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A gasolina voltou a subir nes-
ta segunda-feira,10, com o preço 
batendo recorde no ano. O valor 
do combustível se aproxima dos 
R$ 5 reais em alguns postos da 
cidade. Numa abastecedora loca-
lizada no bairro Progresso a ga-
solina aditivada está custando R$ 
4,91, enquanto que a comum está 
sendo comercializada por R$ 4,81. 
O valor alto tem assustado consu-
midores locais, que já não sabem 
como driblar a alta constante no 
valor do combustível. Em outros 
postos que vendem a gasolina com 
um preço mais em conta o valor 
chega a custar R$ 4,70.

Para o Serviços Gerais, Már-
cio dos Santos, o aumento con-
firmado para essa segunda é um 
“desaforo” para a população. “Eu 
acordo cedo toda manhã para tra-
balhar e geralmente vou com meu 
auto, que é bem velho, mas ainda 
anda. Faz alguns meses que abas-
teço aos pouquinhos, colocando 
pouca gasolina por não ter dinhei-
ro para encher o tanque. Agora 
com esse aumento fica ainda mais 
difícil. Vou ter que ver de que 
forma irei ao trabalho a partir de 
agora”, lamenta.

Preço da gasolina aumenta mais de 30 centavos em pouco mais de dois meses   
Abastecedora de Bento Gonçalves comercializava a gasolina por R$ 4,59 até final de junho, e agora vende por R$ 4,91   

O gerente de vendas, Samuel 
Ferreira, diz que com o aumento 
da gasolina uma das alternativas é 
substituir o carro pelo ônibus. “Eu 
certamente vou começar a utilizar 
mais o transporte público ou até 
mesmo a bicicleta em algumas 
ocasiões. Em alguns dias da sema-
na devo ir trabalhar de ônibus. É 
um absurdo termos que conviver 
com mais um aumento”, desabafa.

O desabafo de Ferreira é com-
partilhado também pelo estudan-
te Jeferson dos Santos, que tem o 
hábito de ir para a universidade 

de carro. “Eu sempre utilizei meu 
auto para ir pra aula porque até 
então era vantajoso. Agora o ne-
gócio é deixar na garagem e ir de 
ônibus mesmo”, diz.

A dona de casa Salete de Al-
buquerque já não abastece o car-
ro com tanta frequência. “Antes 
pelo menos há cada duas sema-
nas colocava alguns litros no meu 
carro, agora com tanto aumento 
fica impossível. Eu abasteço pou-
co durante o mês e muitas vezes 
faço serviços rotineiros a pé para 
poupar combustível e dinheiro”, 

desabafa.

Aumento constante
Os últimos meses têm sido 

agonizantes para quem semanal-
mente abastece o carro para ir 
trabalhar. No início de julho foi 
registrado um aumento de até R$ 
0,15 centavos em alguns postos de 
Bento. A abastecedora, que hoje 
vende combustível por R$ 4,91, 
vendia por R$ 4,59 até o final de 
junho.

Gasolina aumenta 
quase 30% em um ano
Pouco mais de um ano após a 

adoção da nova política da Petro-
bras, o preço médio pago pelo li-
tro da gasolina subiu 28,9%. Com 
a alta registrada em um ano, o 
proprietário de um veículo movi-
do a gasolina com tanque de 50 li-
tros passou a pagar, em média, R$ 
50,55 a mais pela mesma quanti-
dade de combustível para encher 
o tanque.

Quem também amargou uma 
alta no valor do preço da gasoli-
na foram as distribuidoras. Se-
gundo os levantamentos da ANP, 

o valor médio de distribuição do 
líquido disparou 33,3% desde ju-
lho do ano passado. Com a alta, os 
revendedores que pagaram cerca 
de R$ 3,039 pelo litro do com-
bustível passaram a desembolsar, 
em média, R$ 4,052 pela mesma 
quantia.

Diesel e gás de cozinha
Os demais combustíveis fre-

quentemente utilizados pelos 
brasileiros e que passaram a ser 
reajustados com maior frequência 
pela Petrobras também apresen-
taram altas significativas de pre-
ços no período.

Preço da gasolina 
congelado por 15 dias
O preço do litro da gasolina 

nas refinarias pode ficar conge-
lado por até 15 dias, em vez de 
sofrer alterações diárias, como 
acontece desde julho do ano pas-
sado. A Petrobras anunciou na úl-
tima semana a terceira alteração 
na política de reajuste do valor do 
combustível desde que passou a 
acompanhar o mercado interna-
cional, em outubro de 2016.

 preço da gasolina tem sofrido diversos reajustes nos últimos meses
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Terminou nesta segunda-fei-
ra,10, o prazo para os estudantes 
transexuais e travestis requere-
rem o atendimento pelo nome 
social no Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes (Enade). 
O exame será aplicado no dia 25 
de novembro. 

Os pedidos de atendimen-
to que forem recusados estarão 
disponíveis na Página do Partici-
pante, e os candidatos serão in-
formados por e-mail. Nesse caso, 
o participante poderá enviar um 
novo documento comprobatório 
em até cinco dias. Se ainda assim 
o documento não estiver conforme 
o solicitado, o participante travesti 
ou transexual fará o exame com o 
nome civil.

Cadastro do estudante
Está aberto também o prazo 

para preenchimento do cadastro 
do estudante. Os participantes 
têm até o dia 21 de novembro para 
fazê-lo. O aluno deve acessar o ca-
dastro pelo Sistema Enade ou pelo 
Aplicativo do Enade, disponível na 
Google Play e na Apple Store.

Só podem se cadastrar os es-
tudantes previamente inscritos 
pelos coordenadores de curso. 
Para realizar o cadastro é neces-
sário selecionar a opção “Primeiro 
Acesso” para criar login e senha. 
O Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) solicita o número 
de CPF, além de um e-mail válido.

O Inep ressalta que é respon-
sabilidade do estudante verificar 
se o cadastro foi concluído com 
sucesso. Com o cadastro feito, o 
aluno deverá responder ao Ques-
tionário do Estudante até dia 21 
de novembro.

O preenchimento das bolsas 
do ProUni tem registrando que-
da nos últimos anos. No primeiro 
semestre de 2016, 85% das bolsas 
foram preenchidas. Já em 2018, 
essa porcentagem caiu para 72%. 
O ProUni oferece bolsas de estudo 
parciais e integrais em instituições 
privadas de ensino superior e es-
sas vagas são voltadas a estudan-
tes que tenham renda de até três 
salários mínimos, e que tenham 
um desempenho mínimo no Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). Com muitas vagas dis-
poníveis, o Ministério da Educação 
abriu um processo seletivo para as 
bolsas remanescentes, já que no 
segundo semestre de 2014, apro-
ximadamente 43% das bolsas não 
foram preenchidas no processo 
regular.

Estudantes já matriculados 
em instituições de ensino superior 
puderam concorrer ao benefício 
com a liberação das remanescen-

As convocações começaram 
no dia 6 de agosto e deveriam en-
cerrar no último domingo (9), mas 
o MEC anunciou na tarde da últi-
ma segunda-feira (10) que as con-
vocações da lista de espera do Fies 

Bolsas do ProUni tem queda nos últimos anos
tes e, com isso, o preenchimento 
das vagas aumentou, mas mesmo 
assim vem representando queda 
há alguns anos. Em 2016, no pri-
meiro semestre, pouco mais de um 
terço das bolsas ofertadas como 
remanescentes foi preenchida. Em 
2016 cerca de 34% foram preen-
chidas e este ano apenas 25%.

Muitos estudantes que con-
seguem bolsas de 50% do ProUni 
ainda precisam recorrer a auxílio 
financeiro para bancar o restante 
da mensalidade. Muitos contavam 
com o Fies.

Fies
Desde 2015, as regras de aces-

so ao Fies passam por diversas mu-
danças. O programa que oferece o 
financiamento no ensino superior 
com condições mais vantajosas 
que as de mercado, podia ser soli-
citado por praticamente qualquer 
estudante até 2014. Entretanto, 
a taxa de inadimplência chegou a 

61% e a situação gerou, segundo o 
MEC, um ônus de R$ 32 bilhões 
em 2016, valor 15 vezes superior 
ao custo apresentado em 2011.

As novas regras exigem que 
o estudante tire uma nota míni-
ma no Enem para obter o recur-
so, comprovem renda mínima para 
acesso ao crédito. Isso fez com que 
a quantidade de financiamentos 
saísse dos mais de 2 milhões de 
contratos em 2014 para 1 milhão 
em 2018.

A previsão deste ano é a oferta 
de 100 mil vagas voltadas para es-
tudantes de baixa renda, bancadas 
pelo governo, além de 210 mil va-
gas contratas junto a bancos pri-
vados para o P-Fies.

Mas as novas regras têm afas-
tado alunos e sido um empasse 
para o preenchimento das vagas.

Segundo o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), autarquia do MEC res-
ponsável pelo programa, no pri-

meiro semestre deste ano, 56.971 
contratos foram aprovados pelo 
Fies. Já o P-Fies teve apenas 256 
contratos assinados, 0,12% do pre-
visto para o ano.

O aluno que mais precisa do 
financiamento não consegue pre-
encher os requisitos do banco, que 
trata o financiamento como qual-
quer outro produto do banco, e os 
alunos acabam desistindo de in-
gressar no ensino superior.

Em audiência pública, o co-
ordenador-geral de Planejamento 
e Orçamento das Instituições Fe-
derais de Ensino do MEC, Weber 
Gomes de Souza, afirmou que a 
pasta preservou, na medida do 
possível, o orçamento destinado 
às instituições. Entre os recursos, 
mais de um quarto foi destinado a 
universidades federais, totalizando 
inicialmente 6,4 milhões.

O MEC informou em nota, 
que as várias etapas do processo do 
ProUni têm como objetivo princi-
pal dar oportunidade de acesso dos 
estudantes ao Programa, para que 
as bolsas disponibilizdas possam 
ser coupadas por adesão voluntária 
por parte das instituições privadas 
de ensino superior.

De acordo com a pasta, a dife-
rença na relação entre bolsas ofer-
tadas e ocupadas pode envolver 
múltiplas situações, entre elas: a 
capacidade do estudante de com-
provar a condição socioeconômica 
exigida; a formação de turma pela 
instituição de ensino; a mobilidade 
do estudante em relação aos dife-
rentes programas de acesso ao en-
sino superior (Sisu, Prouni e Fies) 
e o tipo de bolsa oferecida (parcial 
ou integral).

Em relação ao Fies, o FNDE 
diz que como qualquer novo pro-
grama é preciso aguardar um pe-
ríodo de adaptação e maturidade, 
tanto da política quanto de quem 
se beneficia, principalmente nas 
modalidades pertencentes ao 
P-Fies, que possuem característi-
cas próprias de cada agente finan-
ceiro. O Fundo acrescentou tam-
bém que o MEC tem atuado junto 
aos agentes financeiros, buscando 
aperfeiçoar e agilizar os proces-
sos de seleção, análise e conces-
são de crédito, e buscam agregar 
novos bancos para operar junto ao 
P-Fies, para aumentar a concor-
rência e as opções de escolha para 
os estudantes.

Terminou o prazo para estudantes solicitarem 
o uso do nome social no Enade

Enade
O Enade será aplicado no dia 

25 de novembro e vai avaliar 27 
áreas do conhecimento. A prova é 
voltada para estudantes que estão 
concluindo cursos de graduação. 
É exame é obrigatória, e a situa-
ção de regularidade do estudante 
no exame deve constar em seu his-
tórico escolar.

O exame é o principal compo-
nente para o cálculo dos indicado-
res de qualidade dos cursos e das 
instituições de ensino superior. A 
cada ano, avalia um grupo dife-
rente de cursos superiores. A ava-
liação se repete a cada três anos.

As áreas que serão 
avaliadas em 2018 
são as seguintes
Grau de Bacharel: Adminis-

tração; Administração Pública; 
Ciências Contábeis; Ciências Eco-
nômicas; Comunicação Social – 
Jornalismo; Comunicação Social 
- Publicidade e Propaganda; De-
sign; Direito; Psicologia; Relações 
Internacionais; Secretariado Exe-
cutivo; Serviço Social; Teologia; 
Turismo.

Grau de Tecnólogo: Tecnolo-
gia em Comércio Exterior; Tec-
nologia em Design de Interiores; 
Tecnologia em Design de Moda; 
Tecnologia em Design Gráfi-
co; Tecnologia em Gastronomia; 
Tecnologia em Gestão Comercial; 
Tecnologia em Gestão da Quali-
dade; Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos; Tecnologia 
em Gestão Financeira; Tecnolo-
gia em Gestão Pública; Tecnolo-
gia em Logística; Tecnologia em 
Marketing; Tecnologia em Pro-
cessos Gerenciais.

Prorrogada a convocação da lista de espera do Fies 2018/2
Convocados devem completar as inscrições no site em até 5 dias após a convocação

2018/2 na modalidade juros zero, 
foram prorrogadas.

Os candidatos da lista de es-
pera que foram convocados na 
chamada regular do Fies, devem 
completar a inscrição no site em 

até cinco dias, a partir da data de 
publicação da convocação.

Além disso, os candidatos de-
vem comparecer à Comissão Per-
manente de Supervisão e Acom-
panhamento da instituição de 
ensino superior para validar suas 
informações. Após a validação das 
informações, os selecionados de-
vem ir diretamente ao banco.

O que é o Fies juros 
zero?

O Fies juros zero ofertou 50 
mil vagas para a modalidade des-
tinada aos candidatos com renda 
familiar de até três salários mí-
nimos por pessoa. Além da renda, 
os concorrentes devem comprovar 
participação no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), a partir 
de 2010, com média de 450 pontos 
e nota acima de zero na redação. 

O Fies possibilitou o finan-
ciamento mínimo de 50% do va-
lor dos cursos, além do aumento 
no teto (valor máximo financia-
do, que passou de R$30 mil para 
R$42 mil semestrais.  

Outra modalidade do Fun-
do de Financiamento Estudantil 
que contou com convocações no 
segundo semestre deste ano foi o 
P-Fies. Essa modalidade é para 
pessoas com até cinco salários mí-
nimos por pessoa e juros definidos 
pelos bancos conveniados ao pro-
grama. A categoria exige a mesma 
média no Enem de 450 pontos e 
nota acima de zero na redação. 

O P-Fies foi lançado no úl-
timo ano e não obteve sucesso, já 
que mesmo com grandes ofertas, 
a adesão foi pequena pois conti-
nuou sendo um financiamento, e 
seus valores são calculados como 
de outros produtos do banco. Com 
isso, o MEC procura atrair outros 
bancos para a sustentabilidade da 
modalidade de financiamento e 
para o aumento da busca do ensi-
no superior.

Prazo para completar o cadastro é de até 5 dias após a convocação
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Na última sexta-feira, dia 7, 
pelo menos 23 entidades partici-
param do Desfile Cívico Militar 
da Semana da Pátria. Cerca de 
16 mil pessoas acompanharam a 
atividade. Entidades prestaram 
homenagens a Pátria com faixas 
e cartazes contendo dizendo rela-
cionados ao evento e expressões de 
patriotismo.   

Um dos destaques do desfi-
le foi o Grupo Escoteiro Videira, 
que contou com a participação de 
cerca de 50 pessoas, entre jovens 
e adultos. Para a presidente do 
Grupo Escoteiro Videira, Luciane 
Prado Ranzi, o desfile cívico é um 
momento de celebração e respeito 
pela pátria.

“O respeito à pátria e a par-
ticipação em eventos deste gênero 
são muito importantes para o mo-
vimento escoteiro. Está presente 
em nossa promessa que façamos 
o melhor possível para a nossa 
pátria. Os jovens aprendem desde 
pequenos a respeitar os símbolos 
do nosso país, como a bandeira, e 
a também ajudar a comunidade e 
ao próximo em busca de tornar o 
mundo um lugar melhor”, diz.   

A estudante e Pioneira (ramo 
que envolve jovens de 18 a 21 
anos) do Grupo Videira, Luiza 
Aiolfi, destaca sobre a importân-
cia do desfile cívico para o grupo.

“Aprendemos no escotismo 
que o respeito à pátria é muito 
importante para nós. Em todas 
as nossas atividades temos a sau-

Cerca de 16 mil pessoas participam do Desfile em 
homenagem ao 7 de Setembro   

dação às bandeiras, onde mostra-
mos o nosso respeito pela nossa 
pátria e pelo movimento escoteiro. 
É muito legal ver como as crian-
ças têm orgulho em desfilar pelo 
grupo Escoteiro no 7 de setembro. 
Nos sentimos honrados em repre-
sentar o nosso grupo e também o 
movimento escoteiro”, comenta.

Ainda segundo a jovem, “a 

nossa promessa e lei escoteira fala 
muito sobre honra e lealdade, e 
isso influencia em nossa vida não 
apenas quando estamos em ativi-
dade, mas todos os dias da nossa 
vida. O nosso movimento busca 
aperfeiçoar nós mesmos para po-
dermos transformar a nossa co-
munidade e o mundo em um lugar 
melhor”, salienta.

Outros destaques
Neste ano, para o tema nacio-

nal foi escolhido o Projeto Ron-
don, ação do governo Federal que 
há cinquenta anos promove resul-
tados expressivos para o desenvol-
vimento da nação e para o fortale-
cimento do sentimento patriótico. 
O Projeto Rondon conta com a 
participação voluntária de profes-
sores e estudantes universitários 
na busca de soluções que contri-
buam para o desenvolvimento sus-
tentável de comunidades carentes 

e ampliem o bem-estar da popu-
lação. 

O tema estadual é uma ho-
menagem ao Tribunal da Justiça 
Militar do Rio Grande do Sul. O 
ano de 2018 a entidade judiciária 
completa 100 anos de atuação e 

tem como função apreciar crimes 
praticados por militares.

O tema municipal selecio-
nado foi “Solidariedade – Valor 
que transforma uma sociedade”. 
Ser solidário significa comparti-
lhar ideias e sentimentos, tendo 
em vista a reciprocidade de inte-
resses e obrigações, o que mostra 
decisivo para o fortalecimento e 
a transformação da comunidade. 
Assim, o exercício da solidarie-
dade torna possível colocar-se no 
lugar do outro.

As 16 entidades que partici-
param da solenidade foram Bri-
gadas (3º BPAT/ Polícia Rodovi-
ária Estadual/ Bombeiros/ Polícia 
Rodoviária Federal), Escoteiros 
(Ciretama/ Videira) e Clube de 
Desbravadores, EMI Pedacinho 
de Céu, EMEFE Caminhos do 
Aprender, Faculdade de Tecno-
logia – FTEC Brasil, EMEF No-
ely Clemente de Rossi, EMEF 
General Rondon, EMEF Ulysses 
Leonel De Gasperi, EMEM Al-
fredo Aveline, EMEF Ouro Verde, 
EEEM Santa Bárbara, Colégio 
Scalabriano Nossa Senhora Me-
dianeira, EMEF Maria Borges 
Frota, Colégio Sagrado Coração 
de Jesus, EEEF Pedro Vicente Da 
Rosa, EEEM Imaculada Concei-
ção, Complexo de Ensino Cene-
cista e 6º Batalhão de Comunica-
ções.

Pelo menos 16 mil pessoas acompanharam as apresentações

A estudante e Pioneira (ramo que envolve jovens de 18 a 21 anos) do Grupo Videira, Luiza Aiolfi

Um dos destaques do desfile foi o Grupo Escoteiro Videira, que contou com a participa-
ção de cerca de 50 pessoas, entre jovens e adultos Pelo menos 23 entidades participaram do desfile

Diversas entidades se destacaram com bandeiras e faixas
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A consulta ao quarto lote de 
restituição do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) 2018 foi li-
berada nesta segunda-feira, dia 
10. 

Esse lote também contempla 
restituições residuais dos exercí-
cios de 2008 a 2017.

A correção variará de 3,15% - 
para as declarações entregues em 
maio deste ano - até 105,27% para 
os contribuintes que estavam na 
malha fina desde 2008.

O índice equivale à taxa Selic 
(juros básicos da economia) acu-
mulada desde o mês de entrega 
da declaração até setembro deste 
ano.

O crédito bancário para 
2.646.626 contribuintes será feito 
em 17 de setembro, somando R$ 
3,3 bilhões.

Desse total, R$ 219,3 milhões 
são destinados a contribuintes 
com prioridade: 4.863 idosos aci-
ma de 80 anos, 36.308 entre 60 e 
79 anos, 5.490 com alguma defici-
ência física ou mental ou moléstia 
grave e 18.409 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o magis-
tério.

Para saber se teve a declara-
ção liberada, o contribuinte deve 
acessar a página da Receita na 
internet, ou ligar para o Receita-
fone, número 146.

Inconsistências 
de dados
Na consulta à página da Re-

ceita, serviço e-CAC, é possível 

Cerca de 21 vagas de emprego 
estão abertas no SINE de Bento, 
para quem está a procura de tra-
balho, dentre elas, vagas para: Co-
zinheiro geral, Operador de empi-
lhadeira e Técnico em segurança 
do trabalho.

Os interessados devem com-
parecer à unidade de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 12h, levando 
sua Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social (CTPS). O Sine fica 
na Rua Marechal Floriano, 142, 
no Centro (ao lado do Banrisul). O 
telefone para informações é (54) 
3452.4824.

Auxiliar de linha de produção 
(1); Colorista (1); Consultor de 
vendas (1); Cozinheiro geral (1); 
Cuidador de idosos (1); Desenhis-
ta e projetista mecânico (1); Far-
macêutico (1); Instalador de corti-
nas e persianas, portas sanfonadas 
e boxe (1); Instrutor educacional 
(1); Líder do setor de frios e laticí-
nios (1); Operador de bobinadeira 
de tiras a quente, no acabamento 
de chapas e metais (1); Operador 

Receita libera consulta sobre 
restituição do Imposto de Renda 

verificar o extrato da declaração e 
ver se há inconsistências de dados 
identificadas pelo processamento.

Nessa hipótese, o contribuinte 
pode fazer a autorregularização, 
mediante entrega de declaração 
retificadora.

A Receita oferece ainda apli-
cativos para tablets e smartphones 
para consulta à declaração e situ-
ação cadastral no CPF – Cadastro 
de Pessoas Físicas.

Com ele, é possível verificar 
diretamente nas bases da Receita 
Federal informações sobre a libe-
ração das restituições e a situa-
ção cadastral de uma inscrição no 
CPF.

A restituição ficará disponível 
no banco durante um ano.

Se o contribuinte não fizer o 
resgate nesse prazo, deverá fazer 
requerimento - por meio da in-
ternet - mediante o Formulário 
Eletrônico – Pedido de Pagamen-
to de Restituição, ou diretamente 
no e-CAC, no serviço Extrato do 
Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja credita-
do, o contribuinte poderá entrar 
em contato pessoalmente com 
qualquer agência do Banco do 
Brasil ou ligar para a Central de 
Atendimento, por meio do tele-
fone 4004-0001 (capitais), 0800-
729-0001 (demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes audi-
tivos) para agendar o crédito em 
conta corrente ou poupança, em 
seu nome, em qualquer banco.

O índice equivale à taxa Selic (juros básicos da economia) acumulada desde o mês de 
entrega da declaração até setembro deste ano

O Sine de Bento Gonçalves está com 21 vagas de emprego
de empilhadeira (1); Operador de 
negócios (1); Operador de tesou-
ra volante e guilhotina, no acaba-
mento de chapas e metais (1); Ser-
ralheiro (1); Sinaleiro – orientação 
de guindastes e equipamentos si-

milares (1); Soldador (1); Técnico 
em manutenção de equipamen-
tos de informática (1); Técnico 
em manutenção de máquinas (1); 
Técnico em segurança do trabalho 
(1); Vendedor pracista (1);

Candidato do PSDB ao gover-
no gaúcho, Eduardo Leite apre-
senta suas propostas para admi-
nistrar o Estado ao empresariado 
no Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG), nesta quarta-feira, dia 
12 de setembro. O encontro tem 
recepção às 20h e início às 20h30, 
com acesso gratuito. Ao oportu-
nizar o encontro, a entidade abre 
espaço para conhecer ideias e 
proposições apresentadas por po-
líticos que estejam alinhadas aos 
interesses da classe empresarial. 
Outras rodadas com candidatos 
nesse perfil também estão sendo 
articuladas.

Atual presidente da sigla no 
Estado, Leite foi eleito o prefeito 
mais jovem de Pelotas, em 2012, 
aos 27 anos, ficando no cargo en-
tre 2013 e 2016. Antes disso, acu-
mulou experiência política como 

Eduardo Leite apresenta propostas 
para o Estado no CIC-BG
Candidato tucano ao governo gaúcho estará em Bento nesta quar-
ta-feira

vereador, presidente do Legisla-
tivo e secretário municipal. Aos 
33 anos, disputa pela primeira vez 
uma eleição ao governo do Estado. 
Na última pesquisa eleitoral do 
Ibope, divulgada dia 17 de agosto, 
o tucano aparece na segunda co-
locação, com 8% das intenções de 
voto, mesma porcentagem de Mi-
guel Rossetto (PT) - ambos atrás 
do atual governador e candidato à 
reeleição José Ivo Sartori (MDB), 
que aparece com 19%. Compõe a 
chapa majoritária o candidato a 
vice-governador o delegado Ra-
nolfo Vieira Junior (PTB). 

Leite é bacharel em Direito 
pela Universidade Federal de Pe-
lotas e estudou Gestão Pública na 
Universidade de Columbia, nos 
Estados Unidos. Atualmente, ele 
se dedica ao mestrado em Gestão 
e Políticas Públicas, na Fundação 
Getúlio Vargas, em São Paulo.
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Eduardo Leite apresenta suas propostas no (CIC-BG), nesta quarta-feira, dia 12

Os candidatos ao concurso 
para guarda municipal de Bento já 
podem consultar os locais da prova 
objetiva. A listagem dos inscritos 
por sala foi divulgada na última 
quinta-feira no site da Fundação 
La Salle. Os exames serão aplica-
dos dia 16 de setembro, a partir 
das 14h no Complexo Cenecista. 
O exame deve ser feito num tem-
po máximo de três horas e trinta 
minutos, com 60 questões sendo: 
20 de conhecimentos específicos, 
20 de português, 10 de legislação 
e 10 de raciocínio lógico. 

Os concorrentes devem che-
gar com antecedência ao local da 
prova, com caneta azul ou preta e 
documento de identificação origi-
nal com foto.

O exame inicial é de caráter 
eliminatório e classificatório. A 
prova de aptidão física será a par-
tir do dia 20 de outubro para os 
150 primeiros candidatos classifi-
cados, que serão submetidos a tes-
tes de resistência abdominal, teste 
de corrida e teste de barra.

A avaliação psicológica para 
os classificados nas etapas ante-
riores está prevista para o dia 17 
de novembro, onde os candidatos 
serão submetidos a testes psicoló-
gicos que incluem avaliação coleti-
va e entrevistas individuais.

Divulgado 
local de prova do 
concurso para
guarda municipal

O Sine de Bento oferece vagas para Segurança do Trabalho



Jornal Gazeta - 11 de setembro de 2018 Jornal Gazeta - 11 de setembro de 2018 7Geral

O 164º Fórum Permanen-
te da Política Pública Estadual 
para Pessoas com Deficiência e 
Altas Habilidades acontecerá na 
próxima sexta-feira, dia 14, das 
8h30min às 16h30min na Funda-
ção Casa das Artes, com oficinas 
temáticas, apresentações artís-
ticas e painéis sobre “Diagnós-
tico Regional da Acessibilidade 
e Inclusão” e “Políticas Públicas 
Inclusivas: Relação Estado e Mu-
nicípio”.  

O evento é realizado pelo 
Governo do Estado e pela Faders 
- Fundação de Articulação e De-

Homenageando os Festejos 
Farroupilhas 2018, a Fundação 
Casa das Artes sedia a partir des-
ta segunda-feira, 10, a mostra 
“Coisas Do Meu Pago”, do artista 
plástico Anilto dos Santos Caureo. 

O 1º Encontro de Surdos de 
Bento Gonçalves, promovido pela 
Associação dos Surdos de Bento 
Gonçalves, acontecido no último 
sábado (08) contou com a partici-
pação de surdos de várias cidades 
do Rio Grande do Sul e outros es-
tados.

O presidente da associação, 
Felipe Possamai, destacou a im-
portância do encontro para pro-
mover a inclusão. Dentre as ativi-
dades teve a apresentação do Hino 
Nacional em Libras, apresentado 
por alunos da entidade além de 
apresentações artísticas de alunos 
da associação.

Entre os assuntos abordados 
nas palestras em libras e para ou-
vintes estavam à inclusão, legis-
lação, educação e psicopedagogia 
para surdos, além da discussão so-
bre o protagonismo surdo e a im-
portância de intérpretes de sinais.

Oficinas literárias, vídeos de 
atividades da associação, fizeram 
parte da agenda que contou tam-
bém com a apresentação do cão 
que atende a comandos em libras.                            

Encontro reúne surdos de várias cidades na rua coberta

Durante a tarde houve comer-
cialização de camisetas alusivas 
ao evento, brechó para arrecadar 
fundos para a instituição, e tam-
bém foram disponibilizados para 
as crianças brinquedos infláveis, 

cama elástica e voluntários carac-
terizados de personagens infantis.

A tarde foi encerrada com a 
apresentação de show de mágica, 
no interior da Casa das Artes, com 
intérpretes de sinais.

Tradicionalismo é tema de mostra na Casa das Artes
Natural de Palmeira das Missões, 
Caureo retrata em suas obras a 
cultura gaúcha, suas matas, seus 
pampas, as cavalgadas, seu povo e 
costumes, no estilo abstrato e/ou 
realístico. As molduras são con-

feccionadas pelo próprio artista, a 
partir de madeira de demolição e 
árvores secas, evidenciando e con-
textualizando a ligação orgânica 
do tema.

O artista desenha e faz qua-
dros com pintura a óleo lápis e 
carvão. Sua veia artística desper-
tou na infância. No entanto, não 
possuía tintas. Assim, sua mãe teve 
a ideia de ferver raízes das plantas 
nativas da região e as transforma-
va em material para que usasse 
em seus desenhos. De lá para cá, 
o menino cresceu e transformou 
seu amor pelo tradicionalismo em 
arte, onde projeta cenas poéticas 
da vida do campo.

Além de “Coisas Do Meu 
Pago”, Caureo realizou a exposi-
ção “Chama Que Não Se Apaga”, 
em 2015, em diversos municípios 
e entidades do Rio Grande do Sul.

Mostra foi aberta nesta segunda-feira, dia 10

Bento sediará Fórum Regional voltado à 
acessibilidade e inclusão social

senvolvimento de Políticas Públi-
cas para Pessoas com Deficiência 
e com Altas Habilidades no Rio 
Grande do Sul, e tem como objeti-
vo reunir gestores municipais, en-
tidades, profissionais e sociedade 
para debater e propor alternati-
vas, e propor formas de implantar 
políticas públicas, potencializan-
do assim, ações melhores para a 
acessibilidade e inclusão social do 
segmento.

Quem estiver interessado em 
participar pode se inscrever atra-
vés do link: http://www.faders.rs.
gov.br/servicos/10/3660

Apresentações com alunos na rua coberta durante o encontro

Intérprete de sinais ressaltando a importância do ensino de libras

Cão que foi adestrado para atender comandos em libras
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Rogério Garbini Júnior, 
auxiliar de escritório, filho de 
Rogério Garbini e Dilce Teresi-
nha do Amarante Garbini, nas-
cido em 27/04/1994, falecido em 
31/08/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Nicolau Pozza, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Ivair Rodrigues da Silva, 
serviços gerais, filho de Mano-
el Naraci Rodrigues da Silva e 
Virgilina Maria Vieira da Silva, 
nascido em 11/07/1967, falecido 
em 02/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Adelaide Basso Pasquali, Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Lucia Francisca Moi Ozela-
me, do lar aposentada, filha de 
Emilio Moi e Theodolinda Frare, 
nascida em 26/12/1922, faleci-
da em 03/09/2018, natural de 
Guaporé, RS, moradora da Rua 
Dr. Casagrande, Bento Gonçal-
ves, Viúva 

Adroaldo Gandini, agricul-
tor aposentado, filho de Emilio 

Gandini e Candida Bortolini, nas-
cido em 28/10/1935, falecido em 
03/09/2018, natural de Imigrante, 
RS, morador da Rua Demetrio 
Bianchetti, Garibaldi, Casado 

Terezinha Menegotto De-
mari, serviços gerais aposenta-
da, filha de Antonio João Mene-
gotto e Gentile Cagol Menegotto, 
nascida em 14/06/1944, falecida 
em 04/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Av. 
São Roque, Bento Gonçalves, 
Viúva 

Liquides Dorneles Gui-
marães, serviços gerais 
aposentado, filho de Gaspa-
rina Dorneles Guimarães, nas-
cido em 16/10/1940, falecido em 
04/09/2018, natural de Santiago, 
RS, morador da Travessa Marco-
lino Passarin, Bento Gonçalves, 
Casado 

Martha Maria Trucolo Fes-
ta, agricultora aposentada, filha 
de Jose Trucolo e Victoria Con-
fortin, nascida em 19/08/1918, 
falecida em 04/09/2018, natural 

ÓBITOS

de Bento Gonçalves, RS, mora-
dora da Via Trento, Vale dos Vi-
nhedos, Bento Gonçalves, Viúva

Loreno Zanetti, montador 
de móveis aposentado, filho de 
Romualdo Domingos Zanetti e 
Ancila Massolini Zanetti, nasci-
do em 12/09/1951, falecido em 
06/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Pinto Bandeira, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Norma De Antoni, agriculto-
ra aposentada, filha de Jose De 
Antoni e Rosina Menegotto De 
Antoni, nascida em 26/10/1937, 
falecida em 07/09/2018, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mora-
dora da Rua Armando Donadel, 
Bento Gonçalves, Solteira 

Antonia Tiburski, do lar 
aposentada, filha de Geronimo 
Tiburski Filho e Olga Glanert, 
nascida em 10/06/1958, falecida 
em 08/09/2018, natural de Pla-
nalto, RS, moradora da Travessa 
João Coser, Bento Gonçalves, 
Solteira 

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 19835: MOISÉS DALLA COSTA, solteiro, engenheiro civil, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves e CRISTIANE SILVA ESTEVES, solteira, professora, natural de 
Porto Alegre-RS, residente e domiciliada em Porto Alegre. O Regime de 
bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 19836: EDEGAR DE BARBA , solteiro, vendedor, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e MI-
LIANE SIEGA GIRELLI, solteira, funcionária pública municipal, natural 
de Porto Alegre-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Re-
gime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19837: DAVIDE ESPOSITO, solteiro, programador de softwa-
re, natural de Pompéia, Itália, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves e ARÍEDNE IVANICE ANDOLHE DAL-FRÉ, solteira, empresária, 
natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 19838: IZAIAS GOMES PACHECO, solteiro, porteiro, natural 
de Acará-PA, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e PRISCILA 
BARBOSA DOS SANTOS, solteira, industriária, natural de São Borja-
-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, 11 de setembro de 2018.

 

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

A Secretaria da Fazenda 
abre na próxima semana o pra-
zo de inscrições para dois con-
cursos públicos com a oferta de 
100 novas vagas no seu quadro 
funcional. Já é possível se ca-
dastrar ao processo de seleção 
para o cargo de técnico tribu-
tário da Receita Estadual, para 
qual é exigida a formação em 
nível superior em instituições 
reconhecidas pelo Ministério da 
Educação.

O prazo de inscrição ao téc-
nico tributário, cuja remunera-
ção inicial é de R$ 9.300 vai até 
as 18h do dia 24. Das 50 vagas 
disponíveis para função, 10% 
são reservadas para candidatos 
com deficiência. Outras oito va-
gas são destinadas a concorren-
tes que se declaram negros ou 
pardos. As demais 37 vagas são 
para a ampla concorrência.

As provas estão previstas 
para ocorrer no dia 2 de dezem-
bro (nos dois turnos). Para fazer 
a inscrição, o candidato precisa 
acessar o seguinte endereço ele-
trônico. A taxa de R$ 187,77. A 
última nomeação para o cargo 
ocorreu no final de 2016, quan-
do 50 aprovados no último con-
curso foram chamados. 

Nova função
Uma das novidades na re-

composição dos quadros da Fa-
zenda é o concurso para uma 
nova função, a de assistente 
administrativo fazendário. São 
igualmente 50 vagas para o car-
go e o prazo de inscrições come-
ça às 10h da próxima quarta-
-feira (12) e se prolongam até as 
18h do dia 26 deste mês.

É exigida a formação no 
ensino médio (antigo 2º grau) 
ou curso técnico equivalente. O 
salário básico é de R$ 3.040. As 
provas serão realizadas no dia 1º 
de dezembro, na parte da tarde.

Secretaria da Fazenda abre inscrições em 
concursos para preencher 100 vagas  

A distribuição das 50 vagas 
de assistente fazendário igual-
mente atende a legislação: 37 
postos são de concorrência am-
pla, cinco vagas para deficientes 
e oito postos para candidatos 
que se declararem negros ou 
pardos. As inscrições têm uma 
taxa de R$ 82,35 e podem ser 
realizadas no seguinte.

Os editais com todas as in-
formações sobre os dois concur-
sos públicos estão publicados na 
edição do último 31 de agosto 
do DOE (Diário Oficial do Esta-
do). Para os próximos dias está 
prevista a publicação do edital 
prevendo 50 vagas para o cargo 
de auditor-fiscal da Receita Es-
tadual.

Serão 100 vagas disponíveis em diversos setores



Jornal Gazeta - 11 de setembro de 2018 Jornal Gazeta - 11 de setembro de 2018 9Saúde

O hipotireoidismo é a queda 
na produção dos hormônios da ti-
reoide, que são a triiodotironina 
(T3) e a tiroxina (T4). Ele é o dis-
túrbio mais comum que acontece 
na glândula que fica localizada na 
região do pescoço e lembra uma 
borboleta. Seu desempenho re-
percute em todo o nosso organis-
mo, interferindo até mesmo nos 
batimentos cardíacos, no ritmo 
do intestino, no humor e no ciclo 
menstrual das mulheres. A libera-
ção das substâncias da tireoide é 
a partir da hipófise, estrutura que 
fica no cérebro.

Embora produzido em menor 
quantidade, o T3 é um composto 
que atua no ritmo do funciona-
mento dos órgãos, já o T4, é fa-
bricado em maior volume e é me-
nos potente. Em seu trajeto pelo 
corpo, ele se transforma em T3 e 
age nas principais operações do 
organismo.

Ocorre uma diminuição da 
quantidade T3 e T4 no hipoti-
reoidismo, podendo ir até a cor-
rente sanguínea. Uma das causas 
da pane é a tireoidite de Hashimo-
to, uma doença autoimune em que 
o próprio sistema de defesa cria 
anticorpos para atacar as células 
da tireoide. O hipotireoidismo 
costuma ser associado a um leve 
ganho de peso e pela dificuldade 
para se livrar de quilos extras. 
Mas essas são as consequências 
visíveis da crise.

Crianças não estão livres de 
uma tireoide em marcha lenta. 
A falta de hormônios prejudica 
muito o crescimento e pode levar 
à deficiência intelectual. Nas pri-
meiras semanas de vida é muito 
difícil perceber qualquer sinal do 
problema, por isso fazemos o fa-
moso teste do pezinho no bebê, 
que deve ser feito em até 48 horas 
após o parto, e é um grande alia-
do por conseguir detectar o mau 
funcionamento da glândula do 
pescoço. Aí é a hora que devemos 

Hipotireoidismo: o distúrbio da tireoide
Esse sintoma é comum e possível de controlar

iniciar os tratamentos, o quanto 
antes possível, para afastar danos 
neurológicos.  A causa mais fre-
quente da baixa produção hormo-
nal em crianças e adolescentes é a 
síndrome de Hashimoto, que pode 
aparecer em qualquer idade e, em 
geral, é notada nas pessoas mais 
jovens, com baixo crescimento, 
atraso na puberdade, coceira e 
voz rouca.

Os principais sinais do hi-
potireoidismo são: Sonolência, 
ganho de peso, cansaço excessi-
vo, alterações no humor, perda 
de memória, pele seca, prisão de 
ventre, unhas fracas, queda de ca-
belo, pés e mãos gelados, anemia 
frequente, alteração na libido e 
colesterol alto. Mas os fatores de 
risco são para mulheres com mais 
de 30 anos ou pessoas com idade 
superior a 60, predisposição ge-
nética, menopausa diabetes, gra-

videz, período pós-parto, poluição 
e excesso de iodo na alimentação.

Para auxiliar na formação dos 
hormônios T3 e T4 é necessá-
ria a ingestão adequada de iodo, 
nem mais, nem menos. Cerca de 
150 microgramas do mineral é a 
quantidade perfeita para resguar-
dar a tireoide. O composto está 
presente no sal de cozinha, nos 
frutos do mar e em peixes como 
o salmão, pescada e bacalhau. Por 
outro lado, exagerar no uso do sal 
na comida impacta a glândula e 
pode desencadear o hipotireoidis-
mo.

Para quem já sofre com os 
efeitos do descontrole hormonal, 
a recomendação na alimentação 
é maneirar em vegetais como re-
polho, nabo e couve. Eles contêm 
uma substância chamada tiocia-
nato, que pode inibir o trabalho 
da tireoide.

Pesquisa mundial inédita, di-
vulgada hoje (6) no 25º Congresso 
Brasileiro de Reumatologia, no Rio 
de Janeiro, evidencia os impactos 
causados na vida pessoal de pacien-
tes com artrite reumatoide (AR).

A sondagem online foi feita com 
mais de 9.800 pessoas e dividida em 
duas etapas, captando respostas de 
pacientes maiores de 18 anos e de 
profissionais da saúde sobre ques-
tões do impacto da AR nas áreas de 
trabalho, relacionamentos, ativida-
des e aspirações.

Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), a artrite reu-
matoide acomete adultos, atingindo 
uma em cada 100 pessoas.

A primeira fase da pesquisa, 
feita em 2017, ocorreu em países da 
Europa e no Canadá, obtendo mais 
de seis mil respostas.

A segunda etapa abrangeu, 
entre janeiro e junho de 2018, sete 
países: Brasil, Colômbia, Argentina, 
México, Arábia Saudita, Coreia do 
Sul e Taiwan. No Brasil, participa-
ram 1.916 pacientes e 385 profissio-
nais de saúde.

Exercícios
Os médicos também eram ques-

tionados sobre os mesmos segmen-
tos e as respostas foram mais ou me-
nos semelhantes, revelou a médica. 
Os profissionais de saúde percebe-
ram deficiências no tratamento des-
ses pacientes que ainda não foram 
atendidas.

De acordo com a pesquisa, 64% 
dos pacientes com AR comentaram 
os impactos da doença em suas rela-
ções íntimas, na sua vida sexual.

Em relação à atividade física, 
mais de 30% disseram não ter von-
tade de fazer exercícios físicos, por 
conta das dores que sentem. E 56% 
dos consultados sentem-se frustra-
dos ou insatisfeitos quando não con-
seguem realizar ou completar ativi-
dades por causa da doença.

Rina Dalva informou que, uma 
vez a doença instalada e após o mé-
dico tirar o processo inflamatório, 
a indicação é que o paciente faça 
exercícios aeróbicos e de condi-
cionamento físico para melhorar a 
questão cardiovascular, que é muito 
afetada.

Em termos de aspirações, a 
pesquisa revelou acomodação em 
relação à doença para grande parte 
dos entrevistados: 64% responderam 
que a AR dificulta sua vida, mas eles 
aceitam a doença.

“A grande maioria dos pacientes 
adere aos tratamentos, faz tudo di-
reitinho, compartilha as necessida-
des conosco, profissionais de saúde, 
mas você sente que o indivíduo não 
se considera mais o mesmo, a partir 
do diagnóstico da doença. Eles se 
sentem impedidos em alguma situ-
ação, dentro desses domínios que 
foram vistos na pesquisa”, afirmou 
a médica.

Sem força nas mãos
A sondagem mostra que o que 

mais impacta os pacientes com AR, 
tanto nas atividades diárias de tra-
balho como nas atividades domés-

Pesquisa revela impactos da 
artrite reumatoide em pacientes

ticas, é justamente utilizar as mãos.
“Porque por mais que melhore 

o processo inflamatório do acome-
timento, você sempre fica com uma 
certa diminuição da força de pressão 
na sua mão. Mais da metade reclama 
e foca nas mãos essa sensação de que 
não tem nunca uma vida normal”, 
explica a médica. Nove por cento dos 
entrevistados disseram que gosta-
riam de sentir que podem viver da 
mesma maneira que as pessoas sem 
artrite reumatoide.

Nas relações interpessoais no 
trabalho, apesar de a maioria dos 
colegas demonstrar apoio ao amigo 
na doença, muitos se afastam.

“Apesar de muitas pessoas com-
preenderem a doença daquele ami-
go, a gente vê eles não entendendo 
muito”.

Ou seja, mesmo com os trata-
mentos modernos disponíveis, que 
deixam o paciente sem que a doença 
progrida ou tenha sinais de deformi-
dade nas articulações, muitos cole-
gas não entendem que um professor, 
por exemplo, sente cansaço nos bra-
ços e fadiga ou dificuldade de subir e 
descer escadas.

“As pessoas do trabalho até sa-
bem que ele tem AR, mas não com-
preendem ao certo o que se passa 
com aquela pessoa em relação à sua 
doença”, explicou.

Isso significa que, embora a ci-
ência tenha melhorado o processo 
inflamatório e diminuído a possibi-
lidade de deixar o paciente com AR 
incapaz, apesar de dar a sensação de 
que não tem nada, ele às vezes sofre 
diminuição da força de pressão, tem 
dificuldade de carregar coisas, que 
tornam difícil explicar para o outro 
que “não está fazendo corpo mole, 
que não está querendo trabalhar”, 
destacou Rina Dalva.

A perspectiva é que a pesquisa 
ajude no diálogo entre médicos e 
pacientes, tornando prioritárias no 
tratamento as questões de maior im-
portância para os doentes com AR, 
sem se ater somente aos problemas.

O hipotireoidismo é uma inflamação que pode causar dores fortes na garganta
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Beber, mesmo que seja apenas 
uma taça de vinho ou um copo de 
cerveja por dia, é um risco para a 
saúde, segundo um amplo estudo 
sobre a frequência e o impacto do 
consumo de álcool, responsável 
por três milhões de mortes por 
ano no mundo.

Uma em cada três pessoas 
que consomem álcool morre por 
ano em decorrência de problemas 
de saúde relacionados à bebida. 
Destes, 2,2% são mulheres e 6,8%, 
homens, segundo um estudo que 
advoga pelo “zero álcool”.

O mundo conta com 2,4 bi-
lhões de bebedores, 63% deles ho-
mens.

O estudo, publicado pela re-
vista médica The Lancet, avalia os 
níveis de consumo de álcool e seus 
efeitos na saúde em 195 países en-
tre 1990 e 2016. O álcool causou 
2,8 milhões de mortes em 2016, 
assinala a pesquisa.

Em 2016, o consumo de ál-
cool era o sétimo fator de risco de 
morte prematura e de invalidez 
no mundo, e a principal causa de 
morte entre as pessoas com entre 
15 e 49 anos (acidentes em estra-
da, suicídios, tuberculose).

As bebidas alcoólicas estão 
relacionadas com uma em cada 
10 mortes desta faixa etária.

A partir dos 50 anos, o cân-
cer representa a principal causa 
de mortes associadas ao álcool.

Beber um copo por dia du-
rante um ano aumenta em 0,5% 
– entre as pessoas de 15 a 95 anos 
– o risco de sofrer um dos 23 pro-
blemas relacionados com o álcool: 
câncer, doenças cardiovasculares, 

Vivemos uma verdadeira epi-
demia de diabetes! Hoje no Brasil 
são mais de 12 milhões de pessoas 
convivendo com a doença. Segun-
do o Centers for Disease Control 
and Prevention dos Estados Uni-
dos, 2 em cada 5 americanos vai 
desenvolver diabetes no decorrer 
de suas vidas. Como comparti-
lhamos cada vez mais diversos 
aspectos culturais com aquela po-
pulação, é esperado que tenhamos 
cada vez mais pessoas diabéticas 
aqui no Brasil também.

Entre as recomendações for-
mais para a prevenção do diabetes 
estão a prática de uma alimenta-
ção saudável, controle do peso e 
atividades físicas regulares. Di-
versas pesquisas na área de Nutri-
ção vem sendo realizadas e o con-
sumo regular de alguns alimentos 
parece contribuir para a preven-
ção da doença. É claro que ne-
nhum alimento é milagroso, mas 
a inclusão de alguns nutrientes e 
bioativos à rotina alimentar – sen-
do essa associada a um estilo de 
vida saudável – parece promover 
importantes benefícios.  

Mirtilos e uvas
Um estudo publicado na re-

vista BMJ em 2013 compilou da-
dos de 3 coortes totalizando mais 
de 187 mil pessoas que foram 
seguidas por até 24 anos. Neste 
estudo o consumo de 3 porções 
de mirtilo por semana reduziu o 
risco de diabetes em 26 por cen-
to. Já o consumo de uvas reduziu 
o risco em 12 por cento. Outras 
frutas que também se mostraram 
protetoras foram maçãs e bana-
nas. Detalhe: o efeito protetor vale 
apenas para o consumo das frutas 
inteiras. O consumo de suco teve 
efeito contrário! Isto é, aumentou 
o risco de diabetes.

Oleaginosas
Castanhas, nozes, amêndoas, 

macadâmias, avelãs e pistaches são 
ricos em gorduras insaturadas, 
proteínas de alto valor biológico, 
fibras, vitaminas e minerais (po-
tássio, cálcio, magnésio e selênio), 
além de fitoquímicos (flavonoides, 
carotenoides e fitosteróis). Estes 
nutrientes têm efeitos protetores 
do coração, antioxidantes, anti-
cancerígenos e anti-inflamatórios, 
explicando por que são capazes de 
reduzir mortalidade. O consumo 
regular de oleaginosas também 
tem efeitos metabólicos impor-
tantes como melhora do controle 

Uma pesquisa mundial divul-
gada na última quinta-feira (6) no 
25º Congresso Brasileiro de Reu-
matologia, que aconteceu no Rio 
de Janeiro, evidenciou os impac-
tos que a artrite reumatoide causa 
na vida pessoal dos pacientes.

Segundo sondagem online 
feita com 9.800 pessoas, nas duas 
etapas foi possível captar respos-
tas de pacientes sobre o impacto 
da artrite reumatoide nas áreas 
de trabalho, atividades e relacio-
namentos. No Brasil, participa-
ram cerca de 1.916 pacientes e 
385 profissionais de saúde, entre 
janeiro e junho deste ano.

Informações divulgadas pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a artrite acomete normal-
mente pessoas adultas e a maioria 
dos entrevistados no Brasil foi do 
sexo feminino, pois a AR é uma 
doença predominante nas mu-
lheres. A cada três mulheres para 
cada homem, são acometidas pela 
doença.

Tratamentos
Desde o ano 2000, iniciou a 

fase de tratamentos novos e efe-
tivos contra a artrite reumatoi-
de. As novas opções terapêuticas 
apresentaram melhoria significa-
tiva.

Os principais alimento que 
previnem a diabetes

da glicemia (açúcar no sangue), 
redução do LDL (colesterol ruim) 
e triglicerídeos, aumento do HDL 
(colesterol bom), redução da pres-
são arterial e auxílio em manter 
o peso ideal, reduzindo o risco de 
obesidade. Além disso, quem con-
some oleaginosas acaba deixando 
de consumir carboidratos, o que é 
benéfico até mesmo para quem já 
convive com o diabetes.

Café
Apesar dos dados ainda não 

serem definitivos, diversos estudos 
associam o consumo do café pre-
to a menor risco de diabetes. Um 
desses estudos calculou que au-
mentar o consumo em 1 xícara e 
meia por dia já é capaz de oferecer 
redução no risco de diabetes de 11 
por cento em 4 anos.

Chocolate amargo
Chocolates com altas con-

centrações de cacau são ricos em 
polifenóis. Estas substâncias an-
tioxidantes são responsáveis por 
benefícios como redução no ris-
co de doenças cardiovasculares, 
além de ter efeitos metabólicos 
semelhantes aos das oleaginosas. 
No entanto, as versões ao leite e 
branco, por terem alto teor de 
açúcar e gordura adicionada, não 
são recomendadas e podem ser até 
deletérias.

Iogurte desnatado
Ao contrário do que alguns 

blogueiros propagam, derivados 
lácteos magros, especialmente o 
iogurte desnatado se associam a 
menor risco de diabetes. No es-
tudo EPIC-Norfolk, o consumo 
de iogurte desnatado nos lanches 
reduziu o risco de diabetes em 47 
por cento. Outros estudos mos-
tram que derivados lácteos desna-
tados fermentados, como o iogurte 
desnatado, melhoram a função da 
insulina, explicando o mecanismo 
de prevenção do diabetes.

Azeite de oliva
Um dos poucos alimentos ri-

gorosamente avaliados dentro de 
pesquisa de alta qualidade meto-
dológica, no estudo PREDIMED, 
o consumo regular de 50 mL por 
dia de azeite de oliva se mostrou 
efetivo não só na redução no risco 
de diabetes como na redução de 
doenças cardiovasculares (risco 
cerca de 30 por cento menor para 
ambos os desfechos).

Pesquisa divlga impactos da Artrite Reumatoide
Mais de 50% dos pacientes que 

participaram da pesquisa relata-
ram que ainda sentem dor, rigidez 
matinal, fadiga e articulações en-
durecidas ao acordar. Muitas pes-
soas param de trabalhar por causa 
da artrite reumatoide, que preju-
dica de alguma forma a carreira 
pessoal. Apesar dos tratamentos 
modificaram muito a evolução da 
doença, os pacientes ainda têm di-
versas dificuldades para conviver 
com as dores. A pesquisa revelou 
também que mais de 50% das pes-
soas tiveram algum impacto nas 
relações interpessoais, e quase 
60% sofreram impactos nas ati-
vidades físicas e até emocionais, 
onde 64% dos pacientes comen-
taram os impactos da doença nas 
suas relações íntimas.

Após a retirada médica do 
processo inflamatório, a indica-
ção é que o paciente faça exer-
cícios aeróbicos e de condicio-
namento físico, para melhorar 
a questão cardiovascular, que é 
uma das áreas mais afetadas.  Em 
termos de aspirações, a pesquisa 
revelou acomodação em relação 
à doença para grande parte dos 
entrevistados: 64% responderam 
que a AR dificulta sua vida, mas 
que eles têm que aceitar a doen-
ça.

A sondagem mostrou que o 
que mais impacta os pacientes 
com AR, tanto nas atividades 
diárias de trabalho como nas ati-
vidades domésticas, é justamente 
utilizar as mãos.

Mesmo com tratamentos mo-
dernos disponíveis, que deixam o 
paciente sem que a doença pro-
grida ou tenha sinais de defor-
midade nas articulações, muitos 
colegas não entendem que um 
professor, por exemplo, sente 
cansaço nos braços e fadiga ou 
dificuldade de subir e descer es-
cadas.

Isso significa que, embora a 
ciência tenha melhorado o pro-
cesso inflamatório e diminuído a 
possibilidade de deixar o pacien-
te incapaz, apesar de dar a sensa-
ção de que não tem nada, ele às 
vezes sofre diminuição da força 
de pressão, tem dificuldade de 
carregar coisas, que tornam difí-
cil explicar para o outro que não 
está fazendo corpo mole, que não 
está querendo trabalhar.

A perspectiva é que essa 
pesquisa ajude no diálogo entre 
médicos e pacientes, tornando 
prioritárias no tratamento as 
questões de maior importância 
para os doentes com AR, sem se 
ater somente aos problemas.

Uma taça de vinho já traz risco para a saúde, diz estudo
As bebidas alcoólicas estão relacionadas com uma em cada 10 mortes de pessoas com idades entre 
15 e 49 anos

Uma em cada três pessoas que consomem álcool morre por ano em decorrência de pro-
blemas de saúde relacionados à bebida 

AVC (acidente vascular cerebral), 
cirrose, acidentes, violência, con-
sideram os autores.

Isto significa que a taxa de 
mortalidade no mundo aumenta 
em 100.000 casos por ano por 
um copo por dia, detalha a médi-
ca Emmanuela Gakidou, do Ins-
tituto de Metrologia e Avaliação 
da Saúde (IHME, Universidade 
de Washington), coautora do es-
tudo.

“Os riscos para a saúde as-
sociados ao álcool são enormes”, 

assegura.
Segundo Gakidou, esses re-

sultados reforçam outras pes-
quisas recentes, que destacaram 
“correlações claras e convincen-
tes entre o consumo de álcool e 
a morte prematura, o câncer e os 
problemas cardiovasculares”.

“O mito de que um ou dois 
copos por dia é bom é apenas um 
mito”, aponta.

Apenas o “álcool zero” mi-
nimiza o risco global de doenças, 
ressalta.As castanhas estão entre os alimentos que previnem a diabetes
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Desde esta segunda-feira, 10, 
está valendo a suspensão tempo-
rária da comercialização de 26 
planos de saúde de 11 operadoras 
definida pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). A me-
dida foi tomada a partir das eleva-
das queixas relativas à cobertura 
assistencial. Os 26 planos, juntos, 
têm 75.500 beneficiários. 

A ANS informou, há cinco 
dias, que os usuários terão a assis-
tência regular garantida. No en-
tanto, para que os planos voltem 
a ser comercializados para novos 
clientes, as operadoras deverão 
comprovar melhorias no atendi-
mento.

Paralelamente, houve a reati-
vação de 20 planos de 11 opera-
doras, que ficaram liberados para 
comercialização nesta segunda-
-feira. 

Monitoramento
As operadoras são avaliadas 

por meio do Monitoramento da 

O caso não é tão raro quanto 
se imagina e aconteceu com uma 
americana de 55 anos, segundo o 
que publicou a revista científica 
The New English Journal of Me-
dicine nesta semana.

A mulher, que não teve seu 
nome divulgado, havia sofrido um 
acidente de trânsito e foi levada ao 
hospital para receber tratamento 
médico.

Ao tomar um antibiótico cha-
mado monociclina, relatou ter 
tido náuseas e um sabor ruim na 
boca. Foi quando percebeu que 
sua língua estava negra e com uma 
textura desagradável.

O médico Yasir Hamad, res-
ponsável pelo caso, disse que a 
suspeita era de que se tratava de 
um transtorno conhecido como 
“língua negra pilosa”, conhecida 
popularmente como “língua pe-
luda”.

A doença é reversível e não 
deixa sequelas, mas pode gerar 
traumas.

Mas em que consiste 
essa enfermidade e 
o que pode provocá-la?
Se um dia você tiver essa do-

ença, não se preocupe: não nasce-
rão pelos em sua língua.

Mas ela, muito provavelmente, 
ficará com uma coloração escura e 
uma textura peculiar, dando-lhe 
uma aparência ‘peluda’.

Cerca de 23% dos brasilei-
ros possam desenvolver algum 
tipo de transtorno de ansiedade 
ao longo da vida. Perder o sono, 
a vontade de conversar com as 
pessoas ou até mesmo a vontade 
de sair de casa podem ser indí-
cios de ansiedade excessiva. Sua 
cabeça fica a mil por hora cal-
culando possibilidades e perigos 
de uma situação imaginária, e é 
aí que começam os problemas 
reais. Este é o ponto em que a 
ansiedade se torna um problema 
que causa grandes impactos na 
vida diária de uma pessoa, limi-
tando suas experiências e levan-
do a prejuízos em uma ou mais 
áreas da vida.

Quando a ansiedade se tor-
na uma doença, chamamos de 
transtorno de ansiedade ge-
neralizada. O coração acelera 
muito e recebemos uma corren-
te maior de adrenalina do que 
nosso corpo está

acostumado. A boca ressaca 
e as mãos suam. Isso é o corpo 
mostrando que esta precisando 
se preparar para enfrentar uma 
ameaça.

Pessoas ansiosas geralmen-
te têm problemas para dormir, 
pois não conseguem relaxar e 
suas relações sociais também 
são afetadas, pois os ambientes 

Doença faz com que língua mude 
de cor repentinamente
Apesar do nome, não nascem pelos na língua; patologia bucal deixa língua com coloração escura e 
textura peculiar

Cores diferentes
Hamad, que é professor-assis-

tente da Escola de Medicina San 
Luis, da Universidade de Washin-
gton, explica que a “língua negra” 
pode ser um dos efeitos colaterais 
de alguns antibióticos, principal-
mente a tetraciclina.

Mas também pode ser resul-
tado de má higiene bucal, ou pro-
vocada - e até mesmo acentuada - 
pelo uso de enxaguante bucal que 
irrita a mucosa da língua, tabagis-
mo e algumas infecções.

Há médicos que descrevem a 
doença como “benigna e indolor”.

De qualquer maneira, essa 
enfermidade é considerada rela-
tivamente comum e atinge cerca 
de 13% da população, segundo a 
Academia de Medicina Bucal dos 
EUA.

A doença pode se manifestar 
em pessoas de qualquer idade, 
mas é mais comum em adultos, es-
pecialmente homens.

Segundo explica a entidade, 
“há um descolamento defeituoso 
do tecido que cobre a língua. Nor-
malmente, a língua é coberta por 
estruturas cônicas chamadas pa-
pilas filiformes. Essas papilas ge-
ralmente têm aproximadamente 
um milímetro de comprimento.”

Em casos severos, a extensão 
de cor escura pode ser bastante 
acentuada, dando uma aparência 

similar a pelos na parte superior 
da língua.

Náusea, halitose e dis-
túrbio degustativo

O New English Journal of 
Medicine também divulgou o caso 
de um homem, fumante, de 85 
anos de idade, sem antecedentes 
médicos relevantes que sofria da 
mesma doença.

Os autores do relatório, mé-
dicos da Universidade de Medi-
cina de Essen, na Alemanha, dis-
seram que ele apresentava uma 
coloração negra e de ‘aparência 
peluda’ na língua. O homem viveu 
anos com a enfermidade.

Os médicos Andreas Korber e 
Joachim Dissemond disseram que 
os sintomas dessa doença podem 
ser “náusea, halitose, distúrbio 
degustativo e, obviamente, uma 
aparência pouco atraente da lín-
gua”.

Eles recomendam “aumentar 
a hidratação e a salivação” e “es-
covar a língua com uma escova 
macia”, usando retinóides tópicos 
ou ácido salicílico.

A Academia Americana de 
Medicina Bucal dos EUA reco-
menda que, se a pessoa tiver a 
doença da língua peluda uma vez, 
é preciso cuidado redobrado pois 
as chances de que ela se manifeste 
novamente são altas.

A doença pode se manifestar em pessoas de qualquer idade, mas é mais comum em adultos, especialmente homens

Suspensa a comercialização de 
26 planos de saúde
A decisão da ANS é temporária e decorre de queixas dos usuários

Garantia de Atendimento partir 
das reclamações registradas pelos 
beneficiários nos canais da ANS. 
Nessa etapa, foram consideradas 
as queixas sobre cobertura e de-
moras de atendimento no segundo 
trimestre de 2018.

De acordo com a ANS, o ob-
jetivo da suspensão é também es-
timular que as operadoras qualifi-
quem o atendimento prestado aos 
consumidores.

Queixas
No trimestre compreendido 

entre 1º de abril a 30 de junho 
de 2018, a ANS recebeu 17.171 
reclamações de natureza assis-
tencial. Desse total, 16.189 foram 
consideradas para análise pelo 
Programa de Monitoramento.

No período, 93,2% das quei-
xas foram resolvidas pela media-
ção feita pela ANS via Notifica-
ção de Intermediação Preliminar 
(NIP), garantindo respostas aos 
problemas dos consumidores.

Ansiedade excessiva
cheios costumam ser incômo-
dos para essas pessoas. Uma 
série de fatores pode desenca-
dear o transtorno de ansiedade. 
Segundo pesquisas um quarto 
um quarto da população mun-
dial tem uma mutação no gene 
COMT, que determina nossa 
propensão a ter pensamentos 
catastróficos. Essa alteração 
pode causar o desenvolvimento 
de transtornos de ansiedade. 
Mulheres estão mais expostas 
por causa dos hormônios. Trau-
mas como acidentes ou perda de 
um ente querido ou situações 
estressantes são grandes vilões 
nessa área.

A quantidade excessiva de 
informação faz com que pessoas 
ansiosas prefiram ficar ao celu-
lar do que em contato físico com 
as pessoas. Os aparelhos podem 
funcionar como uma forma de 
fuga, onde o uso da

internet faça as pessoas fu-
girem da realidade. Se você tem 
alguns sintomas ou sente que 
anda muito

ansioso, angustiado ou ner-
voso, procure um especialista 
e inicie o tratamento. Existem 
medicamentos e técnicas para 
domar os pensamentos de pâni-
co e ajudar a enfrentar as situa-
ções adversas do dia a dia.
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A final da Liga Copa Amizade 
(Liga CA) foi mais uma vez adia-
da, desta vez por conta do feriado 
do Dia da Independência do Bra-
sil, comemorado nesta sexta-feira, 
dia 7 de setembro. A decisão pelo 
título da competição entre o Tigre 
e o Capivara está agendada para 
o dia 15, no Estádio Pompéia, em 
Pinto Bandeira. 

Essa será a terceira vez que 
a final da competição amadora 
de Bento Gonçalves é adiada. As 
equipes finalistas da Liga CA ga-
nham mais uma semana de pre-
paração para o confronto decisivo 
valendo o título do campeonato. O 
Capivara chegou à final após der-

O Farrapos Rugby Clube en-
trou em campo, no domingo, dia 9, 
pela 2ª Etapa da Copa RS de Ru-
gby de 2018, realizada em Caxias 
do Sul. Conquistando três vitórias 
e sofrendo apenas uma derrota, a 
equipe bento-gonçalvense ficou 
com o 2º lugar na etapa. Na oca-
sião, o Brummers terminou a eta-
pa invicto, ocupando a liderança 
na classificação geral da compe-
tição.

Na primeira etapa, realizada 
em Bento Gonçalves, o Farrapos 
levou a melhor, conquistando o 
1º lugar. Desta vez, a equipe do 
Brummers, com 100% de aprovei-
tamento, conquistou a 2ª etapa da 
Copa RS, sendo a única equipe a 
superar o Alviverde. Como de pra-
xe, o Farrapos entrou em campo 
mesclando atletas da equipe prin-
cipal com jogadores da categoria 
intermediária, sob o comando de 
Eduardo Zanrosso. 

No primeiro jogo do Farrapos 
na 2ª etapa, a equipe foi superada 
pelo Brummers pelo placar de 13 
a 7. A reabilitação veio logo em 
seguida com uma vitória sobre o 
Universitário de Santa Maria pelo 
apertado placar de 11 a 10. Nos 
dois últimos confrontos, a equipe 
Alviverde derrotou o Serra Gaú-
cha, sem grandes dificuldades, 
pelo placar de 22 a 7, e conquistou 
sua terceira vitória na etapa ven-
cendo o Guaíba por 15 a 12. 

Na classificação geral, o 

Os atletas da Associação Ben-
to-Gonçalvense de Ciclismo (ABC 
Concresul) conquistaram resul-
tados expressivos na Copa Edro 
e na etapa única do Campeonato 
Gaúcho Contrarrelógio e Estrada, 
ambas realizadas no último final 
de semana, no Autódromo Inter-
nacional de Santa Cruz do Sul. Ao 
todo, a equipe obteve 13 atletas no 
pódio somando as duas competi-
ções estaduais. 

No sábado, os atletas da ABC 
disputaram a etapa de contrarre-
lógio individual. Na modalidade, 

Final da Copa Amizade é adiada
rotar o Paysandu na semifinal, já a 
equipe do Tigre eliminou o Descu-
bra, nos pênaltis, para confirmar a 
sua vaga à decisão. A expectativa 
por parte da organização é que a 
final tenha um número significati-
vo de torcedores para acompanhar 
o confronto que vai definir o cam-
peão do campeonato. 

Apesar da entrada franca, as 
equipes, junto com a direção do 
campeonato, solicitam para que 
os torcedores que acompanharem 
a final levem 1 kg de alimento não 
perecível, ou materiais de limpeza, 
os quais serão destinados para o 
Lar do Ancião de Bento Gonçal-
ves.

O Juventude sofreu o seu pri-
meiro revés na Copa Wianey Car-
let de 2018, sendo goleado pelo 
Avenida pelo placar de 4 a 0, em 
partida realizada na noite da últi-
ma quinta-feira, dia 6, no Estádio 
Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. 
Com o resultado negativo, o Alvi-
verde de Caxias do Sul caiu para 
a 5ª colocação do grupo B, mas se 
manteve na zona de classificação.

Logo nos primeiros minutos 
de partida, Welder deu um belo 
passe para Maurício abrir o placar 
para os donos da casa. No segun-
do tempo de jogo, aos 4 minutos, 
Welder, após contra-ataque, am-
pliou a vantagem para o Avenida, 
2 a 0. O Juventude criou algumas 
oportunidades de gols, porém es-
barrou na forte defesa dos donos 

Juventude perde pela Copa Wianey Carlet
da casa, os quais passaram a con-
trolar a posse de bola. Aproveitan-
do o domínio dentro de campo, o 
Avenida aumentou o placar com 
mais dois gols de Welder, decre-
tando a vitória pelo placar de 4 a 
0. 

Na próxima rodada, o Juven-
tude recebe, no domingo, dia 9, 
o Grêmio, vice-líder do grupo, às 
11h, no Estádio Alfredo Jaconi. A 
Associação Nova Prata de Espor-
tes, que folgou na última rodada, 
visita no sábado, dia 8, o Inter-
-SM, às 15h30, na Baixada Me-
lancólica, em Santa Maria. 

6ª rodada
Grêmio 3 x 0 Inter-SM
Avenida 4 x 0 Juventude
Lajeadense 0 x 0 Real 

Farrapos entre as melhores equipes 
da Copa RS de Rugby

Na primeira etapa, realizada em Bento Gonçalves, o Farrapos levou a melhor, conquis-
tando o 1º lugar

Brummers ultrapassou o Farra-
pos, ficando com um ponto a mais 
que a equipe Alviverde. A 3ª e úl-
tima etapa da Copa RS, que vai 
definir o campeão da edição de 
2018, será realizada no dia 6 de 
outubro, na cidade de Dois Ir-
mãos, com mando de campo da 
equipe do Brummers. 

Resultados da 2ª 
etapa da Copa RS
Serra Gaúcha 3 x 0 URSM
Brummers 10 x 0 Guaíba
Brummers 13 x 7 Farrapos
Guaíba 7 x 5 URSM

Guaíba 0 x 10 Serra Gaúcha
URSM 10 x 11 Farrapos
URSM 5 x 17 Brummers
Farrapos 22 x 7 Serra Gaúcha
Farrapos 15 x 12 Guaíba
Serra Gaúcha 5 x 7 Brum-

mers

Classificação 
da 2ª etapa
1º Brummers
2º Farrapos
3º Serra Gaúcha 
4º Guaíba
5º Universitário

Ciclistas de Bento se destacam em etapa do 
Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada

a equipe obteve pódio em sete ca-
tegorias, sendo quatro delas tra-
zendo o título de campeão gaúcho 
para casa. Vinícius Gonçalves, na 
categoria Elite, Andrei Ferro, na 
Master A, com melhor tempo da 
etapa, Vitor Franzolozzo, na ca-
tegoria Infanto-Juvenil e Alisson 
Gonçalves, na categoria Estre-
ante, faturaram o título da com-
petição. Lucas Signori, categoria 
Juvenil, Silvia dos Santos, no Fe-
minino Master, e Luciano Paulet-
to, na Master D, levaram para casa 
o 3º lugar. 

No domingo, foram realizadas 
as provas de resistência. A soma-
tória das duas provas definiu os 
campeões da Copa Edro, enquan-
to que os campeões da etapa única 
no domingo levaram o título de 
campeão gaúcho de Ciclismo de 
Estrada. O evento reuniu mais de 
180 atletas em Santa Cruz do Sul. 
Novamente com boas atuações, 
a ABC Concresul se destacou na 
competição, conquistando bons 
resultados. 

Na Categoria Infanto-Juvenil 
e Juvenil, Vitor Piletti Franzolozo 
levou o título de Campeão, já seu 
primo, Lucas Franzolozo Signori, 
levou o 3º lugar nas respectivas 
categorias. Silvia dos Santos tam-
bém faturou o 3º lugar na Catego-
ria Master Feminino.

Na categoria Elite, principal 

categoria da competição, os atle-
tas Leonardo Poletto e Vinícius 
Gonçalves protagonizaram uma 
dobradinha da equipe da ABC 
Concresul no pódio. Leonardo 
cruzou a linha em 2º lugar e ficou 
com o vice-campeonato gaúcho. 
Na somatória de tempos, Vinícius 
Gonçalves levou o 4º lugar e Leo-
nardo Poletto em 5º lugar da Copa 
Edro.

Na Master A, categoria com 
maior número de atletas da ABC/
Concresul e também maior núme-
ro de participantes com 38 ins-
critos, a disputa foi emocionante. 
Após várias tentativas de fuga du-
rante a prova, que teve duração de 
2 horas, a equipe da ABC resulver 
mudar a tática na última volta com 
o objetivo era levar o atleta An-
drei Ferro para o pódio. A tática 
se mostrou efetiva e o atleta che-
gou em 2º lugar no Sprint final, 
conquistando o vice-campeonato 
gaúcho e se tornando campeão da 
Copa Edro. 

O próximo desafio da equipe 
bento-gonçalvense será na cidade 
de Três Passos, no dia 23 de se-
tembro, em mais uma etapa esta-
dual. A ABC segue na liderança 
do Campeonato Gaúcho com 112 
pontos à frente do 2º colocado, al-
mejando ao final do ano comemo-
rar o seu Tetracampeonato Gaú-
cho por equipes. 

Ao todo, a equipe obteve 13 atletas no 
pódio somando as duas competições es-
taduais

A Associação Nova Prata de 
Esportes somou os primeiros três 
pontos na Copa Wianey Carlet 
de 2018, derrotando fora de casa 
o Inter-SM pelo placar de 1 a 0, 
no último sábado, dia 8, deixando 
a lanterna do grupo. O Juventude, 
por sua vez, sofreu sua segunda 
derrota na competição, sendo su-
perado pelo Grêmio em casa, na 
manhã deste domingo, dia 9, pelo 
placar de 2 a 0. 

Em Santa Maria, no Estádio 
Presidente Vargas, o Nova Pra-
ta surpreendeu os donos da casa, 
conquistando a sua primeira vitó-
ria na Copa. O Inter-SM tomou 
a iniciativa, chegando ao ataque 
em pelo menos três oportunida-
des, porém foram os visitantes que 
abriram o placar. Aos 34 minutos, 
Alisson, de cabeça, anotou o gol 
do Tricolor Pratense, colocando o 
Nova Prata na frente do placar. Na 

etapa final, apesar da pressão do 
Inter-SM, o placar seguiu o mes-
mo até o apito final, terminando o 
jogo com placar de 1 a 0. 

Em Caxias do Sul, no Alfredo 
Jaconi, o Juventude foi derrotado 
em seus domínios pelo Grêmio 
pelo placar de 2 a 0. Os gols do 
tricolor porto-alegrense saíram 
apenas na etapa final de partida. 
Aos 18, Israel anotou o primeiro 
do Grêmio, e aos 24, os visitantes 
ampliaram com Tontini, de cabe-
ça, decretando a vitória por 2 a 0. 

Nesta quarta-feira, dia 12, as 
equipes serranas entram em cam-
po em confrontos atrasados da 5ª 
rodada da competição. O Nova 
Prata recebe o Grêmio, às 19h, 
no Estádio Mário Cini, em Nova 
Prata, enquanto que o Juventude 
enfrenta o Lajeadense, às 15, no 
Estádio das Castanheiras, em Far-
roupilha.

Nova Prata conquista a primeira 
vitória na Copa Wianey Carlet
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No primeiro jogo da equipe 
profissional da Associação Carlos 
Barbosa de Futsal (ACBF) após o 
Mundial, o time laranja foi derro-
tado na LNF. Na tarde de domin-
go, dia 9, jogou contra o Minas, 
em Belo Horizonte, e a equipe da 
casa venceu por 5x3 em jogo com 
duas viradas.

Logo com 2 minutos de jogo, 
o Minas abriu o placar com o gol 
de Zequinha. A partida seguiu 
com marcação muito forte de 
ambos os lados e na metade da 
primeira etapa o limite de faltas 
foi excedido. Aos 18min20s, a 
ACBF teve um tiro-livre a seu fa-
vor, João Salla bateu e empatou. 
Faltando 45 segundos para o fim, 
o Minas teve um tiro-livre para 
bater, mas o goleiro Henrique 
entrou em quadra e defendeu. No 
entanto, segundos depois, Diece 
marcou o segundo gol dos minei-

O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) foi derrotado pela Assoeva 
pelo placar de 5 a 1, em confronto 
realizado no último dia 5 em Ve-
nâncio Aires, pela 19ª rodada da 
Liga Gaúcha de Futsal. Com o 
resultado, a equipe de Vaner Flo-
res chega ao seu sétimo jogo sem 
vencer na competição estadual, 
permanecendo na penúltima colo-
cação do campeonato.

Os donos da casa saíram na 
frente do placar com gol de Car-
lão, ex-BGF. A equipe de Ben-
to Gonçalves foi equilibrando as 
ações da partida até chegar ao gol 
de empate, com Gabi, 1 a 1. En-
tretanto, ainda na etapa inicial, a 
Assoeva passou à frente do mar-
cador mais uma vez, anotando o 
segundo gol da equipe com Vini 
Scola, terminando o primeiro 
tempo com placar de 2 a 1. 

Na etapa final, a Assoeva pas-
sou a dominar o confronto sem 
grandes dificuldades, impedindo o 
BGF chegar com perigo ao ataque. 
Com o controle da partida, os do-
nos da casa ampliaram a vantagem 
no placar com dois gols de Carlão 
e um de Éber, decretando a vitória 
sobre os bento-gonçalvenses pelo 
placar de 5 a 1. 

Com o resultado, o BGF se-
gue na penúltima colocação com 

O Serra Gaúcha Rugby Clu-
be, de Caxias do Sul, finalizou a 
primeira fase da Taça Tupi de 
2018, competição equivalente a 
segunda divisão do rugby nacio-
nal, com 100% de aproveitamen-
to e com a melhor campanha até 
então no campeonato. A equipe 
superou o Chapecó-SC na última 
rodada pelo placar de 58 a 14, ter-
minando a fase classificatória na 
liderança de seu grupo. Na semi-
final, os caxienses vão enfrentar o 
Rio Branco-SP.

Novamente protagonizando 
uma boa atuação dentro de campo, 
o Serra Gaúcha não teve dificulda-
des para derrotar o Chapecó-SC. 
Com superioridade, a equipe ser-
rana finalizou a primeira fase com 
chave de ouro, vencendo por 58 a 
14 e sendo a única equipe a man-
ter o 100% de aproveitamento na 
competição. 

Com a classificação à semi-
final, o Serra Gaúcha já garantiu 
a oportunidade de pleitear uma 
vaga à elite, mesmo se não avançar 
à final. O campeão da Taça Tupi 
tem vaga garantida ao Super 16, 
enquanto que os semifinalistas te-
rão a chance de disputar as vagas 
na elite do rugby nacional contra 
os últimos colocados do Campeo-
nato Brasileiro, em partida única, 
e com mando de campo das equi-
pes da Taça Tupi. 

Na semifinal, o Serra Gaúcha 
vai enfrentar o Rio Brando-SP, vi-
ce-líder do grupo A, o qual sofreu 
apenas uma derrota na competi-
ção. Os confrontos de mata-mata 
serão definidos em partida única. 
O jogo valendo vaga à final será 
realizado no próximo sábado, dia 
15, às 15h, em Caxias do Sul. Na 

Serra Gaúcha Rugby tem a melhor campanha na Taça Tupi   

A equipe superou o Chapecó-SC na última rodada pelo placar de 58 a 14, terminando a 
fase classificatória na liderança de seu grupo. Na semifinal, os caxienses vão enfrentar 
o Rio Branco-SP 

outra semifinal, o Tornados-SP 
recebe em seus domínios o Joaca-
-SC. 

Classificação Final
Grupo B
1º Serra Gaúcha: 30
2º Joaca-SC: 19

3º Chapecó-SC: 12
4º Lobo Bravo-PR: 1

Semifinais (15/09)
Serra Gaúcha x Rio Branco-

-SP - Caxias do Sul
Tornados-SP x Joaca-SC - 

São Paulo

BGF perde mais uma pela Liga Gaúcha   

Com o resultado, a equipe de Vaner Flores chega ao seu sétimo jogo sem vencer na com-
petição estadual, permanecendo na penúltima colocação do campeonato

sete pontos somados. Na próxima 
rodada, a equipe enfrenta em casa 
o lanterna Sobradinho, no dia 15, 
às 20h, no Ginásio Sest Senat, em 
Bento Gonçalves, pela 20ª e ante-
penúltima rodada da primeira fase 
da Liga Gaúcha. 

19ª rodada
Assoeva 5 x 1 BGF
AES 0 x 3 ACBF
Uruguaianense x América
ALAF x Guarany
ASIF x Parobé
Atlântico x SASE

Em jogo de viradas, ACBF perde para o Minas
ros.

Na segunda etapa, a ACBF 
voltou mais efetiva no ataque e, 
aos 6min19s, Pesk empatou o 
jogo. A equipe de Carlos Barbosa 
seguiu superior e conseguiu a vi-
rada com o gol de Marlon. Porém, 
o Minas passou a jogar com go-
leiro-linha e buscou o empate aos 
16min10s, com Gessé. Aos 18, o 
time da casa teve um pênalti, que 
foi convertido por Zequinha, vi-
rando o jogo para 4x3. Depois, foi 
a vez da ACBF jogar com goleiro-
-linha, mas após um erro na troca 
de passes, Gessé marcou de novo 
e decretou o placar final.

A ACBF está na terceira co-
locação da LNF com 37 pontos e 
fará os seus dois últimos jogos da 
primeira fase em casa nesta se-
mana. Nesta quarta-feira,12,re-
cebe a Assoeva e no próximo do-
mingo encara o Atlântico.

A partida seguiu com marcação muito forte de ambos os lados e na metade da primeira 
etapa o limite de faltas foi excedido

 A ACBF está na terceira colocação da LNF com 37 pontos e fará os seus dois últimos jogos 
da primeira fase em casa nesta semana

A equipe de Carlos Barbosa seguiu superior e conseguiu a virada com o gol de Marlon
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Na madrugada da última sex-
ta-feira(07), aproximadamente a 
01h30min, uma guarnição do Po-
liciamento Comunitário da Bri-
gada Militar, durante abordagem 
a um homem na Rua Garibaldi, 
bairro São Francisco, constatou 
que o mesmo estava com produtos 
sem saber explicar a procedência. 
Com ele foram encontradas 2 bol-

Na noite da última quinta-
-feira (06), uma guarnição do Po-
liciamento Comunitário da Bri-
gada Militar em operação contra 
furtos e roubos pela área central, 
avistou dois homens carregan-
do uma TV caminhando na Rua 
Parnaíba no bairro São Bento. 
Em abordagem, foram identifica-
dos como L.R.S de 30 anos com 
antecedentes criminais por furto 
qualificado e posse de drogas, e 

Na noite da última  sexta-
-feira (06/09), uma guarnição 
do Policiamento Comunitário 
da Brigada Militar de Bento 
Gonçalves, em operação contra 
furtos e roubos pelos bairros 
Planalto/São Bento, abordou 
um homem em atitude suspeita 
na Rua Herny Hugo Dreher, no 

O primeiro caso aconteceu 
por volta das 0h45min do último 
sábado (08),  quando uma jovem 
de 24 anos estava na parte exter-
na de um estabelecimento na Rua 
Silva Paes, bairro Cidade alta. 
Um homem se aproximou com 
uma faca e anunciou o assalto. Ele 
levou o celular da jovem.

O segundo caso foi  por volta 

Por volta das 21h00min do 
último sábado (08), um homem de 
35 anos parou o carro para falar 
ao telefone, no bairro Fenavinho. 
Ele foi surpreendido por dois in-
divíduos armados. O homem ficou 
como refém dos assaltantes até as 
4h00min de domingo (09), após 
rodarem com o veículo por muito 
tempo, ele foi liberado. Os assal-
tantes levaram o carro e objetos 
pessoais.

Morreu na tarde do último 
domingo (09), o sócio-diretor da 
rede de supermercados Grepar, 
Gregório Bruschi. Ele estava in-

Na madrugada do último do-
mingo (09), aproximadamente às 
05h30min, o motorista de uma mo-
tocicleta perdeu o controle e bateu 
em três carros parados na garagem 
de uma residência às margens da 
ERS-444, no bairro Eucaliptos.

O motorista e um segundo ho-
mem foram socorridos pelo SAMU 
e encaminhados ao Hospital Tac-
chini.

Um homem deixou seu veí-
culo VW/Voyage branco, na Rua 
Goes Monteiro no bairro São 
Francisco, às 19:30min. Ao retor-
nar ao local não o encontrou mais. 
Ele registrou o furto na Delega-
cia de Pronto Atendimento. Não 
há nsuspeitos ou testemunhas do 
furto.

Um homem entrou em um 
ônibus no início da tarde do último 
sábado (8), na Rua Carlos Ranzi, 
bairro Santa Marta e anunciou 
o assalto. O motorista entregou 
R$280 ao assaltante que, ao sair 
do ônibus, prometeu que pagaria 
o valor ao motorista. 

Segundo informações, o mo-
torista estava estacionado em uma 

 Dois homens assaltaram um 
casal na madrugada do último sá-
bado (8), por volta das 2h00min na 
esquina das Ruas Matheus Giu-
liatti e Camilo Reindecker, bairro 
São Bento.  Conforme registro, o 
casal foi rendido pelos dois assal-
tantes quando chegavam próximo 

ao veículo. Eles mandaram o ca-
sal se ajoelhar, abaixar a cabeça e 
entregar a chave do veículo, car-
teira e celulares. Após a entrega 
dos objetos, o assaltantes fugiram 
o com o Honda/Civic.  A Brigada 
Militar fez rondas em busca dos 
assaltantes mas não teve sucesso.

Assaltantes levam carro de casal 
no bairro São Bento

Dois casos de roubo a pedestre 
registrados no fim de semana

das 10h30min na Rua São Paulo, 
bairro Borgo. Um menino de 20 
anos caminhava pela rua quando 
um homem atravessou a via e co-
meçou a conversar com o menino. 
Um pouco depois ele disse para o 
menino olhar na sua cintura, ele 
aparentava estar armado. O jo-
vem entregou R$100 e o homem 
fugiu.

Supermercadista morre em 
decorrência de ferimento em assalto

ternado há três dias na UTI do 
Hospital Tacchini, após ser bale-
ado em assalto no seu mercado na 
última quinta-feira (06).

Na noite da última quinta-fei-
ra (06), um homem armado entrou 
no Supermercado Grepar da tra-
vessa Guaporé, bairro Botafogo, 
às 19h15min. 

O assaltante armado anun-
ciou o assalto, exigindo dinheiro 
do caixa. Gregório Bruschi, de 55 
anos, se assustou e tentou fugir, 
quando foi alvejado na coxa. 

Mesmo recebendo atendimen-
to do Samu e encaminhado para o 
hospital onde ficou internado na 
UTI após cirurgia, não resistiu e 
acabou falecendo no final da tarde 
de domingo às 17h58min, em de-
corrência de ferimento no mem-
bro inferior esquerdo seguido de 
parada cardio-respiratória por 
lesão vascular grave.

Bruschi era uma pessoa admi-
rada na cidade. Ele era sócio-di-
retor da Rede de Supermercados 
Grepar juntamente ao seu irmão e 
mais um sócio. Ele tinha 58 anos e 
deixa a esposa Ana Bruschi e dois 
filhos.

Esse foi o 33º homicídio re-
gistrado este ano em Bento Gon-
çalves.

Carro roubado no 
bairro Fenavinho

Veículo furtado 
no bairro São 
Francisco

Motorista perde 
controle de moto 
no Eucaliptos

Preso com pistola no bairro Planalto
bairro Planalto. Ao ver os poli-
ciais ele  tentou fugir e reagir 
a abordagem. Durante revista 
pessoal os policiais localizaram 
uma Pistola Taurus calibre 
.380, municiada com 12 cartu-
chos. G.O.P de 46 anos foi preso 
e apresentado no plantão da Po-
licia Civil.

Roubo atípico a ônibus de transporte coletivo
parada de ônibus próximo a uma 
igreja, quando o homem entrou no 
coletivo e com uma das mãos na 
cintura, anunciou o assalto. 

 Após o assalto, o homem fa-
lou para o motorista. “Um dia vou 
trabalhar e vou te pagar”. Aproxi-
madamente oito pessoas estavam 
no ônibus, e não perceberam a 
ação do assaltante.

Na tarde da última sexta-feira 
(07), às 17h15min a Brigada Mili-
tar através do Policiamento comu-
nitário – POCOM, em operação re-
alizou abordagem a um homem na 
Rua Luís Pedro de Marcos, Bairro 
Conceição. R.R.M. de 30 anos es-
tava como foragido do sistema pri-
sional desde maio deste ano, após 
violar a tornozeleira eletrônica. 

O homem tem antecedentes 
por roubo a estabelecimento co-
mercial, trafico de drogas, furto 
qualificado e ameaça. Ele foi preso 
e encaminhado ao plantão da Polí-
cia Civil.

Foragido recapturado pela Brigada Militar

Objeto furtado de instituição 
apreendido por BM

A.A.O de 46 anos com anteceden-
tes por tráfico de drogas e furto 
qualificado. Ao verificar a proce-
dência da TV, foi constatado que 
era objeto furtado da instituição 
Senac, que estava com um adesivo 
de identificação da local, que foi 
identificado o arrombamento da 
porta. Os dois foram autuados em 
flagrante por furto qualificado e 
apresentados ao Plantão da Polí-
cia Civil.

Homem preso com mercadorias 
sem procedência no São Francisco

sas femininas, 1 cinto feminino e 
1 batom. O.E.S. de 42 anos, tem 
antecedentes criminais por furto 
qualificado, furto simples, tráfico 
de entorpecentes e registro como 
foragido da justiça 3 vezes. Ele foi 
preso e apresentado no plantão da 
polícia civil para registro dos obje-
tos apreendidos. A possível loja alvo 
do furto ainda não foi identificada.

O sócio-diretor da rede de Supermercados Grepar, Gregório tinha 58 anos, deixa esposas 
e dois filhos

G.O.P foi preso em flagrante com uma pistola calibre .380

Produtos sem procedencia encontrados pela Brigada Militar 

R.R.M de 30 anos estava foragido do siste-
ma prisional desde maio
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cia, apenas a apreensão de maco-
nha aumentou oito vezes de 2015 
para 2016, com 42.930 quilos 
(destes, 39 quilos foram apreen-
didos em Torres, numa operação 
que evitou que a droga chegasse 
em Bento) apreendidos no último 
ano, enquanto que em 2015 fo-
ram 5.617. De acordo com a dele-
gada titular da 1ª DP, desde 2014 
a maior procedência de drogas 
que chega em Bento do Paraguai.

“No mapeamento que reali-
zamos foi constatado que a ma-
conha é importada do Paraguai, 
passando por Mato Grosso, Santa 
Catarina, para então chegar aqui 
em Bento”, explica. Essa, no en-
tanto, é apenas uma das drogas 
que são comercializadas no mu-
nicípio.

A compra de cocaína, cra-
ck e ecstasy também é combati-
da severamente pela polícia. Na 
guerra contra o tráfico os agentes 
enfrentam diversas adversidades. 
Um dos desafios da polícia é com-
bater a tele entrega de drogas, 
que segundo Maria Isabel, é um 
comércio que aumenta cada vez 
mais na cidade. O serviço funcio-
na numa espécie de “tele pizza”, 
em que o usuário liga e escolhe 
a droga de sua preferência e a 
quantidade desejada.

“Estamos utilizando diversos 
meios para combater essa nova 

O Corpo de Bombeiros de 
Canela encontrou o grupo de 
ciclistas de Bento Gonçalves e 
Garibaldi que estava perdido no 
Cânion Josafaz, em São Francis-
co de Paula. 

Segundo informações, o 
grupo fez contato com fami-
liares na noite da última sex-
ta-feira (07) pedindo socorro. 
Os bombeiros fizeram buscas 
durante a noite, mas não conse-

Na madrugada do último sá-
bado (08), às 05h45min, o CIOp 
(Centro Integrado de Operações) 
da Brigada Militar foi informado 
pelo 190 que dois homens haviam 
arrombado um salão de beleza na 
Avenida Osvaldo Aranha. Eles fu-
giram a pé em direção ao Bairro 
Juventude, carregando uma TV. 

Os policiais iniciaram buscas 
e encontraram a dupla no bairro 

Na madrugada da última se-
gunda-feira (10) às 03h30min, 
uma guarnição do Policiamento 
Comunitário da Brigada Mili-
tar de Bento Gonçalves abordou 
um homem L.F.M de 27 anos, na 
Rua Marechal Deodoro bairro 
Centro, carregando uma mochi-
la onde foi encontrado um no-
tebook com mouse, um controle 
de TV, um carregador de Note-
book e uma jaqueta. Quando foi 
questionado sobre a procedência 
dos produtos, ele não sabia expli-
car. A guarnição então passou a 
examinar o computador até en-
contrar o nome da proprietária 
no aparelho. O homem foi preso 
e os policiais se deslocaram até 
o estabelecimento da proprie-
tária do notebook, onde consta-
taram o arrombamento do local. 
O estabelecimento estava todo 
revirado, com o suporte da tele-
visão vazio. Em buscas feitas nas 

Três pessoas foram presas após furto e arrombamento no Centro

Apreensão de drogas sintéticas é a maior do ano, diz delegada

modalidade utilizada pelos tra-
ficantes”, garante. A faixa etária 
dos usuários e traficantes varia, 
mas conforme relata a delegada, 
a maioria dos detidos têm idades 
entre 30 e 40 anos. “Os próprios 
vendedores são da classe média, e 
nas últimas apreensões pegamos 
empresários, donos de estabele-
cimentos comerciais, que além 
das atividades licitas, vendiam 
drogas, lucrando em torno de R$ 
1.000 reais por noite”, afirma.

No combate contra o tráfico 

é constatado que a Cocaína (va-
lor entre R$ 30 e R$ 50 reais) é a 
droga consumida pela população 
de classe média alta, enquanto 
que o crack (com valores de R$ 5 
e R$ 10 reais), pelo baixo valor, é 
utilizado em zonas periféricas.

“ A cocaína é vendida muito 
pelo sistema de tele entrega, que 
acontece geralmente no final da 
tarde, já o crack é comercializado 
por indivíduos que furtam para 
comprar a droga”, esclarece.

imediações, um casal R.F.S de 32 
anos e A.C.R.V de 33 anos, foi 
encontrado na Rua Assis Brasil 
próximo a uma construção, onde 
em abordagem foi localizada a te-
levisão furtada. Todos têm ante-
cedentes criminais e foram autu-
ados em flagrante. A proprietária 
do estabelecimento foi comuni-
cada e compareceu ao local para 

reconhecer seus bens.
O que chama a atenção é que 

um dos envolvidos foi preso pela 
4ª vez nos últimos 15 dias, e to-
das as prisões são relacionadas 
a arrombamentos a comércios e 
residências. Eles foram encami-
nhados à Delegacia, onde não pa-
garam fiança e foram conduzidos 
ao Presídio de Bento Gonçalves.

Corpo de Bombeiros de Canela 
encontrou o grupo de ciclistas de 
Bento e Garibaldi que estavam 
perdidos no Cânion Josafaz

guiram encontrar o grupo. Por 
volta das 5h da manhã de hoje, 
sábado (08) conseguiram con-
tato com um dos ciclistas, que 
enviou a localização exata do 
grupo. 

Às 08h45min os bombeiros 
encontraram os 11 ciclistas, eles 
não tinham comida e água, e a 
trilha que fizeram era de difícil 
acesso, por isso a demora em en-
contrá-los. Todos passam bem.

Dupla presa após arrombamento
Conceição carregando a TV, mar-
ca CCE de 43 polegadas. Eles ten-
taram resistir a abordagem, mas 
foram imobilizados e algemados. 

R.L.F de 29 anos e L.F.M. de 
27 anos tem antecedentes por fur-
to qualificado e receptação, e fo-
ram conduzidos à delegacia para 
registro. O dono do estabeleci-
mento reconheceu o objeto como 
o furtado do local.

No início da noite do último 
sábado, dia 8, agentes da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), com 
apoio do POE (Pelotão de Opera-
ções Especiais), Brigada Militar e 
Polícia Civil, realizaram a maior 
apreensão de drogas sintéticas de 
2018. A afirmação é da delegada 
titular pela 1ª DP, Maria Isabel 
Zerman. Os agentes abordaram 
dois ônibus que transitavam pela 
rua Antônio Michelon, no bairro 
Santa Rita.

Os dois veículos receberam 
ordem de abordagem policial 
próximo ao trevo de acesso ao km 
217 da BR 470, quando seguiam 
para uma festa rave em Alvorada.

Todos os passageiros passa-
ram por revista pessoal, onde a 
polícia encontrou diversas por-
ções de entorpecentes como Ecs-
tasy, Lsd, Key, Maconha, Cocaína 
entre outras drogas.

Ao total foram apreendidos 
206 comprimidos de Ecstasy, 88 
cápsulas de Key, 10 porções de 
MD, 200gramas de Maconha, 15 
unidades de LSD, 6 unidades de 
Cafeína e 20g de Cocaína.

Pelo menos 20 pessoas foram 
encaminhados para a Delegacia 

de Polícia de Pronto Atendimen-
to e determinado pela autoridade 
policial de tráfico de drogas para 
sendo determinado pela autori-
dade policial tráfico de drogas 
para C.C.R 22 anos, A.M 25 anos, 
A.A.M 30 anos e M.V.V 23 anos. 
Outros 16 assinaram termo cir-
cunstanciado por posse de entor-
pecentes pelo POE – Pelotão de 
Operações Especiais da Brigada 
militar, e foram liberados.

As apreensões 
dos últimos anos
As apreensões de entorpe-

centes de 2016 e 2017 continu-
am sendo as maiores dos últimos 
anos. No início de 2017 a Gaze-
ta fez uma reportagem especial 
fazendo um comparativo das 
apreensões de drogas ilícitas. Na 
ocasião a delegada Maria Isabel 
comentou sobre o aumento no 
consumo dessas drogas na cidade 
e o esforço da polícia para comba-
ter esses crimes.

As penas para o tráfico são de 
cinco há dez anos de detenção em 
regime fechado, e segundo núme-
ros do 1º Departamento de Polí-

Os dois têm antecedentes criminais por furto qualificado

O ônibus seguia para uma festa rave em 
Alvorada

Mais de 20 pessoas foram encaminhadas a delegacia e quatro foram presas

Foram apreendidos 206 comprimidos de Ecstasy, 88 cápsulas de Key, 10 porções de MD, 
200gramas de Maconha, 15 unidades de LSD, 6 unidades de Cafeína e 20g de Cocaína

Trio foi autuado em flagrante, e encaminhados ao presídio
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fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
11/09

Qua
12/09

Qui
13/09

Nublado com 
possibilidade 
de garoa

Muitas nuvens 
durante o dia

Muitas nuvens, 
com chuva a 
quanquer hora

CINEMA
Validade da programação: 11/09/2018 a 12/09/2018 
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

↑18°C
↓11°C

↑19°C
↓10°C

↑ 21°C
↓ 11°C

FALE CONOSCO
ligue: 54 3701 2308
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Shopping Bento

A Freira
14:00h - Legendado 2D 
16:00h - Dublado 2D
18:30h - Legendado 2D
21:00h - Dublado 2D

Presa em um convento na 
Romênia, uma freira come-
te suicídio. Para investigar 
o caso, o Vaticano envia um 
padre atormentado e uma 
noviça prestes a se tornar 
freira. Arriscando suas vi-
das, a fé e até suas almas, os 
dois descobrem um segredo 
profano e se confrontam com 
uma força do mal que toma a 
forma de uma freira demoní-
aca e transforma o convento 
num campo de batalha.

Os Jovens Titãs
em Ação
14:00h - Dublado 2D
16:00h - Dublado 2D

Robin, Ciborgue, Estelar, 
Ravena e Mutano são os Jo-
vens Titãs. Ao perceberem 
que todos os super-heróis 
estão estrelando filmes, eles 
decidem se mobilizar para 
também ter espaço nas telo-
nas. O líder do grupo, Robin, 
está determinado a ser visto 
como um astro e com ideias 
malucas e até uma canção 
eles partem em busca de um 
diretor de Hollywood, mas 
acabam enganados por um 
supervilão.

Megatubarão
18:30h - Dublado 2D

Na fossa mais profunda do 
Oceano Pacífico, a tripula-
ção de um submarino fica 
presa dentro do local após 
ser atacada por uma cria-
tura pré-histórica que se 
achava estar extinta, um tu-
barão de mais de 20 metros 
de comprimento, o Mega-
lodon. Para salvá-los, oce-
anógrafo chinês (Winston 
Chao) contrata Jonas Taylor 
(Jason Statham), um mer-
gulhador especializado em 

resgates em água profundas 
que já encontrou com a cria-
tura anteriormente.

Mamma Mia!
Lá Vamos Nós 
de Novo
20:30h - Legendado 2D

Um ano após a morte de 
Donna (Meryl Streep), sua 
filha Sophie (Amanda Sey-
fried) está prestes a reinau-
gurar o hotel da mãe, ago-
ra totalmente reformado. 
Para tanto convida seus três 
“pais”, Harry (Colin Fir-
th), Sam (Pierce Brosnan) e 
Bill (Stellan Skarsgard) e as 
eternas amigas da mãe, Ro-
sie (Julie Walters) e Tanya 
(Christine Baranski), ao 
mesmo tempo em que pre-
cisa lidar com a distância do 
marido Sky (Dominic Co-
oper), que está fazendo um 
curso de hotelaria em Nova 
York. O reencontro serve 
para desenterrar memórias 
sobre a juventude de Don-
na (Lily James), no final dos 
anos 70, quando ela resolve 
se estabelecer na Grécia.

L’américa Shopping

O Candidato 
Honesto
13:45h - Nacional 2D
16:20h - Nacional 2D
18:45h - Nacional 2D
21:10h - Nacional 2D

Após cumprir quatro dos 
quatrocentos anos de ca-
deia, João Ernesto (Lean-
dro Hassum) é convencido a 
se candidatar à presidência 
novamente. Adorado pelo 
povo por ser um político que 
assumiu seus erros, ele ven-
ce as eleições, mas não tem 
vida fácil em Brasília acom-
panhado excessivamente de 
perto pelo sinistro vice Ivan 
Pires (Cassio Pandolfh).

A Freira
13:45h - Dublado 2D 
16:20h - Legendado 2D
18:45h - Dublado 2D
21:10h - Legendado 2D


