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Coxão de fora, 
patinho e 
tatu bovino , kg kg

Pernil 
suíno 6,99

kg
Carré 
suíno 7,49

Chuleta de gado ,kg16 49

Nescau
400 gr

4 ,99

15 49

Ofertas válidas  

24/04/2018 a  

26/04/2018

Arroz 
Ecco
5 Kg

9 49,
Açúcar 
Gasperin
5 Kg

7 ,49

Oleo de 
Soja Liza
900 ml

2 ,89

Leite 
Integral 
Languiru
l

2 ,29

Sabão em 
Pó 
Brilhante
Kg

4 ,95

Amaciante 
de Roupas 
Grando Sol
2 l

3 ,49

Café Bom 
Jesus 
500 gr

8 ,49

Erva Mate 
Rei Verde
 Kg

7 ,99

Rua Isidoro Cavedon, 65 | Bairro São Roque  | 54 3702 0921

Cerveja 
Polar 
Latão

2 ,59

Paleta suína , kg5 99
Coxa e 
sobrecoxa , kg

49

Ovos 
vermelhos 
bandeja

, kg7 99

Feijão 
Prato 
Bom
 Kg

349,

Farinha
Orquídea
5 Kg

8 ,99

Leite 
em pó 
Ninho
400 gr

,9910 
Papel higiênico 
Duetto 
folha dupla 
12 rolos

10 ,99
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Na próxima quinta-feira 
(26), a Associação das Empresas 
de Construção Civil do Vale dos 
Vinhedos (Ascon Vinhedos) vai 
promover o evento “O futuro da 
minha cidade”, que visa debater o 
futuro de Bento Gonçalves para os 
próximos vinte anos. O presidente 
da entidade, Adriano Marcelo de 
Bacco, esteve na Câmara de Ve-
readores na última segunda-feira 
(23) para apresentar aos vereado-
res o evento.  “O futuro da minha 
cidade” está agendado para as 18h 
de quinta-feira (26), no Salão de 
Eventos do Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços do município 
(CIC-BG).

Ascon promove encontro para 
debater futuro de Bento

Presidente da Ascom Vinhedos, 
Adriano Marcelo de Bacco, ocupa 
a tribuna para falar sobre “O fu-
turo da minha cidade”

A rotina de estudos e 
aprendizagem vai ficar muito 
mais lúdica e divertida para mais 
de 1,3 mil alunos da rede públi-
ca de ensino de Bento Gonçalves, 
que assistirão à peça ‘A menina 
da Biblioteca’ entre os dias 25 e 
27 de abril. Nesse período, seis 
escolas receberão a apresentação 
artística, que conta as aventuras 

Centro da Indústria e Comércio promove peça de 
teatro para alunos da rede municipal 
As apresentações acontecem de 25 a 27 de abril e pretendem chegar a 1,3 mil alunos da rede municipal de educação

de Alfa, Beto e Tico – três artis-
tas que precisam achar um novo 
espetáculo para escapar da fúria 
de um patrão nada compreensi-
vo. Para suprir a falta de imagi-
nação, recorrem à biblioteca. E 
é lá que vão encontrar Leninha, 
uma menina que prefere os livros 
às pessoas. Por meio da amizade, 
são retratadas as temáticas teatro 

e literatura, duas artes tão im-
portantes para o desenvolvimento 
crítico e cultural de crianças e ad-
olescentes.

O circuito de apresentações 
passa pelas escolas EMEF Profes-
sor Félix Faccenda, EMEF Pro-
fessor Ulysses Leonel de Gasperi 
e EMEF Noely Clemente de Rossi 
na quarta-feira; EMEF Santa He-

lena na quinta-feira; EMEF Ouro 
Verde e EMEF Professora Maria 
Borges Frota na sexta-feira, en-
cerrando a turnê neste mês. Em 
maio, mais cinco apresentações 
ocorrerão na rede municipal de 
ensino de Bento Gonçalves.

A realização é do Ministério 

da Cultura/ Lei de Incentivo à 
Cultura, como parte do projeto 
‘Viajando pelo Mundo do Teatro’, 
com patrocínio da Companhia 
Energética Rio das Antas (Cer-
an), Orquidea e Crediare/Colom-
bo. A promoção é do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviço de 

Seis escolas receberão a apresentação artística, que conta as aventuras de Alfa, Beto e Tico – três artistas que precisam achar um novo 
espetáculo para escapar da fúria de um patrão nada compreensivo
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Ainda há vagas disponíveis 
para quem quiser aproveitar os te-
mas em pauta na agenda de qua-
lificações oferecidas pelo Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves em maio. Uma 
das capacitações é o curso ‘Dic-
ção e Oratória’. As aulas ocorrem 
entre os dias 08 e 10 de maio, das 
18h30 às 22h30, na sede do CI-
C-BG, com duração total de 12 
horas.

Durante os encontros, os 
participantes conhecerão técni-
cas que favorecem a desinibição, 
especialmente frente ao público. 
“O mercado exige profissionais 
capacitados para se comunicarem 
de maneira clara com clientes, 
fornecedores e até mesmo cole-
gas de empresa. Trabalhar a voz 
e a expressão corporal, além de 
aprender a lidar com medos e des-
lizes, estão dentro do que o curso 
abordará”, conta a ministrante do 
curso, Endinara Siqueira, que é 
graduada em Relações Públicas e 
possui ampla formação na área de 
comunicação. O investimento para 

CIC-BG promove cursos de ‘Dicção e 
Oratória’ e ‘Programa 8S’ em maio

associados é de R$300,00 e para a 
comunidade em geral é R$600,00.

Também no próximo mês, o 
CIC-BG promove um curso di-
recionado ao aperfeiçoamento na 
área de gestão: Programa 8S - A 
Base da Filosofia Seis Sigmas, 
entre os dias 14 e 16 de maio. A 
formação abordará o programa 
que envolve diferentes sensos que 
contribuem e são essenciais para 
a motivação do ser humano, lide-
rança efetiva e comunicação efi-
ciente. O ministrante é João An-
tônio Pires Rodrigues, graduado 
em Engenharia Mecânica e Admi-
nistração de Empresas e mestra-
do em Engenharia de Produção, 
além de possuir outras especiali-
zações na área. A duração será de 
12 horas e, nos três dias, o horá-
rio de aula se estende das 18h30 
às 22h30. Para mais informações 
e inscrições nos cursos, o interes-
sado pode entrar em contato com 
o CIC pelos e-mails pgqpbento@
cicbg.com.br, com Angélica, ou 
qualificacao@cicbg.com.br, com 
Denise, e pelo fone 54 2105-1999.    

Ainda há vagas disponíveis para os treinamentos oferecidos no mês de maio

A Agência Sine de Bento 
Gonçalves está ofertando 48  novas 
vagas de emprego nesta semana. 
Os postos são para: Armador de 
ferros- construção (3);  Assistente 
técnico em aquecedores (1); Aten-
dente de lojas (2); Auxiliar de linha 
de produção-vaga exclusiva para 
PCD ou reabilitado do INSS- (1). 
Auxiliar de engenharia de pro-
duto (1); Auxiliar de mecânico de 
autos (2); Auxiliar de padeiro (1); 
Açougueiro (4); Abatedor de aves 
(2); Biomédico (1); Cabista (5); 
Camareira de hotel (1); Carpin-
teiro (4); Consultor de vendas (1); 
Eletricista de instalações de veícu-
los automotores (1);  Estofador de 

Sine oferta 48 novas vagas nesta semana

Há quatro vagas para carpinteiro nesta semana

móveis (1); Farmacêutico (1); Téc-
nico comercial (1); Instalador de 
antenas de televisão (1); Instala-
dor de equipamentos de áudio (1); 
Instalador de isolantes térmicos 
(refrigeração e climatização) (1); 
Mecânico de manutenção de má-
quinas, em geral (2); Mecânico de 
manutenção de ônibus (1); Mecâ-
nico geometrista (1); Montador de 
pneus (1); Operador de caixa (1); 
Padeiro (1); Prensista-operador 
de prensa (1); Promotor de vendas 
(1); Soldador (1); Torneiro mecâ-
nico (1); Técnico em saúde bucal 
(1). Interessados devem compare-
cer na agência, na Rua Marechal 
Floriano, 142, no centro.
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Airton Antônio Perin, meta-
lúrgico, filho de Lidovino Perin e 
Gemma Hylaria Bertolini Perin, 
nascido em 24/09/1966, falecido 
em 15/02/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Avelino Signor, Bento Gonçalves, 
Solteiro 

Ilda Gazzolla, aposentada, 
filha de Arlindo Gazzolla e Ele-
ticia Florentina Zat Gazzolla, 
nascida em 24/12/1943, falecida 
em 15/02/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Rua 
Júlio de Castilhos, Bento Gonçal-
ves, Solteira 

Darci Rubini, funcioná-
rio público federal aposenta-
do, filho de Guerino Rubini e 
Ana Pascoaletto Rubini, nasci-
do em 20/04/1945, falecido em 
16/02/2018, natural de Garibal-
di, RS, morador da Rua Doutor 
Lafayete Travassos Gonçalves, 
Bento Gonçalves, Casado 

Duvilio Meotti, aposentado, 
filho de Felix Meotti e Armelina 
Zanin, nascido em 19/12/1933, 
falecido em 16/02/2018, natu-
ral de Putinga, RS, morador da 
Rua Angelo Dalla Colletta, Bento 
Gonçalves, Viúvo 

Avelino Manfroi, agricultor 
aposentado, filho de Jose Manfroi 
e Amabile Girolometto Manfroi, 
nascido em 27/04/1934, falecido 
em 18/02/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Linha 
Paulina, Distrito de Faria Lemos, 
Bento Gonçalves, Viúvo 

Rosa Carvalho Carlesso, do 
lar aposentada, filha de Getu-
lio Rodrigues Carvalho e Ma-
ria Madalena Lisbôa, nascida 
em 29/05/1941, falecida em 
19/02/2018, natural de Itaiópo-
lis, SC, moradora da Rua Nilo Ja-
cinto Carraro, Bento Gonçalves, 
Viúva 

Marcos Peres, lavador, filho de 
Luís Peres e Margarete Lourdes 
Tomasi, nascido em 19/10/1990, 
falecido em 18/02/2018, natural 
de Bento Gonçalves, RS, morador 
da Rua Ari da Silva, Bento Gon-
çalves, Solteiro 

Maria do Carmo Lima da 
Veiga, doméstica aposentada, fi-
lha de Otilia Alves de Lima, nas-
cida em 07/07/1936, falecida em 
20/02/2018, natural de Vacaria, 
RS, moradora da Rua Angelo 
Turchet, Bento Gonçalves, Viúva 

Carmen Judith Pasquali Pa-
ggi, funcionária pública estadu-
al aposentada, filha de Augusto 
Pasquali e Josephina Allegretti 
Pasquali, nascida em 21/06/1932, 
falecida em 20/02/2018, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mora-
dora da Rua Estefania Pasqualli 
Eder, Bento Gonçalves, Viúva 

Remi Luiz Dal’Mas, moto-
rista aposentado, filho de José 
Dal’Mas e Matilde Antonia Troin 
Dal’Mas, nascido em 08/02/1952, 
falecido em 20/02/2018, natural 
de Monte Belo do Sul, RS, mo-
rador da Rua Giacomo Baccin, 
Bento Gonçalves, Divorciado 

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 19658: WAGNER SILVA DOS SANTOS, solteiro, eletricista, 
natural de Pelotas-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
FERNANDA SILVANA SANTIN, solteira, vendedora, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19659: ONEIDE SÉRGIO FERRETTI, solteiro, operador cine-
matrografico aposentado, natural de Três Passos-RS, residente e domici-
liado em Bento Gonçalves e JANETE CAVALHEIRO, solteira, auxiliar de 
padaria, natural de Frederico Westphalen-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19665: EDUARDO BIANCHI NETO, solteiro, engenheiro me-
cânico, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e LETÍCIA FLORES DA SILVA, divorciada, farmacêutica, 
natural de Canoas-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19666: LEONEL DORVILIER, solteiro, professor, natural de 
Saint Louis du Sud, República do Haiti, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e LOUIMÈNE BASQUIN, solteira, pedagoga, natural de Saint 
Louis du Sud, República do Haiti, residente e domiciliada em Bento Gon-
çalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19668: SEBASTIÃO VALMIR BANDEIRA, solteiro, pedrei-
ro, natural de Nonoai-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
CRISTIANE MOTA VIANA, solteira, diarista, natural de Santiago-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19671: LUAN GOULART DOS SANTOS, solteiro, costureiro, 
natural de Santiago-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
SAMARA DA SILVEIRA PADILHA, solteira, moveleira, natural de Ja-
guari-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Comunhão Parcial de Bens.
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Bento Gonçalves, 24 de abril de 2018.

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

Em 2017, 84,4% da popula-
ção de 14 anos de idade ou mais 
tinham afazeres domésticos em 
casa ou em endereços de paren-
tes, o que correspondia a 142,4 
milhões de pessoas. Os dados in-
tegram o estudo Outras Formas 
de Trabalho 2017, que o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) divulgou na última 
quarta-feira, 18, no Rio de Janei-
ro, com base na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad 
Contínua).

As informações indicam, po-
rém, a existência de uma grande 
diferença nas taxas de afazeres 
domésticos entre homens e mu-
lheres. Enquanto 91,7% das mu-
lheres faziam essas atividades, a 
proporção era de 76,4% entre os 
homens no mesmo período – uma 
diferença de 15,3 pontos percen-
tuais. O percentual caiu em rela-
ção a 2016 quando houve aumen-
to da taxa de afazeres domésticos, 
mas com maior intensidade entre 
os homens, cujo crescimento foi de 
4,5 pontos percentuais.O percen-
tual caiu em relação a 2016 quan-
do houve aumento da taxa de afa-
zeres domésticos, mas com maior 
intensidade entre os homens, cujo 

Sobe percentual de homens que 
fazem tarefas domésticas, diz IBGE

crescimento foi de 4,5 pontos per-
centuais.

A maior taxa de afazeres 
domésticos no domicílio ou em 
domicílio de parente, por idade, 
ocorreu entre o grupo de 25 a 49 
anos, onde o percentual atingiu 
88,4%, seguido pelo grupo de 50 
anos ou mais de idade, com 85,6%.

Sexo, raça e instrução
Verificou-se o mesmo com-

portamento quando os dados 
foram analisados por sexo. Em 
2017, a taxa de tarefas domésti-
cas entre as mulheres de 25 a 49 
anos era de 95,4%, já entre as de 
50 anos ou mais, 90,8%, e, entre 
as jovens de 14 a 24 anos de idade, 
85,2%.

Para os homens, a taxa era 
80,9% no grupo de 25 a 49 anos, 
de 79,3% para os de 50 anos ou 
mais, e 63,5% para quem tinha de 
14 a 24 anos de idade.

Por região do país, a pesquisa 
mostra que no Sul foi registrado o 
maior percentual de pessoas com 
afazeres domésticos no domicílio 
ou em domicílio de parente, na 
população em idade de trabalhar: 
88,2% do total. O  Nordeste ano-
tou o menor percentual: 79,7%.

Salete Maria Palma, do lar 
aposentada, filha de Hilario Pal-
ma e Albina Cavagni Palma, nas-
cida em 01/03/1959, falecida em 
21/02/2018, natural de Casca, 
RS, moradora da Rua Balduino 
Alegretti, Bento Gonçalves, Di-
vorciada 

Claudio Piletti, industriário 
aposentado, filho de Antonio Pi-
letti e Herminia Maria Donatti 
Piletti, nascido em 20/01/1945, 
falecido em 20/02/2018, natural 
de Bento Gonçalves, RS, morador 
da Rua Joares Postal, Bento Gon-
çalves, Casado 

Renata Grasselli Kolling, do 
lar, filha de Luiz João Grasselli e 
Noemia de Jesus Grasselli, nas-
cida em 30/04/1979, falecida 
em 21/02/2018, natural de Ben-
to Gonçalves, RS, moradora da 
Travessa Antonio Ducati, Bento 
Gonçalves, Casada 

Nerva Cobite, auxiliar de 
produção, filho de Robiste Co-
bite e Crela Janvier, nascido 
em 06/12/1965, falecido em 
20/02/2018, natural da Repú-
blica do Haiti, moradora da Rua 
Lidia Castagnetti, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Danilo Morelatto, agricul-
tor aposentado, filho de Carlos 
Morelatto e Pasquina Salvi Mo-
relatto, nascido em 30/01/1930, 
falecido em 20/02/2018, natural 
de Garibaldi, RS, morador da Li-
nha São Sebastião de Castro, Boa 
Vista do Sul, Viúvo 

O dançarino de danças urbanas 
(Breaking), Bernardo Silva Duarte, 
de apenas 15 anos, precisa operar 
o joelho e fez uma rifa beneficen-
te para buscar recursos através da 
ajuda da comunidade. Duarte, que 
dança há três anos, necessita da ci-
rurgia para continuar a carreira de 
dançarino.

“Há um tempo sofri uma lesão. 
Uma ruptura complexa no corpo e 
corno do menisco da lateral. Isso 
me impede de fazer muitos movi-
mentos na dança e viajar para com-
petições”, explica o jovem. Por esse 
motivo, foi feito uma rifa benefi-
cente para arrecadar recursos para 
o procedimento, que tem um custo 
estimado em R$ 8 mil.

O dançarino Pedrinho Festa, 
um dos criadores do grupo Foo-
twork Squad e incentivador da cena 
Hip Hop de Bento Gonçalves, sa-
lienta sobre a importância da dança 
na vida do jovem. “Desde 2016 ele 
está com problema na perna, que 
trava em alguns movimentos que 
faz. O Bernardo é uma pessoa mui-
to do bem e a dança é importante 
para a formação dele, teve até um 
crescimento social. Ele dança com 
a gente desde 2014 e sempre se 
destacou entre os jovens”, afirma.  

Parte do valor, cerca de R$ 4 
mil, Duarte já conseguiu com o tra-
balho. O restante ele busca junto 
aos amigos, profissionais da dança 
e, agora, com a comunidade em ge-

Dançarino faz rifa beneficente para conseguir 
recursos para cirurgia no joelho
O adolescente Bernardo Silva Duarte, de 15 anos, depende da cirurgia para continuar dançando

Bernardo Silva Duarte tem 15 anos e precisa com urgência da cirurgia no joelho

ral. Cada número de rifa está sendo 
vendido a R$ 2,00.

Na noite do último domin-
go, 22, o jovem se apresentou na 
2ª Mostra Bento-Gonçalvense de 
Dança, na Fundação Casa das Ar-
tes. O sonho de continuar dançan-
do depende que o procedimento 
cirúrgico seja realizado o quanto 
antes. Sem ter condições financei-

ras para cobrir as despesas, o jovem 
necessita com urgência o apoio da 
população para arrecadar os valo-
res.

Quem tiver interesse em aju-
dar pode entrar em contato através 
do fone (54) 99605.9461. O sorteio 
da ação beneficente será no dia 09 
de maio de 2018, pela Loteria Fe-
deral.
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A campanha de vacinação 
contra a gripe começou nesta se-
gunda-feira, dia 23, e segue até 
o dia 1º de junho. Segundo o en-
fermeiro José da Rosa, que coor-
dena a Vigilância Epidemiológica 
de Bento Gonçalves, a expectativa 
é que até junho sejam vacinadas 
cerca de 30 mil pessoas, número 
semelhante a 2017. A Secretaria 
da Saúde recebeu em torno de 11 
mil doses apenas para a primeira 
semana. A vacinação é gratuita.

“Nestes primeiros dias vamos 
fazer a vacinação para idosos, tra-
balhadores da saúde e gestantes 
(em qualquer fase da gravidez). É 
mais conveniente priorizar esses 
grupos para evitar filas. A partir 
da próxima semana todos os de-
mais grupos prioritários podem 
fazer a vacina e então a campa-
nha será aberta para o público 
geral. Os técnicos da Secretaria 
Municipal da Saúde estimam que, 
da mesma maneira como ocorreu 
na campanha de 2017, a meta de 
vacinação seja ultrapassada em 
2018”, informa.

A campanha da vacinação é 
importante também para cons-
cientizar as pessoas da importân-
cia de se proteger contra o vírus d 
gripe. De acordo com o enfermei-
ro, os grupos prioritários devem 
fazer vacina porque estão num 
grupo mais vulnerável a doenças. 
“Não menosprezando a impor-
tância dos demais grupos, mas é 
importante que idosos, crianças 
e gestantes se vacinem durante 
a campanha. Eventualmente se a 
pessoa não encontrar a vacina não 
tem problema, porque a vacina 
será reposta no posto de saúde”, 
garante.

A vacina da gripe será aplica-
da nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) do município. Durante a 
campanha, também será ofereci-
da a vacina contra o tétano para 
todas as pessoas com 60 anos de 
idade ou mais.

Ainda segundo da Rosa, os 
idosos, as crianças, as gestantes 
e as puérperas são as pessoas que 
mais se beneficiam com a vacina, 
porque, além de proteger contra a 

Cerca de 30 mil pessoas devem fazer a vacina 
contra a gripe até o dia 1º de junho

gripe, ela previne as complicações 
da doença, reduzindo o número de 
internações hospitalares por causa 
de problemas respiratórios. A do-
ença é causada por um vírus alta-
mente contagioso que pode até le-
var à morte em casos mais graves.

No sábado, dia 12 de maio, as 
Unidades de Saúde estarão aber-
tas para a vacinação da gripe. Nes-
te dia a Unidade Móvel de Saúde 
(ônibus amarelo) também estará 
oferecendo a vacina na Via Del 
Vino em frente à prefeitura.

Quem não é 
do grupo prioritário
As pessoas que não se enqua-

dram nos grupos prioritários do 
Ministério da Saúde deverão pro-
curar a vacina nas clínicas priva-
das.

As pessoas portadoras de do-
enças crônicas, em atendimento 
no Sistema Único de Saúde, rede 
privada ou conveniada necessitam 
apresentar uma prescrição médi-
ca, ou xerox de uma receita atuali-
zada (2016/2017) que comprove a 
sua condição de paciente portador 
de doença crônica. Este documen-
to deverá ser apresentado no dia 
da vacinação.

Os pacientes em acompanha-
mento nos programas de controle 
das doenças crônicas do Sistema 
Único de Saúde - SUS, devem se 
dirigir ao posto onde são atendi-
dos regularmente para receberem 
a vacina. Caso no local de atendi-
mento não tenha uma sala de vaci-
na, estes, também, deverão buscar 
a prescrição médica com antece-
dência ou apresentar para vaci-
nação cópia da receita atualizada 
(2014/2015) (Xerox) que compro-
ve a sua condição de paciente por-
tador de doença crônica.

A meta no Brasil
A meta, segundo o Ministério 

da Saúde, é imunizar 54,4 milhões 
de pessoas, que fazem parte do 
grupo considerado “mais susce-
tível” ao agravamento de doenças 
respiratórias.

Até 14 de abril deste ano, o 

governo já registrou 392 casos de 
influenza em todo país, com 62 
mortes.

Público-alvo para 
receber as doses
gratuitamente no SUS

*pessoas a partir de 60 anos
*crianças de seis meses a cinco 
anos
*trabalhadores da área de saúde
*professores das redes pública e 
privada
*mulheres gestantes e puérperas
*indígenas
pessoas privadas de liberdade (in-
cluindo adolescentes cumprindo 
medidas socioeducativas)
*profissionais do sistema prisional
*portadores de doenças que au-
mentam o risco de complicações 
em decorrência da influenza

A contraindicação da vacina 
é para quem tem alergia severa a 
ovo.

Vacina da gripe
A vacina desse ano tem a pos-

sibilidade de proteger contra três 
tipos de vírus da gripe: o Influenza 
A, nas variações H1N1 e H3N2 e 
influenza B. Para o ministério, o 
acréscimo da proteção contra o 
H3N2 acontece após a infecção 
de 47 mil pessoas no hemisfério 
norte, em janeiro, mas no Brasil, 
segundo Carla Domingues, coor-
denadora-geral do programa de 
imunização do ministério, “não há 
nenhuma evidência que teremos 
uma circulação forte do H3N2”.

Dúvidas mais 
frequentes

O que é gripe?
A gripe é uma doença respira-

tória causada pelo vírus Influenza. 
Os sintomas mais comuns são: fe-
bre, dor de cabeça, dores muscu-
lares por todo o corpo, prostração, 
corrimento nasal, tosse e dores de 
garganta. Os sintomas da gripe 
podem aparecer entre 1 a 4 dias.

Como a gripe é 

transmitida?
O vírus da gripe é transmi-

tido de uma pessoa doente para 
outra através da tosse ou espirros, 
ou também pelo contato de mãos 
contaminadas.

O que é resfriado?
É necessário entender que 

existem outras doenças respira-
tórias que apresentam sintomas 
muito semelhantes aos da gripe e 
que podem ser confundidos com a 
doença. É o caso da rinite alérgi-
ca e do resfriado comum. A rinite 
alérgica caracteriza-se por espir-
ros, congestão e corrimento nasal 
e não costuma ser acompanhada 
de febre. No resfriado comum, a 
pessoa pode apresentar obstrução 
e corrimento no nariz com febre.

Por terem sintomas muito pa-
recidos com os da gripe, as pessoas 
vacinadas que sofrem de resfriado 
ou de rinite podem acreditar que 
a vacina não fez efeito, o que não 
é verdade.

Por que um idoso deve ser vacina-
do contra a gripe?

Nos idosos ocorrem as for-
mas mais graves de gripe e suas 
complicações, como a pneumonia. 
Cerca de 90% das mortes causadas 
pela gripe acontecem em pessoas 
idosas.

Por que as crianças entre 
6 meses a menores de 5 anos, as 
gestantes e as puérperas devem 
ser vacinadas contra a gripe?

Os casos de hospitalização, 
desde 2009, tem um alto índice de 
incidência nas crianças menores 
de 5 anos e nas mulheres em idade 
fértil, por este motivo estes grupos 
foram elencados para serem vaci-
nados, na tentativa de diminuição 
das hospitalizações e dos óbitos.

Por que os grupos 
prioritários devem ser 
vacinados todos os anos?

A proteção da vacina inicia-se 
em torno de duas semanas após 
sua aplicação e tem efeito até os 
quatro meses seguintes. Após este 
período ocorre uma queda da pro-
teção, o que pode variar de pessoa 
para pessoa. Além do mais, o vírus 
da gripe sofre alterações de um 
ano para outro. Por essa razão, a 
vacina da gripe é reformulada a 
cada temporada. Por isso, é ne-
cessário tomar a vacina antigripal 
anualmente.

Quem não deve ser 
vacinado?

As pessoas que são hiper-
sensíveis ao ovo de galinha e seus 
derivados não deveriam receber a 
vacina antigripal.

Medidas de precaução padrão
Em áreas com casos confir-

mados de influenza pelo novo ví-
rus, o risco de contágio pode ser 
reduzido através da combinação 
de medidas gerais de cuidados, de 
higiene e de etiqueta respiratória 
(medidas de precaução padrão). 
Nenhuma ação isolada fornece 
proteção completa, mas uma com-
binação dos seguintes passos pode 
auxiliar a diminuir a possibilidade 
de transmissão:
*Higienizar as mãos com freqüên-
cia (técnica em anexo);
*Utilizar lenço descartável para 
higiene nasal;
*Cobrir nariz e boca quando es-
pirrar ou tossir;
*Higienizar as mãos após tossir ou 
espirrar;
*Evitar tocar mucosas de olhos, 
nariz e boca;
*Não partilhar alimentos, copos, 
toalhas e objetos de uso pessoal;
*Evitar aperto de mãos, abraços e 
beijo social;
*Reduzir contatos sociais desne-
cessários e evitar, dentro do pos-
sível, ambientescom aglomeração;
*Manter distância (mínimo de 1 
metro) de indivíduos com sinto-
mas gripais;
*Ventilar os ambientes.

 A Secretaria da Saúde recebeu em torno de 11 mil doses apenas para a primeira semana
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As inscrições para participar 
da nona edição do Rally Cientí-
fico do Campus Universitário da 
Região dos Vinhedos podem ser 
feitas até o dia 2 de maio. Destina-
do a estudantes do terceiro ano do 
ensino médio das escolas de Ben-
to Gonçalves e região, o torneio é 
uma promoção da Universidade de 
Caxias do Sul, através do Projeto 
Engenheiro do Futuro.

A proposta da atividade é 
oferecer aos estudantes do ensino 
médio possibilidades de interagir 
no ambiente acadêmico e partici-
par de situações de aprendizagem 
significativas com foco na Ciência 
e na Tecnologia, incentivando-os 
a desenvolver uma vocação cien-
tífica.

As escolas interessadas em 
participar deverão encaminhar a 
ficha de inscrição para o e-mail: 
tmorela1@ucs.br. Cada escola po-
derá participar com no máximo 

Continuam abertas as inscri-
ções para as bolsas remanescentes 
do ProUni (Programa Universida-
de para Todos). Os alunos matri-
culados nas instituições de ensino 
superior devem se inscrever até o 
dia 30 de abril.

Conforme o MEC (Ministé-
rio da Educação), estão aptos a se 
candidatar a uma bolsa remanes-
cente quem for professor da rede 
pública de ensino ou que tenha 
participado do Enem (Exame Na-
cional do Ensino Médio) a partir 
de 2010, com nota superior a 450 
pontos e acima de zero na redação. 
As inscrições devem ser feitas pela 
internet na página do programa.

O ProUni oferece bolsas de 
estudo integrais e parciais (50%) 
em cursos de graduação de ins-
tituições privadas de educação 
superior. Nesta edição, foram 
ofertadas aproximadamente 243 
mil bolsas. Dessas, 113.863 são 
integrais e 129.124, parciais. As 
integrais foram destinadas aos 
estudantes com renda per capita 
de até 1,5 salário mínimo. Já as 
bolsas parciais contemplaram os 
candidatos que têm renda familiar 
per capita de até três salários mí-

Mais de 3,81 milhões de can-
didatos solicitaram a isenção da 
taxa de inscrição do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
neste ano. O prazo terminou na 
última semana. Destes, 208,5 mil 
foram participantes isentos no 
ano passado que faltaram aos dois 
dias de aplicação do teste e pre-

Mais de 3,8 milhões pedem isenção 
da taxa de inscrição do Enem
Número foi inferior que na edição de 2017, quando 4,7 milhões de 
participantes obtiveram a isenção

cisavam apresentar documentos 
que comprovassem o motivo da 
ausência para ter direito a nova 
isenção. Entretanto, apenas 8.486 
apresentaram a documentação 
exigida e 200.102 declararam não 
ter documentos que justificassem 
a ausência no exame.

Do total de solicitações de 
isenção neste ano, 971.924 foram 
de estudantes concluintes do en-
sino médio em 2018 em escolas 
da rede pública. Também pude-
ram pedir a isenção alunos que 
cursaram todo o ensino médio em 
escola da rede pública, ou como 
bolsistas integrais na rede privada 
e tenham renda per capita igual 
ou inferior a um salário mínimo e 
meio, além de membros de família 
de baixa renda e quem fez o Exa-
me Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adul-
tos (Encceja) do ano passado. No 
Enem 2017, mais de 4,7 milhões 
de participantes obtiveram a isen-
ção.

Provas do Enem serão aplicadas 
em novembro

Inscrições para o Rally Científico 
devem ser feitas até 2 de maio

No ano passado, a oitava edição teve a participação de 130 estudantes

duas equipes, formadas por dez 
estudantes do 3º ano do ensino 
médio e um professor responsável.

O evento, que será realizado 
no dia 19 de maio, no bloco A do 
Campus Universitário da Região 
dos Vinhedos, das 7h30min às 
13h30min, é dividido em tarefas 
práticas e teóricas voltadas às ci-
ências e tecnologias.

No ano passado, a oitava edi-
ção teve a participação de 130 
estudantes – de escolas de Bento 
Gonçalves, Carlos Barbosa, Ga-
ribaldi, Fagundes Varela e Nova 
Prata – e teve como vencedora a 
equipe Sagitta, da Escola Nossa 
Senhora Aparecida, de Nova Pra-
ta. Os segundo e terceiro lugares 
ficaram, respectivamente, com a 
Equipe Alcateia, do Colégio San-
ta Rosa (Carlos Barbosa), e com 
a Equipe Rallyzeiros, do Colégio 
Scalabriniano Medianeira (Bento 
Gonçalves).

ProUni continua com inscrições abertas para 
vagas remanescentes

As inscrições devem ser feitas pela internet na página do programa até o próximo dia 30

Programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em cursos de graduação de instituições 
privadas de educação superior

nimos.
Poderão concorrer à primeira 

opção de curso aqueles que não 
foram pré-selecionados nas cha-
madas regulares ou foram pré-se-
lecionados só na segunda opção de 
curso, mas não houve formação de 
turma.

Podem concorrer às bolsas do 
ProUni brasileiros sem diploma 
de curso superior e que tenham 
participado do Enem em 2017, 

tenham obtido nota superior a 
450 pontos e não tenham zerado 
a prova. É necessário, ainda, que o 
candidato atenda a pelo menos um 
dos requisitos a seguir: ter cursa-
do o ensino médio completo em 
escola pública, ou em instituição 
privada como bolsista integral, 
possuir alguma deficiência, ser 
professor da rede pública ou es-
tar enquadrado no perfil de renda 
exigido pelo programa.

A UFRGS recebe até o dia 27 
de abril as inscrições para ocupa-
ção de vagas ociosas nos cursos 
de graduação na modalidade In-
gresso de Diplomado, com vistas 
ao ingresso no segundo semestre 

UFRGS abre mais de 250 vagas para ingresso de diplomado
de 2018. São oferecidas 258 va-
gas em 35 cursos. Para concor-
rer, o candidato deve ser portador 
de diploma de curso superior de 
graduação válido ou ser provável 
formando ao final do primeiro se-

mestre de 2018 (2018/1) em curso 
de graduação legalmente reco-
nhecido.

Os procedimentos e docu-
mentos necessários para a inscri-
ção estão especificados no edital 
publicado na página da Pró-Rei-
toria de Graduação (http://www.
ufrgs.br/prograd/processos-sele-
tivos/ingresso-extravestibular). O 
edital informa também a relação 
de cursos e o número de vagas dis-
poníveis e os pesos atribuídos pe-
las comissões de graduação a cada 
um dos critérios de seleção: análi-
se de Curriculum Vitae; prova es-
pecífica e entrevista. As inscrições 
devem ser feitas exclusivamente 
através da abertura de processo 
administrativo no Protocolo Geral 
da UFRGS (Av. Paulo Gama, nº 
110, Prédio Anexo I da Reitoria, 
térreo – Porto Alegre, RS).São oferecidas 258 vagas em 35 cursos. 

O resultado dos pedidos de 
isenção da taxa da edição deste 
ano do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem 2018) foi divul-
gado na manhã desta segunda-
-feira (23). Para verificar se teve 
a solicitação deferida ou não, o 
candidato precisa acessar a Pági-
na do Participante e logar no sis-
tema do Enem com CPF e senha.

Segundo o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep), 
87% das 3.818.663 solicitações 
foram aprovadas, garantindo a 
3.318.149 pessoas o direito de 
não pagar inscrição. Esse número 
pode subir após o período de re-
cursos, também aberto na manhã 
desta segunda-feira.

Divulgado resultado do pedido de insenção da taxa do Enem
As 500.513 pessoas que ti-

veram a solicitação de isenção ou 
a justificativa de ausência repro-
vadas terão direito a entrar com 
recursos entre até as 23h59 (ho-
rário de Brasília) deste domingo 
(29). O resultado do recurso será 
divulgado em 5 de maio. Veja 
quais os documentos aceitos para 
os recursos da solicitação de isen-
ção.

Todos os interessados em 
fazer o Enem, com solicitações 
aprovadas ou não, deverão fazer a 
inscrição entre 7 e 18 de maio. A 
taxa custará R$ 82.

Esse é o primeiro ano em que 
os candidatos com direito à isen-
ção precisam garantir o benefício 
antes do período de inscrições.

87% das 3.818.663 solicitações foram 
aprovadas
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Condições precárias de sa-
neamento e de locomoção conti-
nuam atormentando a vida de 14 
famílias que vivem na Cooperativa 
Habitacional Casa Nostra, na Rua 
Antônio Poletto, no bairro Vila 
Nova. O residencial engloba 18 
casas de dois pisos, construídas a 
partir de um contrato de Compra 
e Venda de Terreno e Mútuo para 
Construção de Unidade Habita-
cional, com recursos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). A obra, que deveria ter 
sido entregue em junho de 2015, 
encontra-se paralisada desde 
aquele ano.

De acordo com o presidente 
da sociedade, Flavio Bordignon, 
quando chove, é impossível che-
gar e sair do local. “As vias de 
acesso são de chão, quando chove 
alaga tudo. Nós ficamos ilhados”, 
comenta. “Já entramos em conta-
to com a prefeitura, que garan-
tiu que mandaria máquinas para 
arrumar as ruas, mas até agora 
nada”, acrescenta.

Não é somente o difícil acesso 
que causa dor de cabeça nos co-
operativados. “O esgoto não está 
canalizado e estamos aguardando 
a prefeitura nos entregar os tubos 
e demais materiais. Já falei com a 
Milena (secretaria de Habitação e 
Assistência Social, Milena Bassa-

Moradores da cooperativa Casa Nostra sofrem com atraso da entrega da obra
ni) e ela me respondia que estava 
tudo certo, e agora me ignora”, 
pontua Bordignon.

O representante da Coope-
rativa relata que as casas estão 
ficando deterioradas. “Tem ainda 
quatro famílias que não se mu-
daram para cá. Os imóveis estão 
parados e sofrendo com a ação do 
tempo”, lamenta. Ainda pagando 
sua casa própria, Bordignon conta 
que só de juros para a Caixa preci-
sa desembolsar R$350 ao mês. 

O que a prefeitura diz
De acordo com a secretária 

interina de habitação e assistência 
social, Milena Bassani, há um pro-
cesso administrativo para a com-
pra de tubos de concreto. “Nós 
precisamos respeitar os prazos 
legais para a compra”, reitera. Mi-
lena explica, ainda, que as obras 
estão paralisadas desde uma vis-
toria feita pela Caixa Econômica 
Federal (CEF).

“Quando a Caixa fez a visto-
ria das casas, verificou que uma 
delas não estaria em condições de 
habitação. Para liberar, seria ne-
cessária a construção de um muro 
de contenção, orçado em R$400 
mil, que a Cooperativa não teria 
condições de arcar, necessitando 
do auxílio do município”, registra. 
“Quando mexemos com dinheiro 
público, necessitamos buscar ou-
tras soluções que custam menos 
para os cofres públicos. Geólogos, 
arquitetos e engenheiros que fo-
ram até o local sugeriram a cons-
trução de um talude, que custaria 
R$40 mil. Estamos no aguardo de 
um projeto da Cooperativa para 
que a implantação do talude seja 
aprovada pelo Instituto de Pes-
quisa e Planejamento Urbano 
(IPURB),e a obra seja concluída”, 
acrescenta a secretaria, sem apon-
tar datas.

Contrato
Segundo o contrato da obra, 

assinado pela prefeitura e CEF, 
a responsabilidade de “desenvol-
ver atividades de planejamento, 
elaboração, implementação do 
empreendimento, regularização 
da documentação, organização de 
grupos, acompanhamento da con-
tratação e viabilização da execu-
ção dos projetos” é da prefeitura. 
Cabe ao poder público também 
“incluir no projeto, a infraestru-
tura como, vias de acesso, solu-
ções para abastecimento de água, 
energia elétrica, esgoto pluvial, 
composta por: fossa e filtro, rede 
coletora pré-existente ou outra, 
observada a legislação Municipal 
local; Além de assumir a respon-
sabilidade pela execução e conclu-
são das obras”.

Outra obra apontada pelos 
membros da cooperativa de res-
ponsabilidade do município é o 
muro de contenção exigido pela 
CEF. Depois de muitos pedidos 
de prorrogação para a Caixa para 
cumprir o contrato, a Secretaria 
Municipal de Habitação solicitou 
uma reunião com o presidente 
da cooperativa Casa Nostra, Fla-
vio Bordignon, em junho de 2016 

para informar que o cronograma 
para conclusão das obras seria 
apresentado no dia 04 de julho de 
2016.

Sem ver as obras concluídas, 
os cooperativados Casa Nostra 
alegam que a “municipalidade 
tem literalmente empurrado com 
a barriga a conclusão das obras 
comprovado pelos sucessivos pedi-
dos de prorrogação do prazo junto 
a Caixa Econômica Federal”.

16 anos de espera
As famílias organizadas guar-

dam dinheiro para as obras desde 
2002. O total financiado é de R$ 
1,350 milhões, com prazo de pa-
gamento é de 30 anos e juros são 
de 5,5% ao ano. Os subsídios che-
gam a R$ 171 mil. A Prefeitura, 
em seu site oficial, noticiou a as-
sinatura do contrato, na qual en-
trou como entidade organizadora. 
Na ocasião, o prefeito Guilherme 
Pasin salientou “a importância do 
Poder Público ser parceiro nesta 
ação. ‘A casa própria é um sonho 
de muitas famílias. Estamos muito 
felizes por fazer parte deste mo-
mento tão importante na vida de 
muita gente. Desejo que uma vez 
concluída a construção, vocês mo-
bíliem a casa com móveis de Bento 
e comemorem esta conquista com 
os vinhos daqui’, enalteceu. Valos para os tubos de concreto já foram abertos com recursos próprios da Cooperativa

Solicitação para aquisição de tubos foi 
protocolada em outubro de 2017 e desde 
janeiro está na Secretaria Municipal de 
Habitação e Assistência Social

Quando chove, 14 famílias ficam ilhadas no local

Flávio Bordignon afirma que Cooperativa 
buscou profissionais e arcou com os cus-
tos deles para a instalação de talude, que 
daria continuidade à obra, prevista para 
ser entregue em 2015

Acesso para residencial é íngrime e não 
tem pavimentação
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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 

Febre, dor de cabeça e no cor-
po, cansaço, gânglios inchados. 
Desde o fim de janeiro, unidades 
de saúde do município de Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul, co-
meçaram a receber cada vez mais 
pacientes com esses sintomas. A 
causa, até então desconhecida, foi 
confirmada nessa quinta-feira pe-
las secretarias de saúde municipal 
e estadual: surto de toxoplasmose. 
Por enquanto, há 59 casos suspei-
tos e 14 confirmados.

A maior parte dos casos de 
toxoplasmose são isolados. Já os 
surtos, que acometem um número 
maior de pessoas em um determi-
nado local e período, são menos 
comuns. Nesses casos, a causa 
envolve algum tipo de contamina-
ção ambiental pelo parasita - por 
exemplo, uma fonte de água, um 
criadouro de animais, uma área 
agrícola ou mercado de alimentos.

No caso de Santa Maria, ain-
da não se sabe qual é a origem 
da contaminação. Identificá-la é 
justamente a prioridade das auto-
ridades de saúde neste momento. 
Afinal, como os casos não pararam 
de aparecer, é possível que a popu-
lação continue exposta.

A osteoporose é uma con-
dição de perda de massa óssea e 
alteração da microarquitetura do 
osso, favorecendo as fraturas em 
mínimos traumas. Isto é, o osso 
fica fraco e frágil! A osteoporose 
é um problema sério após os 55 
anos de idade. Em torno de 50% 
dos homens e mulheres têm oste-
openia ou osteoporose nessa faixa 
etária, com alto risco de fraturas. 
No Estados Unidos chegam a 1,5 
milhões de fraturas por ano.

A prevalência em mulheres é 
duas vezes maior que em homens, 
assim como na raça branca e após 
a menopausa. Uma a cada seis mu-
lheres caucasianas sofre de fratu-
ra de fêmur e a mortalidade chega 
a 20% no primeiro ano. A maior 
causa de mortalidade é a embo-
lia de pulmão, mas muitas sofrem 
pelas limitações ortopédicas pós 
trauma.

A fratura mais frequente é a 
do fêmur, ocasionando uma quali-
dade ruim de vida, com dependên-
cia física e dores

Como formar 
um bom osso?
A história natural dos ossos é 

o ganho de massa óssea até o fim 
da adolescência e início da fase 
adulta. Uma alimentação balan-
ceada e atividade física são funda-
mentais para maior atividade das 
células formadoras de osso (os-
teoblastos).

Depois vamos gradativamente 
deteriorando o osso com o enve-
lhecimento, sendo que esse qua-
dro piora na falta dos hormônios 
sexuais (mais comum no período 
da menopausa e andropausa) e 

Na osteoporose, o osso fica fraco e frágil, favorecendo fraturas. A condição se torna um problema 
sério após os 55 anos de idade

A prevalência em mulheres é duas vezes maior que em homens, assim como na raça 
branca e após a menopausa

Os perigos da Osteoporose

maior atividade das células que 
absorvem o osso (osteoclastos).

O que propicia a 
perda óssea?
Algumas causas secundárias 

de perda óssea como: doenças en-
dócrinas (hipertireoidismo, pro-
lactinoma, hiperparatireoidismo), 
doenças gastrointestinais (defici-
ência vitamina D, doença celíaca, 
síndrome má absorção), medica-
mentos (corticoides, antivirais, 
anticonvulsivantes), alcoolismo, 
anorexia nervosa, cirurgia bari-
átrica e mieloma, dentre outras, 
devem ser lembradas.

Essas condições, sem dúvida, 
fragilizam o osso do indivíduo por 
causarem um desbalanço entre a 
atividade das células formadoras 
do osso (osteoblasto) e das células 
de reabsorção óssea (osteoclastos) 
favorecendo o aparecimento da os-

teoporose.
Apesar disso, sem dúvida ne-

nhuma, o risco de fraturas está 
muito mais associado a história 
familiar e ao estilo de vida do in-
divíduo do que uma doença em si 
e alguns fatores são relevantes: 
idade maior que 50 anos, taba-
gismo, baixo peso corpóreo (IMC 
menor 18kg/m2), baixa ingesta de 
cálcio, deficiência de vitamina D, 
inatividade, menopausa precoce, 
demência, alcoolismo e excesso de 
cafeína.

O diagnóstico pode ser feito 
por meio de um exame de densi-
tometria óssea, que mede a massa 
óssea do indivíduo e compara com 
os indivíduos jovens para quan-
tificar essa perda. Se o paciente 
não tem os fatores de risco citados 
acima e nem história familiar, o 
exame só está indicado após os 50 
anos.

O toxoplasma é um parasita liberado no 
ambiente pelas fezes de felinos contami-
nados - principalmente gatos, os felinos 
mais comuns

Os riscos da toxoplasmose
Como a toxoplasmose
é transmitida?
O toxoplasma é um parasita 

liberado no ambiente pelas fezes 
de felinos contaminados - princi-
palmente gatos, os felinos mais co-
muns.

Nessa fase, o toxoplasma está 
em um estágio de vida chamado 
de ooscito, presente nas fezes dos 
gatos por até duas semanas após a 
infecção. Depois de despejados no 
ambiente, os ooscistos levam alguns 
dias para se tornarem infecciosos. E 
são extremamente resistentes, po-
dendo se manter infectantes por até 
um ano e meio.

A partir daí, água, solo, plantas 
e outros animais de consumo hu-
mano podem se contaminar. E, na 
sequência, contaminar pessoas.

Além disso, animais como ratos 
e pássaros podem adquirir o parasi-
ta ao beber água, comer plantas ou 
entrar em contato com solo conten-
do esses ooscitos - mais gatos po-
dem ser infectados da mesma for-
ma, bem como ao se alimentarem 
desses bichos, levando a novas libe-
rações do toxoplasma no ambiente.

Os felinos são os únicos hospe-
deiros definitivos, ou seja, apenas 
no intestino deles é que o parasita 
consegue realizar seu processo de 
reprodução. Outros animais, como 
os seres humanos, são hospedeiros 
intermediários - podem ser infec-
tados, mas não liberam ooscitos em 
suas fezes.

Mas quando contaminados, 
eles passam a abrigar cistos do 
parasita, que podem ficar presen-
tes em seu corpo até o fim da vida. 
Caso uma pessoa se alimente da 
carne mal passada de um boi que 
teve toxoplasmose, por exemplo, ela 
pode ingerir esses cistos e, assim, se 
infectar.

Publicado decreto que autoriza uso do FGTS para compra de próteses
Foi publicado na quarta-

-feira (17), no Diário Oficial 
da União, um decreto que re-
gulamenta o uso do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) para a compra de pró-
teses e órteses. Segundo o Mi-
nistério do Trabalho, a medida 
tem como objetivo beneficiar os 
trabalhadores que precisam de 
próteses diferentes das que já 
são cobertas pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Para ter aces-
so ao recurso, será necessária a 
apresentação da prescrição e do 
laudo médico.

A partir da publicação do 

decreto, a Caixa Econômica Fe-
deral terá um prazo de 120 dias 
para implementar as medidas 
necessárias para viabilizar este 
tipo de saque. De acordo com o 
decreto, para ter acesso ao re-
curso para compra de próteses 
e órteses, será considerado tra-
balhador com deficiência aquele 
que tem impedimento de natu-
reza física ou sensorial que pro-
duza efeitos pelo prazo mínimo 
de dois anos e possa impedir 
sua participação plena e efetiva 
na sociedade em condições de 
igualdade com as demais pesso-
as.
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É realmente chocante o número de pessoas que 
ainda me procuram pelos motivos errados . Eu que-
ro perder barriga , eu quero ganhar coxa , perder  bra-
ço e a campeão de audiência : eu quero ganhar bunda 😩!! 
Querida pessoa , você vai sentir falta da sua barriga , ela 
é fundamental para proteger seus órgãos vitais  e se você 
for mãe , será o casulo mais perfeito e gostoso para o seu 
bebê , não estrague isso . Suas  pernas são suas mais pre-
ciosas ferramentas de locomoção e que te torna livre .   
Mas ganhar bundaaaa ? Peça pra alguém que 
está acostumado a dar isso de presente , eu traba-
lho com pessoas , com saúde e não com bundas .  
Fiz um juramento de que iria fomentar a saúde e o completo bem 
estar das pessoas que por mim passassem e levo isso muito a sério .  
A atividade física e a própria saúde estão sofrendo equívocos 
quando a seus conceitos estão sendo vítimas de uma ação 
mercadológica que transforma você em uma arma rentável .  
O apelo por uma bunda perfeita muitas vezes leva me-
ninas e mulheres a investirem altos valores em pro-
dutos e promessas falsas e que beiram o ridículo .  
Nada contra corpos esculpidos e “ sarados” desde que não escon-
dam mentes doentes ( o que eu acho quase impossível após tan-
tos anos de experiência) . Você é muito mais que uma bunda dura 
e sua saúde vale mais do que o arriscado mundo dos suplemen-
tos alimentares . Pense bem , escolha sentir-se bem todos os dias 
, procure ajuda , seja feliz e seja seu próprio padrão de beleza .  
“ o que que você tem além da bunda ? Atenção que a pergunta é 
profunda ! ( Gabriel , o Pensador ) .

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

Eu trabalho 
com pessoas 
não com 
“bundas”Quase cinco meses após as 

novas restrições exigidas pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) confir-
mou na última quinta-feira (19) 
que a vacina da dengue, vendida 
na rede privada na maior parte do 
Brasil, não seja tomada por quem 
nunca teve a doença.

A OMS recomendou que seja 
feito um teste antes da aplicação 
da “Dengvaxia”, fabricada pelo la-

Um exame genético que 
aponta, antes de um casal deci-
dir ter filhos, a probabilidade da 
criança ter certas doenças raras. 
É esse o “exame pré-nupcial” que 
o Ministério da Saúde estuda in-
cluir no sistema público (SUS). A 
proposta tem recebido duras crí-
ticas de geneticistas, que conside-
ram que a sugestão causará “um 
enorme custo a saúde publica sem 
um planejamento adequado”.

Feito a partir da coleta de 
sangue ou de qualquer outro ma-
terial que contenha DNA (saliva, 
mucosa oral ou pedaço de pele), o 
teste de compatibilidade de casal 
é capaz de detectar a existência de 
genes ligados a algumas doenças 
genéticas hereditárias, bem como 
identificar a probabilidade de os 
futuros filhos serem ou não afeta-

OMS confirma que vacina da dengue deve ser 
tomada apenas por quem já teve a doença

Vacina da dengue não deve ser aplicada em pessoas que não tiveram a doença

Organização recomenda que teste seja feito antes da aplicação e Ministério da Saúde diz que não 
deverá incluir produto na rede pública

boratório francês Sanofi Pasteur. 
Segundo a organização, a imuni-
zação deve ocorrer apenas quando 
há confirmação de que o paciente 
já foi exposto ao vírus.

A recomendação, segundo a 
agência Reuters, foi feita em um 
encontro em Genebra, na Suíça. 
Os representantes da OMS disse-
ram que a vacina deve ser tratada 
de forma “mais segura”.

A vacina da Sanofi é a primei-
ra do mundo licenciada contra a 

dengue. Após uma análise e resul-
tados de pesquisas, o próprio labo-
ratório informou em novembro do 
ano passado que a vacina poderia 
aumentar o risco de dengue grave, 
justamente em pessoas que nunca 
tinham sido expostas à doença.

A dengue, transmitida pelo 
Aedes aegypti, e é a doença infec-
ciosa que mais cresce no mundo. 
Ela causa meio milhão de infec-
ções e mata cerca de 20 mil pes-
soas, a maioria crianças, todos os 
anos. No Brasil, em 2017, foram 
mais de 239 mil casos.

 Posição do Ministério
 O Ministerio da Saúde disse 

que o Comitê Técnico Assessor de 
Imunizações (CTAI) recomendou 
a não introdução da vacina para 
dengue produzida pela Sanofi até 
a finalização dos estudos de cus-
to-efetividade. Como, segundo o 
órgão, essas pesquisas não foram 
concluídas, a vacina não deve ser 
introduzida no Sistema Único de 
Saúde (SUS).

O único estado brasileiro que 
disponibiliza por conta própria a 
vacina é o Paraná - no ano passado, 
mesmo após as novas declarações 
dos órgãos e da Sanofi, o goveno 
estadual decidiu manter a vacina 
em 30 cidades. Segundo o ministé-
rio, a proibição do registro devido 
a testes e pesquisas fica por conta 
da Anvisa.

O que é o exame pré-nupcial que SUS quer oferecer, mas médicos criticam

Na rede privada, o exame custa cerca de R$ 12 mil

dos por eles.
Na rede privada, o exame 

custa cerca de R$ 12 mil. O Mi-
nistério da Saúde afirma que a 
inclusão no sistema público seria 
para reduzir gastos com doenças 
raras. Os geneticistas afirmam 
que o exame não é capaz de detec-
tar toda a gama de doenças raras, 
e dizem que o investimento nesse 
tipo de exame não é prioritário. 

De acordo com a SBGM (So-
ciedade Brasileira de Genética 
Médica e Genômica), hoje uma 
pessoa com doença rara demora 
mais de 7 anos para chegar a um 
diagnóstico adequado. 

Como é o teste Os tipos de 
doenças identificados pelo teste 
variam de acordo com o exame, 
segundo a geneticista Mayana 
Zatz, coordenadora do Centro de 

Pesquisas sobre o Genoma Huma-
no e células-tronco. 

“São muitas variáveis que de-
vem ser levadas em consideração 
ao traçar a probabilidades de um 

casal ter um filho com doenças 
raras”, aponta a geneticista, que 
alerta que nenhum teste é capaz 
de rastrear todas as doenças raras 
existentes, até porque os genes de 

muitas delas ainda são desconhe-
cidos. De acordo com a SBGM 
(Sociedade Brasileira de Gené-
tica Médica), há 7.000 doenças 
raras. 
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O Esportivo segue intenso na 
campanha de recuperação pela Di-
visão de Acesso. No último domin-
go, a equipe de Bento Gonçalves 
conquistou uma importante vitó-
ria de 3 a 0 sobre o Tupi de Cris-
siumal. O jogo foi disputado no 
Estádio da Montanha. Com atua-
ção efetiva do ataque no segundo 
tempo, a equipe comandada por 
Cristian de Souza somou mais três 
pontos na competição, entrando 
na zona de classificação do grupo 
B na 4ª colocação com 17 pontos. 

Comandados de Cristian de Souza derrotaram a equipe de Crissiumal pelo placar de 3 a 0

Com o resultado positivo, o Esportivo assumiu a 4ª colocação com 17 pontos

Esportivo vence e está na zona de classificação

O primeiro tempo de partida 
foi bastante movimentado, com 
chances claras de gols para ambos 
os lados. O Tupi começou assus-
tando o torcedor Alviazul em bela 
cobrança de falta de Moisés Baia-
no, obrigando o goleiro Muller a 
fazer grande defesa. O Esportivo 
respondeu empilhando chances de 
gols, com Robert, em finalizações 
de média distância, uma delas pa-
rando na grande defesa do goleiro 
Robinho, e Welder, tentando de 
calcanhar, mas bantendo fraco. A 

melhor oportunidade da etapa ini-
cial saiu em uma falta para o Tupi. 
João Pedra colocou a bola no tra-
vessão, quase abrindo o placar da 
partida. 

Na etapa final, promovendo 
alterações, o Alviazul entrou em 
campo mais ofensivo, pressionan-
do os adversários em busca do gol. 
Aos 10 minutos, a pressão resultou 
em gol. Em cobrança de escanteio, 
João Carlos desviou e balançou as 
redes para os donos da casa, 1 a 0. 
O Tupi respondeu com boa finali-
zação no canto do gol, obrigando 
Muller a fazer grande intervenção. 
Aos 27 minutos, em cruzamen-
to para a área, a bola sobrou com 
Jean Carlos, que empurrou para 
o fundo das redes, ampliando a 
vantagem para o Esportivo, 3 a 0. 
Mantendo o domínio da partida, a 
equipe de Bento Gonçalves chegou 
ao terceiro com gol de Maycon, de 
cabeça, após rebote de finalização 
de Jean Carlos, decretando a vi-
tória pelo placar de 3 a 0 para o 
Esportivo.

Com o resultado positivo, o 
Esportivo assumiu a 4ª colocação 
com 17 pontos, mesma pontuação 
que o Tupi, porém ficando atrás 
pelo número de vitórias. Na pró-
xima rodada, a equipe de Cristian 
de Souza enfrenta o Glória, no do-
mingo, dia 29, às 16h, no Altos da 
Glória, em Vacaria.

Além de manter a invencibili-
dade o Colorado representante de 
Bento Gonçalves assumiu a lide-
rança isolada da Libertadores do 
Nordeste.

Jogando em casa o time logo 
no inicio partiu pra cima, e Viti-
nho entrou na área e foi derru-
bado, logo nos minutos iniciais 
ele mesmo converteu e colocou 
os bento-gonçalvenses na frente, 
ainda na primeira etapa o artilhei-
ro Itapuca fez o segundo.

Na segunda etapa o Colorado 
administrou bem o placar favorá-
vel, e com as trocas promovidas 
pelo técnico Alcindo Somensi a 
equipe conseguiu manter os dois 
tentos a zero, a equipe ainda teve 
Wilhan expulso, o que coloca a 
equipe com uma pontuação gran-
de na disciplina.

Resultados da 
quarta rodada
Bento Gonçalves - Colorado 2 

x 0 Independente (Gramado)
Vacaria – Cavaleiros 3 x2 São 

Brás
Antônio Prado – Praden-

se 0 x1  Independente (Flores da 
Cunha)

Veranópolis – Planalto 2 x 1 
Progresso

Colorado vence e assume a liderança 
da Libertadores do Nordeste

Classificação
1° - Colorado 8 Pontos
2° - Independente (Gramado) 

7
3° - Independente (Flores da 

Cunha) 6
4° - Planalto 6
5° - Cavaleiros 5
6° - Progresso 4
7° - Pradense 4
8° - São Brás 1
A equipe do Planalto e Ca-

valeiros tem um jogo a menos, 
portanto poderá alterar a classifi-
cação, o próximo compromisso da 
equipe de Bento é no domingo, dia 
28, novamente em casa, contra o 
Progresso de São Marcos.

Jogando em casa o time venceu o Independente de Gramado

Jogando em casa o time logo no inicio par-
tiu pra cima

O Esportivo sofreu a sua se-
gunda derrota no Campeonato 
Gaúcho Juvenil de 2018. A equipe 
comandada por Márcio Ebert foi 
superada pelo Progresso pelo pla-
car de 2 a 0, em partida realiza-
da no sábado, dia 21, em Pelotas. 
Apesar do resultado negativo, o 
Esportivo permaneceu na zona de 
classificação, ocupando a 4ª colo-
cação com 3 pontos conquistados. 

No primeiro tempo de jogo, o 
Progresso teve as melhores opor-
tunidades para abrir o placar da 
partida. A equipe comandada pelo 
técnico Lambari, ex-jogador do 
Esportivo, anotou o primeiro da 
partida com Cláudio, de cabeça, 1 
a 0. Ainda na primeira etapa, Fer-

Esportivo sub-17 é derrotado 
pelo Progresso fora de casa

nandinho, de pênalti, fez o segun-
do para os donos da casa. Na etapa 
final, o Esportivo tentou reagir, 
porém, aos 20 minutos, a equipe 
de Bento ficou com um a menos 
dentro de campo, dificultando a 
busca pelo empate. Sem movi-
mentações no placar no segundo 
tempo, o placar permaneceu o 
mesmo, 2 a 0 para o Progresso.

Agora, a equipe de Márcio 
Ebert direciona o seu foco para o 
Clássico da Polenta, visando se re-
cuperar e somar mais três pontos 
para permanecer na zona de clas-
sificação. O Esportivo enfrenta o 
Caxias nesta quarta-feira, dia 25, 
às 15h, no Estádio Montanha dos 
Vinhedos.

Apesar do resultado negativo, o Esportivo permaneceu na zona de classificação, ocupan-
do a 4ª colocação com 3 pontos conquistados

Na noite desta sexta, 20, a 
Liga Colonial realizou a abertura 
do Colonial de Futsal, com dois jo-
gos festivos, um em cada categoria, 
veteranos e livre. A partir do dia 04 
de maio a bola rola pra valer.

Os jogos festivos foram for-
mados, uma equipe pela campeã da 
edição de 2017, e a outra por um 
combinado com a seleção também 
da edição passada e alguns convi-
dados.

Na categoria veterano o placar 
ficou de 4 a 3 para o combinado, e 
no livre, o combinado também le-
vou a melhor, vencendo por 2 a 1. 
No veterano, a atual campeã é a 
Eulália, já no livre é o São Valen-
tim “A”.

Após os duelos, foi realizado 
um jantar de confraternização, 
com os representantes de todas as 
equipes que irão disputar o Colo-
nial de 2018. A janta aconteceu 
no Espaço de Eventos Giuseppe 
Toniolo.

Para 2018 deverão disputar 
12 equipes na categoria livre e 8 
equipes na categoria veterano. A 
tabela de jogos sairá em breve, 
e mais uma vez a FML Esportes 
estará de perto acompanhando o 
certame, e desde já deseja suces-
so e que a rivalidade fique apenas 
dentro das quatro linhas, e que 
vença o melhor.

Jogos festivos dão 
o pontapé inicial do 
Colonial de Futsal
Jogos nas categorias livre e vete-
ranos foram realizados na Eulália
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O Farrapos Rugby Clube con-
quistou mais uma importante vi-
tória no Campeonato Gaúcho. A 
equipe Alviverde superou o San 
Diego pelo amplo placar de 81 a 
0, no último sábado, dia 21, em 
partida disputada no Estádio da 
Montanha. Com a vitória, a equipe 
bento-gonçalvense segue na lide-

Com o resultado, a equipe comandada por Javier Cardozo chegou aos 20 pontos conquis-
tados, mesma pontuação que o Charrua, porém com um saldo melhor que os porto-ale-
grenses

Farrapos vence e segue na 
liderança do Gauchão

rança da competição estadual. 
Na primeira etapa, o Farrapos 

foi avassalador dentro de cam-
po. Defensivamente, os donos da 
casa impediram os adversários a 
se aproximarem do ingoal. Já no 
ataque, a equipe de Javier Cardo-
zo protagonizou uma grande atu-
ação, com passes e armações efe-

tivas. O Farrapos construiu uma 
ampla vantagem na etapa inicial 
com tries de Teco, Duda, Scopel, 
Facundo, Javier, Erick e Maran-
goni, além de cinco conversões de 
Facundo, terminando o primeiro 
tempo com placar de 45 a 0. 

No segundo tempo, o San 
Diego conseguiu fazer frente ao 
Farrapos nos primeiros minutos, 
tentando reagir para diminuir 
o placar e impedir um resultado 
elástico. Porém, a reação durou 
pouco e o Farrapos continuou am-
pliando o placar, com tries de Eri-
ck, Felipe, Willian Civardi, Bigo-
de, Teco e Jeferson da Rolt, com 
uma conversão de Facundo e duas 
de Erick, terminando o jogo com 
vitória do Farrapos pelo placar de 
81 a 0. 

Com o resultado, a equipe co-
mandada por Javier Cardozo che-
gou aos 20 pontos conquistados, 
mesma pontuação que o Charrua, 
porém com um saldo melhor que 
os porto-alegrenses. Na próxima 
rodada, o Farrapos recebe em seus 
domínios o Charrua, em confronto 
direto valendo a ponta da tabela. 
O jogo será realizado no dia 5 de 
maio, no Estádio da Montanha.

Vencer na estreia da Copa 
Libertadores de Futsal e jogando 
bem sempre garante uma moral a 
mais. Fazer tudo isso em um clás-
sico e contra um rival do tamanho 
do Boca Juniors, candidato ao tí-
tulo, tornou ainda maior o feito 
da ACBF, na noite de domingo, 
22, com o placar de 5x3, para um 
Centro Municipal de Eventos Sér-
gio Luiz, na Capital Nacional do 
Futsal, praticamente com lotação 
máxima.

Os primeiros 10min foram 
estudados com a marcação ten-
do predomínio sobre os ataques. 
Eis que o garoto Júlio, recebeu 
na intermediária, arriscou e o seu 
chute seco foi certeiro, no canto, 
sem chance alguma para o golei-
ro Mosenson: 1x0 ACBF. O Boca 
Juniors, levou certo perigo, mas 
nada que pudesse alterar o placar.

No segundo tempo, com 
1min1s, Lé ganhou dividida e saiu 
em disparada até ficar de frente 
com o goleiro, e com categoria 
ampliou para a laranja mecâni-
ca. O Boca Juniors, se lançou ao 
ataque. Jimenez, obrigou Gian a 
grande defesa. Aos 5min1s, Sal-
gués recebeu e tirou qualquer 
chance de defesa, 2x1.

O jogo ficou aberto e com 
troca de gols entre os times. Aos 
6min17s, Bruno Souza arriscou 
e jogou para as redes argentinas: 
3x1 ACBF. Só que a alegria durou 
menos de um minuto, já que An-
drés Santos, apareceu livre e ven-
ceu Gian: 3x2.

A tensão no ambiente aumen-
tava a cada segundo. A tranquili-
dade chegou quando Valdin e Lé 
tabelaram na entrada da área, o 
goleiro evitou a primeira finaliza-
ção de Lé, mas não a segunda: 4x2 
ACBF. Os argentinos partiram 
para o goleiro-linha e Basile, atu-
ando na posição, apareceu dentro 
da área para descontar.

E o destino colocou Basile de 
herói para vilão. Aos 17min25s, 
Gian chutou para o gol, Basile 

ACBF vence o Boca na estreia da Libertadores
tentou agarrar e jogou contra o 
próprio gol: 5x3 ACBF, resultado 
que não se alterou até o apito final 
da arbitragem.

Magnus e Leones de 
Nariño ficaram no 2x2

O jogo entre Magnus e Leones 
de Nariño, terminou em um justo 
empate em 2x2, na tarde/noite, de 
domingo, 22, na Capital Nacional 
do Futsal, na primeira rodada da 
Libertadores de Futsal. As duas 
equipes fizeram um duelo franco, 
dedicados ao máximo e saíram de 
quadra aplaudido pelo público. 

Rocha, aos cinco minutos, fez 
o goleiro Diego trabalhar e evitar 
o primeiro gol do jogo. O Leones 
respondeu com Jorge García, que 
puxou contra-ataque e finalizou 
para defesa de Tiago. O duelo do 
jogo se mantinha na marcação, 
com o Magnus tendo a posse e o 
Leones querendo um contra-ata-
que. E essa chance veio aos 16min, 
quando Popayan foi cortando a 
marcação e tirou qualquer possi-
bilidade do goleiro Tiago, 1x0 Le-
ones. Falcão e Marcel, no mesmo 
lance tiveram a chance do empate, 
mas lá estava Diego, com uma se-
quência sensacional para evitar o 
empate.

Na etapa final, Popayan foi 
cortando os marcadores até chu-
tar, mas Rocha, quase dentro do 
gol evitou. A partir daí, foi pres-
são do Magnus. Quando não era o 
goleiro Diego, em chutes de Ro-
cha, era a trave, como em lances 
com Pixote, Eder Lima e Rocha. 
Até que aos 11min, Pixote conse-
guiu deixar tudo igual.

Só que durou 38s. Jorge Gar-
cía driblou todo mundo e marcou 
um belo gol: 2x1 Leones de Na-
riño. O Magnus então, aumentou 
a pressão, colocou Falcão como 
goleiro-linha e após bela troca de 
passes, aos 17min, Rodrigo deixou 
tudo igual: 2x2 e deu números fi-
nais.

ACBF começou a Libertadores com empate em 2 a 2

O jogo entre Magnus e Leones de Nariño, terminou em um justo empate em 2x2, na tar-
de/noite, de domingo, 22

O convite partiu da Confe-
deração Brasileira de Desportos 
de Surdos (CBDS), em agosto de 
2017. Até o momento, delegações 
de 8 países confirmaram partici-
pação. As inscrições seguem aber-
tas até o final deste mês. Os jogos 
devem acontecer entre os dias 12 e 
22 de julho (a programação ainda 
será organizada pelo comitê orga-
nizador).

A edição 2018 será inédita: 
pela primeira vez, terá equipes 
formadas por atletas mulheres.

Os jogos oficiais e treinamen-
tos das seleções serão realizados 
no Centro Poliesportivo da Vila (o 
Ginásio III), que oferece a estru-
tura necessária para a realização 
das partidas, conforme os padrões 
internacionais da modalidade, 
orientados pelo Comitê Interna-
cional de Esportes para Surdos.

Durante o Campeonato Mun-
dial, as delegações ficarão aco-
modadas em hotéis da região e 
também no alojamento da Vila Po-
liesportiva. “É um acontecimento 
fantástico poder sediar um even-
to dessa magnitude. Receber um 
Campeonato Mundial é um feito 
inédito que trará consequências 
muito positivas para a modalidade 
no Brasil e também para a Insti-
tuição”, ressalta Carlos Bonone, 
diretor da Vila Poliesportiva da 
UCS.

O Comitê Organizador do 
evento é formado por membros 
da Confederação Brasileira de 
Desportos de Surdos e do Comi-
tê Internacional de Esportes para 
Surdos. Alexandre Dale Couto, 
presidente da CBDS, adianta que 

Campeonato Mundial de Handebol de Surdos 
acontece nem julho, na Serra Gaúcha

Os jogos devem acontecer entre os dias 12 e 22 de julho (a programação ainda será 
organizada pelo comitê organizador).

a população poderá assistir os jo-
gos gratuitamente das arquiban-
cadas. Para ampliar ainda mais o 
acesso à competição, será provi-
denciada transmissão ao vivo dos 
jogos pela internet, por meio de 
streaming. Além disso, o Comitê 
buscará, na comunidade, voluntá-
rios para ajudar em algumas ati-
vidades logísticas da competição. 
“É importante que toda a comu-
nidade interna e externa acolha 
bem os participantes brasileiros e 
estrangeiros, demonstrando senso 

de respeito e inclusão social”, re-
força.

A infraestrutura qualificada e 
o histórico de apoio ao desenvol-
vimento esportivo levaram a Uni-
versidade a sediar os Jogos Sul-
-americanos de Surdos em 2014. 
Outro fator decisivo para a ligação 
da Instituição com a modalida-
de esportiva vem de membros de 
sua equipe: o técnico da Seleção 
Brasileira de Handebol de Surdos, 
Gabriel Citton, também é docente 
da UCS. 
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Um homem foi vítima de um 
assalto praticado por dois indiví-
duos armados na tarde de quin-
ta-feira (19). Ele estava em uma 

Troca de tiros e dois presos por roubo a veículo
camionete Ranger e foi abando-
nado em Garibaldi pelos crimi-
nosos. Uma guarnição do Pelotão 
de Operações Especiais (POE), da 
Brigada Militar, foi informada do 
roubo e inciou as buscas pela du-
pla.

Na altura do bairro Nossa 
Senhora da Saúde, na BR-470, 
os policiais localizaram o veículo 
roubado. Seus tripulantes inicia-
ram uma fuga por diversas ruas 
de Bento Gonçalves, em uma per-
seguição que durou quase dez mi-
nutos.

Em frente à Igreja São Roque, 
outra viatura do POE bloqueou a 
via. No entanto, o condutor jo-

gou o veículo sobre os policiais, e 
o passageiro atirou contra a BM, 
que reagiu aos disparos. Com isso, 
os acusados acabaram se entre-
gando.

Com a dupla, identificada 
como W.A.D, de 23 anos (com 
antecedentes por furtos e posse 
de entorpecentes) e L.J.F.W, de 
24 anos (com antecedentes por 
receptação, furtos, roubos a pe-
destre e roubo de veículo), foram 
apreendidos os pertences da viti-
ma, além de uma pistola calibre 
380, 06 carregadores municiados, 
um revólver calibre 22 e diversas 
munições. Eles foram encaminha-
dos à DPPA.

Assaltantes estavam com pistola, revólver e munições

Jovens têm diversos antecedentes criminais, alguns pelo mesmo tipo de crime

Criminosos tentaram fugir, mas foram al-
cançados

Perseguição durou cerca de 10 minutos
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Assaltantes estavam com pistola, revólver e munições

Menores apreendidas por furto no comércio

Por voltas das 17h35 de 
sexta-feira (20), policias da Bri-
gada Militar em operações de 
captura de foragidos, visando 
reprimir delitos de homicídios, 
abordaram no bairro Municipal 
um jovem de 20 anos.

Preso no Municipal jovem com mandado de prisão
Foi constatado, através 

do sistema informatizado, um 
mandado de prisão em aberto 
contra ele, que foi encaminhado 
à DPPA (Delegacia de Pronto 
Atendimento) e recolhido ao 
presídio.

Por voltas das 16h20 de sexta-
-feira (20), o Pelotão de Operações 
Especiais (POE), da Brigada Mili-
tar, prendeu o jovem D.S.V, de 23 
anos, na Rua Libório Dall’ Agnese 
no bairro Zatt. Contra ele, consta-
va um mandado de prisão expedi-
do pela comarca de Passo Fundo.

 O foragido tinha diversos an-
tecedentes policiais por tráfico de 
drogas, porte ilegal de arma de 
fogo, homicídio, furto em veiculo 
e posse de entorpecentes, Diante 
dos fatos foi conduzido à DPPA.

Foragido, com diversos antecedentes 
criminais, preso no Zatt

Crimes como tráfico de drogas, porte ilegal 
de arma de fogo e homicídio constam na 
ficha de jovem preso

Uma guarnição da Brigada 
Militar, em operação em Garibal-
di, na noite de sexta-feira (20), 
observou dois indivíduos em ati-
tude suspeita próximo a um esta-
belecimento comercial no bairro 
Ferroviário. Os policiais foram em 
direção aos indivíduos para abor-
dá-los, porém um deles ao presen-
ciar a guarnição fugiu do local. O 
outro abordado foi identificado 
como A.B.R, de 19 anos, com di-

Jovem detido com revólver calibre 32
versos antecedentes por roubos a 
estabelecimentos, roubo a taxista, 
posse de entorpecentes e furtos. 
Foi localizado na cintura do jovem 
um revólver calibre 32, e próximo 
a ele, no chão, foi encontrado um 
simulacro de pistola. O acusado 
foi preso e encaminhado ao plan-
tão da policia civil, onde foi feito 
somente o registro de apreensão 
das armas. Ele foi liberado em se-
guida.

Dois homens ficaram feridos 
no sábado (21), vítimas de duas 
tentativas de homicídio. A pri-
meira aconteceu na Rua Osvaldo 
Henrique Veríssimo, no bairro 
Tancredo Neves, no início da tar-
de. A vítima, um haitiano de 40 
anos, foi atingido por uma faca-
da no pescoço durante uma briga 
generalizada, em uma residência. 
Segundo o boletim de ocorrência, 
ele foi encaminhado de táxi para 
a UPA 24 horas e foi transferido 
em seguida para o Hospital Tac-

Duas tentativas de homicídio
registradas no sábado

chini.
O segundo caso aconteceu 

em um bar na Travessa São Cae-
tano, no bairro Botafogo. Um jo-
vem, de 29 anos, foi atingido por 
um disparo de arma de fogo no 
abdômen e um raspão na cabeça. 
Ele foi socorrido por populares e 
levado à UPA 24 horas, mas de-
pois transferido ao Hospital Tac-
chini. De acordo com a assessoria 
do hospital, ambos continuam 
internados, em estado estável de 
saúde, sem previsão de alta.

Um taxista, de 40 anos, foi 
assaltado na noite de sábado (21). 
Segundo o boletim de ocorrência, 
ele estava no ponto em frente ao 
Hospital Tacchini, quando dois 
indivíduos solicitaram uma corri-
da para o bairro Eucaliptos. 

Eles embarcaram no veículo 
e quando estavam chegando no 

Taxista assaltado no Eucaliptos
destino, o homem sentado no ban-
co dianteiro anunciou o assalto. 
O passageiro que estava na par-
te de trás apontou uma arma em 
direção ao taxista. Foram rouba-
dos R$500 e um aparelho celular 
Samsung. Os assaltantes fugiram 
em seguida, em direção a uma es-
cadaria.

Na tarde desta segunda-feira 
(23), a Polícia Civil conduziu até 
a delegacia a responsável por um 
bar na Rua Adelaide Basso Pas-
quali, no bairro Tancredo Neves, 
para responder pelo crime de ex-
ploração de jogos de azar, enqua-
drado no art. 50 da lei de contra-
venção penal.

No estabelecimento, que es-
tava em funcionamento, foram 
encontradas quatro máquinas ca-
ça-níqueis instaladas. Foram reti-
radas as ceduleiras e o restante do 
material inutilizado no local. Não 
foram apreendidos valores, que 
eram retirados diariamente pelos 
responsáveis do bar.

Polícia desarticula casa de jogos de azar clandestina

Quatro máquinas caça-níqueis estavam instaladas no bar

Ceduleiras e material inutilizado foram apreendidos

Crime de exploração de jogos de azar está enquadrado no art. 50 da lei de contravenção penal

Na tarde de quinta-feira 
(19), a Brigada Militar foi infor-
mada que duas jovens tinham 
furtado peças de roupa em um 
estabelecimento comercial, na 
área central da cidade.Policiais 
que estavam nas proximidades 
localizaram a dupla suspeita e 
durante a abordagem encon-

traram diversas peças de roupas 
oriundas do furto.

Durante a averiguação, as 
suspeitas foram identificadas 
como menores de idade. As 
adolescentes foram apreendi-
das e conduzidas à DPPA, para 
lavratura do registro do ato in-
fracional.
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Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV: Moderado

Chuva
índ. UV:  Moderado

CINEMA
Validade da programação: 24/04/2018 a 27/04/2018 
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

↑ 28°C
↓ 14°C

↑ 29°C
↓ 15°C

↑ 27°C
↓ 19°C

↑ 27°C
↓ 17°C

↑ 27°C
↓ 17°C

L’américa Shopping

Pedro Coelho
13:45h – Dublado 2D

Pedro Coelho é um ani-
mal rebelde que apronta to-
das no quintal e até dentro 
da casa do Mr. McGregor 
(Domhnall Gleeson), com 
quem trava uma dura bata-
lha pelo carinho da amante 
de animais Bea (Rose Byr-
ne).

Círculo de
Fogo: A Revolta
16:20h - Dublado 2D

Filho de Stacker Pen-
tecost (Idris Elba), respon-
sável pelo comando do pro-
grama Jaeger, Jake (John 
Boyega) era um promissor 
talento do programa de de-
fesa, mas abandonou o trei-
namento e entrou no mun-
do do crime ao vasculhar 
ferros-velhos em busca de 
peças de robôs abandona-
dos. 

Jogador n° 1
13:45h – Dublado 3D
18:30h – Dublado 2D

Num futuro distópico, 
em 2044, Wade Watts (Tye 
Sheridan), como o resto da 
humanidade, prefere a rea-
lidade virtual do jogo OA-
SIS ao mundo real. Quando 
o criador do jogo, o excên-
trico James Halliday (Mark 
Rylance) morre, os jogado-
res devem descobrir a chave 
de um quebra-cabeça dia-
bólico para conquistar sua 
fortuna inestimável. Para 
vencer, porém, Watts terá 
de abandonar a existência 
virtual e ceder a uma vida 
de amor e realidade da qual 
sempre tentou fugir.

Rampage 
Destruição Total
16:20h – Legendado 3D
21:10h – Legendado 3D

Davis Okoye  é um pri-
matologista (Dwayne John-
son), um homem recluso 
que compartilha um víncu-
lo inabalável com George, 

um gorila muito inteligente 
que está sob seus cuidados 
desde o nascimento. Quan-
do um experimento genéti-
co desonesto é feito em 
um grupo de predadores 
que inclui o primata, os 
animais se transformam 
em monstros que destro-
em tudo em seu caminho. 

Um Lugar 
Silencioso
18:30h – Dublado 2D
21:00h – Legendado 2D

Em uma fazenda dos Es-
tados Unidos, uma família 
do meio-oeste é perseguida 
por uma entidade fantas-
magórica assustadora. Para 
se protegerem, eles devem 
permanecer em silêncio 
absoluto, a qualquer custo, 
pois o perigo é ativado pela 
percepção do som.
Shopping Bento

Pedro Coelho
14:30h – Dublado 2D
16:30h – Dublado 2D
18:30h – Dublado 2D

Um Lugar 
Silencioso
18:30h – Dublado 2D
21:00h – Legendado 2D

Nada a Perder
20:30h – Nacional 2D

Cinebiografia autoriza-
da do bispo evangélico Edir 
Macedo (Petrônio Gontijo), 
empresário fundador e líder 
espiritual da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus e pro-
prietário da Record TV. Ba-
seado nos livros da trilogia 
homônica, conta a história 
do self made man que en-
frentou diversos momentos 
de turbulência enquanto 
perseguia sua convicção.

Sobrenatural V.E
14:00h – Legendado 2D
16:20h – Dublado 2D

O Homem das 
Cavernas
16:30h – Dublado 2D


