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PLANO DIRETOR

Em áudio vazado nas redes sociais, o vereador do DEM, Gustavo Sperotto (foto) afirma que, pelo menos seis vereado-
res teriam recebido R$ 40 mil para alterar emendas. Na mesma gravação ex-secretário de Esportes ataca a adminis-
tração Pasin. Páginas 04 e 05

Áudio revela oferta de propina 
a seis vereadores em troca 
de aprovação de emendas
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EDITORIAL

Por mais que MP tenha re-
cebido a gravação do vereador 
falando abertamente ter par-
ticipado de uma reunião onde 
foi oferecido propina a alguns 
vereadores (páginas quatro e 
cinco desta edição) e seja aber-
to inquérito civil, vai ser muito 
difícil seguir sem que o verea-
dor que foi flagrado na gravação 
confirme a veracidade do que 
disse na reunião. O vereador do 
DEM  recusou-se a responder se 
vai confirmar ou não as informa-
ções,antes de prestar declara-
ções - de forma espontânea - no 
Ministério Público.

De duas, uma: ou confir-

Tudo vai acabar em Pizza?
ma e joga caca no ventilador e 
todos vão rodar a baiana para 
se explicar, ou,nesta terça-fei-
ra senta na frente do Promotor 
Alécio Nogueira e candidamente 
tenta convencer que o que falou 
na reunião era falácia de políti-
co e que tudo não passou de um 
grande engodo.

Tem também uma ou-
tra corrente: a que jura de pés 
juntos que isto foi apenas uma 
cortina de fumaça, e que o alvo, 
mesmo, era Pasin.  Na mesma 
gravação o Vereador Sperotto 
solta o verbo e acusa o Prefeito 
(aliado do seu partido) de estar 
gastando de forma errada, além 

de comparar o número de con-
tratados (políticos) em cargo de 
confiança com a cidade de Caxias 
do Sul, afirmar que secretários e 
CCS não comparecem ao traba-
lho. Em resumo, nas palavras do 
vereador que já foi secretário de 
Esportes “ Pasin de gestor pú-
blico virou um político público. 
Ficou um jovem com a velha po-
lítica, porque ele teve que fazer 
acordos com vários cargos para 
se reeleger”.

As eleições deste ano nem 
são municipais e a panela já está 
fervendo

Boa leitura
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Nescau
400 gr

4,99

Sabão 
em Pó 
Brilhante 
1Kg

Erva Mate 
Rei Verde 
1Kg

Amaciante 
Amacitel 
2l

Peito de 
Frango 
Sem Osso 
Kg

6,99
Ponta de 
Peito de 
Gado
Kg

8,99

Ovos 
Vermelhos
Bandeja
30 uni.

6,99

4,49 4,997,99

Feijão Preto 
Fritz e Frida 
1 Kg 4,49 Arroz 

Roscato
5 Kg

8,99 Leite 
Integral 
Italac 1l

2,29
Crme de 
Leite Italac
200 gr 1,99

Leite 
Condensado 
Italac 
395 gr

2,79

Alcatra 
Bovina e 
Maminha
Kg

24,99
Coxão 
de Fora, 
Patinho 
e Tatu Kg

15,99
Carne 
Moída 
2° 
Kg

10,99
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A Serra Gaúcha vai ter tem-
peraturas baixas nesta semana. 
Após dias de calorão, o amanhe-
cer desta quinta-feira poderá ter 
mínimas de até 7ºC, em Bento 
Gonçalves. A madrugada desta 
segunda-feira, 14 de maio, ainda 
foi fria nos três estados da Região 
Sul, mas sem novos recordes. A 
menor temperatura observada foi 
de 3,6°C em Bom Jesus, na ser-
ra catarinense, pela medição do 
Epagri-Ciram (*). Em Porto Ale-
gre, o Instituto Nacional de Me-
teorologia registrou 13,1°C de 
temperatura mínima, a segunda 
menor em 2018 até agora. O re-
corde foi de 12,7°C no domingo, 
13 de maio. Além da capital gaú-
cha, Florianópolis também bateu 
o recorde de menor temperatura 
no dia 13, com mínima de 15,2°C.

A segunda quinzena de maio 
começa com pouco frio, mas au-
mento da chuva sobre o Sul do 
Brasil. A intensificação de uma 
baixa pressão atmosférica entre o 
Argentina e o Paraguai e a pas-
sagem de duas frentes frias as-
sociadas a ciclones extratropicais 
vão espalhar nuvens carregadas 
sobre os três estados no decorrer 
desta semana. Há condições para 
pancadas de chuva e que poderão 
ser moderadas a fortes, em alguns 
momentos. A chuva será mais fre-
quente sobre o Paraná, em Santa 
Catarina e na parte norte do Rio 
Grande do Sul.

Primeira frente fria
A primeira frente fria avança 

sobre a Região Sul do Brasil nesta 
terça-feira, 15 de maio. Pancadas 
de chuva ocorrem em todos os es-
tados, com chuva mais persistente 
no oeste dos estados e sobre o Rio 
Grande do Sul.

Na quarta e na quinta-feira, 
16 de maio, as pancadas de chuva 
se concentram sobre o Paraná e 

Semana com tempo instável e 
temperaturas abaixo dos 10 graus

A primeira frente fria do outono chega nesta terça-feira, dia 15

sobre Santa Catarina, mas a toda 
a Região Sul tem muita nebulosi-
dade.

Segunda frente fria
A segunda frente fria avança 

forte sobre a Região Sul do Bra-
sil a partir da sexta-feira, 18 de 
maio. A chuva deve ocorrer de 
forma generalizada nos dias 18 e 
19 de maio e já diminui durante 
o dia 20, domingo, com o afasta-
mento da frente fria.

Esta frente fria deve provocar 
chuva forte e volumosa nos três 
estados da Região Sul, incluindo 
as capitais.

Temperatura
Esta semana será quase toda 

com pouco frio no Sul do Brasil. 
Não há expectativa de entrada de 
ar polar intenso até a sexta-feira, 
18 de maio. Até lá, esfria um pou-
co no centro-sul do Rio Grande 
do Sul.O excesso de nebulosidade 
vão dificultar o resfriamento no-
turno.

Mas a segunda frente fria, 
no fim de semana de 19 e 20 de 
maio, deve trazer uma forte massa 
de ar polar e com tendência a se 
espalhar pelo interior da Argen-
tina, do Paraguai e avançar sobre 
a Bolívia. Isto vai fazer com que o 
ar polar fique mais tempo sobre a 
Região Sul mantendo as tempera-
turas baixas por um período mais 
prolongado.

Geada
Fique atento com a previsão 

de frio intenso após o dia 20 de 
maio. Acompanhe diariamente a 
previsão do tempo para a Região 
Sul do Brasil, pois o risco de ge-
ada é alto. A primeira geada forte 
no Sul do país deve ocorrer após 
o dia 20, quando completamos 2 
meses de outono.

O Plano Diretor de Bento 
Gonçalves está novamente centro 
de polêmica, agora existe um áu-
dio circulando pelas redes sociais, 
e ao que se sabe já foi entregue ao 
Ministério Público, onde   há uma 
declaração atribuída ao Vereador 
do DEM  Gustavo Sperotto, en-
volvem propina e corrupção para a 
aprovação de mudanças no Proje-
to de Lei Complementar do Plano 
Diretor.

 A reportagem da Gazeta teve 
acesso ao áudio em que o vereador 
estaria em reunião para definir 
prioridades em um bairro, quando 
foi  abordado por um morador que 
questionou  sobre a movimentação 
dos moradores do bairro São Ben-
to para que não  houvesse apro-
vação para construção de prédios 
acima de 14 andares. Sperotto 
teria afirmado categoricamente 
que pelo menos seis vereadores 
aceitaram a propina de R$ 40 mil 
reais para aprovarem a mudança 
no Plano Diretor, ou seja: permi-
tir, através de projetos, a cons-
trução de prédios no bairro São 
Bento. Quando questionado sobre 
esse dinheiro, o parlamentar, em 
tom de descontração, diz que saiu 
da reunião assim que percebeu se 
tratar de propina.

“Eles me ofereceram R$ 40 

Em áudio vazado, parlamentar afirmou que pelo menos seis vereadores teriam recebido                          R$ 40 mil para alterarem emendas . Na mesma gravação o Vereador do DEM ataca a administração Pasin, da qual foi Secretário de Esportes

Vereador pego em gravação        denuncia esquema corrupto que modificaria plano diretor

ESPECIAL

mil para aprovar e eu saí da mesa. 
Eu não assinei, mas teve seis ve-
readores que assinaram. Eu es-
tava na reunião que ofereceram 
o dinheiro e os vereadores assi-
naram”, admite. O parlamentar 
teria explicado como era simples 
o processo de mudança do Plano 
Diretor. “É mudando o desenho, 
tu muda a cor. Na cor vermelha 
não pode prédio e tu vai lá e co-
loca a cor amarela, e aí pode. Aí 
muda a legenda. Eu acho que não 
temos a infraestrutura para colo-
car prédio. A única parte que não 
tem prédio é a zona gastronômi-
ca, Xingu e Planalto. Para baixo e 
pra cima, no plano diretor atual, já 
pode”, diz.

Na conversa com a comuni-
dade, o vereador (aparentemente 
sem perceber que estava sendo 
gravado) admite que são grandes 
as chances do projeto do plano ser 
aprovado, já que, segundo ele, oito 
votos já estariam garantidos a fa-
vor da construção de prédios mais 
altos e que ninguém estaria preo-
cupado se a Avenida Planalto e a 
Rua Xingu estão aptas para cons-
trução de prédios.  

Vereador critica Pasin
Na gravação atribuída ao ve-

reador do DEM, o parlamentar 
não poupou duras críticas ao  -  
até então - aliado Pasin. “Na cam-
panha da reeleição o (prefeito) Pa-
sin fez muitos acordos políticos, se 
reuniu com muitos partidos. Hoje 
80% dos secretários e CCs são in-
dicações políticas e não técnicas”, 
esquecendo que algumas destes 
são (ou foram) indicações do prór-
pio DEM.

Sperotto metralhou o “alia-
do” disparando que (ele) “está se 
gastando muito dinheiro de forma 
errada. Tem muita gente que tem 
cargo lá e não vai trabalhar. Tem 
muito secretário que não sabe nem 
o que está fazendo”, denuncia.

O vereador, agora, estaria 
preocupado com o número exage-
rado de cargos em comissão (CCs) 
- ou seja, que não prestam con-
cursos - que estão empregados na 
prefeitura. “Bento tem hoje apro-
ximadamente 120 CCs, Caxias 
tem 140 CCs. Caxias tem 500 
mil habitantes e Bento 120 mil. 
Na primeira eleição, ele tinha 60 
cargos de confiança. Prometeu 30 
secretarias e tem 16. Fiz uma con-
ta na secretaria de esportes depois 
que saí de lá. Só com dois cargos lá 
se gasta meio milhão num ano de 
trabalho. O Pasin de gestor polí-
tico, virou de político público. Ele 
teve que fazer acordos com vários 
cargos”, avalia.

PL polêmico 
desde o estudo
O novo Plano Diretor foi re-

estudado pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (Ufrgs). 
De outubro de 2015 a agosto de 
2017, o documento ficou sob estu-
do do Conselho Municipal de Pla-
nejamento (Complan). Uma das 
alterações que gerou discussões 
acaloradas é a possibilidade da 
construção de prédios mais altos 
no centro e nos bairros Juventu-
de, Cidade Alta, Humaittá, Bota-
fogo, Licorsul e Universitário. O 
máximo de andares permitidos na 
cosntrução hoje é de 14, que com 
o novo Plano Diretor - cheio de 
emendas sugeridas pelos verea-
dores, passaria para 16. O projeto 
inicial incluía o bairro São Bento, 
mas houve mobilização da comu-
nidade e a proposta sofreu altera-
ções. 

Outro ponto que muda no 
novo plano diretor é a diminuição 
do perímetro urbano do Vale dos 

SPEROTTO NÃO SE 
MANIFESTA

A Gazeta entrou em 
contato com o parlamen-
tar, que dissenão des-
mentiu nem confirmou 
o teor da gravação, reve-
lando que vai manifestar  
nesta terça-feira após 
esclarecimentos espon-
tâneos no Ministério Pú-
blico  

REPRESENTANTE DA COMUNIDADE 
DE SÃO BENTO SE PRONUNCIA

A comunidade do Bairro São Bento está surpre-
sa com os fatos que foram para mídia, neste dia de 14 
de maio de 2018, envolvendo uma suposta gravação 
de uma reunião de um vereador em uma comunidade 
de Bento Gonçalves. 
Não surpresa com os fatos em si, pois a exem-
plo da corrupção que corroeu nosso país e que hoje, 
nos faz pagar caro por suas consequências, pois 
tínhamos alguns indicadores de que algo estranho 
acontecia em Bento Gonçalves , envolvendo o Pro-
cesso do Plano Diretor, que surpreendentemente,  
recebeu emendas deformadoras deste Plano, que no 
Complan, foi feito pelos técnicos e que foi totalmente 
destroçado através de emendas, no mínimo, suspeitas. 
A confusão criada por estas emendas, determinou a re-
tirada do Plano Diretor da Câmara de Vereadores pelo 
executivo e análise das emendas , por parte do Complan.  
Não sabemos qual o andamento deste processo de 
análise, e suas conclusões e surpreendentemen-
te, surge esta gravação que explica com detalhes, 
como é o processo de compra de emendas junto aos  
vereadores.....interessante que são seis os vereadores 
citados que supostamente  assinam a tal emenda, e que 
afeta diretamente o bairro São Bento, pois esta emenda, 
além de contrariar a vontade da comunidade, contraria 
o próprio Plano Diretor produzido pelo Complan. Por outro 
lado, a omissão do vereador, que simplesmente não con-
cordou com o que se negociava nesta reunião noticiada 
pela mídia, mas nada falou para ninguém que caberia, 
sobre o que acontecia com os vereadores, que deveriam fis-
calizar o que o Executivo faz, MAS que na verdade deveriam 
ser fiscalizados, dado o que se apresenta. Quantos outros 
vereadores foram assediados com tentativa de compra de 
votos? Quantos se calaram...Ficam as dúvidas. Lamentável 
o fato para a Câmara de Vereadores e lamentável para Ben-
to Goncalves.

MÁRCIO CHIARAMONTE
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Em áudio vazado, parlamentar afirmou que pelo menos seis vereadores teriam recebido                          R$ 40 mil para alterarem emendas . Na mesma gravação o Vereador do DEM ataca a administração Pasin, da qual foi Secretário de Esportes

Vereador pego em gravação        denuncia esquema corrupto que modificaria plano diretor

TRANSCRIÇÃO DE  TRECHO DO ÁUDIO ONDE 
SUPOSTAMENTE O VEREADOR DO DEM 
ADMITE TER PARTICIPADO DE REUNIÃO 
SOBRE PROPINA

 Morador: “Mas sabe, agora que lembrei, você viu no 
bairro São Bento, o problema que queriam subir prédio?”

Vereador Sperotto: “Vai subir de novo agora.”
Morador: “Mas foi aprovado tudo?”
Vereador Sperotto: “Não, agora em maio volta o plano 

diretor de novo.”
Morador: “E aquela conversa que estariam dando 200 

mil para cada vereador é verídico?”
Vereador Sperotto: “Não, eles me ofereceram 40 mil 

para aprovar e eu saí da mesa. Eu não assinei, mas teve 
seis vereadores que assinaram. Eu estava na reunião 
quando me ofereceram o dinheiro e os vereadores assi-
naram.”

Morador: “Mas área residencial não poderia”.
Vereador Sperotto: “Mas se tu muda o projeto, tu muda 

o desenho só. Tu muda a cor e o mapa da cidade. Na rua 
do senhor é a cor vermelha, e não pode prédio. Tu vai lá e 
coloca a cor amarela, e aí pode.”

Morador: “Bento tem um desnível terrível.”
Vereador Sperotto: “Não e a infraestrutura né. Acho 

que não temos infraestrutura para colocar prédio. A única 
parte que não tem prédio é a zona gastronômica, Xingu e 
a Planalto.”

Morador: “E quando tem essas reuniões ninguém fala 
nada de medo?”

Vereador Sperotto: “Não, tu sai, eu saí da reunião. Dis-
se  que não ia aceitar e saí, e eles ficaram lá. Eu acho que 
vai passar. Já tem 8 votos garantidos. Ninguém está preo-
cupado com a infraestrutura.”

ATAQUES À GESTÃO DE PASIN

Em outro trecho da  suposta gravação da voz do vere-
ador do DEM, Spertotto teria atacado a administração do 
Prefeito Pasin e denunciado má gestão

“Na reeleição, na campanha para reeleição o Pasin fez 
muitos acordos políticos, se reuniu com muitos partidos e 
hoje 80% dos secretários e CCs são indicações políticas e 
não técnicas, então o que acontece é que está se gastan-
do muito dinheiro de forma errada. Tem muita gente que 
tem cargo lá e não vai trabalhar. Tem muito secretário que 
não sabe nem o que está fazendo.”

“Bento Gonçalves, hoje, tem aproximadamente 120 
CCS, Caxias tem 140, Caxias tem 500 mil habitantes, Ben-
to tem 120 mil. Infelizmente na primeira gestão do Pasin 
ele tinha de 60 a 70 cargos de confiança. Ele corta a hora 
que ele quer. Ele prometeu 40 cargos, tem 20, prometeu 
30 secretarias e tem 16. Ele deve muito favor político para 
A, B e C.”

“Eu fiz uma conta na Secretaria de Esportes depois 
que eu saí de lá e só com dois cargos se gasta meio mi-
lhão por ano. Infelizmente, oque aconteceu é que o Pasin 
de gestor público virou um político público. Ficou um jovem 
com a velha política, porque ele teve que fazer acordos 
com vários cargos. Para se reeleger. Mas agora está pa-
gando o preço.”      

Vinhedos, com o objetivo de pro-
teger a paisagem do ponto turísti-
co. A revisão previa o aumento do 
perímetro urbano do distrito de 
Faria Lemos, o que sofreu rejei-
ção da comunidade. Diante disso, 
o perímetro urbano não avançou 
no distrito.

O novo documento retira 
ainda a necessidade de estudo de 
impacto de vizinhança para todos 
os empreendimentos. Apenas os 
classificados como de uso especial, 
conforme descrição no plano dire-
tor, terão de fazer esse estudo.

Outra alteração é a flexibi-
lização para a instalação de em-
presas. Aquelas que tenham ati-
vidades consideradas inadequadas 
para determinada zona até podem 
se instalar nesta região desde que 
faça uma compensação. Hoje in-
dústrias não podem se instalar 
próximo à bacia de captação de 
água, mas, mesmo assim, existem 
empreendimentos na região. Com 
o novo Plano Diretor, fica permiti-
da a instalação, desde que ocorra 
a compensação ambiental nesta 
área.

Por outro lado, haverão ativi-
dades incentivadas para determi-
nadas áreas. Por exemplo, se um 
restaurante se instalar na zona 

Imobiliária Faggion Ltda, por meio do seu representante legal Sr. Francisco Alexandre Faggion Filho, 
vem a público repudiar e manifestar sua indignação a respeito do conteúdo de um  áudio  que circula nas mídias sociais, 
em que se induz acreditar que é apontado por um vereador do município em episódio envolvendo o novo Plano Diretor. 
A empresa declara que não participou da noticiada reunião com vereadores, tampouco soube da existência da mesma. 

O departamento jurídico já está tomando as medidas cabíveis para responsabilização dos envolvidos. 
A Imobiliária Faggion reitera o compromisso com o desenvolvimento ético e sustentável 

Nota de Esclarecimento

em prol do crescimento de Bento Gonçalves 

PRESIDENTE DA CÂMARA PEDE CAUTELA

No final da tarde desta segunda-feira, depois da ses-
são da Câmara de Vereadores o predidente do Legisla-
tivo Municipal Moisés Scussel, entrou em contato coma 
redação da Gazeta para esclarecer, que “neste primeiro 
momento a Câmara de Vereadores não vai tomar nenhu-
ma atitude referente ao conteúdo vazado na gravação do 
Vereador do DEM, Gustavo Sperotto.”

“Tomei conhecimento hoje da gravação, não tive 
tempo de ouvir na totalidade, mas na terça-feira, mesmo 
vou conversar com  os vereadores que compõem a Mesa 
Diretora para avaliar o áudio todo. Já dianto que não va-
mos tomar nenhuma medida antes do Ministério Público 
fazer o encaminhamento do assunto. Não vou aguardar 
o final do inquérito para tomar providências, mas já na 
próxima semana vou  ter um posicionamento sobre o as-
sunto, mesmo porque, pelo que me disseram , não houve 
citação do nome de nenhum dos vereadores, e nem de 
qual das 76 emendas do Plano Diretor, que se referia a 
tal gravação.”

“O Momento é de avaliação e aguardar o encami-
nhamento do Ministério Público. Depois tomaremos as 
medidas cabíveis prevista em regimento seja a abertura 
de uma CPI,  um pedido de explicações, ou ainda encami-
nhamento para a Comissão de Ética ou outra medida .”

MOISÉS SCUSSEL

gastronômica, entre a Rua Herny 
Hugo Dreher e Avenida Planalto, 
receberá uma bonificação, como a 
possibilidade de ocupar uma área 

maior. A terceira categoria é a de 
atividades adequadas, em que o 
empreendimento se encaixa nas 
regras de zoneamento.

PL arquivado 
em dezembro
Em dezembro de 2017 os 

vereadores aprovaram, por maio-
ria do votos, o arquivamento do 
Projeto de Lei Complementar n° 
6/2017, que já contava com infin-
dáveis sugestões de alterações por 
parte dos vereadores. O Centro da 
indústria e Comércio, um dos in-
tegrantes do Complan, esteve em 
audiência com o Prefeito Pasin e  
o Plano Diretor saiu de pauta de 
votação na Câmara de vereadores 
retirado de votação a pedido do 
Poder Executivo, que é o autor 
do projeto. Os vereadores Gilmar 
Pessutto (PSDB), Gustavo Spe-
rotto (DEM), Moacir Camerini 
(PDT) e Sidinei da Silva (PPS) 
votaram contra a solicitação. Com 
o arquivamento da proposição, 
consequentemente também fo-
ram arquivadas, na época, todas as 
emendas que visavam modificá-lo. 
O assunto deveria votar à votação 
ainda no primeiro semestre des-
te ano, mas com a nova polêmica, 
provavelmente vai ficar na gaveta 
por bastante tempo. Com a Pala-
vra o Ministério Público. 

Gustavo Sperotto (E), quando Secretário de Esportes, elogiava o Prefeito Pasin (D) que 
hoje tece duras crít icas
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Dalvino Tognon, caldeiris-
ta aposentado, filho de Longino 
Tognon e Maria Marini, nasci-
do em 04/10/1936, falecido em 
06/05/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da 
Rua José Rossini, Bento Gon-
çalves, Viúvo

Fábio Remus Zando-
ná, técnico de informática, fi-
lho de Maucir Zandoná e Sil-
via Remus Zandoná, nascido 
em 06/05/1987, falecido em 
06/05/2018, natural de Ben-
to Gonçalves, RS, morador da 
Rua Garibaldi, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Pyetro Barboza Pimenta 
Barcelos, menor, filho de Le-
andro Barcelos da Silva e Fer-
nanda Barboza Pimenta, nasci-
do em 25/04/2018, falecido em 
07/05/2018 Taquara, RS, mora-
dor da Rua da Antena, Taquara, 
Solteiro 

Walter Francisco Amado 
Manzoni, motorista autôno-
mo aposentado, filho de Dante 
Manzoni e Rosa Giordani, nas-
cido em 10/09/1935, falecido 
em 01/05/2018, natural de Ben-
to Gonçalves, RS, morador da 
Rua Sagrada Família, Monte 
Belo do Sul, Viúvo 

Rosa Filomena Berselli 
Echer, do lar, filha da Ernesto 
Berselli e Santa Bonardi, nasci-

da em 18/01/1917, falecida em 
03/05/2018, natural de Monte 
Belo, Bento Gonçalves-RS, mo-
radora da Rua Daniel Simonet-
to, Monte Belo do Sul, Viúva 

Noe Nauro Franz, meta-
lúrgico, filho de Osvaldo Franz 
e Nair Munari Franz, nascido 
em 27/08/1965, falecido em 
08/05/2018, natural de Jaguari, 
RS, morador da Rua Sérgio Ro-
drigues dos Santos, Bento Gon-
çalves, Casado 

Geraldo Guerra, consultor 
de tecnologia da informação 
aposentado, filho de Germa-
no Guerra e Zelia Joanna Gaio 
Guerra, nascido em 08/11/1957, 
falecido em 09/05/2018, natural 
de Caxias do Sul, RS, morador 
da Rua Mário Quintana, Gari-
baldi, Divorciado 

Jorge Ribeiro, pedreiro 
aposentado, filho de Vicente 
Ribeiro e Oralina dos Santos, 
nascido em 23/10/1958, faleci-
do em 09/05/2018, natural de 
Guarujá do Sul, SC, morador da 
Rua Ari da Silva, Bento Gonçal-
ves, Divorciado 

Gilmar Paulo Mainardi, 
motorista aposentado, filho de 
Dorvalino Feliciano Mainardi e 
Lourdes Anita Dallé Mainardi, 
nascido em 04/07/1964, faleci-
do em 09/05/2018, natural de 
Santa Tereza, Bento Gonçal-

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 19683: DIEGO SANDRIN, solteiro, gestor, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves e RAQUEL VALDUGA MILANI, solteira, nutricionista, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Parcial de Bens.
Edital nº 19684: RODRIGO CHUQUEL FERREIRA, solteiro, 
industriário, natural de Esteio-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e JESSICA CARPES LAFUENTE, solteira, 
do lar, natural de São Borja-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Parcial de Bens.
Edital nº 19686: LUCIANO ANDRÉ SANTIN, divorciado, edu-
cador físico, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e do-
miciliado em Bento Gonçalves e JUCIMARA MOTA DA SILVA, 
solteira, professora, natural de Santarém-PA, residente e do-
miciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19687: RONALDO VALIATTI, solteiro, empresário, 
natural de Rio Grande-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e TAINAH MENEZES LEITE COSTA, solteira, 
professora, natural de Niterói-RJ, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Parcial de Bens.
Edital nº 19688: FRANCISCO MELO FABRICIO DA SILVA, di-
vorciado, militar federal, natural de Caxias do Sul-RS, residen-
te e domiciliado em Bento Gonçalves e PAMELA FERREIRA 
ALMEIDA, solteira, policial militar, natural de São Borja-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19689: GUSTAVO GHENO, solteiro, metalúrgico, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e DANIELA TREVISAN, solteira, secretária, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Universal de Bens.
Edital nº 19690: ALESSANDRO EMILIO LIMA LISBOA, divor-
ciado, administrador, natural de Belo Horizonte-MG, residente 
e domiciliado em Belo Horizonte e ROSA MARIA MARTINS, 
divorciada, empresária, natural de Iraí-RS, residente e domici-
liada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Co-
munhão Parcial de Bens.
Edital nº 19692: MAICON MATTEI, solteiro, moveleiro, natural 
de Garibaldi-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e CLARICE CARVALHO DE SOUZA, divorciada, auxiliar de 
saúde bucal, natural de Caibaté-RS, residente e domiciliada 
em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Parcial de Bens.
Edital nº 19693: MATHIAS DA ROSA DA ROSA, solteiro, 
moveleiro, natural de Santana do Livramento-RS, residente 
e domiciliado em Bento Gonçalves e PRISCILA GARCIA DA 
SILVA, divorciada, vendedora, natural de Montenegro-RS, re-
sidente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19694: OSMAR JOSE FERREIRA, solteiro, polidor, 
natural de Chapecó-SC, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e SILVANA RIBEIRO, solteira, auxiliar de limpeza, 
natural de Nonoai-RS, residente e domiciliada em Bento Gon-
çalves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de 
Bens.
Edital nº 19695: JUNIOR ALEXANDRE, solteiro, encanador, 
natural de Saint Louis du Sud, República do Haiti, residente 
e domiciliado em Bento Gonçalves e SAFIRA MARTINE, sol-
teira, estudante, natural de Saint Louis du Sud, República do 
Haiti, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19696: LUAN LIPE DOS SANTOS BARBOSA, sol-
teiro, comerciário, natural de Santiago-RS, residente e domi-
ciliado em Bento Gonçalves e JÉSSICA BEATRIZ DOS SAN-
TOS BUBLITZ, solteira, auxiliar de limpeza, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.

Bento Gonçalves, 15 de maio de 2018.
 

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

ves-RS, morador da Rua Noely 
C. de Rossi, Bento Gonçalves, 
Separado 

Christa Maria Mudrak, pro-
fessora aposentada, filha de 
Heinerich Knocke e Hildegard 
Knocke, nascida em 30/07/1936, 
falecida em 11/05/2018, natural 
da Alemanha, moradora da Rua 
25 de Setembro, Carlos Barbo-
sa, Viúva 

Anna Mion Ballottin, do 
lar, filha de Giacomo Mion e 
Dilecta Longhi Mion, nascida 
em 18/05/1929, falecida em 
11/05/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da 
Travessa Santo Antonio, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Teresa Pelizzari Bolson, 
funcionária pública municipal 
aposentada, filha de Natal Pe-
lizzari e Angela Perin Pelizzari, 
nascida em 14/07/1929, fale-
cida em 11/05/2018, natural 
de Veranópolis, RS, moradora 
da Avenida São Roque, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Dilva da Silveira, cozinhei-
ra aposentada, filha de Antonio 
Romualdo da Silveira e Malvi-
na Argenta da Silveira, nasci-
da em 01/06/1943, falecida em 
11/05/2018, natural de Vera-
nópolis, RS, moradora da Rua 
Livramento, Bento Gonçalves, 
Divorciada 

Integrando a 16ª Semana 
Nacional dos Museus, que acon-
tece até o dia 20 de maio, o Mu-
seu do Imigrante elaborou uma 
agenda de atividades em horários 
alternativos ao funcionamento da 
instituição, que contemplam uma 
exposição, oficina, e lançamento 
de um jornal.  Diante do cenário 
e o impacto que a internet trou-
xe à vida das pessoas, o tema des-
te ano, escolhido pelo Instituto 
Internacional de Museus (Icom), 
será “Museus hiperconectados: 
novas abordagens, novos públi-
cos”. A justificativa gira em torno 
dos locais precisarem buscar no-
vos meios de se conectar com an-
tigos e novos públicos. O objetivo 
da programação é criar um espaço 
de lazer para as pessoas que não 
conseguem participar das ativi-
dades da instituição oferecidas 
em seu horário de funcionamento 
cotidiano. 

 De acordo com a museólo-
ga, Deise Formolo, “a Semana 
dos Museus propicia um diálogo 
importante para as instituições 
museais no Brasil que criam ações 
em torno de uma mesma temáti-
ca. Esse ano o desafio está pautado 
na ênfase para o uso de diferentes 
formas de comunicação com o in-
tuito de alcançar diferentes públi-
cos. Nesse sentido, as atividades 
do Museu o Imigrante buscam 
fortalecer os laços com a comu-
nidade bento-gonçalvense, com a 
elaboração de uma exposição com 
curadoria colaborativa entre o 

Semana Nacional dos Museus terá 
exposição e oficinas gratuitas

Museu e os familiares de Oly Pa-
voni, bem como, o oferecimento 
de ações criadas em parceria com 
o Circolo Trentino di Bento Gon-
çalves”, destaca. 

Programação
Terça-feira (15)– 18h30 - 

Lançamento Jornal em Talian no 
Museu do Imigrante

Elaborado por Fernando Me-
negat Zanela em parceria com o 
Circolo Trentino di Bento Gon-
çalves, é um jornal em Talian com 
informações diversas sobre cultu-
ra e história.

Terça-feira (15) até o dia a 29 
de junho – Exposição “Oly Pavone: 
Memórias de Bento Gonçalves”

Vernissage – 15/05 - 19h, no 
Museu do Imigrante

A trajetória profissional do 
fotógrafo bento gonçalvense Oly 
Pavone contada através de obje-
tos e fotografias pessoais. Com 
uma parceria entre a família do 
fotógrafo e Museu do Imigrante, 
elaborou-se uma expografia que 
apresenta outros vieses sobre as 
visualidades de Bento Gonçalves.

De terça a sábado – manhã 
das 8h30 às 11h30. Tarde das 
13h30 às 17h30.

Visitação gratuita. Agenda-
mento de grupos com mais de 25 
pessoas pelo telefone (54) 3451-
1773 ou pelo e-mail museudoimi-
grante@bentogoncalves.rs.gov.br

Quarta-feira (16) – 19h às 
21h – Oficina de Canederli (nho-

que com sopa)
Prática culinária que remonta 

à tradição dos primeiros imigran-
tes italianos da região nordeste 
do Rio Grande do Sul. Inscrições 
e informações pelo telefone (54) 
3451-1773 ou por e-mail museu-
doimigrante@bentogoncalves.rs.
gov.br. Com vagas limitadas.

Quinta-feira (18) – Noite no 
Museu – 17h

Trata-se de um evento cujo 
objetivo é integrar o Museu na 
dinâmica de Bento Gonçalves, 
criando um espaço de promoção 
econômica autônoma e regional, 
bem como de valorização das me-
mórias da cidade, tendo como foco 
ampliação dos identitários entre 
os cidadãos e o Museu. 

Horário: 17h às 23h
Atividades: Feira no pátio do 

Museu com diversos expositores 
contando com venda de produto 
artesanais dos mais variados seg-
mentos; Atrações musicais; Gas-
tronomia típica; Food Trucks

Atividades gratuitas acontecem nesta 
semana
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Diversas são as faces do con-
ceito de bem-estar social – e a 
valorização da autoestima é um 
dos importantes instrumentos de 
promoção de qualidade de vida em 
sociedade. No mês de maio, duas 
ações especiais, realizadas pelos 
projetos da Parceiros Voluntários 
(ONG que, em Bento Gonçalves, é 

Ações da Parceiros Voluntários agregam qualidade de vida à comunidade
mantida pelo CIC-BG), mostram 
como pequenos gestos têm poder 
transformador.

A primeira delas ocorreu no 
dia 07 de maio, beneficiando me-
ninos de 13 a 17 anos atendidos 
pelo projeto Curumim, mantido 
pelo 6º BCom de Bento Gonçalves. 
A atividade contou com o corte de 

cabelo dos mais de 30 jovens parti-
cipantes. O barbeiro da Barbearia 
JB, Giovani Luis de Oliveira, foi o 
responsável pela execução da ação. 
“O projeto Curumim tenta reedu-
car os jovens perante a sociedade, 
oferecendo atividades que agre-
gam na vida deles. Eu me sinto 
feliz por fazer parte disso, pois são 
muitas histórias que conhecemos 
e nos comovem”, explica. O corte 
de cabelo é realizado mensalmen-
te. Os profissionais auxiliam sem 
qualquer custo para a entidade 
atendida. Participam jovens que 
estudam de manhã para a tarde 
realizarem diversas atividades e 
oficinais, como informática, in-
glês, modalidades esportivas e até 
mesmo um reforço escolar, quando 
necessário.

O Projeto Curumim foi fun-
dado em 1996, por iniciativa do 
6º Bcom, da Prefeitura de Bento 
Gonçalves, Associação Amigos da 
Criança, Comdica, Rotary e Con-

Flávio Rocha (PRB), pré-can-
didato a presidente do Brasil, tam-
bém conhecido por ser executivo da 
loja de departamentos Riachuelo, 
uma das maiores do país, partici-
pou da palestra-almoço promovi-
da no dia 11 de maio pelo Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços 
(CIC-BG). Com um eixo central 
da campanha, na qual defende a 
família, Rocha foi aplaudido pelo 
auditório. “Esta é uma eleição que 
se dará no terreno dos valores, 
precisamos apresentar uma reação 
indignada a esta tática sórdida de 
atacar nossos valores mais funda-
mentais, principalmente da família 
que está sendo atacada de todos os 
lados”, disse.

Defensor de ideias liberais, o 
executivo afirmou que existe hoje 
no Brasil um “xiitismo trabalhis-
ta”. Isso causou, segundo ele, uma 
visão ideologizada anticapitalista e 
antiempreendedora que contami-
nou todas as áreas da gestão pú-
blica e destruiu a competitividade 
brasileira. “Procura-se qualquer 
faísca para jogar um balde de ga-

Pré-candidato à presidência, Flavio Rocha palestra no CIC-BG e fala sobre eleições
solina para causar conflito, capital 
contra trabalho, rico contra pobre, 
nordeste contra sul e sudeste. É 
um conflito entre os que puxam a 
carruagem e uma pequena minoria 
da aristocracia tóxica que se apro-
priou do Estado em benefício pró-
prio”, comentou.

Ainda segundo Rocha, o Bra-
sil precisa de quatro reformas para 
voltar a ter competitividade e avan-
çar. Além da trabalhista, ele de-
fende também reformas tributária, 
previdenciária e estrutural, no sen-
tido de enxugar a máquina pública. 
“Vejo soluções não com o aumento 
de barreiras protecionistas, a nossa 
lógica não onerar as importações, é 
desonerar a produção local. E po-
demos fazer isso rapidamente com 
as quatro reformas”, argumentou.

O presidenciável também dis-
se que as empresas bem-sucedidas 
têm foco total no cliente, enquan-
to o Estado preocupa-se com seus 
privilégios e corporações. “Existe 
Estado demais onde não preci-
sa ter Estado, e Estado de menos 
onde ele é essencial e insubstituí-
vel”. Quanto à segurança pública, 
Rocha registrou que ela também 
está contaminada ideologicamen-
te, com a socialização da culpa e 
da vitimização do criminoso. Para 
ele, a esquerda defende bandido 
e a direita as corporações. “Real-
mente as instituições precisam ser 
prestigiadas de fato, mas quem está 
na total orfandade são as vítimas”, 
acrescentou.

Rocha enxerga nesta eleição 
uma chance para o Brasil mudar. 
Acredita que a mudança no finan-
ciamento das campanhas acabará 
com as contrapartidas que existiam 
em outras disputas. “Por uma fe-
licidade das circunstâncias eu vou 
poder financiar minha campanha. 
Descobri que isso inspira uma forte 
confiança na sociedade, porque o 
compromisso é com minhas ideias, 
independentemente de quem vier 
apoiar. Não terei nenhuma contra-
partida a devolver a quem quer que 
seja”.

Engajamento político
do empresariado é 
necessário
O presidente do CIC-BG, El-

ton Paulo Gialdi, convidou o públi-
co a refletir sobre o compromisso 
coletivo de sensibilizar o empre-
sariado acerca da importância do 
engajamento político em favor do 
desenvolvimento da sociedade. “A 
decisão de Flavio Rocha de voltar 
para a vida política partidária me-
rece ser enaltecida. Essa atitude 
revela uma postura na qual eu, par-
ticularmente, acredito e apoio. En-
tendo que o empresariado do Brasil 
deve se envolver muito mais na vida 
pública e política do país, indepen-
dentemente de qualquer convicção 
partidária. Talvez, somente tendo 
um empresário no posto máximo de 
nosso país consigamos ser melhor 
compreendidos e mais apoiados”.

Em tom de desabafo, Gialdi 
criticou algumas posturas públi-
cas que desestimulam o desenvol-
vimento econômico. “Os governos 
que se sucederam desde a época do 
Reinado somente aumentaram a 
voracidade por tributos, impostos 
que a população não percebe serem 
bem empregados em favor da so-
ciedade. Essa dinheirama somente 
paga a incompetência, a inoperân-

cia e a corrupção desta nação fan-
tástica chamada Brasil”, disse.

O empresário ponderou, ain-
da, que o exercício político é vi-
tal nas sociedades democráticas. 
“Precisamos tomar consciência 
que é nossa responsabilidade fazer 
com que o Brasil dê certo ou não, 
e a política é o instrumento para 
isso. Não podemos, portanto, ser-
mos omissos. É hora de assumir-
mos nosso papel ativo de agentes 
políticos e promovermos as trans-
formações que queremos ver. Nes-
se ano tão importante no cenário 
político nacional, com eleições 
que definirão nossos governantes 
pelos próximos quatro anos, va-
mos exercer nosso papel político. 
Vamos participar do processo de 
construção da nação, ocupar com 
responsabilidade nosso espaço no 
cenário político. Devemos cons-
truir uma ponte entre a iniciativa 
privada e os poderes públicos do 
nosso país. Somente assim conse-
guiremos erguer um Brasil mais 
justo, mais equilibrado, com con-
dições mais adequadas de cresci-
mento”, refletiu.

CIC promove 
palestra-almoço com 
senadora Ana 
Amélia Lemos
 O CIC-BG promoverá ainda 

na sexta-feira (18), uma pales-
tra-almoço com a senadora Ana 
Amélia Lemos. A parlamentar 
abordará temas nacionais como 
Lava-Jato, segunda instância e 
foro privilegiado. A senadora 
mostrará seu posicionamento em 
defesa da investigação da Polícia 
Federal acerca da lavagem de di-
nheiro no país e também por que 
é favorável ao encarceramento em 
processos em segunda instância e 
ao fim do foro privilegiado. A pa-
lestra também passará pela pres-
tação de contas de seu mandato, 
além de algumas leis, projetos e 
relatorias de sua autoria.

Ana Amélia elegeu-se sena-

dora em 2010. Na Casa, presidiu a 
Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária e foi vice-presidente 
da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte e integrou a Comissão 
Especial do Impeachment. É au-
tora de pelo menos seis leis já em 
vigor nas áreas da saúde, agricul-
tura e economia, além de outros 90 
projetos que tramitam no Senado 
ou na Câmara. As leis e relatorias 
voltadas aos pacientes com câncer 
renderam, em 2017, o prêmio Oc-
távio Frias de Oliveira, do Instituto 
do Câncer de SP/Folha de S. Pau-
lo. A senadora gaúcha também foi 
condecorada pelo Conselho Nacio-
nal do Ministério Público e home-
nageada pela Polícia Federal por 
sua atuação em defesa do combate 
à corrupção.

Serviço
O que: palestra com a senadora 

Ana Amélia Lemos
Tema: O atual momento da po-

lítica brasileira
Quando: dia 18 de maio, às 

11h45min
Onde: Centro Empresarial de 

Bento Gonçalves/CIC-BG
Quanto: R$ 75 (associado) e 

R$ 105 (não associado)
Informações e adesões: (54) 

2105.1999

Próxima palestrante do CIC-BG será Ana 
Amélia Lemos
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selho Tutelar. Tem o compromisso 
de receber adolescentes em situ-
ação de risco social por indicação 
do Conselho Tutelar, oferecendo 
atividades que estimulem seu cres-
cimento na sociedade. O 6º BCom 
fica localizado no bairro São Ro-
que. Mais informações podem ser 
obtidas pelo fone (54) 3452-1633.

Dia de beleza é 
oferecido às mães 
de alunos do Ceacri 
Toquinha da Amizade
O propósito dos Centros 

de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente (Ceacris) de Bento 
Gonçalves é assegurar o desen-
volvimento e proteção integral 
daqueles em situação de vulnera-
bilidade social. Esse compromisso 
com a qualidade dessas famílias 
envolveu, também, uma ação espe-
cial no Ceacri Toquinha da Ami-

zade, no bairro Conceição: um dia 
de beleza para as mães ou respon-
sáveis dos jovens atendidos pelo 
centro.

A iniciativa foi em alusão ao 
Dia das Mães e teve como apoiador 
a Parceiros Voluntários do municí-
pio, por meio do programa Volun-
tário Pessoa Jurídica. “A proposta 
é sempre oferecer serviços dife-
renciados aos alunos. Atendendo 
as mães ou responsáveis por eles, 
beneficiamos os jovens também, 
pois todos se sentem incluídos nas 
ações e isso se torna muito gratifi-
cante para nós”, relata a coordena-
dora do Ceacri Toquinha da Ami-
zade, Sílvia de Vargas Weirich.

A responsável por promover 
o dia de beleza foi a cabeleireira 
Iva Vivan, do salão Iva Espaço da 
Beleza. “A possibilidade de ajudar 
os outros nos oferece também uma 
forma de agradecer por tudo o que 
conquistamos”, comenta.

Pré-candidato à presidência e executivo 
da Riachuelo, Flavio Rocha

Elton Gialdi ressaltou a importância do 
empresariado no envolvimento com a 
política

Dia de beleza é oferecido às mães de alunos do Ceacri Toquinha da Amizade
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A Secretaria Estadual de 
Educação (Seduc) disponibilizou 
uma plataforma digital para rece-
ber sugestões de educadores que 
queiram participar da consulta 
pública para a formatação do Novo 
Referencial Curricular Gaúcho 
(http://curriculo.educacao.rs.gov.
br/). Após se cadastrarem no site, 
os educadores das redes estadual 
e municipal e de escolas privadas 
poderão oferecer sugestões de 
assuntos a serem trabalhados no 
novo currículo, a ser implementa-

do a partir de 2019.
A iniciativa tem o objetivo de 

criar uma base comum curricular 
integrada, trabalhando temáticas 
regionais como história, cultura e 
diversidade étnico-racial, de for-
ma complementar à Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC). 
A etapa seguinte será realizada 
em junho, quando ocorrerão au-
diências públicas sobre o tema, 
com a participação de toda a co-
munidade escolar do Rio Grande 
do Sul.

Consulta pública discute novo 
currículo de ensino gaúcho

Os candidatos ao Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
que precisarem de atendimento 
especializado têm de fazer o pedi-
do no ato da inscrição e compro-
var posteriormente a necessidade. 
Desde a última semana quando foi 
aberto o prazo, foram feitas mais 
de 3 milhões de inscrições. O pra-
zo se encerrará aberto às 23h59 
do dia 18 deste mês (horário de 
Brasília).

Os inscritos que apresenta-
rem, como por exemplo, baixa 
visão, deficiência auditiva ou in-
telectual (mental), déficit de aten-
ção, discalculia, dislexia, surdez 
e surdocegueira têm direito ao 
atendimento especializado.

Entres os recursos que po-
dem ser disponibilizados para es-
ses candidatos incluem-se prova 
em braile, tradutor-intérprete de 
língua brasileira de sinais (libras), 
videoprova em libras (vídeo com 
a tradução de itens), prova com 
letra ampliada, óculos especiais, 
lupa, telelupa, luminária e tábuas 

Pedido de atendimento especial do Enem deve 
ser feito na inscrição

Os inscritos que apresentarem, como por exemplo, baixa visão, deficiência auditiva ou 
intelectual (mental), déficit de atenção, discalculia, dislexia, surdez e surdocegueira têm 
direito ao atendimento especializado

de apoio. O material será vistoria-
do pelo aplicador.

De acordo com o Ministério da 
Educação (MEC), para ter o direi-
to reconhecido, é preciso apresen-
tar: documento legível que com-
prove a necessiidade, contendo o 
nome completo do participante; 
diagnóstico com a descrição da 
condição que motivou a solicitação 
e o código correspondente à Clas-
sificação Internacional de Doença 
(CID 10); assinatura e identifica-
ção do profissional competente, 
com respectivo registro no Conse-
lho Regional de Medicina (CRM), 
registro do Ministério da Saúde 
(RMS) ou registro de órgão com-
petente.

O documento deve estar no 
formato PDF, PNG ou JPG e ter 
até 2MB. Quem pediu atendimen-
to especializado em edições an-
teriores e teve o pedido aprovado 
não precisa enviar outro laudo se a 
solicitação atual for para o mesmo 
atendimento.

O participante com trans-

torno global do desenvolvimento 
(dislexia, discalculia e déficit de 
atenção) poderá apresentar decla-
ração ou parecer, com seu nome 
completo, emitida e assinada por 
entidade ou profissional habilita-
do, na área da saúde ou similar, 
com a descrição do transtorno, 
a identificação da entidade e do 
profissional declarante, informou 
o MEC.

Gestantes, idosos, lactantes, 
estudante em classe hospitalar, ou 
outra situação específica, poderão 
requerer atendimento específico, 
que inclui prestar o exame em sala 
de fácil acesso, mesa e cadeira sem 
braços, apoio para perna e pés etc.

No caso, do participante em 
situação de classe hospitalar, cujo 
processo formal de escolarização 
ocorre no interior de instituição 
hospitalar ou afim, deve apre-
sentar, durante a inscrição, de-
claração do hospital, informando 
a disponibilidade de instalações 
adequadas para a aplicação do 
exame.

Qualquer tipo de alteração 
está restrita a esse período, que 
termina em 18 de maio. Apenas 
para o uso do nome social, o pedi-
do pode ser feito em prazo poste-
rior: entre os dias 28 de maio e 3 
de junho, acrescentou o MEC.

Os candidatos que tiverem as 
solicitações de atendimento espe-
cializado e específico reprovadas 
serão comunicados por e-mail ou 
pelo celular cadastrados durante 
a inscrição e terão prazo de cinco 
dias úteis para enviar novo docu-
mento pela Página do Participan-
te. Caso o segundo documento 
enviado não esteja de acordo com 
as regras do edital, o participante 
não receberá o atendimento soli-
citado e ficará sem direito aos re-
cursos e auxílios de acessibilidade.

O prazo para renovação do 
contrato do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) do pri-
meiro semestre deste ano foi adia-
do mais uma vez e se encerra no 
dia 25 de maio. O prazo final para 
a renovação seria no último dia 
10. A nova data foi definida em 
portaria publicada na edição de 
hoje do Diário Oficial da União.

Os contratos do Fies preci-
sam ser aditados todo semestre. O 
pedido é feito inicialmente pelas 
instituições de ensino e depois as 
informações devem ser validadas 
pelos estudantes pela internet no 
Sistema Informatizado do Fun-
do de Financiamento Estudantil 
(SisFies). Neste semestre, cerca 
de 1,1 milhão de contratos devem 
ser renovados.

No caso das renovações que 
tenham alguma alteração nas 
cláusulas do contrato, o estudante 
precisa levar a nova documenta-
ção ao agente financeiro - Banco 
do Brasil ou Caixa Econômica Fe-

O Fies concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com 
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação Prazo de reno-
vação do Fies é adiado para 25 de maio

Prazo de renovação do Fies é 
adiado para 25 de maio

deral - para concluir a renovação. 
Já nos aditamentos simplificados, 
a renovação é formalizada a partir 
da validação do estudante no sis-
tema.

Inicialmente, os estudan-
tes tinham até o dia 30 de abril 
para fazer a renovação, o prazo 
foi prorrogado até hoje e agora 
estendido mais uma vez até o dia 
25 de maio pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), do Ministério da Educa-
ção.

O Fies concede financiamento 
a estudantes em cursos superiores 
não gratuitos, com avaliação po-
sitiva nos processos conduzidos 
pelo Ministério da Educação. Os 
estudantes que ingressaram no 
programa a partir de 2018 ade-
riram ao Novo Fies que divide o 
programa em diferentes modali-
dades, possibilitando juros zero e 
uma escala de financiamentos que 
varia conforme a renda familiar 
do candidato.

Na última semana, cerca de 
50 alunos da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental (EMEF) 
Professor Noely Clemente de 
Rossi participaram de um bate 
papo sobre violência, com a Polí-
cia Civil do Rio Grande do Sul. O 

Cerca de 50 alunos participaram de bate papo sobre bullying, violência, o ato infracional e seus desdobramentos

Escola Noely Clemente de Rossi participa de 
encontro sobre violência e drogas

encontro teve por objetivo debater 
e prevenir diversas situações de 
violência e todas as conseqüências 
advindas do tráfico e consumo de 
drogas, bem como a importância 
e o papel do policial na sociedade. 
Na ocasião, a delegada Deise Sal-

ton Brancher, a comissária Gládis 
Dall’Asta Cainelli e a escrivã In-
diane Foletto, que ministraram a 
conversa, também abordaram as-
suntos como bullying, violência, 
o ato infracional e seus desdobra-
mentos.
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Professores podem opinar na formatação do currículo que será implementado em 2019
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A agência Sine de Bento 
Gonçalves está com 60 vagas de 
empregos abertas nesta semana. 
São elas: Abatedor de aves (1); 
Agente de inspeção- qualidade 
(5); Ajudante de pintor (1); Ar-
mador de ferros (1); Assistente 
administrativo (1); Atendente de 
balcão (1); Auxiliar de encanador 
(1); Auxiliar de limpeza (1); Au-
xiliar de linha de produção (1); 
Auxiliar de manutenção de edi-
fícios (1); Auxiliar de mecânico 
de autos (2); Açougueiro (1); Bio-
médico (1); Camareira de hotel 
(1); Carpinteiro (2); Consultor de 
vendas (1); Desenhista mecâni-
co (1); Eletricista (1); Eletricista 

Sine oferta 59 novas vagas de emprego

Há vaga para encanador e auxiliar de encanador

de instalações (1); Eletricista de 
instalações de veículos automo-
tores (2); Empregado  doméstico  
nos serviços gerais (1); Encana-
dor (1); Estofador de móveis (1); 
Farmacêutico (1); Gerente de 
loja e supermercado (1); Inspetor 
de qualidade (1); Instalador de 
equipamentos de áudio (1); Insta-
lador hidráulico (1); Jateador de 
materiais abrasivos (1); Mecânico 
de manutenção de máquinas, em 
geral (2); Mecânico de manuten-
ção de ônibus (1); Montador de 
pneus (1); Montador soldador 
(1); Operador de máquina borda-
triz (1); Operador de máquina de 
usinagem madeira, em geral (1); 

Preço médio do diesel tam-
bém subiu na semana passada, 
para R$ 3,551, enquanto que o do 
etanol recuou pela 5ª semana se-
guida.

 O preço médio da gasolina 
nos postos do país voltou a subir 
na semana passada, atingindo 
novas máximas no ano, segundo 
pesquisa da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). Alguns postos de 
Bento Gonçalves chegam a cobrar 
R$ 4,45 o litro da gasolina, supe-
rando valores  de outras cidades 
gaúchas. 

O preço médio do litro de ga-
solina para os consumidores ficou 
em R$ 4,257, ante R$ 4,225 na 
semana anterior, o que correspon-
de a uma alta de 0,76%. Na última 
pesquisa, havia recuado 0,02%.

Com o novo aumento, a gaso-
lina acumula alta de 3,85% desde 
o início do ano, e avança 21,28% 
desde que a Petrobras iniciou sua 
nova política de preços, em julho 
do ano passado.

Já o litro do diesel passou de 
R$ 3,495 para R$ 3,551 na sema-
na encerrada no dia 12 de maio, 
um aumento de 1,6% na semana. 
No ano, a alta acumulada é de 
6,76%.

Por outro lado, o etanol caiu 
pela 5ª semana seguida, de R$ 
2,853 para R$ 2,802, um recuo de 
1,79%. No ano, a queda acumula-

Desde o ano passado as cotações de gasolina e diesel praticadas pela Petrobras acumula 
alta de cerca de 40%

Preço médio da gasolina volta a subir e já passa 
dos R$ 4,40, em Bento

da chega a 3,78%.

Alta do petróleo
A alta da gasolina acompanha 

os reajustes feitos pela Petrobras 
em meio à escalada dos preços in-
ternacionais do petróleo. Nos úl-
timos dias, os preços do petróleo 
passaram a avançar com força após 
o presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciar a saída 
do país de um acordo nuclear com 
Irã e ameaçar sanções sobre a na-
ção asiática, um grande produtor 
e exportador da commodity.

A Petrobras anunciou na úl-
tima semana reajuste de 2,23% no 
preço da gasolina nas refinarias. 
Com o aumento, o derivado do pe-
tróleo passará a ser comercializa-

do por R$ 1,9330 por litro.
O reajuste faz parte da polí-

tica de preços da empresa, que 
muda os valores quase diariamen-
te com o objetivo de acompanhar 
as cotações internacionais. O re-
passe ou não para o consumidor 
final depende dos postos.

A política de reajustes da Pe-
trobras visa seguir as oscilações 
do mercado internacional, entre 
outros fatores, além de manter sua 
competitividade e uma melhor po-
sição no mercado de combustíveis, 
evitando que as suas cotações fi-
quem abaixo da paridade externa.

Desde julho, as cotações de 
gasolina e diesel praticadas pela 
Petrobras acumulam altas de cer-
ca de 40%, segundo a Reuters.

Na última semana, foi ho-
mologada a empresa vencedora 
da licitação para realização do 
concurso público da prefeitura 
de Bento Gonçalves. A empresa 
Fundação La Salle foi a vencedo-
ra do processo licitatório e será a 
responsável por elaborar e aplicar 
as provas do concurso. De acordo 
com o documento, o edital deverá 
ser publicado em até 60 dias. Se-
rão disponibilizadas cerca de 206 
vagas, mais cadastro reserva para 
76 cargos. Entre eles estão Guar-
da Civil, áreas da saúde e educa-
ção e quadro geral de servidores. 

Concurso público da prefeitura abrirá 
mais de 200 vagas

As vagas serão para guarda civil, áreas da saúde, educação e quadro geral de servidores

A prova contará com 20 questões 
específicas de cada área, 20 de lín-
gua portuguesa, 10 de legislação 
e 10 de raciocínio lógico. A esti-
mativa é que o concurso conte com 
3,5 mil a 5 mil inscritos.

Guarda Civil
O projeto para a criação da 

Guarda Civil foi aprovado na ses-
são da Câmara de Vereadores do 
dia 7 de maio. O próximo passo é 
a publicação do edital para aber-
tura de concurso público, que de-
verá ter 20 vagas destinadas ao 
efetivo. 

Operador de telemarketing ativo 
(2); Pedreiro (2); Pintor de es-
truturas metálicas (1); Prensista 
(operador de prensa) (1); Solda-
dor (3); Tecnólogo em edificações 
(1); Torneiro mecânico (1); Téc-
nico em saúde bucal (1); Técnico 
em segurança do trabalho (1); 
Técnico mecânico (equipamen-
tos médicos e odontológicos) (1); 
Vendedor interno (1); Vendedor 
pracista (1).

Os interessados devem com-
parecer na agência, na Rua Ma-
rechal Floriano, 142, a partir das 
8h. Mais informações através dos 
telefones (54) 3451-5822 / 3452-
4824.

A Fundação Araucária informa que não reali-
zou o pagamento de salário de seus empregados 
e demais verbas em razão de grande dificuldade 
financeira gerada por atos do Município de Ben-
to Gonçalves desde o ano de 2012.

Inclusive, informa que permaneceu prestan-
do o serviço sem o adequado reajuste de valo-
res, previsão contratual, desde o ano de 2015, 
situação que está pendente de análise judicial – 
demanda ajuizada ainda no final do ano de 2016, 
da qual a Fundação Araucária estima ter a rece-
ber mais de cinco milhões de reais.

Com relação ao pagamento dos serviços pres-
tados no mês de abril do corrente ano o Municí-
pio informou o ajuizamento de demanda consig-
natória na Vara do Trabalho de Bento Gonçalves 
mas até o momento não comprovou o depósito 
dos valores, o que é necessário para que o Juízo 
Trabalhista promova a análise do pleito Munici-
pal.

A Entidade garante que vem realizando todos 
os atos necessários à liberação dos valores e o 
pagamento das verbas a seus empregados, no 
entanto depende em muito de atos do Município, 
que busca apenas sua promoção e não a solução 
da questão de forma mais adequada e eficaz.

Atenciosamente,
Fundação Araucária

NOTA DE ESCLARECIMENTO
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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 

Pesquisadores da Faculdade 
de Medicina da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG) es-
tão recrutando participantes para 
um estudo que pretende comparar 
dois medicamentos considerados 
equivalentes para a Profilaxia Pré-
-Exposição ao HIV (PrEP), um 
que atualmente precisa ser impor-
tado e outro já produzido no Bra-
sil. Poderão se voluntariar quem se 
enquadre nos grupos considerados 
chave: homens que fazem sexo com 
outros homens e pessoas trans com 
pelo menos 18 anos.

Os interessados devem buscar 
o Centro de Referência em Do-
enças Infecciosas e Parasitárias 
Orestes Diniz, no centro de Belo 
Horizonte. Haverá uma triagem 
e serão selecionadas ao final 200 
pessoas. Metade delas fará uso de 
um dos medicamentos e a outra 
metade do outro. Os participantes 
não saberão qual a versão estarão 
tomando. O acompanhamento se 
dará ao longo de 12 meses.

A PrEP é uma pílula antirre-

A calvície afeta cerca de me-
tade dos homens até os 50 anos 
de idade, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), e é um 
problema que até hoje não tinha 
uma solução médica definitiva. No 
entanto, pesquisadores descobri-
ram uma potencial cura para ela 
usando um remédio originalmente 
criado para tratar a osteoporose.

Durante testes de laboratório, 
os cientistas identificaram que a 
droga teve um efeito forte sobre os 
folículos pilosos, estimulando-os a 

Doença autoimune que atinge 
200 mil brasileiros e tem difícil 
diagnóstico, o lúpus caracteriza-
-se por processo inflamatório que 
pode cometer vários órgãos, como 
a pele, articulações, rins, pulmões 
e o coração.

 O lúpus não é contagioso e 
acomete jovens de 20 a 40 anos, 
na maioria mulheres. Sua origem 
ainda não é totalmente conhecida, 
mas já se sabe que está relaciona-
da a fatores genéticos, hormonais 
e ambientais.

O termo autoimune descreve 
uma doença que ocorre quando o 
próprio organismo ataca e destrói, 
por engano, tecidos saudáveis do 
corpo. Os sintomas podem apare-
cer e desaparecer, mas são contro-
lados com tratamento adequado.

Famosas também estão entre 
as pessoas que convivem com a 
doença. Selena Gomez chegou a 
cancelar uma turnê em 2013 por 
conta do tratamento. Lady Gaga 
foi diagnosticada precocemente, 
mas não apresentou sintomas.

No Brasil, Astrid Fontenele 
informou aos fãs no Twitter ser 
portadora da doença, que ataca-
va seus rins. Ela toma mais de 45 
comprimidos para controlar os 
sintomas da doença.

Os tipos de lúpus 
e os sintomas
- Cutâneo: manifesta-se ape-

Pesquisa vai comparar efeitos de medicamentos para HIV
troviral que forma uma barreira 
química e impede a infecção por 
HIV. Seu uso deve ocorrer dia-
riamente e depende de prescrição 
e acompanhamento médico. Se 
tomado corretamente conforme 
as orientações, sua proteção pode 
alcançar percentual próximo a 
100%. Especialistas recomendam  
que o método deve ser combinado 
com outras medidas, incluindo o 
uso de preservativos, que protege 
contra as demais doenças sexual-
mente transmissíveis (DSTs).

Brasil
O Brasil foi pioneiro na Amé-

rica Latina ao adotá-lo como po-
lítica de saúde. O Sistema Único 
de Saúde (SUS) distribui desde o 
fim do ano passado o medicamento 
para grupos específicos considera-
dos chave no combate à Aids. Entre 
eles, estão homens que fazem sexo 
com homens, gays, pessoas trans, 
profissionais do sexo e casais em 
que um membro é soropositivo e o 

Cura para calvície pode estar próxima, mostra novo estudo
Pesquisadores identificam características em remédio usado para a osteoporose que podem comba-
ter a queda de cabelo, problema que afeta cerca de metade dos homens até os 50 anos de idade, 
segundo a OMS

Pesquisadores descobriram uma potencial 
cura usando remédio originalmente criado 
para tratar osteoporose

crescer. Ela contém um componen-
te que tem como alvo uma proteína 
que atua como um freio no cres-
cimento do cabelo e seria uma das 
responsáveis pela calvície.

O líder do projeto, Nathan 
Hawkshaw, disse à BBC que um 
teste clínico seria necessário para 
avaliar se o tratamento seria real-
mente efetivo e seguro para as pes-
soas.

Atualmente, apenas dois re-
médios estão disponíveis no mer-
cado para tratar calvície (alopécia 
androgenética): o minixidil (para 
homens e mulheres) e a finasterida 
(só para homens). Os dois têm efei-
tos colaterais e não são plenamen-
te eficientes sempre, então, mui-
tas vezes os pacientes optam pela 
cirurgia de transplante de cabelo 
para lidar com o problema.

A pesquisa, publicada na revis-
ta médica “PLOS Biology”, foi fei-
ta em laboratório com amostras de 
folículos do couro cabeludo de mais 
de 40 pacientes homens que passa-
ram por transplante de cabelo.

Os pesquisadores, da Universi-
dade de Manchester, primeiro ade-
riram a uma antiga droga imunos-
supressora, a ciclosporina A, usada 
desde a década de 1980 para impe-
dir a rejeição de órgãos transplan-
tados e para reduzir os sintomas de 
doença autoimune.

Os cientistas descobriram, en-
tão, que essa droga reduziu a ati-
vidade de uma proteína chamada 
SFRP1, que é uma importante re-
guladora de crescimento que afeta 
muitos tecidos, incluindo os folícu-
los pilosos.

Mas por conta dos efeitos co-
laterais, a CsA não era adequada 
para o tratamento de calvície.

A equipe começou a analisar, 
então, outros agentes que tinham 
como alvo a SFRP1 e descobriram 
que a WAY-216606 era ainda me-
lhor para inibir a ação da proteína.

Hawkshaw afirmou que o tra-
tamento pode “fazer a diferença de 
verdade para pessoas que sofrem 
com a queda de cabelo”.

Causas
A queda de cabelo é um pro-

blema de rotina e geralmente não 
é um motivo para gerar preocupa-
ções. Mas alguns tipos desse pro-
blema são temporários e podem ser 
sintomas de outros problemas de 
saúde.

É recomendado procurar um 
médico quado ocorrer queda de ca-
belo repentina, quando aparecem 
no couro cabeludo ‘buracos’ sem 
cabelo, quando caem “chumaços” 
de cabelo ou quando há inchaço ou 
queimação na cabeça. 

outro não é.
A marca mais difundida no 

mercado internacional é o medica-
mento Truvada, da empresa nor-
te-americana Gilead. Trata-se de 
uma associação dos fármacos Em-
tricitabina e Tenofovir distribuída 
pelo SUS. Embora essa combina-
ção ainda não seja produzida no 
Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), vinculada ao Ministério 
da Saúde, anunciou recentemente 
um acordo  visando sua fabricação.

Por outro lado, alguns labo-
ratórios nacionais produzem um 
medicamento que já foi apontado 
como equivalente pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS). Tra-
ta-se da associação entre Lamivu-
dina e Tenofovir. No Brasil, porém, 
a combinação desses dois fármacos 
não é usada para a PrEP, o que po-
derá ocorrer com o aprofundamen-
to dos estudos. Por outro lado, ela 
é geralmente prescrita para mães 
grávidas soropositivas, pois atua 
para impedir a transmissão do ví-

rus ao bebê. Também é indicado no 
tratamento da Aids para pacientes 
em geral e ainda como Profilaxia 
Pós-Exposição ao HIV (PEP), que 
consiste no uso da medicação em 
até 72 horas após situação em que 
exista risco de infecção.

“Existem trabalhos interna-
cionais que mostram que o Te-
nefovir sozinho funciona tão bem 
quanto associado à Emtricitabina 
ou à Lamivudina”, conta infecto-
logista e professor da UFMG, Dir-
ceu Grego, coordenador do estudo. 
Ele explica, porém, que a pesquisa 
da UFMG se classifica como estu-
do clínico de fase 2, que avaliará a 
segurança e aceitabilidade da me-
dicação. A eficácia é analisada com 
mais detalhamento na fase 3, que 
envolve um número maior de pes-
soas, embora algumas sinalizações 
já possam ser observadas na fase 2.

A pesquisa da UFMG con-
ta o financiamento do Ministério 
da Saúde e poderá dar segurança 
para que o governo brasileiro, no 

futuro, opte por usar como PrEP o 
medicamento baseado na associa-
ção entre Lamivudina e Tenefovir, 
que já conta com versões nacionais. 
Mesmo que o custo das duas pílulas 
seja semelhante, já que a indústria 
estrangeira tem condições de bai-
xar o preço e enfrentar a concor-
rência nacional, Dirceu Greco con-
sidera que há algumas vantagens 
quando se compra o medicamento 
do país.

“A indústria brasileira paga 
impostos no Brasil, gera emprego 
e renda, os trabalhadores que são 
pagos moram no país. Então exis-
te esse argumento. Talvez não se 
economize tanto no custo do me-
dicamento, mas ao estimular a in-
dústria nacional há vários efeitos 
secundários na economia nacional. 
Mas pode acontecer da indústria 
internacional baixar significativa-
mente o preço. Aí não tem jeito. 
Provavelmente, o governo vai com-
prar lá fora”, avalia o infectologis-
ta.

As causas e sintomas do Lúpus

A doença pode se manifestar com man-
chas vermelhas na pele

nas com manchas na pele (ge-
ralmente avermelhadas) prin-
cipalmente nas áreas que ficam 
expostas à luz solar, como rosto, 
colo e braços;

- Sistêmico: nessa condição, 
um ou mais órgãos internos são 
acometidos e é comum dores nas 
articulações.

Embora não tenha cura, o 
diagnóstico precoce do lúpus é 
importante para melhor controle 
do quadro inflamatório, por isso, é 
importante ficar atento aos prin-
cipais sintomas: pressão alta, in-
chaço, fraqueza muscular, queda 
de cabelo, erupções cutâneas, dor 
nas articulações, fadiga, cansaço 
extremo e febre.

Nem todas as pessoas com lú-
pus apresentam os mesmos sinto-
mas. Em todos os casos, é indicado 
buscar por um reumatologista.
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Um grupo de médicos apostou 
num círculo virtuoso ao criar, em 
agosto de 2017, o programa Jun-
tos Contra o Melanoma. Trata-se 
do câncer de pele mais agressivo 
e perigoso: somente no Brasil, há 
mais de cinco mil novos casos e 
1.500 óbitos todo ano. Através de 
cartilhas e workshops, o objetivo 
do Grupo Brasileiro de Melanoma, 
que reúne 2 mil médicos, é cons-
cientizar a população e promover 
ações para nichos profissionais 
que podem exercer um papel im-
portante na detecção precoce da 
doença. 

Cabeleireiros, podólogos e ta-
tuadores observam áreas de difícil 
visualização da pele dos clientes 
e, devidamente treinados, podem 
sugerir uma visita ao especialista 
– é bom lembrar que o melanoma 
tem mais de 90% de chances de 
cura quando descoberto e tratado 
em suas fases iniciais. O próximo 
workshop será no dia 28, em São 
Paulo, para podólogos, mas já está 
com as inscrições encerradas; em 
junho, no dia 25, haverá treina-
mento para tatuadores. A ideia é 
tão boa que deveria ser replicada 
no país todo.

O melanoma é um tumor que 
tem origem dos melanócitos, as 
células que produzem melanina. 
Representa apenas 5% dos casos 
de câncer de pele, mas tem uma 
grande capacidade de produzir 
metástases e se espalhar para ou-
tros órgãos, como fígado, pulmões 
e o cérebro. Quase sempre surge 
como uma lesão cutânea enegreci-
da, ou com uma parte enegrecida 
e outra de várias cores. A maior 
parte ocorre nas costas, cabeça, 
pescoço e couro cabeludo. Os no 

Homens idosos, calvos e com a pele danificada pelo sol devem redobrar a atenção com lesões no 
couro cabeludo

Melanoma tem mais de 90% de chances de cura 
quando tratado em suas fases iniciais

O melanoma representa apenas 5% dos 
casos de câncer de pele

couro cabeludo são os que costu-
mam ter pior prognóstico, mas 
há também os que surgem nas 
unhas, pés e palma das mãos e 
nem sempre são percebidos. É aí 
que os profissionais dos salões po-
dem ajudar depois do treinamento 
adequado para reconhecer lesões. 
Ainda sobre o melanoma no couro 
cabeludo: ele representa apenas 
6% do total de diagnósticos, mas 
responde por 10% das mortes. 
Pode acometer qualquer pessoa, 
mas é mais frequente em homens 
idosos, calvos e com a pele dani-
ficada pelo sol. Os cabelos, apesar 
de dificultarem o diagnóstico, ofe-
recem uma importante barreira 
física contra os raios ultravioleta, 
ao passo que a calvície facilita sua 
ocorrência. 

Podólogos também podem 
desempenhar um papel relevan-
te. O melanoma acral lentiginoso 
é o mais comum nas palmas das 
mãos, plantas dos pés e na região 
das unhas. De acordo com Grupo 
Brasileiro de Melanoma, é mais 
frequente entre os 60 e 70 anos 
de idade, com ligeira predominân-
cia no sexo feminino. Raro entre 
pessoas de pele branca, é o subtipo 
mais comum em afrodescenden-
tes, asiáticos e hispânicos. Encon-
trar uma mancha irregular escura 
(preta, marrom ou azulada), que 
aumenta de tamanho, sangra ou 
coça, é um sinal de alerta. Nas 
unhas, o melanoma aparece como 
manchas pretas estriadas, bem di-
ferentes das manchas de “sangue 
pisado”, por trauma.

Os principais fatores de risco 
para o desenvolvimento do me-
lanoma são casos na família ou 
quando a própria pessoa já teve 
câncer de pele; presença de mais 
de 50 nevos (pintas ou sinais co-
muns) ou de nevos atípicos, que 
são as pintas com pigmentação 
muito irregular; exposição exces-
siva ao sol e episódios de queima-
dura solar; ter pele clara, olhos 
azuis, cabelos claros ou ruivos. 
Maio é o mês de combate ao me-
lanoma e uma oportunidade para 
fazer um autoexame de toda a 
superfície do corpo. A busca de 
sinais suspeitos deve obedecer à 
Regra do ABCDE, que descreve 
as características do melanoma 
inicial:

Assimetria: a forma de uma 
metade do sinal não corresponde 
à outra metade.

Bordas irregulares: as bor-
das podem ser entalhadas, mal 
definidas ou mal delimitadas. O 
pigmento pode se espalhar para a 
pele ao redor.

Cor desigual: tons de preto e 
marrom podem estar presentes. 
Áreas de branco, cinza, vermelho, 
rosado ou azul também podem ser 
vistas.

Diâmetro: há uma mudança 
no tamanho, geralmente um au-
mento. Os melanomas podem ser 
pequenos, mas a maioria tem mais 
de 6 mm de diâmetro.

Evolução: geralmente o sinal 
apresenta modificações de cor, ta-
manho, forma e espessura ao lon-
go do tempo.

Tenho me manifestado bastante contra a ditadura de corpos 
sarados , contra a banalização do corpo feminino e a busca in-
terminável das mulheres em relação ao emagrecimento . Sou 
contra os absurdos , as imposições midiáticas e sociais des-
cabidas e irresponsáveis mas não me entendam errado , não 
sou contra querer emagrecer e levar uma vida mais saudável .  
Não é errado querer emagrecer , não é não . Mas isso não 
pode causar sofrimento , dor e nem se tornar uma obsessão .  
As pessoas têm sim o direito de quererem perder peso , ga-
nhar massa muscular , mudar isso ou aquilo em seu estilo de 
vida . O importante é entender o contexto em tudo se insere . 
Respeitar os próprios limites , levar em consideração o his-
tórico familiar , a  genética , as lutas e as limitações psicoló-
gicas também e sobretudo os reias objetivos desse desejo .  
Infelizmente a aceitação do próprio corpo se confunde muito 
com acomodação , relaxamento e não é e nesse mesmo sentido 
o contrário também é verdadeiro pois alguém pode sim querer 
emagrecer e isso não ser neurose e nem transtorno alimentar 
nenhum . Os consensos são burros nunca se esqueçam disso .  
Essa é a chave de tudo . Não generalizar atitudes e pessoas e en-
tender profundamente o que se passa na vida de cada um . E isso 
não é possível através de redes sócias , blogs ou dicas de amigos 
. Isso requer olhar profissional é um acompanhamento cuidadoso .  
O emagrecimento será uma consequências de mudanças e ati-
tudes perante a vida . E isso tudo sem que esteja associado ao 
sofrimento.

Aline Rodrigues 
Educadora Física
Especialista e Atividade Física 
e Saúde e Mestre em Ciência 
do Movimento Humano 
Proprietaria do Studio Autoral 
Wellness Center 
Cref 024163 

COLUNISTA

Não é 
errado 
querer 
emagrecer

Melanoma é um dos tipos de tumores mais presentes na pele
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A olheira é causa do descon-
forto de muitas mulheres que não 
abrem mão do corretivo antes de 
sair de casa. Seja com bolsas, co-
loração escura, flacidez, rugas ou 
sulcos, o problema, geralmente, 
confere aspecto cansado ao visual. 
O ideal é sempre apostar em tra-
tamentos eficazes, seja na clínica 
dermatológica ou em casa, para 
garantir um rosto mais luminoso. 

Os especialistas costumam 
classificar as tais infecções fúngi-
cas em superficiais ou profundas. 
As primeiras são endêmicas, isto 
é, ocorrem quando as condições 
ambientais — calor, umidade, 
pouca luz e presença de matéria 
orgânica — favorecem o cresci-
mento de fungos.

Já as micoses profundas, em 
geral oportunistas, acometem 
pessoas que apresentam grave 
deficiência imunológica. É o caso 
de pacientes de câncer, aids ou os 
internados em unidades de terapia 
intensiva, alvos fáceis de micro-
-organismos que podem invadir 
órgãos internos e causar altos ín-
dices de mortalidade.

Essas infecções invasivas vêm 
aumentando nos últimos anos, 
fruto paradoxal da eficácia da Me-
dicina no tratamento de doenças 
graves. Explica-se: a maior sobre-
vida e o tempo prolongado em am-
biente hospitalar elevam o risco de 
infecções. Felizmente, há cada vez 
mais medicamentos antifúngicos 
que tendem a reduzir o número de 
vítimas fatais.

As micoses superficiais — que 
atingem pele e unhas — em geral 
não trazem maiores riscos para a 

A osteoporose é uma doença 
silenciosa, caracterizada pela fra-
queza dos ossos que, na maior parte 
das vezes, só é diagnosticada após a 
ocorrência de sintomas como fratu-
ras.

Esta doença nos ossos, ainda 
não tem cura, mas seu tratamento 
pode melhorar a qualidade de vida 
do indivíduo diminuindo o risco de 
fraturas e de doenças associadas, 
sendo que uma de suas causas é a 
falta de vitamina D no organismo 
ou a menopausa, por exemplo.

Sintomas
O sintoma mais aparente da os-

teoporose é a fratura de algum osso 
ao pequeno impacto. Porém, pode 
surgir:

Diminuição da estatura em 2 
ou 3 centímetros;

Ombros caídos e presença de 
corcunda.

Por ser silenciosa, a osteopo-
rose pode não apresentar sintomas, 
embora o indivíduo já possa ser 
identificado com a doença através 
do exame de densitometria óssea. 
A densitometria óssea poderá ser 
realizada de ano a ano ou a cada 2 
anos depois do diagnóstico da os-
teoporose para o ajuste da dose do 
medicamento.

Tratamento
O tratamento para a osteoporo-

se consiste no uso de medicamentos 
estimulantes de massa óssea e de bi-
fosfonatos, mas a ingestão adequa-
da de cálcio e vitamina D, através da 
alimentação ou de suplementos, e a 
prática de exercícios físicos como 
caminhada, hidroginástica e dança 
são igualmente indicados.

Causas
A principal causa da osteopo-

rose é a perda de massa óssea que 
ocorre naturalmente após os 30 
anos de idade. Após os 50 anos, 
principalmente nas mulheres, por 

Os principais tratamentos para combater as olheiras

O  ideal é sempre apostar em tratamentos eficazes, seja na clínica dermatológica ou em 
casa, para garantir um rosto mais luminoso

Por que e como 
as olheiras surgem? 
Engana-se quem pensa que 

só existe um tipo de olheira, já 
que boa parte dos casos são de 
origem genética, porém, outros 
são resultado de fatores adqui-
ridos ao longo da vida. “É muito 
comum pacientes cujos pais pos-
suem olheiras desenvolverem al-
terações semelhantes com o pas-

Como se proteger da micose
Esses fungos podem causar infecções incômodas e resistentes na pele do corpo todo

Uma micose começa como um problema estético que, de imediato, afeta a vida 
social. Coceira, inflamação ou escamação da pele e deformação nas unhas são 
sintomas comuns

saúde da imensa maioria da popu-
lação. O que não quer dizer que 
dispensem atenção, porque com-
prometem a qualidade de vida. 
Elas devem, sim, ser tratadas.

Sintomas, diagnóstico 
certeiro… e tratamento

Uma micose começa como um 
problema estético que, de ime-
diato, afeta a vida social. Coceira, 
inflamação ou escamação da pele 
e deformação nas unhas são sin-
tomas comuns. Se não for tratada 
adequadamente, pode ficar bas-
tante incômoda e dolorosa.

Nos pés, por exemplo, são a 
porta de entrada para infecções 
bacterianas, o que piora o quadro. 
O desconforto chega a interferir 
no andar, causando problemas 
ortopédicos. Os diabéticos devem 
ter um cuidado especial, pois são 
particularmente suscetíveis a feri-
mentos e infecções graves.

Para descartar a possibilida-
de de alergias e até hanseníase, o 
primeiro passo é procurar um der-
matologista, que deve colher ma-
terial para exame micológico. Só 
assim será possível identificar com 
segurança o tipo de fungo e pres-

crever o tratamento mais eficaz.
Nem pense em automedica-

ção. Em geral é desastrosa, pois 
o bicho fica mais resistente, o que 
dificulta a cura. Alguns tipos de 
micose são tratados em poucos 
dias com o uso de cremes antifún-
gicos. Porém, certos fungos, espe-
cialmente os que afetam as unhas, 
são duros na queda. O tratamen-
to é via oral — longo e um pouco 
caro, infelizmente.

Como prevenir
Ficar com o maiô molhado 

o dia inteiro e andar descalço na 
praia ou na piscina são hábitos 
que fazem da pele o paraíso dos 
fungos. Nos homens são comuns 
micoses na virilha. As mulheres 
sofrem com a candidíase na região 
vaginal. Por isso, após o banho 
enxugue bem o corpo, principal-
mente nas dobras, como as regiões 
sob as mamas, e entre os dedos.

Alguns tipos de fungo ha-
bitam o organismo humano sem 
maiores problemas. Porém, se eles 
se multiplicam anormalmente, a 
coisa se complica. Isso acontece 
não só quando as condições am-
bientais são inadequadas, mas 
também se houver queda de re-
sistência imunológica. Portanto, 
ter um estilo de vida saudável, que 
mantenha nossas defesas em alta, 
é uma boa.

Em vários casos de micoses de 
pele e unhas, o fungo é adquirido 
após contato com o chão de um 
vestiário contaminado, com toa-
lhas ou roupas de uma pessoa in-
fectada ou por meio de instrumen-
tos de manicure não esterilizados. 
O contágio em salões de beleza, 
aliás, é bastante comum.

Não basta esterilizar cortado-
res, tesouras e alicates. Reapro-
veitar lixas de unha, espátulas ou 
palitos de madeira também causa 
o problema. O ideal é levar o pró-
prio material de casa e não retirar 
totalmente a cutícula, que protege 
as unhas.

sar dos anos”, afirmou.
O problema pode ser dividido 

em alguns tipos: bolsas, pigmen-
tadas, sulcos profundos, flacidez e 
rugas. Saiba mais sobre as parti-
cularidades de cada tipo abaixo.

Rugas, flacidez e bolsas: “Ao 
longo dos anos, é comum que a 
pele da pálpebra se torne flácida, 
evoluindo com rugas. Aliado a 
isto, ocorre na mesma fase a flaci-
dez da musculatura da pálpebra. 
Assim, as bolsas de gordura - que 
em condições normais se posicio-
nam sob o globo ocular -, perdem 
a sua sustentação e deslizam atra-
vés da pálpebra, provocando as 
famosas bolsas.”

- Pigmentação extra: “Pa-
cientes de pele morena ou ainda 
aqueles que possuam alergia res-
piratória severa costumam apre-
sentar escurecimento da pele da 
pálpebra. Noites mal dormidas 
podem piorar este efeito.”

- Sulcos profundos: “O as-

pecto de olheiras fundas, em ge-
ral, é genético, mas pode surgir 
ou agravar com a redução de gor-
dura da região malar, responsável 
pela sustentação do sulco lacri-
mal. O emagrecimento excessivo 
e insônia podem carregar ainda 
mais o visual.”

Como cuidar de 
cada tipo de olheira
Apesar das diferenças entre 

os tipos de olheiras, Dra. Juliana 
afirma que alguns cuidados bási-
cos podem ser usados por todos: 
“Com cremes antirrugas adequa-
dos, atrelados a produtos hidra-
tantes, prevenimos o aspecto opa-
co e enrugado da pele”, comentou 
a médica. Confira abaixo as dicas 
específicas em cada caso:

- Cuidados para olheiras com 
rugas e flacidez: “Para resultados 
mais intensos, a aplicação de laser 
de CO2 ou peelings químicos re-

novam e estimulam o colágeno lo-
cal, reduzindo consideravelmente 
as rugas e a flacidez.”

- Olheiras com bolsas: “O 
melhor tratamento é o cirúrgico. 
Vale lembrar que os procedimen-
tos devem ser realizados por mé-
dicos dermatologistas”.

- Olheiras pigmentadas: “O 
uso de cremes para este tipo de 
pele auxilia no clareamento local 
de olheiras escuras. Para casos 
mais resistentes, fazemos apli-
cação de peeling químico, laser 
ou luz intensa pulsada. Manter 
o sono regular e realizar o trata-
mento da rinite alérgica ou qual-
quer outra causa de congestão 
nasal também previne a piora do 
escurecimento da região.”

- Olheiras com sulcos pro-
fundos: “O único tratamento 
é com preenchimento de ácido 
hialurônico realizado pelo médico 
dermatologista.”

Entenda quais são as principais 
causas da osteoporose

causa da menopausa, o osso passa a 
ser reabsorvido em maior propor-
ção.

Doenças como comprometi-
mento renal, disfunção da tireoide, 
doença do sangue e autoimunes 
também podem ser uma causa se-
cundária da osteoporose. O re-
sultado é um desequilíbrio entre 
a formação e a destruição óssea, 
que torna os ossos frágeis e com a 
possibilidade de se quebrarem com 
maior facilidade. Saiba mais deta-
lhes em: O que causa osteoporose.

Como prevenir 
Para prevenir a osteoporose 

é indicada a ingestão de cerca de 
1200 UI de cálcio por dia, praticar 
exercícios físicos como caminhar, 
dançar, fazer hidroginástica ou Pi-
lates, e evitar todos os fatores de 
risco da osteoporose. É recomen-
dado:

Parar de fumar;
Expor-se diariamente ao sol, 

pela manhã por pelo menos 15 mi-
nutos;

Evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas 

Diminuir o risco de quedas re-
tirando mobílias e tapetes desne-
cessários da casa.

Apesar de todos estes cuidados, 
é possível que o indivíduo apresen-
te perda de massa óssea e por isso 
após os 40 anos de idade é impor-
tante realizar exames para detectar 
precocemente a doença e seguir o 
tratamento adequado. 

Esta doença nos ossos, ainda não tem 
cura, mas seu tratamento pode melhorar a 
qualidade de vida do indivíduo diminuindo 
o risco de fraturas e de doenças associa-
das
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A equipe sub-17 do Clu-
be Esportivo conquistou o seu 
primeiro resultado positivo fora 
de casa e sua segunda vitória no 
Campeonato Gaúcho Juvenil de 
2018. Enfrentando o Brasil de 
Pelotas, na tarde deste sábado, 
dia 12, no CT Xavante, a equi-
pe comandada por Márcio Ebert 
venceu os donos da casa pelo pla-
car de 2 a 1, ocupando a 4ª colo-
cação de seu grupo com sete pon-
tos somados. 

Na primeira etapa, a equipe 
bento-gonçalvense dominou as 
ações da partida, propondo jogo 
e criando diversas oportunida-
des para abrir o placar. Com uma 
atuação quase que impecável, o 
Esportivo abriu dois gols de van-
tagem, marcados por Vini e Léo 
Ratão, terminando a primeira 
etapa com placar de 2 a 0 para o 
Aviazul. 

Na etapa final, em busca do 
prejuízo, o Brasil de Pelotas se jo-
gou para o ataque, pressionando 
os visitantes visando o empate. 
Aos 25 minutos, os donos da casa 
descontaram em cobrança de fal-

O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) somou o seu primeiro pon-
to na Liga Gaúcha de Futsal. A 
equipe de Vaner Flores ficou no 
empate em 0 a 0 com o Parobé 
Futsal, em confronto realizado na 
noite de sábado, dia 12, em Par-
obé. Com o resultado, o BGF deix-
ou a zona do rebaixamento. 

Com desfalques em quadra, 
o BGF direcionou seu foco em 
seu sistema defensivo para cont-
er o ataque da equipe da casa. O 
Parobé iniciou a partida pressio-
nando os bento-gonçalves, mas as 
oportunidades de gols pararam na 
forte marcação do BGF e no golei-
ro Dani, um dos destaques da par-
tida. A equipe de Bento, exploran-
do os erros do adversário, também 
chegou com perigo ao ataque. 
Mantendo uma sólida atuação na 
defesa, o BGF segurou o 0 a 0 no 
placar no primeiro tempo.

Na etapa final, os donos da 
casa, assim como na primeira eta-
pa, se jogaram para o ataque em 
busca do gol, porém mais uma vez 
pararam na defesa e nas grandes 
intervenções do goleiro Dani. 
Logo no início os donos da casa 
chegaram forte ao ataque com fi-
nalização cruzada para fora. Em 
boa parte do confronto, o BGF 
conseguiu anular as ações do Par-

Esportivo sub-17 ganha a primeira 
partida pelo Estadual Juvenil
Equipe bento-gonçalvense superou o Brasil de Pleotas 
por 2 a 1

ta de dois toques, 2 a 1. Nos mi-
nutos finais, o Xavante manteve 
uma pressão intensa em busca do 
segundo gol, mas parou na sólida 
defesa do Esportivo, que conte-
ve o poderio ofensivo adversário. 
Já nos acréscimos, o goleiro da 
equipe de Bento e um dos atletas 
do Brasil foram expulsos. Como 
Márcio Ebert já tinha realizado 
todas as substituições, Marco An-
tônio foi para o gol nos minutos 
finais. Apesar da pressão, o placar 
permaneceu o mesmo, 2 a 1 para 
o Esportivo. 

Com o resultado, o Esporti-
vo ocupa momentaneamente a 4ª 
colocação com sete pontos con-
quistados, permanecendo na zona 
de classificação da competição 
estadual. Na próxima rodada, a 
equipe de Márcio Ebert enfrenta 
o Cruzeiro-POA, no sábado, dia 
19, na Montanha dos Vinhedos. 

6ª rodada - Grupo B
Internacional 4 x 0 Progresso
Brasil-PEL 1 x 2 Esportivo
SESC 1 x 2 Pinheiros
Cruzeiro x Caxias - 16/05

BGF empata fora de casa e sai da zona de rebaixamento 
Equipe de Bento ficou no empate em 0 a 0 com o Parobé

Com o empate, o BGF subiu para a 10ª colocação da competição estadual, deixando a 
zona de rebaixamento

obé. 
Nos minutos finais, em boa 

jogada coletiva, Viana ficou de 
frente para o goleiro Alemão, mas 
acabou parando na boa defesa do 
goleiro adversário. Os donos da 
casa pressionaram o BGF de for-
ma intensa em busca do gol, con-
struindo duas grandes oportuni-
dades, uma delas cara a cara com 
o goleiro Dani, que fez grande 
defesa para impedir o gol. Man-
tendo a boa atuação na defesa e na 
marcação, o BGF garantiu o em-
pate em 0 a 0. 

Com o empate, o BGF sub-
iu para a 10ª colocação da com-

petição estadual, deixando a zona 
de rebaixamento. O próximo com-
promisso do BGF na Liga Gaúcha 
será em seus domínios, contra 
o Ibirubá, no sábado, dia 19, no 
Ginásio Sest Senat.

3ª rodada
AES 1 x 3 ASIF
Assoeva 2 x 3 América
Parobé 0 x 0 BGF
Uruguaianense 2 x 2 Guarany

Completam a rodada
SASE x ACBF
ALAF x Atlântico

A ONG Vivendo Esporte, em 
parceria com o Clube Rosário, 
iniciou no início de maio, as ati-
vidades da primeira escolinha de 
voleibol gratuita no município de 
Pinto Bandeira. Os treinos ocor-
rem no ginásio do Clube Rosário 
e são orientados pelo ex-atleta 
Ronaldo Henrique, o Royal, que 
acumula mais de 20 anos de car-
reira e experiência nas principais 
equipes do Brasil, Portugal, Itá-
lia e Irã. Após passar pelo Bento 
Vôlei, acabou fixando moradia em 
Pinto Bandeira.

O ex-jogador destaca o obje-
tivo de oportunizar que as crian-
ças aprendam o esporte e, mais do 
que isso, que a escolinha seja um 
meio de integração e confraterni-
zação dos jovens e suas famílias no 
município. “O meu desejo sempre 
foi retribuir para a sociedade, de 
alguma forma, tudo o que o espor-
te me proporcionou, e em Pinto 
Bandeira, lugar que escolhi para 
morar com a minha família, estou 
tendo essa oportunidade. Há uma 
estrutura excelente para a práti-

Ong oferece escolinha de vôlei gratuita em Pinto Bandeira

ca do esporte na cidade e muitas 
crianças têm desejo de aprender 
a jogar vôlei. Espero que a esco-
linha possa ser um meio de lazer 
e que possa despertar ainda mais 
o interesse dos jovens no esporte”, 
afirma. A escolinha já tem 38 alu-
nos, com idade entre 8 e 15 anos. 
Os treinos acontecem todos os 
sábados, das 9h às 11h30. As ins-
crições devem ser feitas no local. 

Mais informações sobre a escoli-
nha podem ser obtidas pelo fone 
(54) 99677 9791.

Aulas são comandadas pelo ex-atleta 
Royal, que acumula passagens pelo volei-
bol pŕofissional do Brasil, Portugal, Itália e 
Irã
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Os treinos acontecem todos os sábados, das 9h às 11h30

 Atividade de lazer desperta integração e confraternização dos jovens e suas famílias no 
município

A Associação Carlos Barbosa 
de Futsal jogou em casa e venceu 
o Pato Branco por 1x0. Apesar do 
placar magro, o time da Capital 
Nacional do Futsal está entre os 
líderes da LNF.

Homenagem 
antes da partida
A ACBF preparou uma home-

nagem ao Dia das Mães antes da 
partida. Na entrada em quadra, ao 
invés das crianças, os atletas fo-
ram acompanhados por suas mães 
e esposas.

O jogo
Nos primeiros minutos de 

jogo, houve poucas chances de gol 
para ambos os lados. A primeira 
grande oportunidade saiu aos 16 
minutos, quando Mithyuê chutou 
a bola na trave. O jogo ficou mais 
aberto e num contra-ataque, Mar-
lon encontrou Bruno Souza, que 
mandou a bola para o gol.

Na segunda etapa, a ACBF 
voltou melhor e quase ampliou 
com Valdin, que acertou o tra-
vessão. O Pato Futsal tentava 
a reação jogando com o goleiro 
adiantado, possibilitando ao time 
laranja investir forte nos contra-

ACBF vence o Pato Futsal e está entre os líderes

Com a vitória, equipe chega aos 16 pontos 
e divide liderança da LNF com Atlântico e 
Joinville

golpes. Aos 13, foi a vez de Marlon 
colocar a bola na trave. No final, 
os paranaenses passaram a jogar 
com goleiro-linha, mas a defesa da 
ACBF e o goleiro Henrique impe-
diram o empate.

A ACBF chega a 16 pontos 
e divide a liderança da LNF com 
Atlântico e Joinville. O próximo 
jogo pela competição nacional 
será na sexta-feira contra o Cas-
cavel, em Carlos Barbosa. Porém, 
na terça-feira, a equipe barbosen-
se joga a Liga Gaúcha contra a 
SASE, na cidade de Selbach.

Esportivo-sub17 se recupera após derrotas
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A Polícia Civil prendeu dois 
homens que assaltaram um mer-
cado no bairro São João no dia 4 
de maio, resultando em duas mul-
heres feridas. De acordo com o 
delegado Álvaro Pacheco Becker, 
titular da 2ª Delegacia de Polícia, 
que concedeu entrevista à im-
prensa na manhã de segunda-fei-
ra (14), a dupla foi detida na sex-
ta-feira (11). “As filmagens do 
estabelecimento mostram o mo-
mento em que o condutor man-
da o piloto, que pegou o dinhei-
ro do caixa, simplesmente atirar. 
Não havia mais necessidade. Isso 
fez com que a gente classificasse 
este ato como latrocínio tentado, 
pela tentativa de matar as pessoas 
após já terem roubado”, explica.

As imagens das câmeras de 

Um dos jovens participou do homicídio de Dienifer Martins Marques, em abril

Polícia prende dupla que assaltou mercado no São João
segurança, segundo Becker, fo-
ram fundamentais na investi-
gação. “Elas nos deram condições 
de identificar os dois autores. 
Através da placa obtida através 
das imagens e posteriormente 
investigações e direção dos in-
divíduos, se fez a representação de 
suas prisões preventivas e busca 
e apreensão daquilo que poderia 
ser a prova do crime. E isso de 
fato aconteceu. Na sexta-feira, a 
moto e as roupas que eles usaram 
no crime foram apreendidas. Os 
dois já estão no presídio e através 
disso outros crimes deverão ser 
elucidados”, acrescenta o delega-
do.

Latrocínio Tentado Becker enfatiza que a dupla 
presa representa perigo à popu-
lação e que encaminhou o crime 
como latrocínio tentado. “Já con-
versamos com o Ministério Públi-
co e provavelmente a justiça irá 
acatar com esta nossa indicação, 
acrescentando maior pena aos 
dois”, pontua.

Participação 
em homicídio
Um dos presos fazia parte do 

grupo de indivíduos que atirou 
contra Djenifer Martins Marques, 
matando a jovem em frente a uma 
boate no bairro Planalto, no dia 8 

de abril. “Isto quer dizer que há 
uma certa periculosidade nesta 
dupla e que eles deverão perman-
ecer presos para evitar que eles 
acabem ainda matando alguém 
nessas ações que eles estão provo-
cando na cidade”, comenta.

 “Este que atirou era até 
pouco tempo um menor infrator 
com várias passagens pela policia 
e vários crimes. A gente espera 
que não tenha o mesmo resultado 
de outros casos que a gente fica 
sabendo pela imprensa, os quais 
a justiça liberou menores de alta 
periculosidade que recém tin-
ham cometido crimes. Esperamos 

que isso não ocorra em Bento 
Gonçalves e que eles continuem 
presos”, registrou.

Assassinato 
no Municipal
O delegado falou ainda so-

bre a elucidação de um homicídio 
que ocorreu em 10 de março, na 
Rua Lajeadense, no bairro Mu-
nicipal. O autor do homicídio de 
Airton Antônio Gotardo, de 51 
anos, identificado como A.P, de 
23 anos, e morador da mesma 
rua onde aconteceu o crime, teve 
a prisão preventiva decretada. O 
jovem está foragido da Justiça.

Mesmo sem apresentar ameaça, mulher é atingida por assaltante

Delegado comenta que indicou que o caso seja tratado como latrocínio tentado, para 
aumentar a pena da dupla
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Um veículo Cobalt, com pla-
cas de Garibaldi, capotou no km 
218 da BR-470, no ponto conhe-
cido como “curvas da morte”, por 
volta das 23h50 de sexta-feira 

Uma mulher, que trabalha 
como motoboy em uma pizzaria 
localizada na Avenida Planalto, 
no bairro Planalto, foi assaltada 
por volta das 00h20 de segunda-
-feira (14), no final do expediente. 
Segundo o boletim de ocorrência, 

Três mulheres furtaram 7 
calças jeans de uma loja na Rua 
Júlio de Castilhos, no centro, por 
volta das 14h de sábado (12). Se-
gundo a gerente do estabeleci-
mento, ela estava no caixa quando 
o trio entrou na loja e se dirigiu 
ao setor de calças. Ela notou um 
comportamento estranho das mu-

Veículo capota nas “curvas da morte”

 Automóvel Cobalt seguia sentido Bento Gonçalves, quando capotou e ficou às margens 
da rodovia

(11). Segundo a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), que atendeu 
a ocorrência, o automóvel seguia 
sentido Bento Gonçalves. Nin-
guém ficou ferido. 

Trio furta calças jeans de loja no centro
lheres e notou quando uma delas 
saiu do estabelecimento carre-
gando uma sacola com uma cai-
xa. As outras duas, ao perceber 
a desconfiança, saíram correndo 
da loja e entraram em um veículo 
Kadett prata. O preço médio das 
calças furtadas varia entre R$89 
e R$119.

Motoboy assaltada na saída do trabalho
ela estava indo em direção à mo-
tocicleta, quando foi abordada por 
dois indivíduos, um deles portan-
do uma faca. Eles anunciaram o 
assalto e roubaram documentos, 
carteira e um aparelho celular, fu-
gindo em seguida.

Um homem foi preso na tarde 
de domingo (13), na Rua Amabi-
le Compagnolo Sonza, no bair-
ro Progresso , depois de furtar 
objetos do canteiro de uma obra 
na Rua Eliseu Grasseli. O Poli-
ciamento Comunitário da Briga-
da Militar, em operações contra 
furtos e roubos no município, 
recebeu informações de que esta-
ria ocorrendo o furto e iniciou as 
buscas pelo criminoso nas proxi-
midades. O homem foi abordado e 

Assaltante preso depois de 
furtar canteiro de obra

com ele estavam objetos como um 
um carro de mão, uma pá e uma 
enxada. Identificado como D.V.R, 
de 34 anos, ele tinha antecedentes 
por receptação, tráfico de drogas, 
posse de entorpecentes e furto 
qualificado. Foi feito o contato 
com a proprietária da obra e ela 
reconheceu os objetos. Diante dos 
fatos, o assaltante foi preso em fla-
grante e encaminhado à Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) para registro.

Um jovem de 20 anos ficou 
ferido em um acidente de trânsi-
to na BR-470, em Garibaldi, na 
manhã de segunda-feira (14). Ele 
conduzia uma motocicleta, com 
placas de Bento Gonçalves e se di-
rigia ao município, quando teve a 
frente cortada por um outro veí-

Jovem fica ferido em acidente 
com motocicleta na BR-470

culo. O jovem perdeu o controle da 
motocicleta e teve uma queda. Na-
tural de São José, Santa Catarina, 
mas residente em Carlos Barbosa, 
o condutor não estava habilitado e 
a motocicleta estava com o licen-
ciamento vencido, sendo recolhida 
pelo Detran.

Trio detido no Maria Goretti com veículo roubado
Na noite de sexta-feira (11), 

durante a Operação Tiradentes 
II, que foi executada pela Bri-
gada Militar em todo estado, 
o Pelotão de Operações Espe-
ciais (POE) avistou um veículo 
HYUNDAY/HB20 branco, com 
placas OKH 0135, transitando 
pela Travessa Aldo Bernardi-
no, no bairro Maria Goretti. Os 
ocupantes, ao presenciarem os 
policiais, imediatamente abando-
naram o veículo e fugiram para 
o interior de uma residência. Os 
policiais seguiram e abordaram o 
trio, que foi preso e apresentado 
à Polícia Civil. Durante uma ave-
riguação minuciosa no veículo, 
constatou-se que a placa original 
era na verdade IWE 3192, e que 
o HB20 tripulado pelos acusados 
havia sido roubado na cidade de 
Porto Alegre no dia 2 de abril. 
Na delegacia, o indivíduo identi-
ficado como V.R.M.F, de 18 anos 
assumiu que estava com o veículo. 
Apesar da pouca idade, ele pos-
sui antecedentes por receptação, 
tráfico de drogas, roubo a esta-
belecimento comercial e posse de 
drogas.

Trio tentou fugir para dentro de uma residência, mas foi alcançado pelos policiais

Veículo foi roubado em Porto Alegre no dia 2 de abril, e estava com placas adulteradas

Na noite deste sexta-feira 
(11), durante a Operação Tira-
dentes II, o Pelotão de Opera-
ções Especiais (POE) de Bento 
Gonçalves, abordou três jovens 
em via publica, na Travessa Aldo 
Bernardino, no bairro Maria Go-
retti. Durante a revista pessoal, 
foi localizado com o grupo um to-
tal de 9 buchas de maconha de ta-
manhos diversos e R$ 1.512 reais 
em dinheiro, em notas de diversos 
valores. Eles foram presos e enca-
minhados à Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA). 
O trio foi identificado como J.F.K, 

Jovens presos com drogas no Maria Goretti

de 18 anos (antecedentes: recep-
tação), J.D.G, de 20 anos e A.F.K, 

de 26 anos (antecedentes: Tráfico 
e ameaça)

9 Buchas de maconha e R$ 1.512 reais em dinheiro foram apreendidos com jovens

Dois dos presos possuía antecedentes criminais
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fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
15/05

Qua
16/05

Qui
17/05

Pancadas de 
chuva
índ. UV:  Moderado

Pancadas de 
chuva
índ. UV:  Moderado

Chuva à tarde
índ. UV:  Moderado

CINEMA
Validade da programação: 15/05/2018 a 17/05/2018 
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

↑ 25°C
↓ 13°C

↑ 21°C
↓ 11°C

↑ 23°C
↓ 9°C

21:00h – Legendado 2D (Exceto 
14/05)

Vingadores:
Guerra Infinita
14:30h – Dublado 3D 
18:00h – Legendado 2D
18:00h – Dublado 3D
21:00h – Dublado 3D (Exceto 
14/05)

Shopping Bento

Vingadores:
Guerra Infinita
14:30h – Dublado 3D
18:00h – Legendado 2D
21:00h – Dublado 3D (Exeto 
14/05 e 16/05)

Paulo, Apóstolo
de Cristo

L’américa Shopping

Pedro Coelho
13:45h – Dublado 2D 

Verdade ou 
Desafio
16:00h – Dublado 2D 

14:00h – Dublado 2D
16:30h – Legendado 2D 
18:30h – Dublado 2D
21:00h – Legendado 2D (Exceto 
14/05)

Pré Estreia 
Deadpool
16/05 - 21:00h - Legendado 2D


