete Brandalise – 1 kit Na-
tura
Simone Dinon Schulz – 1 kit O 
Boticário
Maria Loeni Viana Soares – 1 kit 
Mary Kay
Maria Salete Lovera da Silva – 1 
café colonial com acompanhante 
na Primazia
Jussara Petin Barcelos – 1 rodízio 
de pizza na Belgrano Pizzaria
Juliana Odorack Conforti – 1 ca-
miseta do Sindiserp
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A Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Progresso está 
há quase uma semana sem aten-
dimento médico e deve ficar mais 
alguns dias sem profissional. O se-
cretário de Saúde, Diogo Siquei-
ra, garantiu que até metade de 
maio uma médica começa atender 
na unidade. O problema come-
çou após o fim do contrato com a 
Fundação Araucária, e então uma 
outra empresa começou a negociar 
com os médicos.

“Tem em torno de 150 médi-
cos terceirizados. Estamos tendo 
algumas situações de médicos que 
estavam esperando o novo contra-
to, mas a princípio todos os cargos 
de contratação de médicos estão 
sendo reconduzidos. Vamos con-
seguir suprir a demanda. Vejo que 
está indo de uma maneira tran-
quila. O mais importante é que a 
população não sinta as mudanças”, 
salienta.   

Protesto em rede social
A falta de um médico na UBS 

do Progresso tem gerado descon-
tentamento de moradores daquela 

Posto do Progresso está sem atendimento médico
região. Na última quinta-feira, dia 
3, uma postagem de rede social 
rendeu uma série de críticas ao 
governo municipal e também ao 
secretário de saúde. 

Devido a críticas e questio-
namentos em relação a falta de 
profissionais, no próprio post o 
Secretário Municipal Adjunto, 
Marlon Pompermayer se manifes-
tou, justificando a situação pelo 
fim do contrato com a empresa 
tercerizada que prestava serviço à 
Sacretaria da Saúde.

“O que houve foi o fim do 
contrato com a Fundação Arau-
cária. Isso ocorreu por força le-
gal. Em seu lugar, assumiu outra 
empresa, a Atena, que forneceu 
uma proposta financeiramen-
te melho. A grande maioria dos 
médicos optou por seguir pres-
tando o serviço por intermédio 
dessa nova empresa, todavia, em 
algumas unidades, isso não foi 
possível. O processo de contra-
tação de médicos substitutos está 
em andamento e há previsão que 
a situação esteja normalizada na 
Unidade Progresso dentro de 15 dias. Durante esse período, solici-

tamos que os usuários busquem o 
atendimento na demais unidades, 
na UPA ou Pronto Atendimento 
Zona Norte, que seguem funcio-
nando normalmente”, explicou. 
A resposta de Pompermayer não 
convenceu parte dos internautas, 
que continuaram questionando a 
situação.

“Até que enfim aparecem os 
defensores do “sim sim sim” pra 
ajudar a mentir”, cobrou um in-
ternauta.

“Será que não dá pra fazer 
um contrato emergencial?”, inda-
gou um dos comentários.

“Aí você chega pra consultar 
com um pediatra na Ubs de São 
Roque e te informam que não 
tem. Vou ate a unidade do Zatt e 

lá tem pediatra e te jogam nova-
mente pra São Roque, sendo que 
São Roque não te retornam os 
agendamentos. Só enrolam”, de-
sabafou outra internauta.

Uma outra pessoa criticou de 
forma incisiva o próprio secre-
tário de saúde. “Secretário in-
competente o povo sofre , mas o 
mesmo povo também sabia e disse 
Sim então só com muita pressão 
popular as coisas em Bento irão 
mudar”, escreveu.

Um dos desabafos mais con-
tundentes cobrou do prefeito 
Guilherme Pasin: “até quando vai 
manter um secretário incompe-
tente num cargo que tem que ter 
ser profissional pra gerir a saúde 
(sic) não abrigar com um cargo 
um político que foi rejeitado pela 

população do seu município e veio 
como apadrinhado político conse-
guir um CC pra ter rendimentos 
(sic). Saúde é coisa séria e tem 
que ser um médico gestor que 
entenda o processo e principal-
mente as necessidades das pesso-
as que pagam impostos altíssimos 
e têm direito a contrapartida do 
município que é nos dar saúde, 
segurança e educação. 

Mas também tem outro pro-
blema uma grande parte que está 
aqui reclamando disse Sim aper-
tou o 11 agora estão arcando com 
suas escolhas, se querem mudan-
ça se unam vão pra rua e peçam 
mudança como a troca de secre-
tário e contração emergencial de 
médicos”, protestou confusamen-
te o  internauta.

A falta de médico na unidade de saúde deve completar quase um mês, até a solução final

O secretário de Saúde garante que, por volta do dia 15 de maio, o atendimento estará 
normalizado na unidade do bairro Progresso

O sorteio contemplou 13 mães associadas ao sindicato

No dia 11 de maio, a partir 
das 19h30, na Sala Pública de Ci-

Casa das Artes apresenta programação especial sobre cultura negra
Evento em alusão aos 130 anos da abolição da escravatura é promovido pelo Movimento Negro Raízes

nema da Casa das Artes, acontece 
a primeira edição do evento alu-

sivo aos 130 anos da Abolição da 
Escravatura, realizado pela Secre-
taria de Cultura em parceria com 
o Movimento Negro Raízes com o 
intuito de propor uma reflexão so-
bre a desigualdade racial no país.

O Movimento Negro Raízes 
foi fundado em janeiro de 2018 
e tem o intuito de pensar a causa 
Negra e todos os temas como ra-
cismo, preconceito, intolerância 
religiosa, e também para enalte-
cer a Cultura Negra e a represen-
tatividade do Negro na sociedade 
local e regional.

O Movimento Negro já tem 
desenvolvido sua atividade social 
desde o final de 2017, através de 
oficinas e palestras para alunos 
de escolas e também para o pú-
blico adulto, sendo estes eventos 
ministrados por alguns dos coor-
denadores da entidade e demais 
integrantes.

Destaca-se como exemplo 
destas atividades, umas das coor-
denadoras do Movimento, a pro-
fessora e pedagoga Solana Corrêa, 
que aborda em suas palestras e 

O evento é em alusão aos 130 anos da 
abolição da escravatura

atividades didáticas a questão do 
‘Racismo na Escola’ e ‘Cultura 
Afro’, trabalho este que já vinha 
sendo desenvolvido de forma indi-
vidual, desde 2013.

O Movimento Negro Raízes 
é coordenado Silvio dos Santos, 
Sílvia dos Santos, Solana Côrrea, 
Marcus Flavio Dutra Riberio, Ar-
melinda Gonçalves e Oscar Gon-
çalves. A entidade possui página 
no Facebook: Movimento Negro 
Raízes.

O acesso é gratuito e quem 
quiser, poderá colaborar volun-
tariamente com a doação de um 
quilo de ração ou um quilo de ali-
mento não perecível na entrada do 
evento para o Programa Cultura 
do Bem.

Programação
Abertura (Cerimonial)
- Fala das autoridades;
- Povo de Terreiro de Bento 

Gonçalves fará a apresentação do 
Hino da Umbanda e uma referên-
cia ao padroeiro da cidade de Ben-
to Gonçalves, Santo Antônio;

- Apresentação do grupo de 
capoeira Abadá;

- Apresentação de um solo de 
dança afro por Daniel Correa;

- Oficina de Sucata Sonora 
- Dança, Música e Poesia apre-
sentará um recital de poesia com 
percussão;

- Grupo de Samba C’du Sam-
ba fecha a programação com uma 
roda de samba.
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Na última semana foi sancio-
nada a lei que proíbe o consumo 
de bebida alcoólica em espaços 
públicos de Bento Gonçalves. A 
mudança no Código de Posturas 
do Município restringe o horário 
em que é permitido o consumo 
de bebidas alcoólicas em espaços 
públicos. A lei proíbe o consumo 
entre 22h e 6h. Para que a fiscali-
zação comece, a legislação terá de 
ser regulamentada. 

A restrição vale para áreas 
como praças, parques e ruas. O 
consumo está liberado em even-
tos em locais públicos com auto-
rização da prefeitura e na região 
de domínio de estabelecimentos, 
como bares, quiosques, lanchone-
tes, restaurantes e casas de even-
tos.

A proposta também tem como 
objetivo reduzir casos de pertur-
bação do sossego. A prefeitura 
pretende reunir outros órgãos de 
segurança pública, como a Polícia 
Civil e a Brigada Militar, na dis-
cussão de como deve ser feita essa 
regulamentação. Só depois disso, 
começará a fiscalização. A lei foi 
aprovada na Câmara de Vereado-
res no último dia 16. Segundo o 
Secretário de Mobilidade Urbana, 
Amarildo Lucatelli, sua função é 
fiscalizar o trânsito e que não será 
o responsável por essa função da 
lei, mas salientou que o Secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Silvio Pasin, será um dos respon-
sáveis para fiscalização da lei. A 
Brigada Militar afirmou que só irá 
se for chamado para determinada 
ocorrência no local em que as pes-
soas estiverem bebendo. A delega-
da Maria Isabel disse que é uma 
atividade administrativa, e que 
não seria atribuição como polícia 
judiciária.

A população, contudo, divide 
opiniões sobre a eficácia da lei. A 
Gazeta fez uma enquete para sa-
ber o que cada um acha. Confira 
abaixo.  

Gustavo Vinícius Bem
26 anos
Advogado

Acho que os problemas causa-
dos pela bebedeira nas ruas já são 
proibidos por lei. Poderia ter uma 
intervenção do poder público. Não 
seria necessário uma lei que pro-
íba beber na rua. É mais uma lei 
pra ser burlada porque não vai ter 
fiscalização efetiva. É mais uma lei 
inútil que vai leva todo o ordena-
mento ao descrédito.

Aprovação da lei que proíbe consumo de bebida alcoólica em lugares públicos divide opiniões
A lei foi aprovada na Câmara de Vereadores no último dia 16 e sancionada pelo prefeito na última semana

Lucas Moriggi Pelizzaro
34 anos
Advogado

Primeiramente, o grande 
ponto é a perturbação do sossego. 
Só que se existisse uma política de 
fiscalização e repressão à pertur-
bação do sossego, não iria precisar 
disso. A pessoa pode beber, desde 
que não atrapalhe o próximo. Se 
hoje não existe efetivo suficiente 
pra fiscalizar o pessoal na noite, 
não vai ser uma lei que vai mudar 
isso. Vai ter que ter alguma autori-
dade sempre fiscalizando em tudo 
que é lugar. Eles não dão conta de 
fiscalizar nem como é hoje, que 
para caracterizar perturbação do 
sossego não precisaria dessa lei. 
Claro e evidente que muitas ve-
zes os excessos ocorrem por causa 
de pessoas irresponsáveis que se 
“transformam” por causa do álco-
ol. Então que coloquem polícia pra 
coibir o consumo dos menores e 
de quem está com som alto. Quem 
está de boas bebendo, deixa beber.

Vinícius Rodrigues
27 anos
Designer gráfico

Interfere na liberdade indi-
vidual de cada um. Existem leis 
para educar em todos os motivos 
que apontaram pra justificar essa 
medida, e se não há uma fiscali-
zação rígida nelas, provavelmente 
não terá nessa também, sem falar 
que acho completamente auto-
ritário demais. Se é uma solução 
para o coletivo, acho que deveriam 
primeiramente saber o que o povo 
pensa disso. Os comerciantes que 
serão afetados e o público em ge-
ral. Em nenhum momento houve 
essa preocupação, esse diálogo. 
Ao meu ver é bem específico onde 

querem acabar com a bagunça, o 
local. Só que não estão nem aí pro 
restante afetado.

Ricardo Balejo 
 27 anos 
 Gestor comercial 
No primeiro momento achei 

ruim mas depois analisando eu 
mudei de opinião, morei em ci-
dades em outros países e isso era 
normal e é só questão de costume 
até porque dentro do bar e áreas 
de domínio do bar é permitido, 
então não vejo problemas na proi-
bição de bebidas fora destes locais. 
Para o proprietário do bar é bom 
porque faz o público comprar e 
consumir no estabelecimento e 
pra vizinhança dessas áreas é bom 
porque que acaba a bagunça.

Lyon Carlos Kunz Junior
53 anos     
Analista de Sistemas

Vejo três pontos nesta ques-
tão, a lei quer: 1- terminar com as 
aglomerações dos jovens fora de 
estabelecimentos comerciais? 2- 
reduzir o problema do álcool com 
menores de idade? 3- reduzir aci-
dentes? Se for terminar com aglo-
merações de jovens, acho que ao 
invés de proibir, deve fazer como 
a Pref de Porto Alegre, direcionar 
estes jovens para um local onde 
não causem problemas com a vi-
zinhança. No caso dois, não é mui-
to eficaz, pois o menor que quiser 
beber irá arrumar uma maneira e 
que deve agir é a fiscalização, não 
adianta somente proibir. No caso 
3, já existem leis de trânsito nas 
quais estão todos a mercê, quem 
bebe assume o risco. De modo ge-
ral os jovens sempre se reuniram 
em locais públicos e acho que re-
tirar este direito não resolve, pois 
para alguns esta é a única forma 
de diversão, até por questões fi-

nanceiras. Sabemos que estes jo-
vens não se reúnem para tomar 
refri, mas a bebida também não é 
a única coisa que rola. Onde o es-
tado é ineficiente ele prefere proi-
bir. Acho que é necessário fiscali-
zar para que não se ultrapassem 
limites, já que a educação que vem 
de casa nem sempre resolve. 

Janaine Facin
27 anos
Atriz

Eu ultimamente ando achan-
do o consumo de bebidas alco-
ólicas em qualquer lugar cos-
moeticamente errado, mas acho 
complicado privar ou restringir o 
livre arbítrio das pessoas que que-
rem consumir.

Ariel Bombassaro
26 anos
Operário

Essa proibição de beber em 
locais públicos acho que por um 
lado tá certo por que é muito lixo 
e muita baderna em volta. Por ou-
tro lado acho que o cara trabalha 
o dia inteiro vai querer dar uma 
volta fim de semana não poder be-
ber em uma praça ou na frente de 
um estabelecimento. De maneira 
geral sou a favor da lei.

Nestor Villarreal
31 anos
Assistente de produção

Sou a favor, porque as pes-
soas que caminham na rua mere-
cem tranquilidade, e o álcool, in-
felizmente, deixa as pessoas mais 
violentas, então pode acontecer 
de alguém ser agredido por conta 
disso. Sou a favor da lei.

Nôni Simon
 58 anos
 Aposentada 

 Não concordo. A justificativa 
dada para a Lei seria o acúmulo de 
lixo, mas eu vejo a mão dos bares 
e restaurantes da Planalto atrás 
dessa intenção. Já, instalar lixeiras 
maiores e fazer campanhas educa-
tivas ninguém quer, né? Quanto 
ao futuro, o tempo dirá. Eu sem-
pre acho que proibições só servem 
pra aumentar a curiosidade.

Pedro Festa
29 anos
Dançarino

Como eu não consumo bebida 
alcoolica a lei não afz tanat dife-
rença pra mim. O que eu acredito 
é que tirar  a liberdade das pesso-
as é um pouco complicado. Por um 
lado a lei é benéfica porque quem 
mora proxim oaos locais de cnsu-
mo ela acaba ajudando porque as 
autoridades não conseguem fis-
calizar outra lei que existe, que é 
a lei do silencio, que é depois das 
22h. Por outro lado sou contra 
porque não reslve o problema da 
bebida ou os carros passando, por-
que na verade direciona as pessoas 
a consumirem em lcoais mais ca-
ros. Na verdade encarece o lazer 
das pessoas e de erta forma o la-
zer de muita genet é tomar cerve-
ja. Quem tem graban vai paar os 
abres que fica até de madrugada e 
quem não tem paga o pato.
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A Brigada Militar demora 
atualmente cerca de 4 a 6 horas 
para atender uma ocorrência 
policial. Nas próximas sema-
nas, o tempo deverá ser reduzi-
do para, no máximo, uma hora, 
segundo o Soldado Adelino de 
Oliveira, do 3° Batalhão de Pa-
trulhamento em Áreas Turísti-
cas (3°Bpat). Junto com outros 
dois colegas- o soldado Mauricio 
Trindade e o tenente Leandro 
Ávila- ele esteve em Brasília em 
abril para fazer a capacitação do 
Sinesp Cad (Central de Atendi-
mento e Despacho), um progra-
ma que será implantado de for-
ma pioneira em Bento Gonçalves 
a partir desta terça-feira (08). O 
município é, inclusive, o primei-
ro do sul do país a contar com o 
software.

Entre os benefícios, o Si-
nesp também integra as dife-
rentes Forças de Segurança 
Pública (Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros Mi-
litar, PRF.). Com isso, as ocor-
rências serão tratadas em todo 
o ciclo de vida (denúncia e in-
vestigação, por exemplo). O te-
nente Ávila acrescenta que o 
software é semelhante ao 911 
utilizado nos Estados Unidos 
e servirá de apoio ao processo 
de atendimento de serviços pú-
blicos emergências tri dígitos 

Bento é piloto em programa de integração de segurança pública

(156, 190, 193, 191, 192). “Atu-
almente usamos uma planilha 
de Excel para fazer o despacho 
de envio de chamadas. Com o 
Sinesp, toda a chamada para o 

190 sempre será encaminhada e 
haverá uma solução para aquele 
atendimento. Este mesmo aten-
dimento poderá ser despachado 
para outros órgãos atuantes no 
município”, pontua.  

“Vamos supor que eu tenha 
uma ocorrência de um incên-
dio com morte, hoje eu recebo 
o chamado e preciso ligar para 
os outros órgãos e comunicar. A 
partir do Sinesp, vou preencher 
um formulário com os órgãos 
que serão envolvidos e eles se-
rão avisados automaticamente. 
Temos ainda problemas que em 
algumas localidades, alguém 
aciona o 190 e acaba caindo na 
Brigada de Farroupilha, e agora 
não precisaremos mais reenca-
minhar”, acrescenta o soldado 
Oliveira.

“Até mesmo a fiscalização de 
trânsito ficará mais fácil. Hoje, 
um criminoso clona um veículo 
com placa de outros estados por-
que sabe que não temos controle 
fora do Rio Grande do Sul. Ago-
ra Bento Gonçalves participará 
dessa integração a nível nacio-
nal”, admite o soldado.

Curso em Brasília e 
investimento federal
O Sinesp será implantado 

com recursos federais da Se-
cretaria Nacional de Segurança 
Pública (SENASP), através do 
Sistema Nacional de Informa-
ções de Segurança Pública (SI-
NESP). Porém, o trabalho da 
Fundação Consepro de Apoio 
à Segurança Pública foi funda-
mental para Bento Gonçalves ter 
sido escolhida.

 “O Ministério da Justiça 
enxergou o alto investimento no 
município feito pelo Consepro e 

pela comunidade”, diz o tenen-
te. O Sinesp será implantado no 
Centro Integrado de Operações 

de Segurança Pública (Ciosp), 
inaugurado no ano passado pela 
entidade. “Estamos muito oti-
mistas com o sistema e quere-
mos tornar Bento cada vez mais 
segura”, estima o presidente 
do Consepro, Laércio Pomper-
mayer, que conheceu ainda na 
segunda-feira (07) o programa.

O Sinesp está presente em 
nove estados brasileiros (AC, RJ, 
AP, RN, PE, MA, GO, PB e MG) 
e o tenente conta que nessas 
unidades o resultado tem sido 
positivo. “Ainda serão implanta-
das melhorias no sistema, como 
operação off-line e agente de 
campo com um tablete, poden-
do, da rua, acompanhar e inserir 
ocorrências”, prevê.

Próximos passos
O sistema iniciou a im-

plantação em Bento na tarde 
de segunda-feira (07) e será 
inaugurado na terça-feira (08), 
com a presença de autoridades, 
entre elas um representante do 
SENASP. Os agentes que vão 
operar o Sinesp terão curso de 
capacitação entre os dias 9 e 11, 
e a partir do dia 12 o programa 
já entrará em funcionamento no 
município.

Tenente Ávila e soldado Oliveira apresenta o Sinesp para o presidente do Consepro, Laércio Pompermayer

Sinesp será implantado no Centro Integrado de Operações 

Soldado Oliveira analisa os 29 pontos vijiiados pelas câmeras do Ciosp

Brigada Militar de Bento Gonçalves é pioneira a receber o programa no sul do país e terá 
seu trabalho otimizado 

Consepro teve participação fundamental na escolha para Bento receber o software
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Além de proporcionar uma absorção maior 
do medicamento na pele, a nova técnica 
permite que a substância se concentre na 
região que precisa ser tratada 

A Anvisa publicou a Resolu-
ção 927/2018 na edição do Diário 
Oficial da União (DOU) do último 
dia de 16 de abril aprovando a 
nova indicação para uso de 80 mg 
de osimertinibe, de nome comer-
cial Tagrisso, uma vez ao dia, para 

Aprovado novo tratamento para 
Câncer de Pulmão

Tagrisso é indicado para pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células 
(CPNPC) localmente avançado ou metastático

o tratamento de primeira linha de 
pacientes com câncer de pulmão 
de não pequenas células (CPNPC) 
localmente avançado ou metastá-
tico que tenha feito teste genético 
para identificar a mutação do tu-
mor.

A nova indicação amplia o es-
pectro de pacientes que podem ser 
tratados com o medicamento Ta-
grisso que já estava aprovado pela 
Anvisa como segunda linha de 
tratamento, ou seja, em pacientes 
que não respondiam bem ao me-
dicamento inicial. De acordo com 
o estudo clínico que subsidiou a 
nova indicação do Tagrisso, existe 
a necessidade de confirmação, por 
meio de teste laboratorial, de que 
o tumor a ser tratado apresenta 
dois tipos específicos de mutações 
genéticas.

A aprovação foi baseada num 
estudo multicêntrico, internacio-
nal, randomizado, duplo-cego e 
controlado (FLAURA) conduzido 
em 556 pacientes positivos para 
tumores com as referidas muta-
ções.

O transplante pode ser indicado para o tratamento de um conjunto de cerca de 80 do-
enças

Lei isenta doadores de medula 
de taxa de concurso público

Entrou em vigor na última 
semana, a lei que isenta doadores 
de medula óssea e beneficiários do 
Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) do pagamento 
de taxa de inscrição em concursos 
públicos da administração direta e 
indireta de municípios, estados e 
da União. A Lei 13.656/2018 vale 
para os editais publicados a partir 
de agora. 

Em nota, o Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (Inca), que é responsável pelo 
Registro Nacional de Doadores 
Voluntários de Medula Óssea (Re-
dome), criticou a medida. A medi-
da vale também para os candidatos 
que pertençam a famílias inscritas 
no CadÚnico, do governo federal, 
cuja renda familiar mensal per ca-
pita seja inferior ou igual a R$ 477 
(meio salário mínimo).

Os requisitos para a obtenção 
do benefício deverão ser detalha-
dos nos termos do edital de cada 
concurso. O candidato deverá com-
provar que atende aos requisitos 
no ato de inscrição. Se apresentar 
informação falsa, está sujeito a ter 
a inscrição cancelada, ser excluí-
do do concurso ou ter a nomeação 
anulada. 

Inca
Segundo o Inca, o compromis-

so de doação de medula não pode 
estar vinculado a nenhum tipo de 
contrapartida. “O cadastro no Re-
dome é, por definição, um ato vo-
luntário e, conforme recomenda-
ções nacionais e internacionais de 
diversas organizações relacionadas 
a esta atividade, não pode estar 
vinculado a nenhum tipo de van-
tagem ou recompensa”, disse, em 
nota, o instituto, órgão auxiliar do 
Ministério da Saúde. 

De acordo com o Redome, 
o doador voluntário permanece-
rá no registro até completar 60 
anos de idade. Conforme o Inca, 
a identificação de doadores de-
pende, além de aspectos técnicos 

de compatibilidade genética, do 
comprometimento dos doadores 
que se cadastram, por exemplo, 
com a manutenção dos dados pes-
soais atualizados. “Por este motivo, 
o Redome não apoia a isenção da 
taxa de inscrição em concurso pú-
blico como um incentivo ao cadas-
tro de doação de medula óssea, pois 
entende que a inclusão de novos 
doadores representa um aspecto 
estratégico no que se refere à ma-
nutenção e expansão do Registro 
brasileiro, e deverá seguir precei-
tos técnicos a fim de garantir o su-
cesso de uma atividade que é parte 
fundamental da política pública de 
transplantes de órgãos e tecidos”, 
acrescenta a nota. A responsabili-
dade do registro é dos hemocen-
tros dos estados. 

Doação de 
medula óssea
Criado em 1993, o Redome 

conta com mais de 4 milhões de 
doadores cadastrados e é o terceiro 
maior banco de doadores de me-
dula óssea do mundo, atrás apenas 
dos Estados Unidos (7,9 milhões) e 
da Alemanha (6,2 milhões). Anual-
mente, são incluídos 300 mil novos 
doadores no registro do Redome. 
Mesmo cadastrado, caso haja com-
patibilidade genética do doador 
com um paciente que necessite do 
transplante, a doação não é obriga-
tória e deverá ser precedida de uma 
consulta sobre a concordância com 
o procedimento.

A doação de medula é indica-
da em casos de doenças do sangue 
como a anemia aplástica grave, ou-
tras anemias adquiridas ou congê-
nitas, e na maioria dos tipos de leu-
cemias (câncer de sangue), como a 
mieloide aguda, mieloide crônica 
e a linfóide aguda. O transplante 
pode ser indicado ainda para o tra-
tamento de um conjunto de cerca 
de 80 doenças, incluindo casos de 
mieloma múltiplo, linfomas e do-
enças autoimunes.

A doença do beijo, também co-
nhecida como mononucleose, pode 
aumentar o risco de desenvolvi-
mento de outras doenças, como a 
esclerose múltipla, lúpus e diabetes 
tipo 1. De acordo com um estudo 
publicado recentemente na revista 
Nature Genetics, o vírus respon-
sável por causar a mononucleose 
é capaz de se ligar a partes do ge-
noma humano, tornando a pessoa 
infectada mais vulnerável a essas 
doenças.

Mononucleose
A mononucleose é uma infec-

ção causada pelo vírus Epstein-
-Barr (EBV), transmitida pela sa-
liva – por isso também é chamada 
de doença do beijo. Seus sintomas 
incluem dor e inflamação da gar-
ganta, febre alta, placas esbran-
quiçadas na garganta e ínguas no 
pescoço. O EBV pode provocar 
infecção em qualquer idade, mas é 
mais comum apresentar sintomas 
em adolescentes e adultos.

A mononucleose não tem um 
tratamento específico, mas é pos-
sível curá-la apenas com repouso, 
ingestão de líquidos e uso de remé-
dios para aliviar os sintomas. Com 
essas medidas, a doença desaparece 
após uma ou duas semanas. No en-
tanto, depois de infectada, a pessoa 
permanece com o vírus por toda a 
vida.

Vírus da ‘doença do beijo’ pode causar outros seis 
problemas de saúde

A doença do beijo, também conhecida como mononucleose, pode aumentar o risco de 
desenvolvimento de outras doenças, como a esclerose múltipla, lúpus e diabetes tipo 1

EBV e o aumento 
do risco de doenças
Ao longo dos anos, cientistas 

ligaram o EBV a algumas outras 
doenças raras, incluindo certos ti-
pos de câncer do sistema linfático. 
Além disso, alguns dos pesquisado-
res já vinham estudando o vírus e 
fizeram conexões entre ele e o lú-
pus, por exemplo. Outras doenças 
relacionadas ao EBV descobertas 
durante a pesquisa são: esclero-
se múltipla, artrite reumatoide e 
artrite idiopática juvenil, doença 
inflamatória intestinal, doença ce-
líaca e diabetes tipo 1.

Segundo os resultados da pes-
quisa, os cientistas perceberam 

que os componentes produzidos 
pelo vírus interagem com o DNA 
humano nos lugares onde o risco 
genético da mononucleose (e de 
outras doenças) aumenta. “Esta 
descoberta é importante o  sufi-
ciente para estimular muitos ou-
tros cientistas em todo o mundo a 
reconsiderarem este vírus nesses 
distúrbios. Como consequência, e 
supondo que outros possam repli-
car nossas descobertas, isso poderia 
levar a terapias, formas de prevenir 
e antecipar doenças”, disse John 
Harley, um dos autores do estudo, 
ao Science Daily. Apesar de não 
existir vacina contra o EBV, outras 
iniciativas procuram desenvolvê-la.
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Foi publicada no dia 25 de 
abril, a proibição do Suplemento 
Alimentar Glucosamina + Con-
droitina. O produto era comercia-
lizado, sem registro, notificação 
ou cadastro na Anvisa, pelo site 
de vendas Mercado Livre. A em-
presa Natusflora Indústria e Com. 
Importação e Exportação Ltda., 
fabricante do produto, não pos-
sui autorização de funcionamento 
na agência. Com a publicação fica 
proibida a fabricação, comerciali-
zação, divulgação, distribuição e 
o uso de todos os produtos fabri-
cados pela empresa, incluindo o 
Suplemento Alimentar Glucosa-
mina + Condroitina. Também foi 
determinada a apreensão e a inu-
tilização de todas as unidades do 
produto disponíveis no mercado.

No mesmo dia, a Anvisa sus-
pendeu outros três produtos fa-
bricados irregularmente. O Del-
talab Loção de 100ml e o Keltrina 
Plus 5% de 60ml eram vendidos 
para tratamento de piolhos, sar-
nas e outros parasitas pela empre-
sa Multilab Indústria e Comércio 
de Produtos Farmacêuticos Ltda. 
A suspensão dos lotes aconteceu 
devido à reprovação nas análises 
microbiológicas feitas para libe-
ração desses produtos. Já o Amio-
ron, fabricado pela empresa Geo-
lab Indústria Farmacêutica S/A, 

O vírus Zika pode ser usado 
como ferramenta no tratamento 
de tumores humanos agressivos 
do sistema nervoso central, se-
gundo um estudo brasileiro pu-
blicado no dia 26 de abril na re-
vista Cancer Research. O estudo 
foi feito pela primeira vez em um 
modelo vivo. Após injetar peque-
nas quantidades do vírus Zika no 
encéfalo de camundongos com 
estágio avançado de tumores, os 
cientistas observaram uma redu-
ção significativa da massa tumoral 
e aumento da sobrevida dos ani-
mais. Em alguns casos, houve a 
eliminação completa do tumor e 
até mesmo de metástases na me-
dula espinal.

“Estamos muito animados 
com a possibilidade de testar o 
tratamento em pacientes huma-
nos e já estamos conversando com 
oncologistas. Também submete-
mos uma patente com o protocolo 
terapêutico adotado em roedo-
res”, contou a professora do Insti-
tuto de Biociências da Universida-
de de São Paulo (IB-USP) Mayana 
Zatz, que também é coordenadora 
do Centro de Pesquisas do Ge-
noma Humano e Células-Tronco 
(CEGH-CEL).

Mayana coordenou a investi-
gação ao lado do professor do IB-
-USP e membro do CEGH-CEL 
Oswaldo Keith Okamoto. Cola-
boraram pesquisadores do Ins-
tituto Butantan, do Laboratório 
Nacional de Biociências (LNBio) 
e da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp). “Nossos resul-
tados sugerem que o Zika possui 
uma afinidade ainda maior pelas 
células tumorais do sistema ner-
voso central do que pelas células-
-tronco neurais sadias [principais 
alvos do vírus no cérebro de fetos 
expostos durante a gestação]. E, 
ao infectar a célula tumoral, ele a 
destrói rapidamente”, disse Oka-
moto.

Em seu laboratório no IB-
-USP, o pesquisador tem se de-
dicado nos últimos anos a estudar 
um grupo de genes que, quando 
expressos em tumores malignos, 
conferem às células tumorais 
propriedades semelhantes às de 
células-tronco, tornando-as mais 
agressivas e resistentes ao trata-
mento.

Segundo Okamoto, essas cé-
lulas tumorais com características 
de células-tronco já foram obser-
vadas em diversos tipos de tumo-

Anvisa proíbe quatro medicamentos
indicado para regularizar as alte-
rações dos batimentos cardíacos, 
foi suspenso devido a uma queixa 
técnica com a alteração da cor do 
comprimido. 

Os lotes desses produtos fo-
ram suspensos e todo o estoque 
existente no mercado relativo aos 
lotes citados deve ser recolhido, 
em todo o território nacional. Os 
consumidores que adquiriram al-
gum dos produtos incluídos nos 
lotes suspenso devem entrar em 
contato com a empresa responsá-
vel.

Lotes suspensos de 
Deltalab 100ml 
404874
404875
405762

Lotes suspensos do 
Keltrina Plus 5% de 60 ml
403552
407649
407650

Lote suspenso do 
Amioron
Fab. 05/17
Val. 05/19-1703998

Pesquisa indica que vírus Zika cura tumor 
avançado no sistema nervoso

 Estudo foi feito pela primeira vez em um modelo vivo

res sólidos, inclusive aqueles que 
afetam o sistema nervoso central. 
Dados da literatura científica su-
gerem que elas ajudam o câncer a 
se disseminar pelo organismo e a 
restaurar o crescimento tumoral 
após a quase eliminação da doença 
por tratamentos de quimioterapia 
e radioterapia.

“Nossos estudos e de outros 
grupos mostraram que o vírus 
Zika causa microcefalia porque 
infecta e destrói as células-tron-
co neurais do feto, impedindo que 
novos neurônios sejam formados. 
Foi então que tivemos a ideia de 
investigar se o vírus também ata-
caria as células-tronco tumorais 
do sistema nervoso central”, disse 
Okamoto.

De acordo com o professor, 
os resultados sugerem que vários 
tipos de tumores agressivos do 
sistema nervoso central poderiam 
ser tratados com algum tipo de 
abordagem envolvendo o Zika, no 
futuro. “Antes, porém, precisamos 
investigar melhor quais tipos de 
tumores respondem a esse efeito 
oncolítico [que destroi as células 
cancerosas], quais os benefícios do 
tratamento e quais os efeitos cola-
terais da exposição ao patógeno”, 
disse Okamoto.

Letalidade do vírus

Os pesquisadores também in-
jetaram o vírus em um grupo de 
roedores imunossuprimidos que 
não teve o câncer induzido. Nesse 
caso, o vírus ficou mais tempo cir-
culando pelo organismo e os ani-
mais morreram em apenas duas 
semanas em decorrência da infec-
ção viral. “O animal imunossupri-
mido é muito sensível a qualquer 
patógeno, mas tivemos de recorrer 
a esse modelo porque é o único em 
que as células tumorais humanas 
são capazes de se proliferar”, ex-
plicou Okamoto.

Ao investigar por que o vírus 
foi mais letal nos animais sem cân-
cer do que nos doentes, o grupo 
descobriu que as partículas virais 
geradas quando o Zika infecta as 
células tumorais são menos viru-
lentas, ou seja, têm menor capaci-
dade de infectar novas células do 
que as partículas geradas em cé-
lulas sadias.

Paralelamente ao desenvolvi-
mento da parte teórica em labo-
ratório, afirmou Mayana, o gru-
po pretende avançar até a fase 
de ensaios clínicos em humanos. 
“São tumores para os quais hoje 
há poucas opções terapêuticas. A 
ideia seria começar com dois ou 
três pacientes que não respondem 
aos tratamentos convencionais e, 
se a estratégia funcionar, estender 
para um grupo maior”, disse.

As opções de tratamento de 
Hepatite C ganharam reforço 
com a aprovação, pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), do registro de mais um 
medicamento no Brasil. O novo 
produto é o Maviret (glecaprevir/
pibrentasvir), que será comer-
cializado na forma farmacêutica 

Anvisa aprova novo medicamento 
para o tratamento de Hepatite C

Hepatite C é uma infecção viral que infla-
ma o fígado

de comprido revestido, com con-
centração de 100mg e 40mg. O 
medicamento é indicado para o 
tratamento da Hepatite C (genó-
tipos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) em pacien-
tes com e sem cirrose. A aprova-
ção do registro foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU), 
na última semana.

O Maviret será fabricado 
pela empresa Fournier Labora-
tories Ireland Ltd., localizada na 
Irlanda, e a detentora do regis-
tro do medicamento no Brasil é 
a empresa Abbvie Farmacêutica 
Ltda.

Sobre a doença
A infecção viral por Hepatite 

C, conhecida por provocar infla-
mação do fígado, é um problema 
global de saúde, com uma estima-
tiva de 170 milhões de indivídu-
os cronicamente infectados. Não 
existe vacina contra a doença, por 
isso, o caminho é a prevenção.
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O Farrapos teve mais uma 
atuação de luxo no Campeonato 
Gaúcho. A equipe de Bento mos-
trou poder ofensivo e aplicou 72 a 
19 no Charrua, outra tradicional 
equipe do rugby gaúcho. O jogo foi 
disputado na tarde do último sába-
do, dia 5, no Estádio da Montanha, 
em Bento. Com a vitória a equipe 
conquista a liderança isolada do 
campeonato.

Na primeira etapa, o Farrapos 
entrou em campo novamente pro-
pondo um jogo veloz para quebrar 
a defesa adversária. Nos primeiros 
dez minutos de jogo, os donos da 
casa foram avassaladores dentro 
das quatro linhas, construindo 
uma ampla vantagem no placar 
com tries de Scopel, convertido 
por Facundo, Pardal e Lafa. Man-
tendo uma atuação efetiva no ata-
que, o Farrapos ampliou o placar 
com try de Angelo, convertido por 
Facundo. O Charrua diminuiu com 
try penal, mas o Farrapos voltou a 
marcar com Scopel, terminando a 
etapa inicial com placar de 31 a 7. 

Na etapa final, o Farrapos 
manteve o controle das ações da 
partida, aumentando a vantagem 

Fo
to

: K
év

in
 S

ga
nz

er
la

no marcador com penal de Facun-
do e tries de Lafa, Duda, Teco, Ma-
rangoni e Vini, com três conver-
sões anotadas por Facundo Flores e 
duas por Erick Iglesias. O Charrua 
conseguiu diminuir a vantagem 
com tries de Augusto e Gabriel 
Motta, terminando o confronto 
com placar de 72 a 19 a favor da 
equipe da casa, a qual se mantém 
invicta na competição estadual.

Com o resultado positivo, o 
Farrapos chega aos 25 pontos, 
permanecendo na liderança da 
competição. Na última rodada da 
primeira fase, a equipe bento-gon-
çalvense enfrenta o lanterna Pla-
nalto de Passo Fundo, em casa, no 
sábado, dia 12, às 15h, no Estádio 
da Montanha. Até então, a equipe 
Alviverde está pegando o San Die-
go nas semifinais da competição. 

Penúltima rodada - 
CGR XV 2018
Universitário 17 x 8 Brum-

mers
Farrapos 72 x 19 Charrua
San Diego 15 x 19 Serra Gaú-

cha

Farrapos vence o charrua e 
assume a liderança do Gauchão

Com o resultado positivo, o Farrapos chega aos 25 pontos, permanecendo na liderança 
da competição

O Sest Senat de Bento Gon-
çalves foi palco da estreia da equi-
pe do Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) em casa pela Liga Gaúcha 
de Futsal, na noite de sábado, dia 
5, contra o Uruguaianense. Ape-
sar de sair na frente, os donos da 
casa sofreram a virada restando 

O BGF volta a jogar no próximo sábado, dia 12, buscando seus primeiros pontos na competição

BGF perde em casa para o Uruguaianense

10 segundos para o término do 
jogo, perdendo pelo placar de 3 a 
2. 

A equipe bento-gonçalvense, 
apesar de todas as adversidades, 
fez um bom jogo e por pouco não 
conseguiu seus primeiros pontos 
na competição. Na primeira etapa 
o time começou nervoso na par-
tida, e logo estourou o limite de 
faltas, mas mesmo assim a equipe 
foi para cima e abriu o marcador 
com Tiago Bueno, aos 7 minutos. 
Logo em seguida, em um contra-
-ataque, Gé ampliou para os ben-
to-gonçalvenses. O jogo voltou a 
ficar tenso quando os uruguaia-
nenses descontaram com Jézin aos 
12 minutos, terminando assim a 
primeira etapa.

A etapa derradeira começou 
ainda mais equilibrada, mas os vi-
sitantes queriam o empate e com 
isso tinham a maior posse de bola. 
Aos 6 minutos, os visitantes che-
garam ao empate com Monteiro. 
Após o gol, o jogo novamente se 
tornou equilibrado. Em um lance 
isolado, Tiago Bueno do BGF foi 
expulso, e logo em seguida Cabe-
ça, da AEU, também foi expulso. 
O jogo ficou no três contra três e, 

faltando 10 segundos para o final 
da partida, a equipe de Uruguaia-
na virou o marcador, novamente 
com Monteiro, fazendo o terceiro 
e dando números finais ao jogo, 3 
a 2 para a AEU.

O BGF volta a jogar no próxi-
mo sábado, dia 12, buscando seus 
primeiros pontos na competição, 
até aqui o BGF e a ASSOEVA ain-
da não pontuaram.

A equipe joga novamente fora 
de casa, desta vez contra o Parobé, 
única equipe com 100% de apro-
veitamento na competição.

2ª rodada 
Liga Gaúcha de Futsal
BGF2 x 3 Uruguaianense
Guarany 8 x 1 SASE
América 3 x 3 ALAF
AES 2 x 3 Parobé
ASIF 1 x 0 Assoeva
ACBF 3 x 1 Atlântico

BGF perde a primeira partida da Liga Gaú-
cha de Futsal 

A equipe bento-gonçalvense, apesar de to-
das as adversidades, fez um bom jogo e 
por pouco não conseguiu seus primeiros 
pontos na competição

A equipe de Bento sofreu o gol da derrota nos momentos finais da partida

Com uma rodada de ante-
cedência, o Colorado do Santa 
Helena se garantiu na fase de 
mata-mata da Libertadores do 
Nordeste 2018, entrando em 
campo, no último domingo, dia 
6, já classificado. A equipe ben-
to-gonçalvense foi superada pelo 
Independente de Flores de Cunha 
pelo placar de 2 a 1, mas apesar 

Equipe de Santa Helena perde, mas se classifica na Libertadores do Nordeste

A equipe bento-gonçalvense foi superada pelo Independente de Flores de Cunha pelo placar de 2 a 1, mas apesar da derrota, garantiu 
se nome na próxima fase

da derrota, garantiu se nome na 
próxima fase.

Uma das partidas da 6ª roda-
da foi disputada na noite de sex-
ta-feira, 04, em Gramado, e com 
o empate em 1 a 1 entre Indepen-
dente (Gramado) e Cavaleiros, o 
time de Bento entrou em campo 
no domingo já classificado.

A equipe de Bento Gonçalves 

foi até Flores da Cunha bastante 
desfalcado. Desta vez, a equipe 
comandada por Alcindo Somensi 
sentiu a ausência de algumas pe-
ças e não resistiu aos anfitriões, 
que com a vitória por 2 a 1 sobre o 
Colorado, também se garantiram 
à próxima fase, assumindo a lide-
rança da competição e quebrando 
a ivencibilidade da equipe de Ben-

to. 

Resultados da 
6ª rodada
Sexta – 04/05
Gramado – Independente 1 x 

1 Cavaleiros
Domingo – 06/05
Flores da Cunha – Indepen-

dente 2 x 1 Colorado
Ipê – São Brás 2 x 3 Progres-

so
Veranópolis – Planalto 5 x 0 

Pradense
Para a última, três equipes já 

estão classificadas. Além do Colo-
rado, o Independente de Flores da 
Cunha e o Independente de Gra-
mado se garantiram na fase de 
mata-mata. A última vaga ficará 
entre o Planalto, que recebe o Co-
lorado, e a equipe do Cavaleiros 
de Vacaria.

Classificação
1° - Independente (Flores da 

Cunha): 12 Pontos
2° - Colorado: 11
3° - Independente (Grama-

do): 11

4° - Planalto: 10
5° - Cavaleiros: 8
6° - Progresso: 7
7° - Pradense: 5
8° - São Brás: 1
Na próxima fase, as quatro 

primeiras equipes avançam para 
as semifinais. A 1ª colocada en-
frenta a 4ª, e a 2ª enfrenta a 3ª, 
porém o fator que decide o se-
gundo jogo em casa é a disciplina. 
A  última rodada será de grande 
interesse para o Planalto e o Ca-
valeiros, que ainda buscam a clas-
sificação. O Planalto tem a van-
tagem e precisa pelo menos um 
empate para avançar de fase. 

Confira os jogos da 
7ª e última rodada 
da fase classificatória
Sábado – 12/05
São Marcos - Progresso x In-

dependente (Flores da Cunha)
Domingo 13/05
Vacaria – Cavaleiros x Inde-

pendente (Gramado)
Ipê – São Brás x Pradense
Veranópolis – Planalto x Co-

lorado
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O Esportivo derrotou o Brasil 
de Farroupilha pelo placar de 3 a 
0 e voltou à zona de classificação 
do grupo B da Segunda Gaúcha, 
faltando apenas uma rodada para 
o término da primeira fase. En-
frentando a equipe Rubro-Verde, 
na noite do último sábado, dia 5, 
no Estádio das Castanheiras, em 
Farroupilha, o Esportivo pro-
tagonizou uma grande atuação 
dentro de campo, superando os 
donos de casa e terminando a ro-

Esportivo aplica goleada no Brasil-FAR e volta 
para zona de classificação da Segunda Divisão

O resultado positivo colocou o Esportivo de volta ao G4 do grupo B da Divisão de Acesso, 
somando 21 pontos conquistados

dada na 4ª colocação. 
Na etapa inicial, o Esporti-

vo controlou as ações da partida. 
Logo no início, Vinícius arriscou 
de média distância, passando 
muito próximo ao gol de Prezzi. 
Aos 16 minutos de jogo, após co-
brança de escanteio, Gasparetto 
subiu mais alto que a defesa ad-
versária para marcar o primeiro 
do Esportivo na partida, 1 a 0. 
O Brasil-FAR tentou responder 
com finalização de Gustavo, obri-

gando Muller a fazer boa defe-
sa. No entanto, aos 35 minutos, 
novamente em cobrança de es-
canteio, Eduardo desviou na pri-
meira trave e marcou o segundo 
do Esportivo e o primeiro de sua 
carreira no futebol profissional, 2 
a 0. 

No segundo tempo, o Espor-
tivo permaneceu com a mesma 
intensidade, atacando os donos da 
casa principalmente pelos lados. 
Vinícius, após boa jogada coleti-
va, encontrou espaço e chutou no 
canto para a defesa de Prezzi. Aos 
16 minutos da etapa final, Diego 
Torres experimentou de longe, a 
bola desviou no meio do caminho 
e matou o goleiro, balançando as 
redes e anotando o terceiro dos 
visitantes. O Brasil-FAR tentou 
reagir no segundo tempo, porém 
encontrou dificuldades para que-
brar o sistema defensivo dos ben-
to-gonçalvenses. Administrando 
a expressiva vantagem, o Espor-
tivo segurou o placar até o final, 
garantindo a vitória pelo placar 
de 3 a 0. 

O resultado positivo colocou 
o Esportivo de volta ao G4 do 
grupo B da Divisão de Acesso, 
somando 21 pontos conquistados. 
Na última rodada da primeira 
fase, a equipe de Cristian de Sou-
za enfrenta o líder e já classificado 
Ypiranga, dependendo apenas de 
si para garantir a classificação. O 
confronto será realizado na quar-
ta-feira, às 15h30, na Montanha 
dos Vinhedos. 

A Associação Carlos Barbosa 
de Futsal (ACBF) venceu a primei-
ra na Liga Gaúcha. Na noite desta 
quinta-feira, o time laranja bateu 
o Atlântico por 3x1 de virada, na 
Capital Nacional do Futsal.

Ambas as equipes entraram 
em quadra uma mescla do time 
principal com o Sub-20. O Atlân-
tico começou melhor, abrindo o 
placar com Selbach, aos 6 minu-
tos. Depois a ACBF passou a ter 
mais posse de bola, mas foi nos 
últimos minutos que as chances de 
gol apareceram. Aos 19, Dudu não 
desperdiçou a chance na entrada 
da área e empatou.

No início da segunda etapa, o 
time laranja voltou com força no 
ataque e após o contra-ataque, Mi-
cuim marcou o gol da virada. Aos 
10, Micuim deu o passe para Beto 
ampliar a vantagem da ACBF. Fal-
tando 4 minutos para o fim, a equi-
pe de Erechim colocou goleiro-li-
nha em quadra, mas a defesa de 
Carlos Barbosa não deixou passar 
nada e segurou o placar até o fim.

Com a vitória, a ACBF soma 4 
pontos em duas partidas. O próxi-

ACBF venceu o Atlântico 
em Carlos Barbosa

mo compromisso será nesta terça-
-feira pela LNF. O time da Capital 
Nacional do Futsal enfrentará o 
Tubarão, em Santa Catarina.

Foi a primeira vitória da ACBF na Liga Gaúcha 

Com a vitória, a ACBF soma 4 
pontos em duas partidas

A próxima partida acontece nesta terça-feira, dia 8

ACBF mostrou poder ofensivo e vence a partida

Faltando apenas uma rodada 
para o término da primeira fase 
da Divisão de Acesso de 2018, 
quatro equipes confirmaram suas 
vagas às quartas de final com uma 
rodada de antecedência. Inter-
-SM, Pelotas, Ypiranga e Tupi 
de Crissiumal estão classificados 
para a próxima fase da competi-
ção, enquanto que o Santa Cruz 
foi a primeira equipe rebaixada à 
Terceirona Gaúcha. 

No grupo A, o líder Inter-SM 
e o Pelotas garantiram suas vagas 
à próxima fase, restando apenas 
duas vagas a serem definidas na 
última rodada. Aimoré, Lajeaden-
se e Bagé seguem na briga pela 
classificação. Na parte de baixo da 
tabela, o Santa Cruz foi a primei-
ra equipe rebaixada da Divisão de 
Acesso de 2018. 

No grupo B, o Ypiranga e o 
Tupi de Crissiumal, o qual vem 
surpreendendo na competição, 
estão matematicamente classifi-
cados às quartas de final. Glória 
e Esportivo dependem apenas de 
si para garantirem suas vagas à 
próxima fase, enquanto que Pas-
so Fundo e União Frederiquense 
seguem com chances de classifica-
ção para a última rodada. O Bra-
sil-FAR permaneceu na lanterna, 
porém ainda tem chances de fugir 
da zona de rebaixamento. A última rodada da Divisão de Acesso de 2018 vai definir os outros quatro classificados, 

bem como os confrontos das quartas de final da competição

Quatro equipes garantem vaga à próxima 
fase da Divisão de Acesso

13ª rodada:
Inter-SM 1 x 0 Bagé
Lajeadense 0 x 0 Aimoré
Guarani-VA 3 x 2 Pelotas
São Gabriel 4 x 1 Santa Cruz
Igrejinha 0 x 1 Tupi
Brasil-FAR 0 x 3 Esportivo
Passo Fundo 1 x 0 União Fre-

deriquense
Ypiranga 1 x 0 Glória
A última rodada da Divisão 

de Acesso de 2018 vai definir os 
outros quatro classificados, bem 

como os confrontos das quartas de 
final da competição. 

14ª rodada:
Aimoré x Inter-SM
Bagé x São Gabriel
Pelotas x Lajeadense
Santa Cruz x Guarani-VA
Glória x Igrejinha
Tupi x Passo Fundo
Esportivo x Ypiranga
União Frederiquense x Bra-

sil-FAR
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O padre Ezequiel Dal Pozzo, 
de 38 anos, atuante na Diocese 
de Caxias do Sul, foi indiciado 
na sexta-feira (04) por suspeita 
de agressão contra uma ex-na-
morada, segundo informações da 
imprensa regional. O inquérito 
da Delegacia da Mulher concluiu 
que as agressões ocorreram em 3 
e 21 de maio de 2017, no veículo 
do suspeito.

A vítima, uma mulher de 41 
anos, deu entrada no Hospital do 
Círculo, na madrugada de 4 de 
maio do ano passado, com lesões 
na cabeça. Na Ficha Individual de 

Padre Ezequiel Dal Pozzo nega acusações

Padre/cantor acusado por bater em ex-namorada
Notificação (FIN), havia informa-
ções de que ela havia sido agredida 
pelo namorado, mas não revelou o 
nome dele. Apenas no dia 25 de 
maio ela concordou em prestar in-
formações para a polícia e o nome 
de Dal Pozzo surgiu como sus-
peito. Ele foi indiciado através do 
parágrafo 9 do artigo 129 da Lei 
Maria da Penha e, se comprovada 
a agressão, pode ter como pena de 
três meses a três anos de prisão. O 
Judiciário recebeu o relatório de 
investigação na última semana. 

Padre nega acusação

Um assalto em um mercado 
na Rua Albino Agostinho Ozela-
me, no bairro São João, na tarde 
de sexta-feira (04), deixou duas 
pessoas feridas. De acordo com 
relatos de testemunhas, dois in-
divíduos armados com revólver, 
usando capacetes e toca ninjas, 
entraram no local e anunciaram 
o assalto, ordenando que a fun-

Assalto em mercado deixa duas 
mulheres feridas no São João

cionária entregasse o dinheiro 
do caixa. A mulher entregou a 
quantia aos criminosos, mas mes-
mo assim foi ferida com um tiro 
na perna. A dupla atirou também 
contra uma mulher que estava no 
lado de fora do mercado. Elas fo-
ram socorridas e encaminhadas ao 
Hospital Tacchini. Os envolvidos 
ainda não foram presos.

Dal Pozzo, em depoimento à 
polícia em novembro, admitiu ter 
tido relações amorosas com a ví-
tima, mas negou as agressões. No 
entanto, em nota divulgada para a 
imprensa no fim de semana, des-
mentiu qualquer envolvimento 
com a mulher e declarou que ela 
pode ter fantasiado um relaciona-
mento com ele, por eventuais “pa-
tologias”, demonstrando “carência 
espiritual e psicológica”. “Acre-
ditamos que em função do estado 
físico, mental e espiritual em que 
as pessoas se encontram, ocorrem 
fatos que podem levá-las a equívo-
cos e interpretações distorcidas. 
Em alguns casos pode gerar uma 
fantasia criada pela mente huma-
na, chegando às vezes a atos ex-
tremos de dependência”, alegou. 
“Estamos certos de que tudo será 
esclarecido no seu devido tempo, 
nas instâncias competentes, e a 
verdade prevalecerá”, concluiu. 

Sucesso nas 
redes sociais
Dal Pozzo é conhecido na re-

gião e no Brasil por atuar também 
como padre cantor. Como evan-
gelizador através da música, já 
lançou 5 cds e 1 DVD. O primeiro 
álbum, “Deus é amor”, foi lançado 
em 2009, e superou 30 mil cópias 
vendidas. Na página oficial do Fa-
cebook, o padre tem mais de 1,7 
milhões de seguidores. 
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Dois homens foram presos 
na madrugada de segunda-feira 
(07), depois de furtarem uma im-
obiliária na Rua Assis Brasil, no 
centro. De acordo com a Brigada 
Militar, policiais se deslocaram até 
o local, onde foi constatado que a 
porta estava arrombada e no inte-
rior do estabelecimento foi encon-
trado L.R.S, de 30 anos. Nas ime-
diações da imobiliária, o segundo 

Dupla presa por furto em 
imobiliária no Centro

participante do furto, identifi-
cado como M.S.J, de 33 anos, foi 
encontrado. Com ele, estava uma 
pasta preta e um modem, obje-
tos que foram reconhecidos pelo 
proprietário do estabelecimento 
como seus. A dupla, com diversos 
antecedentes criminais por furtos 
e roubos, foi encaminhada para 
a Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA).

Por volta das 19h de sex-
ta-feira (04), policiais do POE 
(Pelotão de Operações Especiais) 
da Brigada Militar, durante ope-
ração na repressão e prevenção 
de crimes, no bairro Ouro Verde 

Jovem detido por tráfico no Ouro Verde
em Bento Gonçalves, flagraram 
o indivíduo A.M.P.B, de 18 anos, 
com grande quantidade de crack. 
O flagrado recebeu voz de prisão 
e conduzido a DPPA com a droga 
para lavratura do registro. 

Jovem foi flagrado com grande quantidade de crack

Depois de ser detido, ele foi liberado

No início da noite de sába-
do (05), o Pelotão de Operações 
Especiais (POE), durante Opera-
ção Avante Força Total abordou 
um veiculo GM Corsa placas IVA 
2016, mas o condutor não respei-
tou a ordem de parada e fugiu em 
alta velocidade. Ele foi seguido por 
diversas ruas, até a Rua Alceu Sa-
bino, no bairro Tancredo Neves. 
No veículo, foi encontrado um ta-
blete de aproximadamente 1kg de 
maconha e R$ 580,00. Após dili-
gência na residência do acusado 
foi encontrado materiais sem pro-
cedência e sete munições de cal. 
9mm. Identificado como B.M.S, 

Homem preso por tráfico no Tancredo Neves

Celular e sete munições de cal. 9mm foram 
apreendidos

Homem tem antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, ameaça e posse 
de entorpecente

de 28 anos, ele foi conduzido até 
a Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA). O preso tem 

antecedentes por tráfico de drogas, 
porte ilegal de arma, ameaça e pos-
se de entorpecente.

R$580,00 foram apreendidos em veículo
Um tablete com aproximadamente 1kg de 
maconha estava com traficante

Um foragido da Justiça foi 
capturado na noite de sábado 
(05), durante a Operação Avante 
Força Total. Segundo a Brigada 
Militar, A.G.R.P, de 33 anos, foi 
abordado na Travessa Aldo Ber-
nardini, no bairro Maria Goretti 

O corpo de um morador de 
Bento Gonçalves que estava de-
saparecido desde o dia 29 de abril 
foi encontrado no Rio Taquari, na 
Linha José Júlio, em Santa Tere-
za, na última quarta-feira (02). A 
identidade foi divulgada apenas 
na sexta-feira (04). Luiz André da 

e, durante a consulta ao siste-
ma, foi constatado que havia um 
mandado de prisão expedido pela 
Comarca de Bento Gonçalves. O 
preso tem antecedentes por trá-
fico de drogas e porte ilegal de 
arma restrita. 

Foragido preso no Maria Goretti

Silva Brizola, de 39 anos, natural 
de Palmeira das Missões, foi visto 
pela última vez com os amigos, em 
frente a um bar na Cidade Alta. O 
corpo, em estado avançado de de-
composição, estava próximo a uma 
cachoeira. O caso será investigado 
pela Polícia Civil.

Morador de Bento morre afogado no 
Rio Taquari, em Santa Tereza

Um homem morreu em um 
acidente de trânsito na noite de 
sexta-feira (04), na Rua Saldanha 
Marinho, no centro. Identifica-
do como Eduardo Comiotto, de 
46 anos, ele havia ido buscar de 
motocicleta a filha, de 18 anos, 
na faculdade. Na esquina da Rua 
Ramiro Barcelos, um automóvel 
Punto, com placas de Osório, ten-
tou fazer uma conversão e acabou 

Agricultor morre em acidente de 
moto com perfuração no peito

cortando a frente da vítima, que 
colidiu contra uma grade de pro-
teção na calçada e morreu antes 
de receber atendimento. A jovem 
foi socorrida com lesão em uma 
dar pernas. A condutora do veí-
culo não ficou ferida. O agricultor 
Eduardo Comiotto era morador 
da Linha 28, de Pinto Bandeira 
e deixa também uma filha de 10 
anos e a esposa, Glaucia. 

Eduardo Comiotto, de 46 anos, deixa es-
posa e filhasAcidente aconteceu nas esquinas entre a Saldanha Marinho e a Ramiro Barcelos
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fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
08/05

Qua
09/05

Qui
10/05

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

CINEMA
Validade da programação: 08/05/2018 a 10/05/2018 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento: 3055 2442
L’américa Shopping: 3454 1334
Salas tradicionais (2D): R$ 26,00 inteira e R$ 13,00 meia
Salas 3D : R$30,00 inteira e R$15,00 meia
Promoção: na terça-feira todos pagam meia entrada e no 
último sabado do mês valores únicos: R$ 20,00 inteira e 
R$ 10,00 meia

↑ 24°C
↓ 13°C

↑ 24°C
↓ 13°C

↑ 25°C
↓ 13°C

14:30h – Dublado 3D 
15:30h – Legendado 2D 
18:00h – Dublado 3D
21:00h – Legendado 2D

Círculo de
Fogo: A 
Revolta
18:30h – Dublado 2D

Rampage
Destruição 
Total
21:00h – Dublado 2D 
Shopping Bento

Vingadores:
Guerra 
Infinita
14:30h – Dublado 3D

L’américa Shopping

Pedro Coelho
13:45h – Dublado 2D 

Vingadores:
Guerra 
Infinita

18:00h – Legendado 3D
21:00h – Dublado 3D

Paulo, 
Apóstolo
de Cristo
14:00h – Dublado 2D
16:30h – Legendado 2D 
18:30h – Dublado 2D
21:00h – Legendado 2D


