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Com a chegada do Dia dos 
Pais, a lista de reclamações sobre 
golpes é gigantesca. Pelo menos 

Hackers criam páginas identicas às marcas famosas para roubar dados via Facebook

Mais de 60 páginas de vendas falsas para o Dia dos Pais
60 páginas falsas surgiram nas úl-
timas semanas, com o mesmo mé-
todo: imitar uma fanpage de loja 

famosa para vender produtos ine-
xistentes. Dessa maneira, conse-
guem dados bancários e de cartões 

de crédito dos consumidores.
O foco é anunciar algo que 

realmente saia por valores muito 
mais em conta do que os do merca-
do atual, assim os clientes abrem as 
páginas e caem no site falso, onde 
os golpistas solicitam os mais di-
versos dados do cliente. Os dados 
são usados para gerar ganhos para 
os golpistas. 

Apesar de o golpe ser antigo, 
as pessoas caem cada vez mais. As 
páginas têm ficado mais convin-
centes e contam até com bots que 
“parecem” centrais de atendimen-
to com tira-dúvidas no Facebook 
Messenger.

Uma forma de não cair nos 
golpes incialmente é, saber dos 
produtos promocionais da loja. Se 
tem uma loja física na cidade, veja 
como está a publicidade e quais os 
“bordões” de material promocio-
nal. 

A DFNDR Lab (testador de 
links) identificou algumas pági-
nas falsas, entre elas, imitações 
das Casas Bahia, Ponto Frio, Lojas 
Americanas e Submarino. Outro 
cuidado importante é verificar se 
o site que você foi direcionado está 
correto, às vezes uma letra muda 
totalmente o site.

Caiu no golpe? 
Consultar a reputação do 

e-commerce em sites como o Recla-
me Aqui ou procurar comentários 
nas redes sociais é o primeiro passo.

E-commerces que não tenham 
uma boa reputação no Reclame 
Aqui ou aqueles que tenham anún-
cios em redes sociais recheados de 
erros de português, já são uma dica 
valiosa. Se uma página não aceita 
pagamentos por cartão de crédito, 
já é um sinal de que você corre ris-
cos.

Existem algumas atitudes con-
sideradas básicas para que o con-
sumidor não tenha seus cartões 
clonados via internet. Tomar cui-
dado com e-mails que você não se 
recorda de ter aceitado, manter seu 
antivírus atualizado, nunca passar 
os códigos do seu cartão (número, 
código CVV e validade) por e-mail, 
chat ou mensagem e nem cadastrar 
caso tenha alguma dúvida.

Caso tenha sido vítima de al-
gum crime praticado pela internet 
ou celular, faça uma captura de tela 
da mensagem final, SMS ou e-mail, 
e uma captura da tela com o link 
malicioso. Registre ocorrência via 
internet, ou na delegacia mais pró-
xima.Uma forma de não cair nos golpes incialmente é, saber dos produtos promocionais da loja
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O mês de agosto será de es-
petáculos de música e teatro em 
Bento Gonçalves. No dia 17 a 
comunidade poderá conferir o 
“Espetáculo Hermes do Brasil”, 
um monólogo do gaúcho Vanius 
Rocha que conta a história de um 
adolescente diagnosticado com 
esquizofrenia. A sessão inicia às 
20 horas no Teatro do Sesc.

Ambientada nos anos 1960, a 
montagem com direção e atuação 
de Vanius Rocha relata a vida de 
Hermes, um adolescente atestado 
com esquizofrenia. 

Encaminhado à internação 
em um hospital psiquiátrico, na 
solidão do seu quarto, o jovem 
tem apenas um rádio e uma jane-
la que permitem conexão com o 
mundo exterior. Porém, a janela 
o transporta para um outro uni-
verso, do amor platônico por uma 
moça que passa diariamente pela 
calçada. A peça tem duração de 
50 minutos e classificação etária 
de 16 anos.

A Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) decidiu an-
tecipar o cronograma de bloqueio 
de celulares irregulares,  também 
chamados de piratas. A medida foi 
tomada a pedido do Gabinete de 
Intervenção Federal do estado do 
Rio de Janeiro.

A segurança pública foi o ar-
gumento apresentado pela agên-
cia para justificar a antecipação 
do bloqueio. “O bloqueio nos dois 
estados, que seria realizado no ano 
que vem, foi antecipado para de-
zembro deste ano, por motivo de 
segurança pública”, disse hoje (6) 
a assessoria da Anatel.

De acordo com a agência, o 
objetivo é reduzir a criminalida-
de nos estados e diminuir o uso 
de aparelhos piratas. O bloqueio 
vai começar no dia 08 de dezem-
bro, mas o envio das mensagens de 
SMS informando que o aparelho 
é irregular começa 45 dias antes 
dessa data, em 23 de setembro.

Com o bloqueio, a Anatel 
pretende coibir o uso de telefones 
móveis não certificados, com IMEI 
adulterado, clonado ou outras for-
mas de fraude. Segundo a Anatel, 
os usuários que já têm aparelhos 
móveis irregulares habilitados não 
serão desconectados, caso não al-
terem o número.

Cronograma
Com o novo cronograma, os 

usuários de celulares dos estados 
do Acre, Espírito Santo, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio 
de Janeiro, Rondônia, Tocantins 
e da Região Sul começarão a re-
ceber as mensagens em seus apa-
relhos irregulares a partir de 23 
de setembro de 2018 e o bloqueio 
dos aparelhos a partir de 8 de de-
zembro de 2018. Nesses estados, a 
medida vale para aparelhos irre-
gulares habilitados a partir de 23 
de setembro de 2018.

Estados da Região Nordeste e 
demais estados da Região Norte e 

Em comemoração aos 25 
anos de carreira de Paulo Rober-
to Alves da Silva, mais conhecido 
como Paulinho Mixaria, o artista 
retorna a Bento Gonçalves com o 
espetáculo “Humor à Moda An-
tiga” que acontece nesta quarta-
-feira, dia 8, às 20h, na Casa das 
Artes.

O humorista segue linha em 
que resgata o tempo em que as 
famílias saiam com todos os inte-
grantes juntos para se divertirem, 
sem restrição de idade, evitando 
o uso de palavrões e não fazendo 
nenhuma alusão a esterótipos. 
Natural de Taquari, desde os 18 
anos reside em Gramado, vindo a 
receber em junho deste ano uma 
homenagem da Câmara de Ve-
readores, onde recebeu o Troféu 
Gramado. Um reconhecimento 
pelo seu mérito cultural e tam-
bém pela marca de 5 milhões de 
visualizações no YouTube.

Paulinho Mixaria se apresenta 
nesta quarta na Casa das Artes

Paulinho Mixaria começou 
sua carreira ao 11 anos com-
pondo poesias e músicas, tendo 
lançado três livros de poesia re-
gional gaúcha e um de piadas e 
sonetos. Todos de produção in-
dependente e esgotados. Em ou-

Paulinho Mixaria começou sua carreira ao 11 anos compondo poesias e músicas

Espetáculos de música e teatro 
marcam o mês de agosto em Bento  

Música francesa
No dia 23 de agosto um espe-

táculo de música francesa chega 
em Bento. O grupo porto-ale-
grense “Petit Poá” apresenta 
clássicos cantados em francês. Os 
ingressos já estão à venda no Sesc 
local por valores que vão de R$ 12 
a R$ 26.

O projeto “Petit Poá” con-
ta com arranjos de jazz e blues 
e inclui desde clássicos da chan-
son francesa até artistas da atu-
alidade. A vocalista Kézia Bor-
ges recentemente foi a grande 
vencedora do Festival Nacional 
da Canção Francesa. No repertó-
rio estão musicas de Edith Piaf, 
Ben L’Oncle Soul, Pink Martini e 
ZAZ. A banda é composta, além 
de Kézia Borges (vocal e escaleta), 
por Jackson Spindler (arranjos e 
teclados), Pedro Ourique (con-
trabaixo) e Eduardo Figueredo 
(bateria).

Grupo Petit Poá apresenta os principais clássicos da música francesa 

Neste domingo acontece o 
Fundaparque Music festival, 
reunindo uma gama de artis-
tas locais. A primeira edição do 
festival contará com bandas de 
vários estilos, food trucks, beer 
trucks, cervejas artesanais e es-
paço para carros antigos. Alugu-
mas bandas já foram divulgadas 
pelo evento, são elas: Banda Mal-
vina’s Rock, Rainha de Espadas, 
Os Pelicanos, ¥Antro RocK & 
WinE®, e show sertanejo com 
Filipe Girardi.

Sudeste, incluindo São Paulo: en-
caminhamento de mensagens aos 
usuários a partir de 7 de janeiro 
de 2019 e impedimento do uso dos 
aparelhos irregulares a partir de 
24 de março de 2019. Nesses esta-
dos, a medida vale para aparelhos 
irregulares habilitados a partir de 
7 de janeiro de 2019.

Celulares estrangeiros
Celulares comprados no exte-

rior vão continuar funcionando no 
Brasil, desde que sejam certifica-
dos por organismos estrangeiros 
equivalentes à agência regulado-
ra. Um celular só é considerado 
irregular quando não possui um 
número IMEI registrado no ban-
co de dados da GSMA, associação 
global de operadoras.

Não serão considerados irre-
gulares os equipamentos adqui-
ridos por particulares no exterior 
que, apesar de ainda não certifica-
dos no Brasil, tenham por origem 
fabricantes legítimos.

A Anatel disse ainda que além 
do combate à criminalidade, o 
bloqueio busca assegurar a segu-
rança física dos usuários. “Os ce-
lulares não certificados podem ser 
perigosos para a saúde por: apre-

sentaram grande quantidade de 
chumbo e cádmio, serem fabrica-
dos com materiais de baixa quali-
dade e não passarem por testes de 
segurança”, disse a agência.

IMEI
IMEI (do inglês Internatio-

nal Mobile Equipment Identity) 
é o número de identificação do 
celular. O IMEI DB, como é cha-
mado, é acessado por fabricantes, 
operadoras e agências reguladoras 
de todo o mundo, razão pela qual 
aparelhos que são certificados em 
qualquer país têm o IMEI inserido 
lá.

Para saber se o número de 
IMEI é legal, basta discar *#06#. 
Se a numeração coincidir com o 
que aparece na caixa, o aparelho 
é regular. Caso contrário, há uma 
grande chance de o aparelho ser 
irregular.

Antes do início do bloqueio, 
os celulares irregulares recebe-
rão a seguinte mensagem de tex-
to: “Operadora avisa: Este celular 
IMEI [número do IMEI] é irregu-
lar e deixará de funcionar nas re-
des celulares”.

Fundaparque Music Festival 
acontece neste domingo

O comando das cervejas ar-
tesanais: Kombi Juudith Bier 
e Drinks Temáticos com Onzi 
Party Bar.

Para a gastronomia, o food 
truck do Chef Itacir Pilan.

Haverá espaço para veículos 
antigos, para quem quiser expor 
o seu, o grupo Gaúchos ao Qua-
drado estará presente no even-
to. Com início marcado para às 
13hrs e encerramento às 20hrs. 
O valor da entrada é de R$10 e o 
estacionamento no mesmo valor.

Anatel antecipa bloqueio de celulares irregulares

Bloqueio na região sul começa em outubro

tubro de 2017, lançou segundo 
longa metragem “Morando com 
a sogra”, que traz as aventuras e 
desventuras de um genro muito 
atrapalhado que recebe em sua 
casa uma sogra ranzinza e um 
cunhado maluco.
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O mínimo da fatura para o 
banco é o total de 15%, ou seja, 
efetuando o pagamento mínimo do 
cartão de crédito que seja pelo me-
nos 15% do valor, os clientes paga-
rão menos juros do que de costume. 
As concessões do rotativo do cartão 
de crédito representaram cerca de 
10% dos empréstimos liberados 
pelas instituições financeiras, em 
junho. Após entrar em vigor a re-
gra que proíbe cobrança de juros 
diferentes para adimplentes e ina-
dimplentes, a atenção tem que ser 
redobrada no caso do rotativo ofe-
recido por financeiras ou por lojas, 
que costumam cobrar juros mais 
altos. Mas as medidas não devem 
diminuir a inadimplência, já que as 
parcelas mensais continuarão com 
juros altos, comprometendo o orça-
mento do consumidor.

Para o presidente do CIC, El-
ton Gialdi, é importante ter um 
planejamento nos gastos e o uso 
indiscriminado do cartão de crédito 
pode acarretar em dívidas. “Muitas 
vezes a pessoa entra numa ciranda 
e acaba se endividando e perdendo 
até o crédito na praça, tendo pro-
blemas de crediário. O  brasileiro 
é imediatista e acaba consumindo 
sem considerar os juros que paga 
por isso, que são exorbitantes. É 
um problema crônico que a socie-
dade tem, de não ter um planeja-
mento de aquisição de bens mate-
riais a médio e longo prazo, sem se 
preocupar com os juros estratosfé-
ricos”, alerta.  

De acordo com ranking do 
Banco Central (BC), o custo mé-
dio do rotativo para consumidores 
adimplentes variou de 45,97% a 
791,16% ao ano, entre as institui-
ções financeiras, no período de cin-
co dias úteis encerrados em 18 de 
julho. Clientes que pagam o valor 
mínimo, só poderão utilizar uma 
linha de crédito. No mês seguinte, 
serão obrigados a pagar o valor to-
tal e não podem continuar pagando 
apenas o mínimo. No caso de quem 
não consegue quitar o total após 
entrar no rotativo, os bancos são 
obrigados a parcelar em uma li-
nha de crédito diferente, com juros 
mais baixos.

Entre os cinco maiores ban-
cos do país (Banco do Brasil, Cai-
xa, Itaú-Unibanco, Bradesco e 
Santander), a taxa vai de 168,8% 
a 297,46% ao ano, nesse período. 
Para os inadimplentes (que paga-
ram menos do que o mínimo ou não 
pagaram nada), as instituições po-
derão cobrar multa (2%, paga uma 
única vez) e juros de mora (limitado 
a 1% ao mês).

Segundo o BC, as taxas de ju-
ros diferem entre clientes de uma 
mesma instituição financeira e va-
riam de acordo com fatores de risco 
envolvidos nas operações, como o 
valor, o histórico e a situação ca-
dastral de cada cliente e o prazo da 
operação.

Em junho, o consumidor adim-
plente (regular) pagou taxa média 
de 261,1% ao ano, com aumento de 
18,1 pontos percentuais em rela-
ção a maio. Já a taxa cobrada dos 
consumidores que não pagaram ou 
atrasaram o pagamento mínimo da 
fatura (rotativo não regular) caiu 
32,8 pontos percentuais, chegando 
a 313,3% ao ano.

Em junho, o total de conces-

Em junho, o consumidor adimplente (regular) pagou taxa média de 261,1% ao ano, com aumento de 18,1 pontos percentuais em relação a maio. Já a taxa cobrada dos 
consumidores que não pagaram ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura (rotativo não regular) caiu 32,8 pontos percentuais, chegando a 313,3% ao ano.

sões de crédito livre (empréstimos 
em que os bancos têm autonomia 
para aplicar dinheiro captado no 
mercado e definir as taxas de ju-
ros) para pessoas físicas chegou a 
R$ 150,8 bilhões. Desse total, R$ 
15,260 bilhões foram do rotativo 
do cartão de crédito. A maior parte 
das concessões do rotativo é do cré-
dito não regular: R$ 8,833 bilhões. 
No caso do cheque especial, as 
concessões chegaram a R$ 30,721 
bilhões. A taxa do cheque especial 

chegou a 304,9% ao ano, em junho.

O que é o “rotativo”
O rotativo do cartão é o crédi-

to tomado pelo consumidor quando 
paga menos que o valor integral da 
fatura do cartão. O crédito rotativo 
dura 40 dias. Desde junho, clientes 
inadimplentes no rotativo do cartão 
de crédito passaram a pagar a mesma 
taxa de juros dos consumidores re-
gulares. Até a nova regra entrar em 

vigor, quem não pagava pelo menos 
o valor mínimo da fatura em dia caía 
na modalidade de rotativo não regu-
lar, com taxa de juros mais cara que 
a cobrada dos clientes adimplentes 
(regulares). Isto é, quem pagava me-
nos de 15% da fatura migrava para o 
crédito não regular, que cobrava juros 
mais altos. Quem pagava entre 15% e 
100% entravam no rotativo regular, 
com taxas mais baixas.

Pela nova regra, a taxa de juros 
do rotativo passa a ser única, tan-

to para inadimplentes quanto para 
adimplentes. Os bancos poderão co-
brar 2% de multa (sobre a dívida to-
tal) e 1% ao mês de juros de mora em 
caso de inadimplência. Até agora, os 
bancos cobravam a multa, os juros 
de mora e mais uma taxa punitiva de 
quem caía no crédito não regular. Mas 
as instituições podem cobrar multa e 
juros de mora, por atraso, como ocor-
re em qualquer outra operação de 
crédito, no caso de inadimplência, só 
que agora sem a taxa punitiva.

Cartão de crédito rotativo tem juros mais altos desde junho
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O Ministério da Educação 
(MEC) informou, por meio de 
nota, que o pagamento das bolsas 
da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) não será suspenso. A 
nota divulgada na noite de sexta-
-feira (3), diz ainda que “a valori-
zação da educação é uma das prio-
ridades do governo federal que, 
em dois anos, adotou medidas im-
portantes para o setor, como a Lei 
do Novo Ensino Médio e a homo-
logação da Base Nacional Comum 
Curricular da educação infantil e 
do ensino fundamental”.

O MEC também informa 
que “os ministros da Educação, 
Rossieli Soares, e do Planejamen-
to, Esteves Colnago, discutiram 
medidasestruturantes para a área 
da educação em seus diferentes ní-
veis, bem como o orçamento para 
o próximo ano” e que “as equipes 
dos dois ministérios têm realizado 
frequentes reuniões para tratar do 
tema”. Ontem, os dois ministérios 
anunciaram que vão apresentar ao 
presidente Michel Temer, na pró-
xima semana, estudo sobre recur-
sos para Capes.

A mobilização ocorre após 
o presidente do Conselho Supe-
rior da Capes, Abílio Baeta Neves, 
ter enviado carta ao ministro da 
Educação afirmando que “foi re-
passado à Capes um teto limitan-
do seu orçamento para 2019 que 
representa um corte significativo 
em relação ao próprio orçamen-
to de 2018, fixando um patamar 
muito inferior ao estabelecido 
pela Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO). Caso seja mantido 
esse teto, os impactos serão graves 
para os Programas de Fomento da 
Agência”.

Entre as consequências, 
apontada na carta da Capes está 
a suspensão de bolsas de 93 mil 
pesquisadores e de alunos de pós-
-graduação (mestrado, doutora-
do e pós-doutorado) a partir de 
agosto de 2019. O Conselho da 
Capes também previu o corte dos 
pagamentos de outros 105 mil 
bolsistas que trabalham e pesqui-
sam com educação básica. A carta 
circulou nas redes sociais e servi-
ços de mensagens instantâneas e 
provocou mobilização nas comu-
nidades científica, tecnológica e 
acadêmica.

Ontem, a Sociedade Brasi-

Até o dia 17 de agosto o 
gabarito das provas do Exame 
Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos 
- Encceja - 2018 será divulgado 
pelo Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep). O exame foi 
aplicado neste domingo, dia 5, em 
todo o país. O resultado individual 
estará disponível a partir de outu-
bro, na página do participante. 

O Encceja é direcionado aos 
jovens e adultos que não conclu-

Um novo modelo do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
poderá ser apresentado ainda este 
ano, segundo o ministro da Edu-
cação, Rossieli Soares. O modelo 
dependerá, no entanto, da apro-
vação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) do ensino mé-
dio, atualmente em discussão no 
Conselho Nacional de Educação 
(CNE). O novo modelo, no entan-
to, deverá começar a ser aplicado 
apenas após 2020.

Segundo o ministro, o Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) estuda atualmente 
como será a nova avaliação. A mu-
dança será feita a partir da BNCC, 
que define o conteúdo mínimo que 
deverá ser ensinado em todas as 
escolas do país. Uma possibilidade 
é que haja modelos diferentes de 
provas para avaliar os itinerários 
formativos estabelecidos no novo 
ensino médio.

“O Inep está estudando uma 
proposta em paralelo, enquanto se 
discute a BNCC, para apresentar 
uma proposta para a sociedade 
brasileira assim que a BNCC tiver 
sido aprovada. Nós vamos apre-
sentar uma proposta ainda este 
ano se a base for aprovada, como 
é o nosso desejo”, disse o ministro 
hoje (6) no 2º Congresso Interna-
cional de Jornalismo de Educação, 
organizado pela Associação de 
Jornalistas de Educação (Jeduca).

Pelo novo ensino médio, san-
cionado no ano passado, parte do 
currículo da etapa de ensino, o 
equivalente a 1,8 mil horas de-
verá ser destinado ao conteúdo 
da BNCC. O restante do tempo, 
que varia de acordo com a rede de 
ensino, será destinado à formação 
específica. Os estudantes poderão 
escolher entre o aprofundamento 

MEC garante que pagamento de 
bolsas da Capes não será suspenso

MEC garantiu que não haverá cortes de bolsa

leira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) e mais de 30 entidades 
representativas publicaram carta 
aberta ao presidente Michel Te-
mer para expressar apoio à mani-
festação do Capes.

Entenda o caso
A possibilidade de que qua-

se 200 mil bolsistas da Capes fi-
quem sem bolsa a partir de agosto 
de 2019 começou a circular em 
um ofício enviado pelo Conselho 
Superior da Capes para o Minis-
tério da Educação. O ofício citava 
a informação recebida por vias in-
ternas pela Capes de que haveria 
redução no orçamento previsto 
para 2019 que atualmente cons-
ta na Lei de Diretrizes e Bases 
(LDO).

A LDO foi aprovada em ju-
lho no Congresso Nacional, e não 
contém valores específicos, mas 
sim regras para a composição do 
orçamento. Uma dessas regras, 
que consta no Artigo 22, diz que 
o orçamento para 2019 do Minis-
tério da Educação (o que inclui a 
Capes) deve ser o mesmo valor do 
orçamento de 2018, mais a corre-
ção da inflação.

A lei também não é a ver-
são final: o governo federal tem 
até 14 de agosto para sancionar 
o documento e até o dia 31 para 
encaminhar de volta ao Congresso 
a Proposta de Lei Orçamentária 
(PLOA). Essa proposta ainda será 
debatida pelos parlamentares e 
precisa ser aprovada até o fim do 
ano, quando se torna a Lei Orça-

mentária Anual (LOA).

Quase 200 mil 
bolsas em risco
Segundo o ofício, em 2019, 

os diferentes programas de fo-
mento às pesquisas de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado no 
país contarão com 93 mil estudan-
tes e pesquisadores bolsistas.

Além disso, a Capes tam-
bém mantém três programas des-
tinados à formação e qualificação 
de professores. Juntos, o Progra-
ma Institucional de Bolsas de Ini-
ciação à Docência (Pibid), o Pro-
grama de Residência Pedagógica e 
o Programa Nacional de Formação 
de Professores da Educação Bási-
ca (Parfor) têm previsão de atingir 
105 mil bolsistas em 2019.

Outros programas da Ca-
pes são o Sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) e o Pro-
grama de Mestrado Profissional 
para Qualificação de Professores 
da Rede Pública de Educação Bá-
sica (ProEB). Em 2019, segundo 
a Capes, a previsão é beneficiar 
245 mil pessoas por meio desses 
programas, incluindo alunos e os 
professores, tutores, assistentes e 
coordenadores dos cursos, que re-
cebem bolsas pelo trabalho.

O ofício diz que, caso o cor-
te de verba sinalizado pelo gover-
no federal se confirme no fim do 
mês, isso pode fazer com que a 
Capes fique sem dinheiro para fi-
nanciar esses programas a partir 
de agosto do ano que vem.

Gabarito do Encceja Nacional sai até o dia 17   
íram os estudos na idade apro-
priada para cada nível de ensino 
e querem obter certificação de 
conclusão do ensino fundamental 
ou médio. Para obter o certificado 
é preciso atingir o mínimo de 100 
pontos em cada uma das áreas de 
conhecimento do exame.

No total, 1.695.608 pesso-
as se inscreveram para o Encceja, 
sendo 356.326 para conquistar o 
certificado do ensino fundamental 
e 1.339.282 em busca do certifi-
cado do ensino médio. Ainda hoje, 

o Inep deve divulgar um balanço 
com o número de presentes e de 
abstenções nas provas.

Além de provas de Portu-
guês, História, Geografia, Mate-
mática, Artes e Educação Física, 
ontem os estudantes fizeram uma 
redação. Para o ensino funda-
mental o tema foi “Possibilidades 
de uma alimentação segura para 
a população brasileira” e, para o 
médio, “Os riscos do trabalho no-
turno para a saúde do trabalha-
dor”.

Novo modelo do Enem deve ser 
apresentado este ano  

em linguagens, matemática, ciên-
cias da natureza, ciências huma-
nas ou ensino técnico.

O ministro também disse ser 
necessária uma adequação da for-
mação do ensino médio, que não 
pode ser voltada apenas para que 
os estudantes se saiam bem no 
Enem. “O Enem precisa mudar. 
Não podemos fazer educação com 
Enem sendo o norte da educação. 
Pela primeira vez, o Brasil terá a 
oportunidade de discutir o Enem, 
que é porta de entrada [no ensino 
superior] e não porta de saída”, 
defendeu.

Atualmente, o Enem é com-
posto por provas de linguagens, 
matemática, ciências humanas, 
ciências da natureza e redação. 
Neste ano, mais de 5,5 milhões 
se inscreveram para o exame. As 
notas do exame podem ser usadas 
para concorrer a vagas no ensino 
superio público pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), a bolsas 
em instituições particulares de 
ensino superior pelo Programa 
Universidade para Todos (ProU-
ni) e a financiamento pelo Fun-
do de Financiamento Estudantil 
(Fies).

Formação de 
professores
Também a partir da BNCC, 

segundo Rossieli, será elaborada 
uma base nacional para a for-
mação de professores. Essa base 
poderá também ser apresentada 
para ser discutida pela sociedade 
este ano caso a BNCC seja apro-
vada. “Como nação, precisamos 
mostrar qual o perfil de formação 
para os professores. Tendo esse 
perfil, tendo a BNCC, precisamos 
apoiar professores com formação 
continuada”, disse.

Segundo o ministro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) estuda atualmente como será a nova avaliação



Jornal Gazeta - 07 de agosto de 2018 Jornal Gazeta - 07 de agosto de 2018 7Economia

O Armazém das Pontas 2018, 
promovido pela Câmara de Di-
rigentes Lojistas, vai acontecer 
nos dias 24, 25 e 26 de agosto, 
no Salão Paroquial do bairro São 
Roque, das 9h às 19h. A ponta de 
estoque promete novamente em-
polgar os consumidores pelas boas 
oportunidades de compras. 

Nesse período, o púbico pode-
rá conferir as novidades do setor, 
expostas por 28 lojas: Almapie-
na Vestuário Íntimo, Astro Mo-
das, Basic Modas, Bazar Débora, 
Bella Luna Modas, Boka Pimenta 
Modas, Cantinho da Sil, Carllize, 
Collecione, Compredez, Duana 
Malhas, Fuzuê Baby & Kids, Jus-

Feira de ponta de estoques acontece este mês
sara Presentes, Kelin Maldaner 
Modas, Loja Dall’Agnol, Loja Jés-
sica Huppes, Loja Sgabi, Lojinha 
Pertile, Maria Mariá Modas, Rayar 
Tricot, Requinte Modas, Rose 
Presentes, Salles Moda Jovem, 
Schenatto Modas, Simone Modas, 
Sonho de Consumo, Thiby Modas 
e Ventura Modas.

Quem visitar o Armazém 
das Pontas 2018 encontrará uma 
variedade de lojas e um mix de 
produtos de qualidade, além de 
excelentes descontos em peças da 
estação – combinação que vem ga-
rantindo ao encontro sucesso de 
público – são esperadas cerca de 3 
mil pessoas nesta edição – e tam-

bém de negócios. 
“Um dos principais compro-

missos da CDL-BG, enquanto 
entidade representativa, é traba-
lhar na geração de oportunidades 
que fomentem o desenvolvimento 
do comércio local. O Armazém 
das Pontas é um excelente exem-
plo de iniciativa que cumpre bem 
essa missão, bem como de estrei-
tar cada vez mais a relação do co-
mércio com a comunidade”, avalia 
o presidente da entidade, Marcos 
Carbone.

 Os ingressos antecipados 
para o Armazém das Pontas já po-
dem ser adquiridos no valor de R$ 
2,00. 

O CDL está promovendo nos 
dias 14, 15 e 16 de agosto o curso 
Crédito, Cobrança e Código de 
Defesa do Consumidor”

O curso é baseado nos dados 
recentemente divulgados pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Bento Gonçalves, onde foi in-
dicado o crescimento do comér-
cio local em até 5,85%. O indica-
dor é preocupante, e é preciso ter 
cuidado na hora de efetuar negó-
cios para que uma boa oportuni-
dade de venda não se transforme 
em dor de cabeça ou prejuízo. 

A qualificação nesse curso 
visa orientar os profissionais do 
comércio, prevenindo transtor-
nos relacionados à inadimplên-
cia, crédito, crediário, cobrança, 

O governo anunciou um pa-
cote de mudanças nas regras de 
financiamento imobiliário que 
poderão facilitar a compra da casa 
própria e estimular o crédito ha-
bitacional no país. Entre as me-
didas, está a elevação para até R$ 
1,5 milhão do limite do valor dos 
imóveis que poderão ser adquiri-
dos por trabalhadores com uso do 
saldo do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).

 Hoje, o limite do valor do 
imóvel que pode ser financiado 
pelo Sistema Financeiro Habita-
cional (SFH) - que permite usar 
os recursos do FGTS é de R$ 950 
mil em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Distrito Federal. 
Nos demais estados, R$ 800 mil. 
A partir de 2019, será de R$ 1,5 
milhão em qualquer lugar do país.  
As mudanças trouxeram reações 
positivas para o mercado imobili-
ário em Bento Gonçalves.

Para a diretora da imobiliá-
ria Urbvias, também parceira da 
MGF, Raquel Vieira, a notícia é 
positiva sob qualquer aspecto, já 
que, segundo ela, é mais um si-
nal de recuperação do mercado de 
crédito e construção.

“Mesmo que as novas regras 
para financiamento de imóveis de 
até 1,5milhão de reais sejam váli-
das a partir de 2019 em qualquer 
lugar do país, devem impactar 
desde já na tomada de decisão de 
quem vai adquirir ou mesmo qui-
tar imóveis já negociados. O me-
lhor sinal que poderíamos ter é de 
que além da Caixa, nossa parceira 
tradicional na área de financia-
mento habitacional, temos outros 
banco que já demonstraram in-
teresse em abrir novas linhas de 
crédito imobiliário com condições 
nunca antes praticadas”, explica.

A procura de novos imóveis 
agrada Raquel, que não esconde 
o otimismo projetando novos ne-
gócios no setor. “No mercado ge-
ral percebemos a retomada lenta, 
porém constante do interesse em 
procurar crédito para compra de 
imóveis novos, porém a partir dos 
produtos de entrada. Esse novo 
cenário deverá trazer ao mercado 
clientes para o mercado de crédi-

Classe média volta a ter acesso a financiamento em 2019
Governo anuncia  financiamento de i móveis de até R$ 1,5 milhão .Apesar das mudanças passarem a valer a partirdo próximo ano,  o setor imobiliário comemora  a volta 
do acesso ao financiamento da classe que mais se ressentiu com a crise  econômica.

investir, podendo escolher entre 
o que está em estoque, já pronto 
para morar com opção de negociar 
descontos no valores pela queda 
nos preços que está estabilizando 
ou ainda escolher entre as opções 
de lançamentos que estão che-

gando ao mercado com condições 
de financiamento onde os bancos 
começam a ter foco em financia-
mento imobiliário abrindo novas 
opções aos compradores podendo 
facilitar as negociações de médio 
prazo”, salienta.

to imobiliário com potencial para 
contratação de financiamentos de 
valores superiores, talvez agora 
atraídos por uma nova linha de 
crédito com recursos do FGTS 
que deverão baixar o custo do di-
nheiro acompanhando a queda na 
taxa básica de juros”, afirma.

Ainda segundo Raquel a dú-

vida fica por conta da capacidade 
dos clientes em contratar essas no-
vas linhas. “De qualquer maneira 
temos a certeza de que está confir-
mado um novo momento econômi-
co para o mercado imobiliário com 
novos projetos e lançamentos em 
todos os segmentos. É ótimo para 
quem está buscando imóveis para 

Curso sobre crédito, cobrança e 
código de defesa do consumidor

código de defesa do consumidor 
e como evitar golpes.

Segundo informações do 
CDL – BG as dívidas dos con-
sumidores bento-gonçalvenses 
chegam a R$ 12.165.433,60. Em 
mais de 65% dos casos as contas 
variam em valores de até R$ 250, 
mas, em 22% deles os débitos 
com o comércio superam os R$ 
500.  A maior parte dos inadim-
plentes, cerca de 72% estão con-
centrados na faixa etária dos 30 
aos 64 anos. Os valores do cur-
so noturnmo variam de  R$ 130 
reais para associados e de até 
R$190 reais para o público em 
geral. E os associados ao Sicredi 
tem desconto conforme consulta 
especial.  

Para a diretora da imobiliária Urbvias, também parceira da MGF, Raquel Vieira, a notícia 
é positiva sob qualquer aspecto, já que, segundo ela, é mais um sinal de recuperação do 
mercado de crédito e construção
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Flávia Cinara Siqueira Ho-
chmüller, do lar, filha de Flôren-
cio Flores S. Hochmüller e 
Enir Moreira Siqueira, nasci-
da em 17/12/1971, falecida em 
29/07/2018, natural de Cruz Alta, 
RS, moradora da Travessa Juarez 
Postal, Bento Gonçalves, Solteira 

Orilde Ema Dala Quieza Zot-
tis, do lar aposentada, filha de 
Lodovico Dala Quieza e Angelina 
Gaspareto Dala Quieza, nasci-
da em 10/11/1936, falecida em 
29/07/2018, natural de Palmeira 
das Missões, RS, moradora da 
Rua Marechal Deodoro, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Edilia Ferri Basso, agriculto-
ra aposentada, filha de Francisco 
Ferri e Regina Arriotti Ferri, nas-
cida em 20/11/1925, falecida em 
27/07/2018, natural de Garibaldi, 
RS, moradora da Rua Treze de 
Maio, Bento Gonçalves, Viúva 

João Pedro Pereira, vigilante 
aposentado, filho deJoão Otacilio 
Pereira e Zulmira de Lima Pereira, 
nascido em 20/11/1955, falecido 
em 29/07/2018, natural de Cacho-
eira do Sul, RS, morador da Rua 
Dom Jose Barea, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Melissa Ann Rabella Jeudy, 
menor, filha de Marie Strede Jeu-
dy, nascida em 09/07/2018, fale-
cida em 29/07/2018, natural de 
Bento Gonçalves, RS, moradora 
da Rua Osvaldo Henrique Verissi-
mo, Bento Gonçalves, Solteira 

João Marcirio da Rosa, pe-
dreiro autônomo, filho de Ma-
noela Garcia da Rosa, nasci-

do em 02/07/1967, falecido em 
30/07/2018, natural de Tenente 
Portela, RS, morador da Rua Fio-
relo Bertuol, Bento Gonçalves, 
Casado 

João Carlos de Lima Go-
mes, motorista aposentado, filho 
de Mario Gonçalves Gomes e 
Carolina de Lima Gomes, nasci-
do em 21/08/1950, falecido em 
30/07/2018, natural de Jaguari, 
RS, morador da Rua José Rossi-
ni, Bento Gonçalves, Casado

Antonieta Bortolini Poli, do 
lar aposentada, filha de Belino 
Bortolini e Angela Bortolini, nas-
cida em 10/11/1953, falecida em 
30/07/2018, natural de Garibaldi, 
RS, moradora da Rua São Paulo, 
Bento Gonçalves, Casada 

Rita Elisabeth Donadel, téc-
nica em radiologia aposentada, 
filha de Alcides Donadel e Car-
men Maria dos Santos Donadel, 
nascida em 25/04/1954, falecida 
em 31/07/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Rua 
Dr. Antunes, Bento Gonçalves, 
Solteira 

Elvirio Carlos Fabbris, agri-
cultor aposentado, filho de Ange-
lo Fabbris e Teresa Garbin, nas-
cido em 04/11/1929, falecido em 
02/08/2018, natural de Ibiraiaras, 
RS, morador da Rua Pará, Bento 
Gonçalves, Viúvo 

Tranquilo Genuino Beal, 
agricultor aposentado, filho de 
Antônio Beal e Regina Beal, nas-
cido em 26/08/1927, falecido em 
26/07/2018, natural de Santa Te-
reza, Bento Gonçalves-RS, mo-

ÓBITOS

rador da Linha José Julho, Santa 
Tereza, Casado 

Francisco Cechin, vigia apo-
sentado, filho de Emilio Cechin 
e Carolina Fruet Cechin, nasci-
do em 03/09/1946, falecido em 
01/08/2018, natural de Encanta-
do, RS, morador da Rua Claudino 
Evangelista Provensi, Bento Gon-
çalves, Casado

Elaine Maria Schimitt, do lar 
aposentada, filha de Gastão Alvi-
no Schimitt e Odylla Sartor Schi-
mitt, nascida em 07/05/1955, fa-
lecida em 02/08/2018, natural de 
Bento Gonçalves, RS, moradora 
da Rua Livramento, Bento Gon-
çalves, Separada 

Elza Zanella Cristofoli, cos-
tureira aposentada, filha de Fran-
cisco Zanella e Emilia Rossatto, 
nascida em 22/10/1933, falecida 
em 01/08/2018, natural de Monte 
Belo, Bento Gonçalves-RS, mora-
dora da Rua 24 de Maio, Monte 
Belo do Sul, Viúva 

Florestes Cerri da Silva, ope-
rador de máquina aposentado, 
filho de Vitorino Pacifico da Sil-
va e Maria Carolina Cerri, nasci-
do em 23/11/1944, falecido em 
04/08/2018, natural de Caibaté, 
RS, morador da Rua Pedro Bap-
tisti Menegotto, Bento Gonçalves, 
Casado 

Osmar Antonio Costa, servi-
ços gerais aposentado, filho de 
Abilio Costa e Georgina Costa, 
nascido em 29/01/1960, falecido 
em 04/08/2018, natural de Cons-
tantina, RS Rua Basilio Zorzi, 
Bento Gonçalves, Divorciado 

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
DE BENTO GONÇALVES

EDITAIS DE CASAMENTO

Faço saber que se habilitaram para casar neste Serviço de re-
gistros:

Edital nº 19780: CLAIMAR ZONTA, divorciado, agricultor, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves e SANDRA SANTOS DE ALMEIDA, solteira, do lar, natu-
ral de Roca Sales-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens. 
Edital nº 19782: ROSEVELT MERCIVAL, solteiro, pintor, natural 
de Zanglais, Saint Louis du Sud, República do Hairi, residente 
e domiciliado em Bento Gonçalves e ELISABERTH MALANDE, 
solteira, industriária, natural de Saint Georges, 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 19783: OBERDAN DE ANDRADE, divorciado, conta-
dor, natural de São José do Ouro-RS, residente e domiciliado 
em Bento Gonçalves e ALEXANDRA SABINO, solteira, advo-
gada, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada 
em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Parcial de Bens.

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

Bento Gonçalves, 07 de agosto de 2018.

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

O frio do amanhecer desta 
segunda-feira, 06, contou com 
muita neblina e o sol apareceu. 
No decorrer da semana teremos 
um tempo muito instável na Serra 
Gaúcha. Na terça-feira o dia será 
de sol, com geada ao amanhecer, 
as nuvens aumentam no decorrer 
da tarde. Já nesta quarta-feira, 
08, as temperaturas mínimas se-
rão de 9º com sol e aumento de 

Semana de tempo Instável na Serra Gaúcha
nuvens na parte da manhã. As 
pancadas de chuva devem ocor-
rer à tarde e à noite, e as máximas 
não passarão dos 19º, em questão 
de sensação térmica. Na quinta o 
dia contará com a presença do sol 
em meio a muitas nuvens. E nes-
ta sexta-feira dia 10, as máximas 
podem chegar a 14º, e possivel-
mente ocorra geada acompanha-
da de muito frio, mas sem chuva. 

O tempo firme se estende também 
para o final de semana, que deve 
ser de calor e com temperaturas 
variando de 18º a 20º no período 
da tarde.

Risco de geada
A madrugada de quinta para 

sexta-feira terá sensação térmica 
de até -4º negativos e ventos de 
até 15km/h.
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A campanha nacional de 
vacinação contra poliomielite e 
sarampo começou nesta segun-
da-feira, 6, e vai até o dia 31 de 
agosto. Crianças entre 1 e 5 anos 
podem ser levadas ao posto de 
saúde para receber vacina, inde-
pendente se já tomaram o imuni-
zante ou não, com exceção para 
quem tomou a vacina mais recen-
temente, nos últimos 30 dias.

No Rio grande do Sul, se-
gundo números da Secretaria 
Estadual de Saúde, já são 13 ca-
sos. Em Bento Gonçalves não foi 
registrado nenhum caso, porém, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
já está pensando em alternativas 
para evitar a manifestação do 
surto na cidade. Neste mês acon-
tece a campanha de vacinação 
contra o sarampo e a poliomielite.

De acordo com o Progra-
ma Nacional de Imunizações, 
as Unidades de Saúde de Bento 
Gonçalves devem vacinar contra 
a poliomielite e contra o sarampo 
95% das crianças entre um ano 
e menores de cinco anos de ida-
de (isto é: 4 anos, 11 meses e 29 
dias). Esse número corresponde 
a cerca de 4.600 crianças nessa 
faixa etária.

Durante a Campanha de 
2018, serão aplicadas a vacina 
injetável contra a poliomielite, a 
vacina oral contra a poliomielite 
(gotinha), e a vacina triviral.

Os postos de saúde de Ben-
to Gonçalves são regularmente 
abastecidos com as vacinas do 
Programa Nacional de Imuniza-
ções, as quais são direcionadas 
principalmente para as crianças 

Campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite 
deve atingir 95% das crianças de até 4 anos, em Bento  
Expectativa é de vacinar pelo menos 4600 crianças dessa faixa etária  

De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, as Unidades de Saúde de Bento Gonçalves devem vacinar contra a poliomielite e 
contra o sarampo 95% das crianças entre um ano e menores de cinco anos de idade

de um ano de idade. O município 
recebeu novas doses nesta segun-
da-feira, dia 6. Os adultos de até 
29 anos devem receber duas do-
ses da vacina, enquanto as pesso-
as de 30 a 49 anos devem tomar 
uma dose. A população acima de 
50 anos não precisa se vacinar.

Pessoas que pretendem via-
jar para países e estados brasilei-
ros (Roraima e Amazonas) onde 
estão ocorrendo surtos ou epide-
mias de sarampo, devem verifi-
car a sua situação vacinal e, caso 
ainda não tenham sido vacinadas, 
devem procurar uma Unidade de 
Saúde para receber a dose, com, 
pelo menos, 15 dias de antece-
dência à data da viajem.

Onde as crianças 
podem ser vacinadas 
contra o sarampo 
e a poliomielite?
Todas as Unidades Básicas 

de Saúde do município que têm 
salas de vacina operacionais rece-
bem as vacinas do Programa Na-
cional de Imunizações, conforme 
a sua demanda, e disponibilidade 
dos estoques.

As pessoas que desejam vaci-
nar suas crianças devem se infor-
mar nas suas Unidades de Saúde.

Importância da 
Carteira de Vacinação
É importante que as pes-

soas guardem cuidadosamente 
a carteira de vacinação de seus 
filhos. Nela, são registradas to-
das as doses de vacina aplicadas 

durante a vida. É através dessa 
carteira que os vacinadores nas 
Unidades de Saúde conseguem 
avaliar quais vacinas estão em 
dia, quais as que estão faltan-
do, e se há necessidade de se-
rem aplicadas doses de reforço, 
como, a vacina antitetânica, por 
exemplo, que é aplicada a cada 
dez anos.

O que acontece se não 
tiver certeza de que 
a criança foi vacinada?
As pessoas que ainda possuem 

a carteira de vacinação dos filhos 
devem procurar as Unidades de 
Saúde do município, portando 
esse documento. A carteira será 
avaliada pelos vacinadores e, se 
houver necessidade, as vacinas 
que estão em falta, ou que estive-
rem em atraso, serão aplicadas.

Se, entretanto, a pessoa não 
sabe, não lembra, ou nos casos em 
que ela tenha perdido a carteira 
de vacinação de uma criança, será 
necessário conversar com os vaci-
nadores das Unidades de Saúde, a 
fim de determinar quais vacinas 
deverão ser aplicadas.

Quando ocorreram 
os últimos casos de 
poliomielite e de 
sarampo na cidade? 
Existem casos ou 
suspeitas recentes 
da doença aqui?
A fim de monitorar a ocorrên-

cia de poliomielite e de sarampo 
em Bento Gonçalves, a Vigilân-
cia Epidemiológica da Secretaria 
Municipal de Saúde, investiga to-
dos os casos notificados de para-
lisia flácida aguda, bem como, de 
doença exantemática febril.

Entre 1998 a 6 de agosto de 
2018, por exemplo, foram investi-
gados 277 casos de doença exan-
temática febril em Bento. Não 
houve nenhum caso de sarampo 
confirmado até a presente data. 
Um caso continua em investiga-

ção, aguardando resultados labo-
ratoriais.

Neste mesmo período, foram 
investigados 11 casos de paralisia 
flácida aguda, sendo todos descar-
tados para poliomielite.

A confirmação de um caso 
suspeito de poliomielite e de sa-
rampo é feito através de exames 
laboratoriais, realizados gratuita-
mente pela Secretaria da Saúde.

O que é o Sarampo?
O sarampo é uma doença 

que causa febre e manchas aver-
melhadas (também chamadas de 
exantema) por todo o corpo. Ele 
costuma ser acompanhado de um 
ou mais dos seguintes sintomas: 
tosse, coriza, ou conjuntivite.

Todo indivíduo que, inde-
pendente da idade e da situação 
vacinal, apresentar esses sinto-
mas deve procurar atendimento 
nos serviços de saúde, tomando 
o cuidado para evitar contaminar 
outras pessoas.

Não existe um medicamento 
específico para tratar o sarampo.

Nos casos mais graves, o sa-
rampo pode causar pneumonia, 
encefalite e morte.

O que é a Poliomielite?
A poliomielite é uma doen-

ça viral, caracterizada por um 
quadro de paralisia muscular, 
que inicia de forma súbita. A 
paralisia motora, em geral, 
acomete os membros infe-
riores, de forma assimétrica, 
tendo como principal caracte-
rística a flacidez muscular, e a 
ausência de reflexos no mem-
bro atingido.

Durante a Campanha de 2018, serão aplicadas a vacina injetável contra a poliomielite, a vacina oral contra a poliomielite (gotinha), e 
a vacina triviral
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Dados do Ministério da Saú-
de revelam que o Brasil registrou 
40,1 mil novos casos de Hepatites 
virais em 2017, os mais comuns 
são transmitidos por água e ali-
mentos contaminados, e dobra-
ram em relação aos homens.

De acordo com dados recen-
tes da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) alertas são emiti-
dos para ampliar testes e acessos 
ao tratamento contra a doença. 
Os números apontam que a hepa-
tite B e C afeta, pelo menos, 325 
milhões de pessoas. Quando não 
são tratadas e não tem o devido 
cuidado, as infecções podem pro-
vocar câncer de fígado e cirrose, 
que foram as maiores causas de 
mortes em 2015.

A vacina para Hepatite A é 
oferecida pelo SUS para crianças 
a partir de um ano e meio até os 
cinco anos de idade incompletos. 
Em relação a 2016 os casos dimi-

Conselhos regionais de me-
dicina divulgaram na última 

O inverno gera uma disper-
são menor de poluentes, e a po-
luição é associada a grande parte 
dos problemas cardíacos atual-
mente. O fator mais importan-
te no momento são as doenças 
infecciosas que prejudicam au-
tomaticamente o coração, per-
ceptíveis nos pequenos espasmos 
(reações involuntárias do corpo) 
nas artérias. As infecções são 
mais comuns no inverno devido 
à aglomeração de pessoas em lo-
cais fechados, como salas de aula, 
consultórios e ônibus.

Pacientes com histórico de 
problemas cardíacos ou pneumo-
nia correm mais risco de morte, 
pois essas doenças sobrecarre-

Precariedade em Postos de Saúde do país

As fiscalizações são feitas pelo Departa-
mento de Fiscalização do CFM, que têm 
um trabalho contínuo para aperfeiçoar os 
processos, e treinar fiscais capacitados e 
ágeis

quinta-feira (02), pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) o ba-
lanço feito entre 2014 e 2017 em 
unidades de saúde, ambulatórios, 
Centros de Atenção Psicosso-
ciais (CAPs), Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), postos de saú-
de e equipes de saúde da família 
(ESFs).

Segundo o levantamento, de 
24% dos locais vistoriados, apre-
sentavam na data da avaliação 
pelo menos 50 itens em descon-
formidade. Tanto em questão da 
estrutura física, quanto em rela-
ção às farmácias ou salas de dis-
tribuição de medicamentos. Mais 
de 80 unidades não tinham con-
sultórios ou sala de procedimen-
tos/curativos. As condições de 
higiene também deixaram a dese-
jar, segundo informações 10% dos 

estabelecimentos não possuem 
banheiros/lavabos, toalhas de pa-
pel e até mesmo sabonete líquido, 
que segundo o CFM, são itens 
considerados fundamentais para 
assegurar a limpeza e auxiliar no 
controle de infecções e transmis-
sões de agentes patogênicos.

Em relação a equipamentos, 
muitos estabelecimentos não pos-
suíam máscaras, aparelhos radio-
gráficos, equipamentos para exa-
minar canais auditivos, aferidores 
de pressão, termômetro e este-
toscópios. O balanço mostrou que 
itens para atendimentos iniciais 
e emergenciais também estão em 
falta, como sondas para aspira-
ção, desfibriladores para paradas 
cardiorrespiratórias e anafilaxia, 
e cânulas de desobstrução das 
vias aéreas.

OMS tem urgência em ampliar testes 
e acessos ao tratamento da Hepatite

nuíram em 2017.
A Hepatite B teve queda em 

relação à quantidade de casos do 
ano de 2016 a 2017, e a trans-
missão da Hepatite B se dá por 
sangue contaminado, sexo des-
protegido, compartilhamento de 
objetos pessoais ou perfuro-cor-
tantes, ou por transmissão da mãe 
para o filho durante a gestação. A 
vacina também está disponível via 
SUS para todas as pessoas. Em 
crianças, são feitas quatro doses e 
a primeira deve ser dada ao nas-
cer.

Já a Hepatite C ocorre prin-
cipalmente em adultos acima de 
40 anos. O tratamento com anti-
virais de ação direta, disponíveis 
na rede pública representam uma 
taxa acima de 90% de cura. A He-
patite C é transmitida por sangue 
contaminado, sexo desprotegido 
e compartilhamento de objetos 
perfuro-cortantes.

Cuidados com a saúde cardiovascular devem continuar durante o inverno
gam o organismo e infecções 
exigem uma mobilização das cé-
lulas de defesa, o que depende da 
circulação sanguínea da pessoa e 
afetam também a respiração. As 
infecções são uma ameaça ao co-
ração, pois sobrecarregam a res-
piração e fazem com que ele tra-
balhe em dobro. O vírus da gripe 
e as bactérias, por exemplo, estão 
à solta nessa época e a vacinação 
é fundamental e gratuita.

Bactérias e vírus podem ata-
car o coração?

Sim, chamamos de endo-
cardite, que nada mais é do que 
uma infecção no endocárdio (re-
vestimento interno do coração). 

Normalmente ocorre quando 
uma bactéria ou germes de outra 
parte do corpo se espalham pelo 
sistema sanguíneo, indo em dire-
ção as áreas afetadas do coração. 
Mas isso só corre o risco de acon-
tecer, se a pessoa tiver histórico 
de doença cardíaca.  Quando a 
temperatura está alta o corpo re-
age através do suor, evitando que 
a temperatura corporal passe da 
temperatura considerada nor-
mal. Já durante o inverno o risco 
de hipotermia é maior, e o or-
ganismo passa a produzir maior 
quantidade de substâncias para 
acelerar o metabolismo e auxiliar 
no funcionamento dos órgãos. 
Porém, é nesse momento que o 

coração faz mais “esforço” para 
bombear sangue. O corpo hu-
mano também reage com a “va-
soconstrição”, processo em que 

os vasos sanguíneos se contraem 
para impedir que o corpo perca o 
calor.
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Resolução da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa) publicada hoje (6) no Diário 
Oficial da União suspende a dis-
tribuição, a comercialização e o 
uso de 12 lotes do medicamento 
Salsep (cloreto de sódio 0,9%) so-
lução nasal em spray e outros cin-
co lotes do medicamento Salsep 
360 (cloreto de sódio 0,9%) solu-
ção nasal em spray, fabricados por 
Libbs Farmacêutica Ltda.

Estudo publicado nesta se-
gunda-feira, 6, na ‘Nature Me-
dicine’ mostra como bactérias da 
flora intestinal estão envolvidas 
em doenças cardiovasculares. 
Novo medicamento em testes im-
pede ação prejudicial.

Doenças cardiovasculares, 
que incluem o infarto e o Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), podem 
ser combatidas com o bloqueio de 
ação de micróbios no intestino, diz 
estudo publicado na “Nature Me-
dicine” nesta segunda-feira, 6.

Os experimentos com um 
novo tipo de medicamento foram 
feitos por pesquisadores da Clíni-
ca Cleveland, nos Estados Unidos.

Essas novas drogas impedem 
que micróbios formem uma molé-
cula ligada a doenças cardíacas: a 
TMAO.

A TMAO afeta a coagulação 
do sangue e a atividade plaque-
tária, o que aumenta o risco de 
trombose. A formação de coágu-
los é uma das causas da doença 
cardiovascular porque acaba im-
pedindo a chegada do sangue aos 
órgãos.

A molécula é formada quan-
do bactérias digerem nutrientes 
presentes em produtos de origem 
animal, como carne vermelha, ovos 
e laticínios.

Diferentemente dos antibió-
ticos, a nova classe de drogas im-
pediu a formação da TMAO, mas 
mantém as bactérias vivas, já que 
elas são importantes para a manu-

A triagem genética de óvulos 
fertilizados para seleção de em-
briões na reprodução assistida não 
faz diferença para as taxas de na-
talidade, de acordo com os resul-
tados do maior estudo publicado 
do gênero.

Os resultados deste estudo 
foram relatados nesta segunda-
-feira (6) na revista “Human Re-
production” e, dizem os autores, 
confirmam a visão “amplamente 
aceita” de que o teste genético 
pré-implantacional para anorma-
lidades cromossômicas (conhecido 
como PGT-A) não aumentará as 
taxas de fertilização in vitro bem 
sucedidas.

A justificativa para o teste 
cromossômico de embriões antes 
da transferência é porque a pre-
valência de anormalidade cromos-
sômica (aneuploidia) em embriões 
aumenta drasticamente com a ida-
de feminina e é reconhecida como 
a principal razão para o aborto e 
alguns distúrbios genéticos, como 
a Síndrome de Down.

Os resultados do estudo mos-
traram que 24% do grupo que fez 
o PGT-A teve um bebê e 24% do 
grupo controle também.

Menos abortos 
espontâneos
No entando, houve uma di-

ferença na taxa de aborto es-
pontâneo entre os dois grupos: 
significativamente menos indiví-
duos com um aborto espontâneo 
no grupo que realizou o procedi-
mento do que no grupo controle 
(7% versus 14%).

A similaridade nas taxas de 
nascidos vivos não foi alcançada 
apenas com menos abortos es-
pontâneos no grupo PGT-A, mas 
também com menos transferên-
cias de embriões (e menos transfe-
rências duplas de embriões, como 

Triagem genética antes de transferência 
de embriões não aumenta chances de ter 
um bebê, diz estudo
Técnica é usada para análise de distúrbios genéticos na fertilização in vitro. Teste foi feito em mulhe-
res consideradas com ‘idade materna avançada’

o protocolo permitiu).
Isto, dizem os autores, apon-

taria para “uma maior eficiência 
das transferências com PGT-A”, 
mesmo que não seja uma melho-
ria na taxa de nascidos vivos. No 
entanto, eles acrescentam que 
ainda não se sabe se esse benefício 
de eficiência e redução do risco de 
aborto é suficiente para compen-
sar as desvantagens do custo e de 
um procedimento invasivo como o 
teste genético.

Já se passaram 20 anos desde 
que os primeiros relatos sugeri-
ram um aumento na taxa de gravi-
dez de embriões selecionados para 
anormalidades cromossômicas, e 
desde então a prática continua a se 
mostrar controversa. As primeiras 
formas de testes - quando o proce-
dimento era conhecido como scre-
ening genético pré-implantacio-
nal (PGS) - foram limitadas pelo 
pequeno número de cromossomos 
na análise. Este problema foi mais 
tarde resolvido por tecnologias 
que permitiram “rastreio cro-
mossômico abrangente” e, assim, 
a detecção de anormalidade em 
qualquer um dos 23 cromossomos.

O estudo, que recrutou seus 
primeiros pacientes em 2012, foi 
realizado em 396 mulheres de 
“idade materna avançada” (entre 
36 e 40 anos), um grupo de pa-
cientes considerado provável para 
se beneficiar de testes genéticos 
pré-implantados por triagem cro-
mossômica. As mulheres, tratadas 
em nove centros em sete países, 
foram aleatoriamente alocadas 
para PGT-A (205 indivíduos) ou 
não PGT-A (assim, um grupo 
controle de 191 indivíduos).

A principal autora do estu-
do, Professora Karen Sermon do 
Grupo de Pesquisa Reprodução 
e Genética da Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) na Bélgica, des-

creveu os resultados como “extre-
mamente robustos”, observando 
o grande número de sujeitos e o 
desenho de estudo multicêntrico 
rigoroso.

Ela acrescentou que os resul-
tados, embora derivados da aná-
lise do corpo polar, poderiam ser 
confiantemente extrapolados para 
outras técnicas de PGT-A nesta 
população de pacientes (mulheres 
de idade materna avançada).

“Há agora um consenso cres-
cente de que as anomalias cro-
mossômicas mais importantes 
que interferem no implante são 
de origem meiótica - isto é, são 
derivadas do óvulo ou do esper-
matozoide”, explicou ela.

Comentando as descober-
tas do estudo, Sermon “não viu 
nenhum benefício” em oferecer 
o PGT-A para a população de 
pacientes deste estudo, especial-
mente nos casos em que apenas 
poucos óvulos foram recuperados. 
Ela avisou que testes igualmente 
rigorosos devem agora ser rea-
lizados em outros grupos de pa-
cientes.

Caso contrário, os benefícios 
do PGT deste estudo se limitam 
a menos abortos e menos ciclos de 
tratamento, o que, disse Sermon: 
“Ainda pode inclinar a escala de 
controvérsias a favor do PGT-A”. 
Mas esses benefícios, ela acres-
centou, ainda precisam ser equi-
librados pelo custo do PGT-A e 
pela natureza invasiva do proce-
dimento.

A tecnologia do PGT-A já 
passou por três fases de análise, 
mas seu benefício como trata-
mento na fertilização in vitro tem 
permanecido controverso, princi-
palmente porque o peso das evi-
dências em apoio à melhoria das 
taxas de entrega ainda é conside-
rado questionável.

Os resultados do estudo mostraram que 24% do grupo que fez o PGT-A teve um bebê e 24% do grupo controle também
De acordo com a publicação, a própria empresa enviou à Anvisa comunicado de recolhi-
mento voluntário em virtude de desvios de qualidade

Anvisa suspende venda e uso de 
lotes de descongestionante nasal
Recolhimento do spray foi comunicado à Anvisa pelo próprio fabri-
cante

De acordo com a publicação, a 
própria empresa enviou à Anvisa 
comunicado de recolhimento vo-
luntário em virtude de desvios de 
qualidade (pH e odor fora de es-
pecificação) em lotes de ambos os 
medicamentos. A agência deter-
minou que a Libbs Farmacêutica 
Ltda. promova o recolhimento de 
todo o estoque existente no mer-
cado. A resolução entra em vigor 
na data de sua publicação.

Droga que inativa micróbios no 
intestino pode prevenir doença 
cardiovascular, diz estudo

Doenças cardiovasculares, que incluem 
o infarto e o Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), podem ser combatidas com o blo-
queio de ação de micróbios no intestino, 
diz estudo publicado na “Nature Medicine” 
nesta segunda-feira, 6

tenção da flora intestinal.

Como foi o estudo
A pesquisa foi coordenada 

por Stanley Hazen, da Clínica de 
Cleveland. Após testes com ca-
mundongos, Hazen e equipe mos-
traram que as drogas reduziram 
significativamente os níveis de 
TMAO e impediram a formação 
excessiva de coágulos. Uma única 
dose oral foi responsável pela re-
dução.

As novas drogas impedem 
a produção das moléculas asso-
ciadas às doenças cardíacas por 
serem análogas à colina, um dos 
nutrientes presentes em alimen-
tos de origem animal. A droga, 
assim, “engana” a bactéria ao ser 
muito similiar estruturalmente à 
substância que forma a molécula 
prejudicial.

Hazen diz que não foram ob-
servados efeitos colateriais nessa 
fase do estudo e houve muito pou-
co risco de sangramento.
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A Anvisa – Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, aprovou 
na última quarta-feira (01) a indi-
cação terapêutica do medicamen-
to Xtandi (enzalutamida), remé-
dio que auxilia no tratamento do 
câncer de próstata não metastáti-
co. O produto será comercializado 
na forma farmacêutica de cápsu-
las gelatinosas, com concentra-
ção de até quarenta miligramas 
(40mg).

O produto está registrado 
na Anvisa há 4 anos, e tem indi-
cação aprovada para o tratamen-
to, quando o paciente não estiver 
com metástases e seja resistente 
à castração, e em adultos que são 
assintomáticos ou sintomáticos, 
após falha de terapia de privação 
androgênica. Segundo a Anvisa, 
estudos apontam que o Xtandi 
apresentou melhorias na sobre-

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária – ANVISA apro-
vou dois medicamentos novos no 
mercado, indicados para trata-
mento de câncer de mama e asma 
grave. Segundo a ANVISA, os me-
dicamentos aprovados são: Kisqali 
e Cingair.

O Kisqali (succinato de ribo-
ciclibe) será comercializado como 
comprimido revestido e é indi-
cado para o tratamento de cân-
cer de mama local e avançado, ou 
metastático em mulheres que es-
tão na pós-menopausa. O Kisqali 
bloqueia atividades de enzimas 
que são importantes para regular 
a maneira como as células se divi-
dem e crescem, retardando o cres-
cimento de células positivas do 

O alerta emitido pela OMS 
(Organização Mundial de Saú-
de) e o Unicef (Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância) na 
última terça-feira (31), destaca a 
importância da amamentação na 
primeira hora de vida do bebê. 
Segundo informações da própria 
OMS, o ato de mamar no seio, 
ter o contato com a pele, utilizar 
o colostro (primeiro leite) dentro 
da primeira hora de vida do bebê, 
é um perfeito estimulante rico em 
nutrientes e anticorpos, e os be-
bês têm mais chance de sobrevi-
vência, assim como a melhora na 
saúde e bem-estar da mãe. Leite 

Silicone industrial: quando a estética cria riscos à saúde
Uso de silicone industrial em procedimentos estéticos é crime contra a saúde pública e pode levar à 
morte

culdades pra caminhar, e até mes-
mo, a morte. Todos os produtos 
usados em procedimentos médicos 
e estéticos no Brasil, precisam ter 
registro na Anvisa, que comprove 
a segurança e qualidade dos pro-
dutos.

Os silicones originais pos-
suem diversos tipos de próteses e 
implantes e nunca são em forma 
líquida. Os registros precisam ser 
aprovados pela Anvisa e devem ser 
aplicados por pessoas especial-
izadas, com habilitação para tra-
balhar em hospitais ou clínicas.

A aplicação ilegal do sili-
cone industrial no corpo humano 
é crime contra a saúde pública e 
está previsto no Código Penal. 
Para saber se o produto é regis-
trado e aprovado no Brasil, basta 
consultar o sistema de produtos 
regularizados pelos canais de at-
endimento da Anvisa.

A cada cinco bebês recém-nascidos, 
apenas três são amamentados na 
primeira hora de vida
A OMS emitiu um alerta em parceria com o Unicef sobre os riscos de morte dos bebês recém nascidos

artificial, introdução de alimentos 
e bebidas diferentes devem ser 
suspensos nos primeiros meses e 
utilizados apenas com indicação 
médica.

O leite materno é extrema-
mente importante para o desen-
volvimento das crianças e incen-
tivar a amamentação é uma forma 
de conscientizar as pessoas sobre 
benefícios da atitude. Acredita-se 
que quanto mais cedo começar 
a amamentação, maior será seu 
tempo de duração e auxílio na di-
minuição do risco de hemorragia 
materna e da mortalidade neona-
tal. A utilização do leite materno 

inclui a proteção contra infecções 
respiratórias, diminui o risco de 
alergias como dermatite atópica e 
outros tipos de alergias incluindo 
asma. Há evidências também de 
que o leite materno auxilia na di-
minuição do risco de hipertensão, 
colesterol alto e diabetes.

O documento emitido pela 
OMS e Unicef solicita aos go-
vernos, parceiros e tomadores de 
decisão, a adotar medidas legais 
para restringir a propaganda de 
fórmulas infantis e de substitutos 
do leite materno, que possuem 
venda liberada mas não devem ser 
usados sem prescrição médica.

Anvisa aprova novo tratamento 
de câncer de próstata
Estudos apontam que o uso do Xtandi reduz em até 70,8% os ris-
cos de agravamento da doença

vida livre de metástases. Testes 
realizados indicam que o medica-
mento reduz até 70,8% os riscos 
de agravamento da doença quan-
do comparado ao placebo.

A maior parte dos homens 
passa por tratamento local primá-
rio com intenção de cura, porém 
somente após a avaliação inicial e 
o diagnóstico de câncer de prós-
tata em longo prazo, que se torna 
possível uma segunda forma de 
tratamento. Terapias de privação 
androgênica, por castração ci-
rúrgica ou medicamentosa só são 
possíveis depois da realização de 
terapia primária e com o aumento 
do antígeno prostático específico. 
O estado clínico mais frequente 
da doença é o câncer resistente à 
castração, pois homens neste qua-
dro podem ter doenças relaciona-
das à metástase.

Medicamentos para tratamento de 
câncer de mama e asma grave são 
aprovados pela ANVISA

câncer de mama. O medicamento 
foi considerado eficaz nos testes 
realizados, em que a média da 
eficácia foi baseada no tempo de 
sobrevivência livre de progressão.

E o Cingair (reslizumabe) 
está enquadrado na categoria de 
produto biológico novo e é indi-
cado como uma terapia adjuvan-
te, ou quando no quadro clínico 
foram utilizados corticosteroides 
inalatórios, associados a outros 
medicamentos como forma de 
manutenção em pacientes adul-
tos com asma grave. Vale ressal-
tar que o Cingair não é indicado 
no tratamento de broncoespasmos 
agudos ou estado de mal asmático, 
mas sim, no tratamento completo 
da asma.

A Agência Nacional de Vig-
ilância Sanitária – Anvisa, proíbe 
o uso de silicone industrial em 
procedimentos estéticos. O pro-
duto não tem essa finalidade e não 
deve ser utilizado no corpo huma-
no. O desvio da utilização de for-

ma correta é considerado crime.
Os riscos à saúde iniciam no 

organismo e geram anomalias, po-
dem ocorrer na hora da aplicação 
ou com o passar dos anos. Causa 
dor, deformação, embolia pulmo-
nar, infecção generalizada, difi-

Segundo informações da própria OMS, o ato de mamar no seio, ter o contato com a pele, utilizar o colostro (primeiro leite) dentro da 
primeira hora de vida do bebê, é um perfeito estimulante rico em nutrientes e anticorpos, e os bebês têm mais chance de sobrevivência, 
assim como a melhora na saúde e bem-estar da mãe

Testes realizados indicam que o medicamento reduz até 70,8% os riscos de agravamento 
da doença quando comparado ao placebo

O medicamento foi considerado eficaz nos testes realizados, em que a média da eficácia 
foi baseada no tempo de sobrevivência livre de progressão
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A Associação Carlos Barbosa 
de Futsal (ACBF) segue na ponta 
de cima da tabela de classificação 
da LNF. No domingo, o time la-
ranja jogou em Santa Catarina e 
bateu o Joaçaba por 3x0.

A equipe da Capital Nacional 
do Futsal teve um bom começo de 
jogo, atuando no ataque. Não de-
morou muito para Valdin investir 
numa jogada individual, passar 
por três marcadores e abrir o pla-
car, aos 2min45s. Porém, os do-
nos da casa melhoraram e tiveram 
mais posse de bola nos minutos se-
guintes. Antes do fim do primeiro 
tempo, quase empataram quando 
acertaram a trave.

Na segunda etapa, o Joaça-
ba seguiu pressionando muito no 

No último sábado, dia 4, 
aconteceu no Ginásio de Espor-
tes a 3ª etapa da primeira fase do 
Campeonato Estadual Infanto-
-Juvenil de 2018, reunindo nove 
equipes na disputa dentro de 
quadra. A equipe do Bento Vô-
lei, que ainda não havia vencido 
na competição, conquistou o seu 
primeiro resultado positivo, fa-
zendo valer o fator casa para der-
rotar o Colégio Mauá por 3 sets 
a 0.

O Bento Vôlei, que no pri-
meiro semestre havia cessado os 
trabalhos nas categorias de base 
por conta de entraves quanto à 
Lei de Incentivo ao Esporte, re-
tomou os treinamentos somen-
te em junho, consequentemente 
perdendo muitos atletas em suas 
categorias de base. Na categoria 
Infanto-Juvenil, grande parte do 
elenco comandado pelo técnico 
Carlão é oriundo da categoria Ju-
venil, o que fez com que a média 
de idade da equipe baixasse sig-
nificativamente.

Retomando os trabalhos, a 
equipe voltou a disputar compe-
tições, dentre elas o Campeonato 

O Farrapos segue invicto e 
fazendo uma campanha vistosa no 
Super 16. Em mais uma partida 
marcada pela eficiência a equi-
pe de Bento Gonçalves superou o 
Desterro-SC pelo placar de 32 a 
16, em confronto que aconteceu 
na tarde de sábado, dia 4, no Es-
tádio da Montanha, pela 3ª rodada 
da competição nacional. Com o re-
sultado positivo e com a liderança 
isolada da chave, a equipe coman-
dada pelo técnico Javier Cardozo 
encaminhou a classificação à pró-
xima fase.

A equipe do Desterro prota-
gonizou um duro empate contra a 
equipe Alviverde. Nos primeiros 
minutos, utilizando de sua força 
física para evoluir dentro de cam-
po, a equipe catarinense pressio-
nou os donos da casa visando abrir 
o placar. Logo nos primeiros mi-
nutos, Ruan Waiss inaugurou o 
marcador com penal. A reação do 
Farrapos veio cinco minutos de-
pois. Após ganhar scrum na direi-
ta, no meio de campo, a bola che-
gou até na ponta com Coghetto, 
ex-Desterro, que fitou a marcação 
e marcou o primeiro try do jogo, 
5 a 3.

A equipe do Desterro passou 
à frente com mais um penal con-
vertido por Ruan aos 12 minutos. 
Porém, dois minutos depois, o 
Farrapos voltou a marcar, e com 
uma jogada ofensiva muito seme-
lhante ao primeiro try. Após line-
-out na lateral direita, a bola che-
gou com velocidade até a ponta, e 
Javier Cardozo anotou o try, con-
vertido por Facundo Flores. Ainda 
na primeira etapa, após sequência 
de rucks Lafa adentrou a defesa 
adversária e ampliou a vantagem, 
19 a 6. 

No segundo tempo, o jogo fi-
cou mais cadenciado e com um 
embate no meio de campo, com 
poucas jogadas em velocidade, 
muito por conta do gramado pesa-
do. O Desterro diminuiu a vanta-
gem dos donos da casa com penal 

ACBF venceu o Joaçaba e segue 
na liderança isolada da LNF

ataque, mas o goleiro Gian Wolve-
rine impediu com defesas difíceis. 
Numa jogada de contra-ataque 
puxada por Pesk, Felipe Valério 
concluiu para fazer 2x0. Depois, 
o time de Santa Catarina passou 
a jogar com goleiro-linha. Apesar 
da pressão não conseguiu descon-
tar. Quem se aproveitou da situa-
ção foi a ACBF, que fez o terceiro, 
quando Marlon chutou para o gol 
vazio, faltando 30 segundos para 
o fim.

A ACBF segue na liderança 
isolada, agora com 34 pontos. O 
próximo jogo pela competição na-
cional será no dia 17 contra o Blu-
menau, em Santa Catarina. Antes, 
no dia 11, a equipe laranja enfren-
tará a ALAF pela Liga Gaúcha.

Time laranja soma 34 pontos n competição

Bento Vôlei Infanto-Juvenil vence 
pelo estadual da categoria
Equipe aplicou 3 sets a 0 no Colégio Mauá

Gaúcho Infanto-Juvenil. Na eta-
pa em Bento Gonçalves, a equipe 
perdeu o primeiro jogo para a Gi-
nástica de Novo Hamburgo por 3 
sets a 0, porém, no segundo con-
fronto, obteve sua primeira vitó-
ria no campeonato, derrotando o 
Colégio Mauá por 3 sets a 0. 

Na etapa, novamente o Colé-
gio Sinodal, de São Leopoldo, e o 
Vôlei Nova Petrópolis foram pro-
tagonistas, se mantendo na parte 
de cima da tabela de classificação. 
O Bento Vôlei, por sua vez, ain-
da busca uma vaga nos playoffs 
do campeonato. A próxima etapa 
será realizada no dia 15 de se-
tembro, em Novo Hamburgo. 

Resultados
3ª etapa do Estadual 
Infanto-Juvenil
Bento Vôlei 0 x 3 Ginásitca
Vôei Nova Petrópolis 3 x 0 

APAAVôlei
GN União 1 x 3 APAV
Ginásitca x Sogipa
Bento Vôlei 3 x 0 Colégio 

Mauá
Sinodal x APAV

Farrapos vence em casa e ocupa 
a liderança isolada no Super 16  
Com o resultado positivo e com a liderança isolada da chave, a equipe comandada pelo técnico Javier 
Cardozo encaminhou a classificação à próxima fase

de Ruan. Entretanto, o Farrapos 
seguiu sendo efetivo no setor de 
ataque. Após moul formado pró-
ximo ao ingoal, Mateus Gobatto 
saiu em velocidade e anotou mais 
um try para os donos da casa, con-
vertido por Facundo. O Desterro 
voltou a diminuir com try anotado 
por Matheus, não convertido, po-
rém Facundo Flores, aos 35 mi-
nutos, aumentou a vantagem com 
mais um try, dando números finais 
ao jogo, 32 a 16.

Com o resultado, a equipe do 
Farrapos chegou aos 15 pontos 
conquistados na competição, per-
manecendo na liderança isolada 
do campeonato. Na próxima ro-
dada, o Farrapos volta a enfrentar 
o Desterro, desta vez fora de casa, 
pelo returno da 1ª fase. O jogo 
será realizado no dia 18 de agosto, 
em Florianópolis.

Farrapos vence 1ª etapa da 
Copa RS

O Farrapos conquistou o 1º 
lugar na 1ª Etapa da Copa RS de 
Rugby de 2018, que aconteceu 
na tarde de domingo, dia 5, no 
Estádio da Montanha. Com duas 
vitórias e uma derrota, a equipe 
Alviverde garantiu a primeira co-

locação na etapa que abriu o ca-
lendário do segundo semestre do 
rugby no Estado. 

O Farrapos, mesclando atletas 
da equipe principal com sua equi-
pe intermediária, e também uti-
lizando atletas da base do clube, 
estreou com vitória na competição 
contra o Guaíba, vencendo pelo 
placar de 12 a 0. No confronto se-
guinte, a equipe bento-gonçalven-
se perdeu para o Serra Gaúcha, de 
Caxias do Sul, pelo apertado pla-
car de 14 a 7. Por fim, enfrentando 
a equipe do Brummers, o Farrapos 
levou a melhor, vencendo por 17 a 
0, conquistando a 1ª etapa.

A segunda etapa da Copa RS 
de Rugby acontece no dia 9 de 
setembro, em Caxias do Sul, nas 
dependências da equipe do Serra 
Gaúcha. A última etapa acontece 
em outubro, em Dois Irmãos.

Resultados - 1ª Etapa da 
Copa RS

Farrapos 12 x 0 Guaíba
Brummers 12 x 10 Serra 

Gaúcha
Farrapos 7 x 14 Serra Gaúcha
Brummers 3 x 3 Guaíba
Farrapos 17 x 0 Brummers
Serra Gaúcha 0 x 0 Guaíba

O Farrapos conquistou o 1º lugar na 1ª Etapa da Copa RS de Rugby de 2018, que aconte-
ceu na tarde de domingo, dia 5, no Estádio da Montanha

Em mais uma partida marcada pela eficiência a equipe de Bento Gonçalves superou o Desterro-SC pelo placar de 32 a 16, em confronto 
que aconteceu na tarde de sábado, dia 4, no Estádio da Montanha 



Jornal Gazeta - 07 de agosto de 201814 Esporte

A equipe do Bento Gonçal-
ves Futsal sofreu um revés dentro 
de casa para a equipe do Parobé 
Futsal, na noite de sábado, dia 4, 
no Ginásio Sest Senat, em parti-
da válida pela 14ª rodada da Liga 
Gaúcha. Apesar da boa atuação 
no primeiro tempo e na metade da 
segunda etapa, os donos da casa 
não conseguiram fazer frente ao 
Parobé, que conquistou a vitória 

BGF perde em casa para o Parobé
por 6 a 2. 

Na etapa inicial, o BGF con-
seguiu fazer uma boa atuação, 
sendo efetivo no ataque. A equi-
pe comandada pelo técnico Vaner 
Flores abriu o placar da partida 
com gol de Tiago Bueno, logo 
no começo do jogo. O Parobé, 
correndo atrás do prejuízo, pres-
sionou os donos da casa, porém 
o BGF conseguiu impedir que 

os visitantes empatassem, prin-
cipalmente pelas belas defesa do 
goleiro Daniel. Apesar das boas 
defesas, o Parobé, após intensa 
pressão, chegou ao gol de empate 
com Gleison, e virou o placar com 
Maninho, de pênalti, 2 a 1. 

Na etapa derradeira, o BGF 
começou melhor, aproveitando as 
chances para balançar as redes. 
Kevin, em uma boa finalização, 
deixou tudo igual no placar, 2 a 
2. Depois do empate, as ações do 
jogo foram dominadas pela equipe 
do Parobé que, chegando de for-
ma intensa ao ataque, conseguiu 
ficar na frente do placar e ampliar 
a vantagem com gols de Roni, 
Gleison e Saraiva, terminando o 
jogo com placar de 6 a 2 para os 
visitantes. 

O BGF volta à quadra no 
próximo sábado, dia 11, contra 
a equipe da ASIF, em Ibirubá, 
visando arrancar pontos fora de 
casa para se recuperar na compe-
tição. 

 
BGF goleia a SER 
Alvorada pela última 
rodada da fase 
classificatória do 
Estadual Sub-17 
A equipe sub-17 do BGF fi-

nalizou a primeira fase do Cam-
peonato Gaúcho da categoria 
com uma goleada sobre a equipe 
da SER Alvorada. Em confronto 
realizado na manhã deste domin-
go, dia 5, em Bento Gonçalves, a 
equipe comandada por Bernardo 
Marini conquistou a vitória pelo 
placar de 6 a 1, com gols de Artur, 
Pacheco, Alex, Vitinho, Augusto 
e Marini. 

 A equipe do BGF finalizou 

sua campanha na primeira fase 
com 16 pontos somados em 5 vi-
tórias, um empate e 6 derrotas, 
ocupando a 10ª colocação com 
44,44% de aproveitamento. Os 
comandados de Bernardo Marini 
agora aguardam o término da 1ª 
fase para conhecer o seu adversá-
rio na fase de mata-mata do cam-
peonato. Até então, o BGF estaria 
enfrentando a ADS de Sananduva 
nas oitavas de final. 

Mesmo com boa atuação, BGF perdeu de 6 a 2 

BGF volta à quadra no próximo sábado, dia 11, contra a equipe da ASIF, em Ibirubá
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O Exército Brasileiro execu-
tou de 31 de julho a 02 de agos-
to a “Operação Impacto II”, uma 
operação voltada à fiscalização e 
orientação dos eventos desenvol-
vidos pelos clubes de tiro e caça e 
atiradores desportivos em ativida-
des nos locais. A ação fiscalizou em 
torno de 107 clubes de tiro e caça 
em todo o estado, inclusive Bento 
Gonçalves, com um efetivo de 120 
militares. Dez clubes foram autu-
ados por irregularidades, dentre 
elas, falta de plano de segurança, 
falta de controle dos sócios e falta 
de alvará do Corpo de Bombeiros.

No Rio Grande do Sul, a fisca-
lização é executada pela 3ª Região 
Militar que também coordena a 
execução das operações de inspe-
ção e fiscalização de pessoas físi-
cas e jurídicas por intermédio do 
Sistema de Fiscalização de Pro-
dutos Controlados pelo Exército 
(PCE). A operação teve apoio de 
outras 30 Unidades Militares e faz 

Um acidente de trânsito 
foi registrado no Bairro San-
ta Helena na noite da última 
sexta-feira (3). Quatro pessoas 
foram socorridas pelo SAMU 
após um acidente envolvendo 
dois automóveis, um Nissan/
Versa com placas de Bento 
Gonçalves e um Kadett, placas 
de Garibaldi no cruzamento 
das ruas Amós Perissuti e Rai-

Foi realizada a apreensão 
de um objeto nas proximidades 
do muro principal do presídio 
da cidade na noite do último 
sábado o (04) às 22:45 min. 
Conforme relatos, a guarnição 
recebeu informações da sala 
de operações informando que 
um pedestre que caminhava 

Um homem de 36 anos re-
gistrou ocorrência na Delegacia 
depois que chegou a sua resi-
dência no bairro Maria Goretti 
na tarde da última sexta-feira 
(03) e encontrou a maçaneta 
da sua casa com óleo, mas sem 
arrombamento. O mesmo iden-
tificou que algo estranho havia 

Um homem de 31 anos foi 
assaltado no bairro Humaitá no 
último sábado, dia 4. A vítima 
caminhava nas proximidades da 
Rua Paulo Turconi pro volta das 
19horas quando foi surpreendido 
por dois homens que portavam 
uma faca. 

A vítima entregou tudo o que 
tinha, e os assaltantes fugiram. 

Um jovem de 29 anos morreu 
no último domingo, dia 5, após 
colidir a moto que pilotava com 
um caminhão estacionado na Rua 
Fortaleza, localizada no bairro 
Botafogo. Segundo informações 
de um amigo de Liuanderson 
Araújo, eles haviam acabado de 
sair de um bar e estavam indo 
para casa quando a vítima per-
deu o controle da motocicleta e 
colidindo violentamente contra 
um caminhão parado, morrendo 
ainda no local. De acordo com in-
formações preliminares, Liuan-
derson era natural de Roraima, 
residia em Bento Gonçalves e 
trabalhava em um restaurante de 
comida oriental.

Liuanderson era natural de Roraima, residia em Bento Gonçalves e trabalhava em um 
restaurante de comida oriental.

Um adolescente de 17 anos 
morreu após ter sido atingido por 
disparo de arma de fogo na Lo-
calidade de Veríssimo de Mattos, 
Distrito de Tuiuty.

Segundo informações, um ho-
mem vestindo touca ninja entrou 

Um homem de 58 anos foi en-
contrado morto em sua residência 
na Via Trento, Bairro Municipal, 
no início da tarde de sábado (04).

Segundo informações, a víti-
ma abriu a porta de casa na noite 
de sexta-feira (03), para recepcio-
nar alguém que batia à sua porta, 
quando foi surpreendido por um 

Durante abordagem de ro-
tina no combate à criminalida-
de, na manhã do último sábado 
(04), a Polícia Rodoviária Fe-
deral prendeu um foragido da 
justiça, de 38 anos.

O homem é natural de Al-
pestre e possuía mandado de 
prisão por furto qualificado 
expedido pela 1ª Vara Crimi-
nal de Bento Gonçalves. Ele 
estava em um ônibus freta-
do, que seguia para Palmeira 
das Missões – RS, quando foi 
abordado pela PRF próximo 
ao KM195 da BR470. O ho-
mem foi conduzido para a Po-
lícia Judiciária e responderá 
pelo crime.

Jovem de 17 anos é assassinado em Tuiuty
na residência do suspeito A.L; 
correndo atrás de R.P; próximo à 
00h10min da madrugada de se-
gunda-feira (06) segurando a ví-
tima pelo braço e efetuando três 
disparos de arma de fogo em sua 
cabeça. A cozinha da residência 

estava bagunçada e o celular da 
vítima caído ao lado do corpo. O 
irmão da vítima informou que na 
parte da tarde do mesmo dia, R.P. 
teve uma discussão com dois sus-
peitos por causa de quatro fardos 
de cerveja.

Homem é encontrado morto no Municipal
tiro na cabeça. O corpo de Osmar 
Costa foi encontrado por sua irmã 
somente no início da tarde de sá-
bado após diversas ligações sem 
sucesso, onde a mesma desconfiou 
e foi até a residência encontrando 
Osmar caído na porta de casa, com 
um tiro na testa já sem sinais vi-
tais.

No interior da residência fo-
ram encontrados: um celular, um 
coldre para arma de fogo, uma pe-
quena soma em dinheiro e cartões 
bancários. Não há pistas sobre a 
razão e autores do homicídio. Os-
mar morava sozinho, era aposen-
tado e estava em tratamento para 
depressão.

Jovem morre em acidente no bairro Botafogo

Exército Brasileiro autua 10 clubes de tiro e 
caça por irregularidades

parte de um conjunto de medidas 
adotadas pelo Exército Brasileiro 
para auxiliar na eficiência da fis-
calização do comércio de armas e 
munições, trabalho que também é 

realizado de forma contínua pela 
Força Terrestre.

O Disque Denúncia da “Ope-
ração Impacto II” está disponível 
através do telefone 0800 258 0001

Objetos roubados são recuperados próximo ao presídio
pela Rua Assis Brasil, ao pas-
sar próximo do muro viu cair 
um volume estranho aos seus 
pés. Esse pedestre se afastou 
e ligou para o 190 no mesmo 
momento, onde pelas câmeras 
de vigilância da guarnição, a 
polícia pode perceber o volume 
caindo aos pés do pedestre. A 

guarnição se deslocou até o lo-
cal onde constataram que neste 
objeto involucro em fita adesiva 
transparente havia: Um apare-
lho celular e quatro pedaços de 
serra para corte.  O pedestre 
que informou a polícia não foi 
identificado, e o objeto foi re-
colhido pela guarnição.

Na manhã de Domingo 
(05) a PRF efetuou aborda-
gem de rotina a uma van de 
turismo com destino a Carlos 
Barbosa. Durante abordagem, 
a PRF constatou a presença de 
uma mulher de 60 anos, fora-
gida da polícia. A mulher de 
60 anos natural de Nova Brés-
cia - RS possuía mandado de 
prisão por extorsão, expedido 
pela 1ª Vara Criminal de El-
dorado do Sul. A foragida foi 
abordada pela equipe policial 
próximo ao KM 232 na BR 
470, conduzida para a Polícia 
Judiciária e recolhida para o 
Presídio Estadual de Bento 
Gonçalves.

PRF captura foragido na BR 470

Mulher foragida é capturada pela 
PRF na BR 470

Acidente no Santa Helena 
deixa quatro feridos

mundo Carvalho. Os ocupan-
tes do Versa e o motorista do 
Kadett foram socorridos pelo 
SAMU (Serviço e Atendimen-
to Móvel de Urgência) e todos 
foram encaminhados ao hospi-
tal. Moradores comentam que 
o trecho precisa de lombadas e 
redutores de velocidade, devido 
à alta velocidade dos motoristas 
no local.

Residência é furtada no Maria Goretti
acontecido e quando foi pegar o 
dinheiro na gaveta do aparador, 
não encontrou o valor que havia 
guardado, constatando que ha-
viam levado cerca de R$ 600,00 
reais. O homem não sabe infor-
mar sobre suspeitos e registrou 
apenas o Boletim de Ocorrên-
cia.

Homem é assaltado no bairro Humaitá
Os pertences roubados registra-
dos na ocorrência são: cartões de 
banco no nome da vítima, cartão 
vale-refeição, documentos pes-
soais, um smartphone LGK10 
power, peças de roupa, um apa-
relho LGK10 NOVO, com nota 
fiscal e todos os itens, pois era um 
presente que a vítima levava para 
sua mãe.
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fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
07/08

Qua
08/08

Qui
09/08

Geada ao 
amanhecer
índ. UV:  Moderado

Pancadas de 
chuva
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

CINEMA
Validade da programação: 03/08/2018 a 08/08/2018 
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

↑20°C
↓  4°C

↑ 21°C
↓   7°C

↑ 15°C
↓   6°C

Shopping Bento

Os Incriveis 2
13:45h - Dublado 3D
16:15h - Dublado 2D

Quando Helena Pêra é chamada 
para voltar a lutar contra o crime 
como a super-heroína Mulher-
-Elástica, cabe ao seu marido, 
Roberto, a tarefa de cuidar das 
crianças, especialmente o bebê 
Zezé. O que ele não esperava era 
que o caçula da família também 
tivesse superpoderes, que sur-
gem sem qualquer controle.

Hotel Transilvânia 
3: Férias 
Monstruosas
16:00h - Dublado 3D
18:40h - Dublado 2D

Solitário e infeliz, buscando um 
novo amor na internet, Drácula 
é surpreendido com um presen-
te da querida filha: férias em um 
cruzeiro. Inicialmente resisten-
te à ideia, ele acaba engajado 
no passeio ao se encantar pela 
comandante, que, no entanto, 
esconde um segredo nada ami-
gável.

Missão 
Impossivel - 
Efeito Fallout
18:15h - Legendado 3D
20:45h - Dublado 2D

Quando uma importante missão 
não sai como o planejado, Ethan 
Hunt (Tom Cruise) e o time do 
IMF unem forças em ação numa 
corrida contra o tempo para 
acertar as contas com os erros do 

passados.

Homem-Formiga 
e a Vespa
21:00h - Dublado 3D

Após ter ajudado o Capitão 
América na batalha contra o 
Homem de Ferro na Alemanha, 
Scott Lang (Paul Rudd) é con-
denado a dois anos de prisão 
domiciliar, por ter quebrado o 
Tratado de Sokovia. Diante des-
ta situação, ele foi obrigado a se 
aposentar temporariamente do 
posto de super-herói. Restando 
apenas três dias para o término 
deste prazo, ele tem um estranho 
sonho com Janet Van Dyne (Mi-
chelle Pfeiffer), que desapareceu 
30 anos atrás ao entrar no mun-
do quântico em um ato de he-
roísmo. Ao procurar o dr. Hank 
Pym (Michael Douglas) e sua 
filha Hope (Evangeline Lilly) em 
busca de explicações, Scott é ra-
pidamente cooptado pela dupla 
para que possa ajudá-los em sua 
nova missão: construir um túnel 
quântico, com o objetivo de res-
gatar Janet de seu limbo.

Jurassic World:
Reino Ameaçado
13:45h - Dublado 2D 

L’américa Shopping

Uma Quase 
Dupla
13:45h - Nacional 2D
16:00h - Nacional 2D
18:45h - Nacional 2D
21:00h - Nacional 2D

Quando uma série de assassi-
natos abala a bucólica rotina da 

cidade de Joinlândia, o calmo 
e pacato subdelegado Claudio 
(Cauã Reymond) recebe a ajuda 
da destemida e experiente inves-
tigadora Keyla (Tatá Werneck) 
nas investigações. No entanto, 
a diferença de ritmo e a falta de 
química dos dois só atrapalha a 
solução do misterioso caso.

Os Incriveis 2
13:45h - Dublado 3D

Hotel Transilvânia 
3: Férias 
Monstruosas
16:00h - Dublado 3D
18:45h - Dublado 3D

Arranha-Céu: 
Coragem Sem 
Limite
21:00h - Legendado 3D

Responsável pela segurança de 
arranha-céus, o veterano de 
guerra americano e ex-líder da 
operação de resgate do FBI, Will 
Ford (Dwayne Johnson), é acusa-
do de ter colocado o edifício mais 
alto e mais seguro da China em 
chamas. Cabe ao agente então 
achar os culpados pelo incên-
dio, salvar sua família que está 
presa dentro do prédio e limpar 
seu nome antes que seja tarde 
demais.

FALE CONOSCO
ligue: 54 3701 2308

Rua 13 de Maio, 229 - 3° andar
www.gazeta-rs.com.br

assinaturas@gazeta-rs.com.br
atendimento@gazeta-rs.com.br

educacao@gazeta-rs.com.br
redacao3@gazeta-rs.com.br
esporte@gazeta-rs.com.br
interior@gazeta-rs.com.br

classificados@gazeta-rs.com.br

LOTERIAS
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1°

09  13  14  18  29
34  44  46  47  51
52  55  58  67  77
79  81  82  83  93

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2065

Federal -  extração 05307

Lotomania -  extração 1889

04 11  20  30  37  43

18017
02397 
40023
00080  
56247


