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Bento tem hoje 89 mil eleitores, mas o título digital é apenas para quem estiver com a situação regularizada. Ele 
pode ser obtido gratuitamente por meio do aplicativo e-Título, disponível para smartphones IOS e Android. Página 15
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Protestos e bandeiraços do 
fim de semana pré-eleições

CAMPANHA

Últimos preparativos para a
26ª edição do Bento em Dança
No próximo sábado, dia 6, começa a 26ª edição do Bento em Dança, um dos principais festivais de dança do Brasil. 
Mais de 150 mil bailarinos de 20 países já passaram pelo festival. Este ano, o Bento em Dança, em parceria com 
escolas e festivais, estará concedendo bolsas de estudo para o Festival Passo de Arte, que será realizado de 6 a 15 
de julho de 2019 em Indaiatuba (SP)



Jornal Gazeta - 02 de outubro de 20182

 

Diretora: Ana Lúcia Zanelatto.
Redação e fotos: Rodrigo de 
Marco e Giana Milani. Circu-
lação Gazeta: Terças-feiras e 
Sextas-feiras. Circulação Jor-
nais Rurais:  Terças-feiras em 
rodízio, pela ordem, Jornal Tu-
iuty, Jornal Monte Belo do Sul, 
Jornal Vale dos Vinhedos e Jor-
nal São Pedro. 

ligue: 54 3701 2302
Rua 13 de Maio, 229 

3° andar
www.gazeta-rs.com.br

classificados@gazeta-rs.com.br
assinaturas@gazeta-rs.com.br
comercial@gazeta-rs.com.br

atendimento@gazeta-rs.com.br
educacao@gazeta-rs.com.br
redacao3@gazeta-rs.com.br
esporte@gazeta-rs.com.br
interior@gazeta-rs.com.br
beats@gazeta-rs.com.br Valor desta publicação R$ 450,00



Jornal Gazeta - 02 de outubro de 2018 Jornal Gazeta - 02 de outubro de 2018 3Economia

No último dia 24 começaram 
a valer as novas taxas de juros de 
financiamento imobiliário da Cai-
xa Econômica Federal. No dia 14, 
o banco informou que reduziu em 
0,75 ponto percentual as taxas de 
juros do crédito para compra de 
imóveis enquadrados no Siste-
ma de Financiamento Imobiliário 
(SFI).

A redução vale para imóvel de 
até R$ 1,5 milhão. As taxas mí-
nimas do SFI passam de 9,5% ao 
ano para 8,75% ao ano. E a taxa 
máxima cai de 11% para 10,25% 
ao ano.

Para a empresária do setor 
imobiliário, Raquel Vieira, a leve 
diminuição na taxa de juro é um 
sinal positivo para o setor imobi-
liário. “No ultimo dia 24 de se-
tembro fomos informados que a 
Caixa reduziu em 0,75% a taxa 
de juros para jovens financiados. 
Tudo agrega, não é o primeiro 
ajuste que a Caixa faz esse ano, ela 
já fez alguns outros. O percentu-
al antigamente pra financiamento 
de imóvel era 50%, depois foi para 
70%. A redução de 0,75% atinge 
o imóveis de ate 1,5 milhões de 
reais, e é bastante significantes”, 
afirma.

Ainda de acordo com Raquel 
os últimos meses foi de recupera-
ção para o setor imobiliário. “Nós 
tivemos um crescimento interes-
sante ató o mês de junho, agosto. 
Acredito que por ser ano eleitoral 
da uma parada, que é normal. No 
final de setembro começamos a ver 

Caixa diminui os juros para financiamento imobiliário
Empresária do setor imobiliário comemora os juros mais baixos para a compra de imóveis de até R$ 1,5 milhões

uma leve reação. Acredito que ou-
tubro, novembro e dezembro se-
rão meses interessantes”, salienta.

A Caixa também informou 
também que, a partir de novem-
bro, oferecerá um novo serviço 
de avaliações de imóveis, disponi-
bilizando laudo diretamente para 
pessoas físicas e jurídicas.

Segundo o banco, o Caixa 
Avalia é uma plataforma que vai 
permitir a venda de avaliações pelo 
site com contratação 100% digital.

Reduções de juros
Em abril, a Caixa reduziu em 

até 1,25 ponto percentual as ta-

xas de juros do crédito imobiliário 
para operações com recursos do 
Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE).

O limite de cota de financia-
mento do imóvel usado subiu de 
50% para 70%. A Caixa também 
retomou o financiamento de ope-
rações de interveniente quitante 
(imóveis com produção financiada 
por outros bancos) com cota de 
até 70%.

Em julho, o banco reduziu em 
média de 1 a 2 pontos percentuais 
ao ano as taxas do crédito imobi-
liário para pessoa jurídica.

Em agosto, promoveu uma 

redução de até 0,5 ponto percen-
tual das taxas de juros do crédito 
imobiliário para operações com 
recursos do SBPE.

O limite de cota de finan-
ciamento de imóveis usados para 
pessoa física subiu de 70% para 
80%.

A Caixa tem R$ 85 bilhões 
disponíveis para o crédito habi-
tacional este ano. No primeiro 
semestre, foram contratados mais 
de R$ 40 bilhões.

O banco tem cerca de 70% 

das operações para aquisição da 
casa própria.

Operado com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), o SFH financia 
imóveis de até R$ 800 mil em todo 
o país, exceto para Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais e Distri-
to Federal, onde o teto correspon-
de a R$ 950 mil.

Os imóveis residenciais acima 
dos limites do SFH são enquadra-
dos no SFI, que financia imóveis 
com recursos de poupança.

A corretora e diretora de imobiliária, Raquel Vieira  avalia que a redução da taxa  de 
juros é benéfica para o cosumidor e para o mercado de imóveis
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Os estudantes da rede públi-
ca receberão em 2019 livros de 
literatura, além do material didá-
tico já proporcionado às escolas. 
A disponibilização destes livros 
está de acordo com o novo forma-
to do Programa Nacional do Livro 
e do Material Didático Literário 
(PNLD). A escolha das obras pe-
las escolas credenciadas ainda não 
foi iniciada e deve acontecer neste 
mês de outubro. Segundo o Minis-
tério da Educação, a escolha é feita 
pelas escolas, a partir de uma lista 
de livros, e leva em conta a opinião 
dos professores e diretores.

Para o ensino médio, o catá-
logo conta com livros como a bio-
grafia da paquistanesa Malala - a 
mais jovem a receber um Prêmio 
Nobel da Paz; o clássico de ficção 
Admirável Mundo Novo, de Al-
dous Juxley; e poemas de Cecília 
Meireles. Até este ano as obras 
literárias eram destinadas apenas 
para as bibliotecas, e podiam ser 
usadas em sala de aula.

Alunos da Educação Infantil 
de Bento Gonçalves receberão 25 
livros para compor o acervo das 
salas de aula, alunos do ensino 
fundamental (1º ao 3º) receberão 
30 exemplares também para com-
por o acervo da sala de aula. Alu-
nos do ensino fundamental do 4º 
e 5º ano receberão 50 livros para 
a biblioteca e cada aluno recebe-
rá uma duas obras para levar para 
casa. Já os alunos do ensino médio 
receberão dois títulos literários. 
As obras serão escolhidas na pri-
meira quinzena de outubro e de-
vem chegar junto com o material 
didático anual, no início do ano 
letivo de 2019.

Em entrevista, a assessora 
pedagógica de Bento Gonçalves, 
Roberta Segatto, ressaltou a im-
portância dos livros literários para 
leitura em casa: “Essas escolhas 
são um estímulo a leitura, é im-
portante para o desenvolvimento 
tanto da escrita quanto do portu-
guês em um todo.”

O acesso ao acervo é impor-

Alunos de escolas públicas de Bento 
receberão livros literários em 2019
As obras que normalmente eram destinadas apenas para bibliote-
cas e sala de aula serão ofertadas aos alunos

Para o ensino médio, o catálogo conta com livros como a biografia da paquistanesa Ma-
lala - a mais jovem a receber um Prêmio Nobel da Paz

tante no aspecto individual da lei-
tura, mas o papel didático da bi-
blioteca não se deve ser esquecido. 
O livro que fica com o estudante 
pode incentivar muito o acesso à 
literatura, que está se perdendo 
com a internet e as mídias sociais, 
que estão recheadas de resumos 
prontos e que podem em certos 
momentos não passar a ideia real 
do que foi escrito.  

Os professores terão acesso 
aos títulos com resenhas das obras 
selecionadas pelo programa. Ain-
da de acordo com as regras, uma 
mesma editora não poderá ter dois 
livros escolhidos. As obras serão 
devolvidas às escolas depois do pe-
ríodo de um ano para reutilização. 
Cada editora pode inscrever qua-
tro obras para serem selecionadas 
para o catálogo.

A ação no Brasil
De acordo com o Ministério 

da Educação, a escolha será feita 
pelas escolas, a partir de uma lis-
ta, e levará em conta a opinião dos 
professores e diretores de escola. 
No catálogo para o ensino médio, 
estão livros como a biografia da 
paquistanesa Malala - a mais jo-
vem a receber um Prêmio Nobel 
da Paz; o clássico de ficção Admi-
rável Mundo Novo, de Aldous Ju-
xley; e poemas de Cecília Meireles.

Até este ano, o programa des-
tinava as obras literárias apenas 
para as bibliotecas e para serem 
usadas em salas de aula. A previ-
são é que os estudantes recebam 
os dois livros literários.

Os professores terão acesso a 
um guia com resenhas das obras 
selecionadas pelo programa e a 
escolha será feita após uma reu-
nião de professores e diretoria da 
escola. Ainda de acordo com as re-
gras, uma mesma editora não po-
derá ter dois livros escolhidos. As 
obras serão devolvidas às escolas 
depois do período de um ano para 
reutilização. Cada editora pode 
inscrever quatro obras para serem 
selecionadas para o catálogo.

O trabalho dos mesários con-
siste em identificar o eleitor; loca-
lizar o nome do eleitor no Caderno 
de Votação; ditar o número do título 
eleitoral ao presidente; colher a assi-
natura do eleitor, se ele não for iden-
tificado pela biometria; entregar o 
comprovante de votação ou de jus-
tificativa e devolver os documentos 
do eleitor; preencher a ata da mesa 
receptora, relacionando as ocor-
rências registradas durante o dia, à 
medida que acontecerem; orientar 
os eleitores na fila e conferir seus 
documentos; controlar a entrada e a 
movimentação das pessoas na seção; 
verificar o correto preenchimento do 
formulário Requerimento de Justifi-
cativa Eleitoral.

Trabalhadores convocados para 
as eleições deste ano, que acontecem 
no próximo domingo, 7, tem direito 
a um descanso pelo dobro do tem-
po que ficou à disposição da Justiça 
Eleitoral, ou seja, dois dias de folga 
para cada dia trabalhado como me-
sário. Em caso de segundo turno, 
os mesários terão direito ao mesmo 
tempo de folga. Esses direitos são 
assegurados para mesários, secretá-
rios, presidentes de seções e aos que 
trabalharem na apuração dos votos.

Quando o funcionário for con-
vocado, deve avisar à empresa que 
trabalha sobre a convocação, bem 
como, entregar a declaração do juiz 
eleitoral que comprova o seu tra-
balho na Justiça Eleitoral. Para a 
definição das folgas, empregado e 
empregador devem entrar em co-
mum acordo. Caso não sejam dis-
ponibilizadas as folgas, o trabalha-
dor pode entrar em contato com o 
cartório eleitoral. As folgas só são 
disponibilizadas após as eleições e 
não há prazos para essas folgas, ou 
seja, elas não vão “expirar” depois de 
um tempo. A Justiça orienta que os 
trabalhadores convocados solicitem 
as folgas logo após as votações e que 
estas folgas não trarão prejuízo ao 
salário dos convocados.

Pessoas que trabalham em 

Foi convocado para ser mesário? 
Saiba todos os seus direitos

dois empregos também terão es-
ses direitos assegurados. As folgas 
funcionam com o dobro de horas 
trabalhadas em cada um dos locais 
que exerce determinada função. As 
datas não precisam necessariamente 
ser as mesmas.

Para incentivar o eleitor a de-
sempenhar esse papel importante 
durante as eleições, o TSE criou o 
programa Mesário Voluntário. O 
trabalho de mesário voluntário nas 
eleições é a oportunidade que o elei-
tor tem de exercer sua cidadania e 
contribuir diretamente para o pro-
cesso democrático brasileiro. No úl-
timo pleito geral, em 2014, dos 2,4 
milhões de mesários, 1,3 milhão tra-
balhou voluntariamente.

O não comparecimento sem 
justa causa apresentada ao juiz elei-
toral em até 30 dias após a eleição, 
sujeita o mesário que se ausentou à 
multa prevista no art. 124 do Códi-
go Eleitoral. Se a pessoa que faltou 
for servidor público, a pena será de 
suspensão de até 15 dias.

Outras dúvidas
Cada seção tem um “presiden-

te”, que é a pessoa responsável por 
manter a ordem na seção e recorren-
do à força pública quando necessá-
rio, esclarecer dúvidas que ocorrem 
entre os eleitores, comunicar o juiz 
eleitoral as ocorrências, nomear 
eleitores para substituir mesários 
faltosos, iniciar e encerrar a votação, 
além de fazer outros procedimentos 
burocráticos do fechamento dos vo-
tos e da distribuição de responsabi-
lidades aos demais mesários.

Já os demais mesários devem 
identificar o eleitor no caderno de 
votação, ditar o número do título 
eleitoral ao presidente, colher a as-
sinatura do eleito (caso ele não tenha 
a biometria cadastrada), desenvolver 
uma ata relatando as ocorrências 
registradas durante o dia, além de 
orientar os eleitores na fila e confe-
rir seus documentos e avaliar se os 
eleitores assinando corretamente o 

Caderno.

O que fazer se o 
mesário não ir 
ao treinamento
Como os mesários são respon-

sáveis por uma série de funções, o 
TSE oferece um treinamento para 
o pessoal executar os procedimentos 
de forma correta alguns finais de se-
mana antes das eleições. 

Mas, caso não seja possível ir até 
o treinamento de mesários , é preciso 
entrar em contato com o seu cartó-
rio eleitoral para obter informações 
sobre novas turmas de treinamento.

O trabalho do 
mesário é remunerado
Não. Entretanto, o mesário tem 

o direito a receber auxílio-alimenta-
ção no valor de R$ 35.

Fonte: Economia - iG @ https://
economia.ig.com.br/2018-08-06/
mesario-eleicoes-direitos-deveres.
html

Quem não 
pode ser mesário
Os candidatos e seus parentes, 

inclusive os de segundo grau, bem 
como cônjuge,  companheiro ou 
companheira destes. 

Membros de diretórios de par-
tidos que exerçam função executiva 
também não podem ser mesários, 
assim como autoridades e agentes 
policiais e funcionários no desempe-
nho de cargo de confiança do Poder 
Executivo.

Pessoas que pertencem ao ser-
viço eleitoral, eleitores menores de 
18 anos e os que exercem cargo co-
missionado nos municípios, nos es-
tados ou na União.

Você vai ser mesário nas elei-
ções 2018, mas ainda têm dúvidas? 
Consulte a seção de “Perguntas fre-
quentes” do portal do Tribunal Su-
perior Eleitoral .
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O último final de semana foi 
de grande movimentação política 
por parte dos candidatos para As-
sembleia e Câmara dos Deputados. 
As ruas de Bento Gonçalves foram 
tomadas por bandeiras de diversos 
partidos e siglas. Na semana que 
antecede a votação das eleições, 11 
candidatos que concorrem por Ben-
to Gonçalves dividiram espaços nas 
ruas. A movimentação política não 
foi apenas por parte de quem está na 
corrida presidencial, mas também 
por parte de manifestantes do mo-
vimento #EleNão, que nas últimas 
semanas ganhou espaço nas redes 
sociais.

Os protestos foram marcantes 
em diversas regiões do Brasil, e em 
Bento Gonçalves não foi diferente. 
No sábado, 29, o movimento #Ele-
Não tomou as ruas do país e de acor-
do com o organizador do movimen-
to em Bento, Gabriel Elias Josende, 
cerca de 70 pessoas participaram da 
ação no município.

“A manifestação foi cheia de 
amor e protesto contra o fascismo. 

Final de semana de protestos e manifestações partidárias
Candidatos a Assembleia e Câmara dos Deputados dividiram o espaço com manifestantes nas ruas da cidade

Éramos de diversos partidos e uni-
dos por uma única causa. De mãos 
dadas contra a opressão às mino-
rias”, afirma. Para o jovem que é 
ativista LGBTQ Bento é uma cida-
de preconceituosa, principalmente 
contra gays.

“Basta você sair à noite para 
entender o que estou falando. Ben-
to é uma cidade homofóbica, por 
exemplo. Eu sou ativista LGBTQ, e 
o pessoal que faz parte dessa classe 
simplesmente tem medo de sair de 
mãos dadas com o parceiro ou par-
ceira por medo de retaliação. En-
quanto fazíamos o protesto, havia 
um grupo de 4 ou 5 eleitores do Bol-
sonaro que estavam bem próximos 
da gente, nos dirigindo palavras 
ofensivas e de cunho homofóbico. É 
triste saber que essas pessoas vivem 
ainda no século 20”, lamenta.

A rejeição a Bolsonaro é descri-
ta de diversas maneiras pelos elei-
tores. Conhecido por declarações 
fortes e polêmicas, principalmente 
direcionadas a comunidade LGBTQ 
e as mulheres, o candidato à presi-

dência tem despertado uma onda de 
indignação e repulsa por parte da 
sociedade. Ainda de acordo com Jo-
sende, o principal temor é pela volta 
de um governo ditatorial e opressor.

“Historicamente, não é a pri-
meira vez que vemos esse discurso 
militar, religioso e opressor às mi-
norias partindo de um líder parti-
dário e que arrasta uma massa em 
seu nome. Quando isso aconteceu, 
houve massacre de minorias e ge-
nocídio, tudo em nome do “cidadão 
de bem”. Esse movimento ficou co-
nhecido como Nazismo. Em nome 
de ideologias como essa, povos fo-
ram exterminados. É como a dita-
dura aqui no Brasil. “Ele Não” não 
é apenas uma luta contra a possível 
eleição de Bolsonaro. É uma luta 
embasada historicamente contra o 
retrocesso”, salienta.   

Rejeição feminina
Jair Bolsonaro é um dos candi-

datos com maior rejeição nas pes-
quisas de intenções de voto quando 
se leva em conta o eleitorado femi-
nino. Suas declarações polêmicas 
causam repulsa por grande parte do 
eleitorado feminino. Ele já chamou 
uma deputada de “vagabunda” e 
disse que não “merecia ser estupra-
da”, deixando uma mancha em sua 
candidatura.

O protesto no mundo
A manifestação contra o candi-

dato da extrema direita aconteceu 

em mais de 300 cidades de diferen-
tes países. No Brasil, as principais 
capitais ficaram tomadas pela onda 
#Elenão.

O lado pró Bolsonaro
No domingo, dia 30, eleitores 

favoráveis a Bolsonaro também fo-
ram às ruas. Em Bento Gonçalves o 
grupo se reuniu nas imediações da 
praça Achiles Mincarone, na Aveni-
da Planalto, seguindo o percurso até 
o centro da cidade. O ato foi organi-
zado pelas redes sociais.

Gabriel Elias Josende foi o organizador do ato na cidade

No sábado, 29, o movimento #EleNão tomou as ruas do país e de acordo com o organizador do movimento em Bento, dezenas de 
pessoas participaram do ato na cidade

Um grupo de cerca de 70 pessoas se reuniram no centro para protestar contra o candi-
dato a presidência Jair Bolsonaro

As manifestações aconteceram em cidades de diversas regiões do paísOs jovens pintaram o corpo e usaram cartazes protestando contra Bolsonaro 
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Desde junho, as contas de luz 
estão na bandeira vermelha, pa-
tamar 2, o que acarreta cobrança 
extra de R$ 5 a cada 100 qui-
lowatts-hora (kWh) consumidos. 
Segundo a agência, a cobrança 
será mantida porque ainda são 
desfavoráveis as condições hidro-
lógicas e por causa da queda no 
nível de armazenamento dos prin-
cipais reservatórios do Sistema 
Interligado Nacional (SIN).

De acordo com a Aneel, ape-
sar da queda do Preço de Liquida-
ção de Diferenças (PLD), o cená-
rio hidrológico foi desfavorável e 
não se vislumbrou melhora signi-
ficativa do risco hidrológico (GSF, 
na sigla em inglês). “O GSF e o 
PLD são as duas variáveis que de-
terminam a cor da bandeira a ser 
acionada”, informou a agência.

Nos quatro primeiros meses 
do ano, vigorou a bandeira verde, 
sem cobrança extra na conta de 
luz. Em maio, vigorou a bandeira 
tarifária amarela, em que há adi-
cional de R$ 1 na conta de energia 
do consumidor a cada 100 kWh 
consumidos.

Em junho, quando decidiu 
adotar a bandeira vermelha no 
patamar 2, a Aneel disse que a de-
cisão foi tomada em razão do fim 
do período chuvoso e da redução 
no volume dos reservatórios das 
usinas hidrelétricas.

Sistema
O sistema de bandeiras ta-

rifárias foi criado para sinalizar 
aos consumidores os custos reais 
da geração de energia elétrica. A 
adoção de cada bandeira, nas co-
res verde (sem cobrança extra), 

Cerca de 48 vagas de empre-
go estão abertas no Sine de Ben-
to, para quem está à procura de 
trabalho, dentre elas, vagas para: 
Auxiliar de linha de produção, 
instrutor educacional e recepcio-
nista atendente.

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. O Sine fica na Rua 
Marechal Floriano, 142, no Cen-
tro (ao lado do Banrisul). O tele-
fone para mais informações é (54) 
3452.4824.

Abatedor de aves (1); Ali-
mentador de linha de produção 
(4); Auxiliar de linha de produ-
ção – vaga exclusiva para PCD ou 
reabilitado do INSS (1); Colorista 
(1); Cuidador de idosos (1); Ele-
tricista de rede (4); Farmacêutico 
(1); Fresador CNC (1); Garçom 
(1); Gesseiro (1); Instrutor educa-
cional (1); Mecânico de automóvel 
(3); Operador de bobinadeira de 
tiras a quente, no acabamento de 
chapas e metais (1); Operador de 
negócios (12); Operador de tesou-

O Sine de Bento Gonçalves está com 48 vagas de emprego em aberto
ra volante e guilhotina, no aca-
bamento de chapas e metais (1); 
Porteiro (1); Recepcionista aten-
dente – Estágio (1); Serralheiro 
(1); Técnico em montagem e ins-
talação de esquadrias em alumínio 
e box para banheiros (1); Soldador 
(2); Supervisor de açougue (1); 
Técnico automotivo (2); Técni-

co de rede (telecomunicações) 
(1); Técnico em manutenção de 
equipamentos de informática (1); 
Técnico em manutenção de má-
quinas (1); Técnico em segurança 
do trabalho (2);  Trabalhador da 
cultura de uva (4); Tratorista (1); 
Vendedor interno (3); Vendedor 
pracista (2).

Contas de luz continuam com 
tarifa mais alta em outubro
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou no último dia 28 que vai manter a cobrança 
extra na conta de luz no patamar mais alto em outubro

amarela e vermelha (patamar 1 e 
2), está relacionada aos custos da 
geração de energia elétrica. No 
patamar 1, o adicional nas contas 
de luz é de R$ 3 a cada 100 kWh; 
no 2, de R$ 5.

Dicas de economia
Para evitar aumento signifi-

cativo nas contas, a Aneel faz al-
gumas recomendações aos consu-
midores, entre as quais de banhos 
mais rápidos para quem usa chu-
veiro elétrico, e optar por tempe-
ratura morna ou fria.

A agência sugere também a 
diminuição no uso do ar condi-
cionado e que, quando o aparelho 

for usado, não se deixem portas 
e janelas abertas. Além disso, é 
preciso manter limpo o filtro do 
aparelho. Outra sugestão é que o 
consumidor fique atento ao tempo 
em que a porta da geladeira fica 
aberta e que nunca se coloquem 
alimentos quentes em seu inte-
rior.

Outras dicas são juntar as 
roupas para serem passadas de 
uma só vez e não deixar o ferro li-
gado por muito tempo e, em caso 
de longos períodos de ausência de 
casa, evitar que os aparelhos fi-
quem no sistema stand-by (em es-
pera). Nesse caso, o mais indicado 
é retirá-los da tomada.

Desde junho, as contas de luz estão na bandeira vermelha, patamar 2, o que acarreta 
cobrança extra de R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos

De 2 a 31 de outubro, das 8h 
às 11h45 e das 13h30 às 21h, a 
Casa das Artes sedia a exposição 
“Geometria Híbrida” de Mozi-
leide Neri, no Salão Orlikowski. 
O projeto expositivo é compos-
to por doze xilogravuras sobre 
papel e três obras produzidas 
especialmente para a realização 
de experiência tátil de visitantes 
com ou sem deficiência visual.

A exposição é o resultado e, 
sobretudo, uma reverberação de 
todo o processo criativo da artis-
ta plástica com a técnica da xi-
logravura. O imaginário poético 
emerge das formas, a escolha de 
matrizes geométricas para com-
por o processo de criação é jus-
tificada tanto como um esquema 
experimental de organização 
visualizando ideias que se sobre-
põem, bem como camadas de for-
mas impressas que pouco a pouco 
foram corporificando cada obra.

Sobre a artista
Mozileide Neri é poetisa, 

Casa das Artes recebe exposição 
“Geometria Híbrida”

contista, cronista e artista plás-
tica. Graduada em Produção 
Cultural e pós-graduada em 
Linguagens Artísticas, Cultura 
e Educação, ambos pelo Institu-
to Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio de Janeiro. 
É editora e designer do periódi-
co trimestral “Labirinto Literá-
rio”. Desde dezembro de 2012, 
Mozileide Neri participa de co-
letivas e individuais por todas 
as regiões brasileiras através de 
editais de arte. Atualmente a ar-
tista tem quatro projetos exposi-
tivos circulando por todo o país. 
Fora do Brasil, participou da co-
letiva “The Inner Eye” na Gal-
lert Gold, em Kolkata (Índia), 
em 2013, participou da coletiva 
“Bienal Internacional de Pe-
queno Formato” da Associação 
Cultural Galeria e Museu Nabila 
Fluxus, em Vila Verdi (Itália), e, 
em 2018, participou da coletiva 
“Prendre Corps – Tomar corpo” 
no Centre Culturel Du Brasil, 
em Paris (FRA).

A semana será de tempo 
instável em Bento Gonçalves. A 
previsão é que entre hoje e ama-
nhã chova 50 mm, com a tem-
peratura variando entre 13°C 
e 22°C. Na quinta, 4, e sexta-
-feira, 5, o sol deve prevalecer e 

Semana de tempo instável em 
Bento Gonçalves

a temperatura deve sofrer leve 
queda. Na sexta a mínima será 
de 6°C e a máxima não passa 
dos 19°C. A chuva volta com 
força no domingo, dia 7, poden-
do chover mais de 300 mm em 
apenas um dia. 
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No próximo sábado, dia 6, 
começa a 26ª edição do Bento em 
Dança, um dos principais festivais 
de dança do Brasil. Mais de 150 
mil bailarinos de 20 países já pas-
saram pelo festival. Muitos deles 
evoluíram nos palcos e nas oficinas 
do evento, ganhando o reconhe-
cimento do Brasil e conquistando 
mundo afora.

Este ano, o Bento em Dança, 
em parceria com escolas e festi-
vais, estará concedendo bolsas de 
estudo para o Festival Passo de 
Arte, que será realizado de 6 a 15 
de julho de 2019 em Indaiatuba 
(SP), além da isenção da taxa de 
inscrição, classificação direta para 
a final internacional do Festival e 
bolsas integrais e parciais para o 
Move, curso internacional de verão 
2019. Na Itália, serão conferidas 
bolsas de estudo para os cursos de 
verão da Opus Ballet, em Florença, 
e para o Ateneo Della Danza. Em 
Portugal, a concessão será para 
isenção da inscrição para o Festi-
val Dançarte, em Algarve. Já nos 
Estados Unidos, a bolsa será para 
o curso intensivo de férias em ju-
lho do próximo ano na Northwest 
Dance, em Seattle.

“Todos os anos, premiamos 
bailarinos com bolsas de estudo. 
Este é um dos nossos compromis-
sos que seguimos a risca desde o 
início, talvez um dos mais impor-
tantes. Nessa caminhada, vimos 
estudantes se tornarem grandes 
bailarinos e coreógrafos. Começa-
ram aqui, nas oficinas, foram para 
o palco e hoje trazem alunos e via-
jam o mundo sempre embalados 
pela dança”, destaca a presidente 
do Bento em Dança, Erci Grapi-
glia.

Dandara Veiga, descober-
ta pela Escola Ballerina, de Ale-
grete, é um exemplo. Começou 
a participar do Bento em Dança 
com 12 anos de idade, fazendo au-
las e mostrando sua performance 
no palco. Indicada pelo Bento em 
Dança, através da italiana Claudia 
Zaccari, como Melhor Bailarina 
para a Opus Ballet, na Itália, Dan-
dara cruzou o Oceano Atlântico 
e a partir daí começou a trilhar 
sua caminhada internacional. Do 
país da bota foi para Montana, nos 
Estados Unidos, e de lá para Por-
tugal, onde permaneceu por um 
ano na Escola de Ballet Annarella 
Sanchez. Como bolsista, perma-
neceu por mais um ano na Alvin 
Ailey American Dance Theater, 
em Nova York, onde permaneceu 
e hoje faz parte de uma das prin-
cipais companhias, o Ballet Hispá-
nico.

Jacqueline Zaccarias, direto-
ra da Escola Ballerina, descobriu 
Dandara em um de seus projetos 
sociais. “Ver a Dandara conquistar 
os palcos do mundo nos orgulha e 
nos motiva a seguir adiante com 
nosso trabalho”, salienta. O festi-
val acontece de 6 a 13 de outubro.

As bolsas
O Bento em Dança indicará, 

através das maiores médias, talen-
tos nas diferentes categorias, en-
tre 9 a 25 anos. Os mesmos estarão 
isentos de taxa de inscrição no 26º 

Bento em Dança 2018 concederá bolsas de estudos para os destaques do festival
Passo de Arte. Também será indi-
cado um grupo com a maior média, 
independente de categoria. Du-
rante a competição, esses bailari-
nos irão concorrer a vagas para os 
concursos European Grand Prix – 
Vienna e o Grand Prix da Cidade 
de Porto, em Portugal, ambos em 
2019. Os bolsistas também con-
correrão a prêmios em dinheiro do 
26º Passo de Arte e indicação para 
bolsas de estudos. Diretores dos 
concursos europeus estarão pre-
sentes em todo o período do 26º 

Passo de Arte, que através do Ben-
to em Dança, estará oferecendo 
outras três bolsas 100% para estu-
dantes no International Summer 
Course 2019 e três bolsas para  
reciclagem de professores 100%, 
para o mesmo curso e período.

Outra oportunidade será na 
Itália com bolsas integrais ou 
parciais para o curso de verão da 
Opus Ballet. Estes talentos serão 
indicados pelo Bento em Dança, 
por meio da Cláudia Zaccari, que 
também terá a missão de indicar 

bailarinos para o Dançarte, em 
Portugal. Por fim, uma bolsa será 
conferida para o curso intensivo 
de férias em Northwest Dance, 
nos Estados Unidos.

Em 25 edições, o evento já 
reuniu, sempre no mês de outu-
bro, mais de 150 mil bailarinos de 
mais de 20 países, contribuindo 
para a promoção da dança como 
expressão artística, além de es-
timular a integração de povos e 
culturas. Somente em 2017, fo-
ram 627 coreografias, 18 oficinas 

e aproximadamente 6 mil baila-
rinos. Foram cerca de 50 horas 
de apresentações em oito noites 
de espetáculos, todas abertas ao 
público com ingresso a preço po-
pular. O ballet, nos gêneros Clás-
sico de Repertório e Neoclássico e 
Clássico Livre somou o maior nú-
mero de inscrições com cerca de 
300 coreografias. Jazz, Estilo Li-
vre, Técnicas Contemporâneas de 
Dança, Danças Populares, Danças 
Urbanas e Sapateado completa-
ram a relação de gêneros da dança.

Cultura
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Benjamin Dileto Moce-
lin, motorista aposentado, filho 
de Pedro Mocelin e Fiorenssa 
Danuso, nascido em 03/05/1933, 
falecido em 23/09/2018, natural 
de Farroupilha, RS, morador da 
Rua Amadeu Arioli, Bento Gon-
çalves, Casado 

Casemira Kowalczuk Min-
tkiewicz, enfermeira aposenta-
da, filha de Victorio Kowalczuk e 
Anna Horazy Kowalczuk, nasci-
da em 14/04/1936, falecida em 
15/09/2018, natural de Santa 
Rosa, RS, moradora da Rua An-
tonio Dalla Coletta, Bento Gon-
çalves, Viúva 

Elvira Varela Salvadori, do 
lar aposentada, filha de João Va-
rela da Silva e Rufina de Araujo 
Varela, nascida em 04/01/1933, 
falecida em 24/09/2018, natural 
de André da Rocha, Nova Pra-
ta-RS, moradora da Rua Carlos 
Gomes, Bento Gonçalves, Ca-
sada 

João Adalton Silva da 
Rosa, serviços gerais, filho de 
Antônio Pires da Rosa e Mar-
celina Silva da Rosa, nascido 
em 18/02/1972, falecido em 
24/09/2018, natural de São Luiz 
Gonzaga, RS, morador da Rua 
Fernando Calegari, Bento Gon-
çalves, Solteiro 

Luiza Catharina Milani 
Milani, do lar, filha de Estevão 
Milani e Angela Valduga, nasci-
da em 31/12/1923, falecida em 
24/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da 
Rua Dante Larentis, Bento Gon-
çalves, Viúva 

Lourdes de Morais Ribei-
ro, filha de Ildo Januario Ribei-
ro e Ermelinda Fernandes de 
Morais, nascida em 14/03/1994, 
falecida em 11/09/2018, natural 

de Nova Prata, RS, moradora da 
Rua Bela Vista, Bento Gonçal-
ves, Solteira 

Sofia Zastawny Bem, agri-
cultora aposentada, filha de João 
Zastawny e Josefa Klucznik Zas-
tawny, nascida em 18/04/1947, 
falecida em 20/09/2018, natural 
de Guarani das Missões, RS, 
moradora da Rua Giacomo Bac-
cin, Bento Gonçalves, Casada 

Adão Lotis, servente de 
pedreiro, filho de Etore Lotis e 
Tereza de Paula Lotis, nasci-
do em 06/03/1956, falecido em 
25/09/2018, natural de Cotiporã, 
RS, morador da Rua João Do-
mingos Polli, Bento Gonçalves, 
Solteiro 

Valter Jose Capeletto, 
agricultor aposentado, filho 
de Antonio Capeletto e Gema 
Marcon Capeletto, nascido 
em 29/07/1952, falecido em 
23/09/2018, natural de Monte 
Belo do Sul, RS, morador da 
Linha Alcantara, Monte Belo do 
Sul, Casado 

Zilda Conceição Fernan-
des, do lar aposentada, filha 
de Teodoro Conceição e Ma-
ria Severina de Borba, nasci-
da em 17/09/1936, falecida em 
27/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da 
Rua Ludovico André Giovanini, 
Bento Gonçalves, Viúva 

Terezinha dos Santos de 
Oliveira, doméstica aposen-
tada, filha de José Domingos 
Francisco dos Santos e Pierina 
Belatto, nascida em 27/06/1960, 
falecida em 22/09/2018, natural 
de Anta Gorda, RS, moradora da 
Rua Pedro Nascimento da Silva, 
Bento Gonçalves, Casada 

Vilmar José Tramontina, 
pedreiro aposentado, filho de 

ÓBITOS

Lindo Tramontina e Eulalia Ana 
Maria Santin Tramontina, nasci-
do em 11/05/1948, falecido em 
28/09/2018, natural de Monte 
Belo, Bento Gonçalves-RS, mo-
rador da Rua Fernando Callega-
ri, Bento Gonçalves, Casado 

Victória Cagol Schenato, 
do lar aposentada, filho de Gui-
do Cagol e Rosina Cordazzo 
Cagol, nascida em 26/11/1930, 
falecida em 29/09/2018, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mora-
dora da Rua Carlos Dreher Neto, 
Bento Gonçalves, Casada 

Valdir Côrtes, vigilan-
te aposentado, filho de Antão 
Chaves Côrtes e Maria de Lur-
des Negretto Côrtes, nascido 
em 22/04/1961, falecido em 
29/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Joana Guindani Tonello, Bento 
Gonçalves, Casado 

Tarciso Dias Furtado, me-
talúrgico, filho de Nery Soares 
Furtado e Vermildes Dias Fur-
tado, nascido em 31/07/1977, 
falecido em 29/09/2018, natural 
de Quaraí, RS, morador da Rua 
Maria Fillipon Di Bernardo, Ben-
to Gonçalves, Solteiro 

Alexandre Genatta, agri-
cultor, filho de Anor Genatta e 
Zelinda Maria Genatta, nasci-
do em 25/08/1984, falecido em 
29/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Adolpho Brum, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Regina Luchese Miolo, do 
lar aposentada, filha de Angelo 
Luchese e Angelina Geremia Lu-
chese, nascida em 21/11/1931, 
falecida em 29/09/2018, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mo-
radora da Rua Angelo Luchese, 
Bento Gonçalves, Viúva 

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 19867: MATEUS SAIBER, solteiro, motorista, natural de Dois 
Lajeados-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e GABRIE-
LA GUGLIELMIN, solteira, fisioterapeuta, natural de Bento Gonçalves-
-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Comunhão Parcial de Bens.
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Bento Gonçalves, 02 de outubro de 2018.

 

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

O fim de setembro foi mar-
cado pela “Caminhada pela Vida” 
em Bento Gonçalves com o alerta 
sobre a importância de ficar atento 
aos sintomas e diagnosticar pre-
cocemente o câncer infantil como 
forma eficiente de vencer a doença 
e salvar vidas. Diversas ações de 
conscientização fizeram parte da 
programação do ‘Setembro Doura-
do’, campanha localmente encam-
pada pelo Centro Espírita Nossa 
Casa com o apoio de voluntários 
para colocar esse importante tema 
em pauta junto à sociedade. Com 
as atividades de sensibilização, a 
‘Caminhada pela Vida’ reuniu de-
zenas de participantes na manhã 
de domingo (30). O grupo percor-
reu parte da Avenida Planalto com 
cartazes, folders e camisetas sobre 
a campanha. Ao longo do percurso, 
muitos se juntaram à mobilização, 
que encerrou o roteiro na sede do 
centro espírita, no bairro Fenavi-
nho. Acompanharam também uma 
oração seguida de uma apresenta-
ção musical com um grupo evange-

‘Caminhada pela Vida’ reúne dezenas de pessoas em Bento Gonçalves 
A iniciativa alusiva à campanha Setembro Dourado teve como objetivo principal alertar a cidade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil como forma 
de salvar vidas

lizador de Porto Alegre.
“Foi um sucesso! O grande dia 

da nossa mobilização reuniu muitas 
pessoas sensíveis a essa campanha e 
estamos realizados, pois atingimos 
nossos objetivos e só temos a cres-
cer ainda mais ao longo dos anos”, 
enfatiza Susana Lodetti, coordena-

dora do Nossa Casa.
A relevância dos esforços de 

conscientização é reconhecida por 
quem vivencia de perto a realidade 
do câncer infantil. “Essa iniciati-
va é de extrema importância e foi 
criada justamente para que as pes-
soas se lembrem de ficar atentas 

aos possíveis sintomas do câncer 
infantil. Esse cuidado pode salvar 
vidas”, comenta a oncologista pe-
diátrica, Dra. Ângela Rech Cagol.

Quem fez parte disso tudo é 
Fernanda Dalle Laste, mãe de Ra-
fael, de apenas dois anos. Ele foi 
diagnosticado com leucemia com 
apenas um ano de idade. “Ele apre-
sentava sintomas como um pouco 
de cansaço, uns hematomas nas 
pernas. Os médicos diziam que era 
normal para a idade dele. Porém, 
quando percebi manchinhas ver-
melhas nas canelas dele, fui para o 
hospital e o câncer foi diagnostica-
do. Então, eu percebi a importân-
cia do diagnóstico precoce, pois o 
Rafael foi enquadrado no tipo mais 
leve de leucemia, ou seja, se tivesse 
esperado mais um pouco ele entra-
ria no tratamento já doente. A gen-

te tem que ter esperança, pois eles 
são fortes e vão vencer”, relembra 
Fernanda.

As ações do ‘Setembro Doura-
do’ e a ‘Caminhada pela Vida’ fo-
ram iniciativas do Centro Espírita 
Nossa Casa com o apoio de um gru-
po de voluntários que auxiliou desde 
a organização dos preparativos até à 
captação de apoio para subsidiar a 
ação.

O câncer infantil
Um dos sintomas mais comuns 

para os pais ficarem atentos é o ema-
grecimento sem causa aparente da 
criança, isto é, perda de peso mesmo 
quando o pequeno se alimenta bem. 
O diagnóstico de câncer infantil é 
realizado após exames completos, 
indicando dados como tipo de tumor 
e a fase em que a doença se encontra 
– os mais comuns são leucemia, lin-
foma, câncer nos rins, olhos e ossos 
ou tumor no cérebro. O tratamento 
pode incluir cirurgia, radioterapia, 
quimioterapia ou imunoterapia. 
Quando o câncer é descoberto cedo, 
há grandes chances de cura.

Sintomas para ficar atento: fe-
bre sem causa aparente por mais 
de oito dias; nariz ou gengivas com 
hematomas e sangramentos; dores 
pelo corpo ou nos ossos que deixam 
a criança muito indisposta; ínguas 
indolores com mais de 3 cm; vômito 
e dor de cabeça constantes por mais 
de duas semanas, às vezes acompa-
nhados de alteração da marcha ou 
da visão; sinais de puberdade muito 
precoce; sangue na urina.

‘Caminhada pela Vida’ ocorreu na manhã de 30 de setembro pelas ruas de Bento Gonçalves, conscientizando sobre diagnóstico precoce 
do câncer infanto-juvenil
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Chega a espantar, mas as do-
enças de pele representam hoje a 
quarta maior causa de incapaci-
tação no planeta. O dado, inédito, 
vem de uma robusta revisão en-
globando registros hospitalares e 
mais de 4 mil pesquisas publica-
das entre 1980 e 2013 ao redor do 
mundo.

“Consideramos nessa conta 
qualquer efeito negativo na vida e 
na saúde. No caso dos problemas 
dermatológicos, isso incluía dor, 
deformidade, impacto psicológico 
e, embora a estatística não consi-
dere esse ponto, até morte”, expli-
ca a médica Chante Karimkhani, 
uma das autoras da investigação 
liderada pela Universidade do Co-
lorado, nos Estados Unidos.

Os perrengues que podem 
atormentar a pele, longe de serem 
só estéticos, têm a ver com uma 
peculiaridade e tanto: falamos do 
maior e mais exposto órgão do 
corpo humano. Ele está sujeito a 
vírus, fungos, raios solares, ele-
mentos alergênicos e irritantes… 
É vasto o rol de agressores exter-
nos, sem contar que às vezes a dis-
córdia se inicia dentro do próprio 
organismo.

A grande questão, porém, 
é que os danos à derme não têm 
consequências apenas frente ao 
espelho. “Doenças dermatológi-
cas podem prejudicar as relações 
sociais e a capacidade produtiva”, 
alerta o médico Hélio Miot, di-
retor da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia.

“Dermatite, acne, urticária e 
psoríase, transtornos inflamató-
rios comuns na população, foram 
as condições com maior impacto 
no dia a dia em nossa análise”, 
revela o dermatologista Robert 
Dellavalle, coordenador do traba-
lho americano.

Alguns males, por outro lado, 
se aproveitam da aparência ini-
cialmente discreta para crescer 
durante anos e tornar-se uma 
ameaça ao corpo todo, caso dos 
tumores de pele, com alta incidên-
cia no Brasil. A partir de agora, 
destrinchamos os distúrbios que 
encabeçam esse ranking e as tá-
ticas para vencê-los ou ao menos 
controlá-los. Dando valor às ne-
cessidades da pele e estreitando a 
parceria com o dermato, o risco de 
sofrer será bem menor – por fora 
e por dentro.

Dermatites
“Tecnicamente, chamamos 

de dermatite qualquer inflama-
ção na pele”, adianta a dermato-
logista Caroline Mourão, de São 
Paulo. Três tipos, porém, são mais 
recorrentes nos consultórios. Co-
meçamos com a dermatite atópica, 
que surge sem motivo aparente e 
costuma estar ligada a crises de 
rinite e asma. “Ela é mais preva-
lente e preocupante nas crianças, 
chegando a exigir internação em 
alguns casos”, afirma Caroline.

Para contrapor a vermelhidão 
e as lesões em algumas áreas, o 
tratamento recorre a cremes espe-

As doenças de pele que mais abalam o bem-estar
Estudo mapeia os problemas dermatológicos que mais impactam na qualidade de vida. Veja o que fazer para evitar ou minimizar suas repercussões

As doenças de pele representam hoje a quarta maior causa de incapacitação no planeta

cíficos e remédios que controlam a 
inflamação – há situações em que 
a melhora pra valer só vem com os 
anos. Nos adultos é mais frequente 
deparar com a dermatite de con-
tato, uma irritação que aparece 
depois da exposição a uma subs-
tância ou tecido – pode ser perfu-
me, lã… O local agredido fica ver-
melho, arde, descasca e chega até 
a formar bolhas.

Há casos em que o sujeito 
precisa inclusive se afastar do 
trabalho. “Cerca de 20% dos fun-
cionários do setor industrial têm 
sensibilidade a algum componen-
te que manuseiam”, estima Miot. 
O essencial aqui é justamente 
decifrar a causa das lesões. Por 
fim, tem a dermatite seborreica, 
a famosa caspa, que na maioria 
das vezes só gera a descamação 
do couro cabeludo e das sobran-
celhas, e seus consequentes pon-
tinhos brancos nas roupas. Nos 
casos menos severos, xampus es-
peciais tendem a resolver a vida.

Acne
Oito em cada dez pessoas já 

tiveram espinhas alguma vez na 
vida, calcula o professor Miot. 
Quando o quadro avança, deixa de 
ser um incômodo estético, poden-
do resultar em dor, baque emo-
cional e entraves sociais. Quanto 
mais cedo o tratamento começa, 
menor a probabilidade de penar 
com essas consequências.

“Casos mais leves são mane-
jados com remédios de uso tópico. 
Nos mais sérios, não raro é preciso 
recorrer a medicamentos orais e 
antibióticos”, esclarece a derma-
tologista Ana Maria Quinteiro Ri-
beiro, professora da Universidade 
Federal de Goiás.

Convém derrubar um mito: 
o de que a acne está diretamen-
te relacionada à alimentação. Na 
verdade, o grande patrocinador de 
espinhas é a atividade hormonal – 
daí a maior incidência do proble-
ma em adolescentes.

Mas não pense que ele é coi-
sa exclusiva de jovenzinhos. “Na 
mulher adulta, a condição começa 
a aparecer a partir dos 25 anos e 
exige investigação dos níveis de 
hormônios e do uso de cosméti-
cos”, exemplifica Ana Maria. En-
quanto as lesões pipocam, vale 
resistir à tentação de cutucá-las 
ou estourá-las, assim como apli-
car soluções caseiras. Isso pode 
agravar a situação. Exposição so-
lar, contato com produtos oleosos 
e estresse constante também são 
acusados de instigar o círculo vi-
cioso da acne.

Micose
O inimigo aqui são os fun-

gos. E saiba que mesmo micoses 
aparentemente simples chegam a 
estorvar a rotina se não enfren-
tadas. “As de unha, por exemplo, 
provocam dor, atrapalham o uso 
de calçados e até o trabalho”, afir-
ma o microbiologista Flávio de 
Queiroz Telles Filho, da Universi-
dade Federal do Paraná. A maior 

dificuldade é que o tratamento é 
lento e exige paciência – às vezes 
as pomadas antifúngicas sozinhas 
não dão conta. “Há ainda micoses 
menos comuns e mais perigosas, 
como a esporotricose, transmitida 
por gatos e capaz de causar até da-
nos internos”, alerta Filho.

Celulite
Não estamos nos referindo 

àquele incômodo estético com 
aspecto de casca de laranja que 
costuma aparecer nas coxas e nas 
nádegas, mas de uma infecção 
cutânea aguda, por trás de verme-
lhidão, inchaço, dor e febre. Sim, 
falamos do ataque de uma bacté-
ria, que precisa ser combatida com 
antibióticos. Uma condição da 
mesma laia e até mais incidente no 
Brasil é a erisipela. Essa infecção 
atinge camadas mais superficiais, 
mas pode evoluir terrivelmente se 
não for suprimida. Idosos, diabé-
ticos, obesos e outros indivíduos 
com a circulação comprometida 
estão mais suscetíveis a ela.

Doenças virais
Os vírus que azucrinam a pele 

podem ser passageiros, como os da 
catapora e do molusco contagioso, 
ou recorrentes, como o da herpes 
e alguns tipos de HPV causadores 
de verrugas. Mas qualquer estrago 
que cometam significa que o siste-
ma imune não foi capaz de defen-
der a derme. E olha que às vezes o 
problema é penoso. “Em idosos, o 
vírus da catapora pode se reativar 
e gerar o herpes-zóster“, dá um 
exemplo Miot. Trata-se de uma 
agressão à pele e a nervos perifé-
ricos que gera dores lancinantes. 
Ainda bem que, tanto nesse caso, 
como no do HPV e no do sarampo, 
vacinas existem para prevenir as 
complicações.

Psoríase
Alvo de campanhas de cons-

cientização nos últimos anos – jus-
tamente pelas suas repercussões 
físicas e emocionais -, essa infla-
mação crônica em alguns pontos 
da pele é acionada pelas próprias 
células de defesa do organismo. 
Na maioria das vezes, as placas 
vermelhas que descascam e cau-
sam coceira e dor aparecem em 
cotovelos, joelhos, costas… Mas há 
casos em que o tormento afeta as 
unhas e até os genitais.

Embora dê as caras em qual-
quer faixa etária, o pico de inci-
dência ocorre aos 40 anos. Isso 
porque, além da influência genéti-
ca, outros fatores conspiram para 
o despertar do distúrbio. “Estres-
se, infecções, alterações meta-
bólicas como as promovidas pelo 
diabete e traumas na pele podem 
ser gatilhos em pessoas com ten-
dência à doença”, explica Ana Ma-
ria. “Cerca de 70% dos portadores 
apresentam a forma mais leve, ca-
paz de ser controlada com cremes 
e hidratantes, mas 30% dos casos 
são mais graves e demandam me-
dicações orais e injeções”, diferen-

cia a professora.
Existem situações em que a 

psoríase passa a atacar inclusive 
as articulações das mãos, levando 
a dor e rigidez. Para os graus mais 
brandos, a sugestão é abusar da 
hidratação e evitar banhos quen-

tes e demorados, que contribuem 
para o ressecamento da pele. Em-
bora psoríase não tenha cura, com 
a nova geração de medicamentos 
até os quadros mais tensos estão 
conseguindo ser bem administra-
dos.

A Justiça Federal no Distrito 
Federal anulou em caráter liminar 
(provisório) a patente do remédio 
Sofosbuvir, usado no tratamento 
contra a hepatite C e produzido 
pela empresa farmacêutica Gilead 
Pharmasset.

O juiz Rolando Valcir Spanho-
lo, da 21ª Vara Federal, tomou a 
decisão no último dia 23 após ana-
lisar ação popular impetrada pela 
presidenciável Marina Silva (Rede) 
e seu vice, Eduardo Jorge (PV).

Na mesma ação, os autores pe-
diam que fosse concedida, a título 
de interesse público, uma licença 
para que o governo ou outras em-
presas pudessem explorar a paten-
te. Mas o juiz adiou a decisão sobre 
esse ponto.

Na prática, a decisão libera o 
mercado para produzir o medica-
mento, mas a decisão não trata da 
habilitação dessas empresas para a 
produção.

A decisão não impede a Gilead 
de continuar produzindo o medica-
mento, só retira dela a exclusivida-
de de produção.

Após a decisão do juiz, a em-
presa divulgou nota na qual afir-
ma que concessão de patente “não 
tem relação com prática abusiva de 
preços ou monopólio do mercado” 
e que os pedidos de patente “aten-
dem a todos os requisitos técnicos e 
legais necessários à sua concessão”. 

O juiz destaca que o Instituto 
Nacional da Propriedade Indus-
trial (Inpi), ao conceder a patente 
do remédio, não levou em conta o 
interesse social e o desenvolvimen-
to tecnológico e econômico do país.

“Em outras palavras, cabe ao 
Inpi também avaliar se a concessão 
das patentes atende ou não ao in-
teresse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do país”, 
afirma o magistrado.

Segundo ele, “não basta fazer 

Justiça do Distrito Federal anula 
patente de remédio contra hepatite C
Juiz entendeu que concessão da patente não considerou interesse 
social, tecnológico e econômico do país. Ele ainda não analisou 
pedido para que outras empresas possam produzir medicamento

o exame burocrático dos requisitos 
da novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial”.

“Desta forma, é óbvio que, por 
força da sua supremacia hierárqui-
ca, os critérios constitucionais do 
interesse social, desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País 
não podem ser relegados a um 
plano secundário e de pouca valia, 
como parece ter ocorrido no caso 
do deferimento da patente do So-
fosbuvir”, diz Spanholo.

Na decisão, o juiz cita o alto 
gasto do Sistema Único de Saúde 
(SUS) com o medicamento paten-
teado: quase R$ 1 bilhão por ano.

“Um país que está suportando 
os efeitos negativos de um déficit 
orçamentário anual de R$ 150 bi-
lhões não pode ser dar ao luxo de 
continuar gastando quase R$ 1 
bilhão apenas na aquisição de um 
único medicamento”, afirmou.

Rolando Spanholo ainda des-
taca o interesse social vinculado ao 
remédio, já que 1 milhão de pacien-
tes dependem do SUS para tratar a 
hepatite C.

“Como dito, no mínimo, com-
petia ao Inpi apresentar argumen-
tos técnicos comprovando que a 
patente examinada não violaria 
mesmo o interesse social, tecnoló-
gico e econômico do País na sensí-
vel área da saúde pública”, escre-
veu.

O magistrado afirma também 
que a concessão da patente con-
traria manifestação do Conselho 
Nacional de Saúde e poderia in-
viabilizar o cumprimento da meta 
assumida pelo Brasil de erradicar a 
doença até 2030.

O juiz determinou a anulação 
do ato que concedeu a patente e 
pediu que o Inpi esclareça por que 
eximiu de enfrentar o interesse 
social, econômico e tecnológico ao 
conceder a patente. 
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Alimentos alérgicos
O excesso de açúcar e de sal 

na alimentação já foi apontado 
com um dos maiores fatores para 
o surgimento de espinhas, mas 
talvez não sejam os únicos: no caso 
da alimentação, os piores proble-
mas para a pele aparecem depois 
do consumo de substâncias que 
causa alergias. Uma dica é pro-
curar especialista no assunto para 
saber quais são os agentes aler-
gênicos que mais te afetam, além 
de fazer um controle de tudo que 

As principais causas do surgimento da acne
você come para detectar em casa 
quando o problema da acne se in-
tensifica.

Falta de higiene
Se você não toma banho com 

frequência ou se esquece de usar 
hidratantes, a sua pele pode se da-
nificar e intensificar o surgimento 
de cravos e espinhas. Lavar e secar 
o rosto corretamente são funda-
mentais para uma pele saudável! 
Lembre-se de que aparelhos te-
lefônicos ou fones de ouvido tam-

bém contribuem para a entrada 
de micróbios em seus poros, por 
isso aproveite a sugestão de dei-
xá-los bem limpinhos.

Estresse
Esse motivo é batata: o estres-

se altera seu equilíbrio hormonal 
e pode se refletir na sua saúde de 
diversas maneiras, inclusive com 
problemas de pele. Se o seu ritmo 
está alucinante e você tem engo-
lido muito sapo, talvez seja hora 
de você procurar uma ajuda para 
diminuir a tensão. Seu corpo vai 
agradecer!

Genética
Seus pais também tinham (ou 

têm) muitas espinhas? Caso afir-
mativo, o problema pode ser ge-
nético! Nesses casos, o tratamento 
à base de remédios é fundamental, 
mas sendo indicado apenas por 
especialistas em dermatologia. 
Lembre-se de que a solução nes-
ses casos não é imediata e que o 
sumiço das acnes pode necessitar 
de um cuidado muito maior!

Maquiagem
Produtos de má qualidade po-

dem afetar a sua pele muito mais 
do que embelezá-la. Ao tampar os 
poros, a maquiagem pode gerar 
reações que levam ao surgimento 
de espinhas. Por isso, lembre-se 
sempre de usar um demaquilante 
de qualidade – mesma dica para 
os produtos de beleza que você 
consome.O estresse está entre as principais causas do surgimento de acne 

A Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU) promove no mês 
de setembro a Campanha #Vem-
ProUro com foco em orientações 
para adolescentes.

O objetivo principal é a orien-
tação de pais a levar jovens de 15 
a 19 anos a médicos especialistas. 
Meninas normalmente vão desde 
a adolescência ao ginecologista 
e criam o hábito de ir ao médico, 
já meninos da mesma faixa etária, 
raramente tem o hábito de buscar 
orientações médicas. O coordena-
dor da campanha, Daniel Suslik 
Zylbersztejn, membro do Depar-
tamento de Sexualidade e Repro-
dução da SBU, destaca que a ne-
cessidade é orientar os meninos, 
pois problemas que acometem os 
adolescentes podem causar trans-
tornos no futuro, como infertili-
dade, por exemplo.

“É preciso que os adolescentes 
vejam o urologista como o médico 
que vai segui-los durante muitos 
anos à frente e não só como o mé-
dico do homem dos 45 anos a 50 
anos de idade”, disse, ressaltando 
que os homens procuram o profis-

Campanha estimula jovens a 
consultar com urologistas

sional na fase adulta para o exame 
de toque retal que evita o câncer 
de próstata. “[O homem] Fica sem 
ninguém; vai a um urologista por 
algum problema geniturinário es-
pecífico, mas não tem o seu médico 
de referência”, destacou Zylbers-
ztejn.

A ida ao urologista desde a 
adolescência ajuda a sanar dúvidas 
sobre sexualidade, e evitar doen-
ças, como a varicocele, que é uma 
dilatação dos vasos do testículo e 
que pode levar a uma redução da 
produção de espermatozoides e, 
no futuro, até causar infertilidade. 
Caso o problema seja identificado 
já adolescência, pode ser tratado 
com sucesso.

A campanha tem duas fases. 
A primeira para mostrar a im-
portância de o homem ir ao mé-
dico em todas as idades, inclusive 
na adolescência. A segunda etapa 
prevê que a formação dos urolo-
gistas deem mais espaço na saú-
de do adolescente. É importante 
a participação dos pais durante a 
consulta e a indicação de médicos 
especialistas a cada caso.

Ingerir suplementos de vita-
minas do complexo B pode prote-
ger os rins de pacientes com dia-
betes tipo 1: essa é a conclusão de 
estudo apresentado hoje durante 
encontro anual da Sociedade Eu-
ropeia de Endocrinologia Pediá-
trica, na Grécia. Os testes foram 
realizados com 80 adolescentes, 

Suplementos de vitamina B podem proteger os rins de 
jovens com diabetes tipo 1, aponta estudo
A pesquisa, realizada no Cairo com 80 adolescentes de 12 a 18 anos, aponta indícios de que a vitamina pode ter papel em melhorar o controle glicêmico e a função renal, 
mas ainda precisa ser repetida com mais pessoas

com 12 a 18 anos de idade, por 
pesquisadores da Universidade 
Ain Shams, no Cairo.

Os participantes foram divi-
didos em dois grupos. O primeiro 
ingeriu um tablete contendo as 
vitaminas B1, B6 e B12 uma vez 
ao dia. Após 12 semanas, apresen-
tou melhoras no nível de glicose 

no sangue e na função renal. Uma 
parte dos 80 adolescentes serviu 
de controle e não recebeu as vita-
minas.

Todos tinham a doença há 
pelo menos cinco anos e já rece-
biam tratamento tradicional para 
problemas nos rins (nefropatia) 
causados pelo diabetes.

“Detectamos níveis mais bai-
xos de marcadores que indicam 
função renal ruim, sugerindo 
que as vitaminas do complexo B 
tiveram um efeito protetor e po-
deriam retardar a progressão da 
nefropatia”, explica a professora 
Nancy Elbarbary, líder do estudo.

O estudo mostrou uma dimi-
nuição nos níveis de homocisteína, 
uma substância que, de acordo 
com a pesquisadora, induz lesões 
renais e está associada a um au-
mento na quantidade de albumina 
(uma proteína) eliminada no xixi. 
Também houve queda no nível de 
glicose no sangue quando os pa-
cientes estavam em jejum, além de 
quantidade menor de colesterol e 
triglicérides.

Segundo o endocrinologis-
ta Rodrigo Moreira, membro da 
diretoria da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia, 
a perda de albumina na urina — 

chamada de albuminúria — é algo 
que se tenta combater no trata-
mento do diabetes, pois indica 
problemas renais.

Quando o paciente tem diabe-
tes tipo 1, o pâncreas não conse-
gue produzir insulina, provocando 
altos níveis de glicose no sangue. 
“Uma das complicações dessa alta 
glicose é que ela entra nas células 
renais e destrói, progressivamen-
te, essas células”, explica Moreira.

Amostra pequena
A professora Elbarbary avalia 

que o estudo dá suporte ao papel 
das vitaminas do complexo B em 
proteger os rins de pacientes dia-
béticos de nefropatia e, potencial-
mente, reverter a progressão da 
doença.

Mesmo assim, ela destaca que 
o estudo é relativamente pequeno 
e precisa ser repetido com grupos 
maiores, inclusive com a possibili-
dade de testes em adultos.

Moreira recomenda cuidado. 

“Os estudos que são importantes e 
avaliam o potencial de proteger o 
rim são feitos com pelo menos cin-
co mil pacientes e levam em torno 
de quatro a cinco anos”, alerta. “É 
assim que a gente consegue ver 
se o medicamento tem o efeito de 
proteger o rim. Um estudo de 12 
semanas é muito mais para gerar 
uma hipótese, não permite uma 
conclusão”, afirma.

Ele lembra, ainda, que o ex-
cesso de vitaminas do complexo 
B pode trazer prejuízos à saúde, 
como alterações nos nervos. Além 
disso, o endocrinologista pontua 
que a relação entre ter diabetes e 
problemas nos rins não é obriga-
tória.

“Um paciente com diabetes 
tipo 1 que consegue controlar a 
glicose vai viver a vida inteira sem 
ter problemas nos rins, nem nos 
olhos, nem nos nervos. O controle 
glicêmico é a medida mais impor-
tante para se evitar a doença re-
nal”, explica.

Os testes foram realizados com 80 adolescentes, com 12 a 18 anos de idade, por pesqui-
sadores da Universidade Ain Shams, no Cairo
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Especialistas participantes 
do 5º Simpósio Internacional de 
Assistência ao Parto ressaltaram 
a importância de os profissionais 
brasileiros da área acompanharem 
os processos fisiológicos normais, 
sem deixar de reconhecer sinais 
para ajudar mãe e bebê durante o 
processo do parto e nascimento.

O Brasil lidera partos cesárias 
do mundo, com 55% dos nascimen-
tos via cesariana no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e 84% na saúde 
privada, enquanto a recomendação 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estabelece apenas 15% dos 
nascimentos por via cirúrgica.

A quinta edição do simpósio, 
que acontece na capital paulista, 
reúne palestrantes com práticas 
cientificamente comprovadas para 
o protagonismo da mulher duran-
te a gestação, parto e puerpério.

E em um dos temas em deba-
te, Paciência Ativa, foi defendida 
a necessidade de os profissionais 
serem capazes de escutar e espe-
rar para acompanhar os processos 
fisiológicos normais. O spinning 
babies(girar bebês) é o nome de 
uma técnica criada pela parteira 
americana Gail Tully, que propõe 
sequências de movimentos para 
que durante o trabalho de parto a 
mulher consiga encontrar posições 
que ajudem o bebê a se encaixar 
corretamente na pelve, facilitando 
o parto e reduzindo a dor.

“A ideia do parto humanizado 
é a de que dentro de uma determi-
nada instituição todas as mulheres 
sejam tratadas com respeito, to-

A Universidade de Stanford, 
na Califórnia, mantém há dez anos 
um centro dedicado à longevida-
de. Em 2010, a instituição reuniu 
um grupo de pesquisadores para 
discutir os riscos do sedentaris-
mo. Já naquela época, o consenso 
não foi difícil: independentemen-
te da falta de exercício, o fato de 
permanecer horas sentado repre-
sentava um risco concreto à saúde. 
Em maio deste ano, o Baker Insti-
tute, uma entidade australiana, e a 
University of Minnesota reuniram 
parte daquele mesmo grupo de 
cientistas para um encontro com o 
objetivo de revisar as informações 
disponíveis. Há duas semanas, 
Stanford divulgou os principais 
pontos discutidos, reconhecendo 
que o comportamento sedentário 
é um desafio contemporâneo.

Do ponto de vista fisiológico, 
se avançou muito no que diz res-
peito ao mapeamento dos efeitos 
nocivos de se ficar sentado. Na 
verdade, há uma espécie de re-
ação em cadeia provocada pelo 
sedentarismo que conduz ao ris-
co aumentado para doenças crô-
nicas, como diabetes, demências, 
acidentes vasculares encefálicos 
(popularmente conhecidos como 
AVCs), além de doença arterial 
periférica e renal. A relação com o 
diabetes está baseada na habilida-
de do corpo de regular a insulina 
durante longos períodos de inati-
vidade. A função metabólica cai 
quando há uma redução do núme-
ro e da intensidade de contrações 
musculares – o esforço que temos 
que fazer para nos manter eretos 
ou em movimento. Isso acarreta 
a diminuição de açúcar e gordu-
ras que o sangue deveria levar aos 
músculos. Para compensar essa 
queda, o organismo se encarrega 
de produzir mais glicose e ácidos 

O Brasil registrou um aumen-
to de 7% nas doações de órgãos no 
primeiro semestre de 2018, in-
formou o Ministério da Saúde. O 
número de doações subiu de 1.653 
para 1.765 em comparação com o 
mesmo período do ano passado.

Por conta destes número o 
ministério projetou um recorde no 
número de transplantes realizados 
no Brasil. A expectativa é sejam 
feitos 26.400 transplantes no país 
em 2018.

Desse total, 8.690 serão do 
que o ministério classifica como 
órgãos sólidos (coração, fígado, 
pâncreas, pulmão, rim e pâncreas 

Ficar sentado provoca reação em 
cadeia que eleva risco de doenças
Idosos têm que se exercitar para combater efeitos nocivos do se-
dentarismo

graxos para restabelecer o equilí-
brio. Entretanto, isso só ocorreria 
se os músculos se movimentassem. 
Como eles estão parados e a fun-
ção metabólica se mantém abaixo 
do que deveria, o resultado é um 
excesso de açúcar no sangue. É 
quando um “segundo sistema” é 
acionado: o pâncreas produz insu-
lina para controlar a concentração 
de glicose. O acúmulo de situações 
como esta pode gerar um distúr-
bio metabólico que aumenta o ris-
co de diabetes.

Sobre as consequências no-
civas para o sistema circulatório: 
o sedentarismo leva à redução de 
movimentos que, por sua vez, de-
manda menos oxigênio para os 
músculos. Como a pressão san-
guínea também diminui quan-
do se está sentado, o resultado é 
uma menor velocidade do fluxo 
de sangue para os menores vasos. 
Ali estão pequenas células que de-
sempenham um papel-chave, co-
nhecido como função endotelial: 
regulam tônus vascular, coagu-
lação, manutenção da circulação 
sanguínea e respostas inflamató-
rias. Seu comprometimento está 
associado à aterosclerose. Como 
o nível de atividade física cai com 
a idade, o quadro não é nada pro-
missor para os mais velhos. Nesta 
terça, o jornal “The Guardian” 
publicou reportagem mostrando 
que dez minutos diários de exer-
cício têm efeito benéfico sobre a 
memória. Estique para 30 minu-
tos – não esqueça de incluir uma 
caminhada – e fuja do sofá. Para 
quem acha que é um caso perdido, 
basta programar o relógio ou o ce-
lular para soar um alarme a cada 
meia hora: caso esteja sentado (a), 
passe os cinco minutos seguintes 
em pé ou se movimentando. É um 
bom começo.

Sobre as consequências nocivas para o sistema circulatório: o sedentarismo leva à redu-
ção de movimentos que, por sua vez, demanda menos oxigênio para os músculos

Brasil tem aumento no número de doação de 
órgãos e projeta recorde de transplantes
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, país teve crescimento de 7% no número de do-
ações no primeiro semestre de 2018

rim). Se a meta for atingida, será 
um recorde em comparação aos 
últimos oito anos.

O ministério espera alcan-
çar recorde nos transplantes de 
fígado (2.222), pulmão (130) e 
coração (382) até o final de 2018. 
Os transplantes de medula ós-
sea também podem alcançar seu 
maior número na série histórica 
(2.684).

A mesma projeção aponta 
uma diminuição dos transplantes 
de córnea. Mas segundo o minis-
tério é um reflexo da redução da 
lista de espera em alguns estados. 
Amazonas, Ceará, Goiás, Pernam-

buco e Paraná são considerados na 
situação de lista zerada.

Fila de espera
Atualmente, o Brasil tem 

41.266 pacientes aguardando por 
um transplante. Segundo os dados 
do ministério, o número é menor 
que em 2017, quando havia 44 mil 
pacientes na espera.

A coordenadora de Trans-
plantes, Daniela Salomão, falou 
em nota sobre os números di-
vulgados: “Com o esforço cole-
tivo será possível atender cada 
vez mais brasileiros e fazer mais 
transplantes”.

Especialistas discutem em simpósio 
técnicas do parto humanizado

das tenham direito à privacidade, 
que não sejam vítimas de nenhum 
tipo de abuso, que não sejam usa-
das como cobaias para estudos ou 
aprendizagem de alunos em hos-
pital escola, com uso de forceps 
para treinar. O parto humanizado 
idealmente implica em uma mu-
lher bem informada com direito a 
escolha, analgesia do jeito que ela 
desejar”, disse a obstetriz e ideali-
zadora do Siaparto, Ana Cristina 
Duarte.

Segundo a médica, embora 
haja a ideia generalizada de que 
parto humanizado é um parto al-
ternativo, isso não é verdade. Ela 
explicou que essa modalidade de 
parto é baseada em evidências e 
traz as melhores práticas e o me-
lhor uso da tecnologia, às vezes 
envolvendo analgesia de parto, uso 
de medicamentos, intervenções, 
mas sempre de forma racional e 
não para todas as mulheres que es-
colhem o parto humanizado.

Ana Cristina ressaltou que a 
ideia de que é necessário ter o par-

to no hospital é cultural e atinge o 
mundo todo, “mas quando estuda-
mos os países em que o parto em 
casa faz parte do sistema de saúde, 
os números são muito positivos”.

“Na prática, a ideia de que o 
parto em casa não é seguro, não 
é real. O que traz segurança é ter 
um sistema obstétrico integra-
do, com um ótimo pré-natal, uma 
ótima assistência onde quer que 
ela esteja e a possibilidade de um 
atendimento emergencial cirúrgi-
co de rápido acesso”.

A obstetriz destacou que a 
recomendação para que a mulher 
opte para o parto humanizado é o 
entendimento de que essa mulher 
tenha uma gravidez que não seja 
de risco e que ela não precisará de 
nada no parto, a não ser vigilân-
cia de seus sinais vitais. Segundo 
Ana Cristina, deve-se levar em 
conta que eventualmente algumas 
mulheres podem precisar de ajuda 
emergencial, por isso o conceito é 
usar esse tipo de intervenção ra-
cionalmente.

O Brasil lidera partos cesárias do mundo, com 55% dos nascimentos via cesariana no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 84% na saúde privada, enquanto a recomendação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece apenas 15% dos nascimentos por via 
cirúrgica
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Bento Gonçalves segue sendo 
um celeiro de atletas. O atleta ben-
to-gonçalvense Matias Provensi, 
que foi revelado pelas categorias 
de base do Bento Vôlei, conquis-
tou o Campeonato Sul-Americano 
de Voleibol Masculino Sub-19 de 
2018. O campeonato aconteceu 
entre os dias 24 e 28 de setembro, 
em Sopó, na Colômbia. Integran-
do a Seleção Brasileira, o ponteiro 
conquistou o título após a equipe 
derrotar na final a Argentina por 
3 sets a 0, decretando o 17º título 
brasileiro na competição. 

Provensi, o qual foi campeão 
do Campeonato Gaúcho Infan-
to-Juvenil com o Bento Vôlei em 
2016, atua no Sada Cruzeiro, 
onde obteve destaque, resultando 
em sua convocação. Vestindo as 
cores verdes e amarelas na com-
petição continental, Matias parti-
cipou ativamente da conquista do 
título da Seleção Brasileira, sendo 
uma das peças fundamentais da 
equipe treinada por Fabiano Ri-
beiro.

Na primeira fase, o Brasil 

A equipe feminina do Brasil 
de Farroupilha conquistou um im-
portante ponto fora de casa pelo 
Campeonato Gaúcho de 2018. O 
Rubro-Verde arrancou um empa-
te em 3 a 3 com o Esporte Clube 
Ijuí, em jogo atrasado da 4ª ro-
dada, realizado neste domingo, 
dia 30, em Ijuí. Com o resultado, 
a equipe se manteve na zona de 
classificação, ocupando a 4ª posi-
ção com quatro pontos somados. 

A equipe do Ijuí abriu o placar 
logo no início de jogo. A reação da 
equipe farroupilhense foi rápida, 
chegando ao empate com belo gol 

A 2ª rodada do Colonial de 
Futebol 2018 foi realizada na 
tarde deste domingo, dia 30, 
com jogos na Eulália e no 15 da 
Graciema. Até então, a Paulina 
é a única equipe com 100% de 
aproveitamento, assumindo a li-
derança isolada da competição, e 
apenas o São Valentim ainda não 
pontou na competição.

Abrindo a tarde de jogos 
na Eulália, São Pedro e Tuiu-
ty entraram em campo. Ambas 
as equipes buscavam a primeira 
vitória na competição. Logo no 
início da partida, o Tuiuty saiu 
na frente com Ismael, mas o São 
Pedro virou com Henrique e Ro-
mário, porém, ainda na primei-
ra etapa, Ismael empatou para o 
Tuiuty.

Jovem bento-gonçalvense conquista 
Sul-Americano de Voleibol
Matias Provensi, revelado pelo Bento Vôlei, jogu o Sul-Americano masculino Sub-19

terminou com 100% de aprovei-
tamento. Na semifinal, a equipe 
passou pela Bolívia por 3 sets a 
0, chegando à final contra a rival 
Argentina. Na decisão, com supe-
rioridade, o Brasil conquistou a 

vitória por 3 sets a 0, com parciais 
de 25 a 13, 25 a 23 e 25 a 16, e 
faturou mais um título da cate-
goria, desta vez de forma invicta 
e sem sofrer nenhum set em todo 
o campeonato.

O atleta bento-gonçalvense Matias Provensi, que foi revelado pelas categorias de base 
do Bento Vôlei, conquistou o Campeonato Sul-Americano de Voleibol Masculino Sub-19 
de 2018

Equipe feminina do Brasil-Far empatou fora de casa contra o Ijuí
Em jogo eletrizante, equipe Rubro-Verde conquistou ponto importante fora de casa

de Paty, 1 a 1. Ainda na primeira 
etapa, a equipe da casa passou à 
frente do placar novamente, ter-
minando o primeiro tempo com 
placar de 2 a 1.

Na etapa final, o Ijuí ampliou 
a vantagem com gol de pênalti. 
Com alterações promovidas pelo 
treinador Fernando Varani, o 
Brasil passou a controlar as ações 
da partida.Em cobrança de es-
canteio, após bate-rebate na área, 
Bianca empurrou para o fundo 
das redes, diminuindo o marca-
dor. Após intensa pressão, o Bra-
sil chegou ao gol de empate com 

Paty, decretando o empate pelo 
placar de 3 a 3. 

O Brasil-FAR ocupa a 4ª 
colocação da competição com 
quatro pontos acima do lanterna 
Palestra, o qual, até então, está se 
despedindo da competição. O Ru-
bro-Verde agora aguarda a con-
firmação da partida em Farrou-
pilha, novamente diante do Ijuí, 
que será remarcada pela Federa-
ção Gaúcha de Futebol (FGF). O 
confronto deverá ocorrer no pró-
ximo sábado, dia 6, no Estádio das 
Castanheiras, em horário ainda a 
definir. 

O Rubro-Verde agora aguarda a confirmação da partida em Farroupilha, novamente diante do Ijuí

Colonial de futsal agita o final de 
semana esportivo de Bento

No segundo tempo, Ismael 
fez o terceiro do Tuiuty e seu ter-
ceiro gol no jogo, mas novamente 
Romário empatou a partida. No 
final da partida, Maninho fez o 
quarto do Tuiuty, decretando a 
vitória pelo apertado placar de 4 
a 3 para o Tuiuty.

Depois os donos da casa, a 
Eulália, receberam a Paulina. 
Ambas as equipes haviam venci-
do na estreia e buscavam manter 
a invencibilidade. Com um jogo 
equilibrado, a Paulina abriu o 
placar com Fronza ,de pênalti. 
No segundo tempo, com golaço 
Zaccaron, a equipe ampliou para 
a Paulina. No final da partida, 
Marquinhos descontou, também 
de pênalti, para a Eulália, termi-
nando o jogo com placar de 2 a 1.

A 2ª rodada do Colonial de Futebol 2018 foi realizada na tarde deste domingo, dia 30, 
com jogos na Eulália e no 15 da Graciema

Abrindo a tarde de jogos na Eulália, São Pedro e Tuiuty entraram em campo. Ambas as 
equipes buscavam a primeira vitória na competição

Até então, a Paulina é a única equipe com 100% de aproveitamento, assumindo a lide-
rança isolada da competição, e apenas o São Valentim ainda não pontou na competição
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O último domingo foi de des-
pedida para o Bento Snakes. A jo-
vem equipe de futebol americano 
de Bento Gonçalves perdeu em 
casa para o Curitiba Brown Spi-
ders pelo placar de 25 a 12. O jogo 
foi disputado no Estádio da Mon-
tanha, encerrando a participação 
dos bento-gonçalvenses na Liga 
Nacional.

A equipe comandada por Tia-
go Dallegrave entrou em campo 
com desfalques importantes como 
o Quarterback (QB) “Nego Darth” 
e o Wide Receiver Coturno. Para a 
vaga de QB, o Snakes apostou no 
jovem Leonardo Giordani, o qual 
já havia atuado no confronto pas-
sado contra o Foz do Iguaçu Black 
Sharks, revezando a função com o 
QB titular. 

O primeiro quatro de jogo 
foi marcado pelo equilíbrio entre 
as equipes dentro de campo. Com 
boas atuações das linhas defensi-
vas de ambos os lados, não houve 
alteração no placar. No segundo 
quarto, logo nos minutos iniciais, 
o Brown Spiders abriu o placar 
com Touchdown de Hulyan. Pou-
co depois, seguindo no ataque, os 
visitantes ampliaram a vantagem 
com Touchdown de Anhutti. O 
Snakes se recuperou na partida 
e conseguiu anotar o seu primei-
ro Touchdown com Gustavo MB, 
após passe de 20 jardas do QB Le-
onardo. Ainda na etapa inicial, o 
Kicker Fracaro anotou um Field 
Goal a favor dos paranaenses. 

Na volta do intervalo, a equi-
pe de Curitiba continuou efetiva 

O Farrapos mostrou nova-
mente porque é considerada uma 
das melhores equipes de rugby do 
país. A equipe bento-gonçalvense 
vence o Charrua pelo placar elás-
tico de 62 a 17 no último sábado, 
dia 29, em jogo disputado no Es-
tádio da Montanha. Com a vitória 
o Farrapos garantiu a classifica-
ção para a semifinal do Super 16. 
A partida foi válida pela volta das 
quartas de final.

Na semifinal o Farrapos vai 
reeditar o confronto da final do 
ano passado contra o Jacareí-SP. 

Com mais uma grande atua-
ção da equipe Alviverde, o Farra-
pos não deu chances para o rival 
porto-alegrense. Logo aos pri-
meiros minutos da etapa inicial, 
Angelo abriu o placar da partida. 
Em seguida, Facundo Flores fina-
lizou com precisão em cobrança 
de penal. O Charrua conseguiu 
diminuir a vantagem com penal 
de Leonardo Rosa, mas o Farra-
pos voltou a ampliar o placar com 
dois penais convertidos por Fa-
cundo e um try de Mateus Gobat-
to, terminando o primeiro tempo 
com placar de 19 a 3.   

Na etapa derradeira, o domí-
nio da partida pelo Farrapos se 
tornou ainda mais evidente. Com 
forte intensidade ofensiva, os do-
nos da casa não deram trégua à 

As equipes representantes da 
Serra Gaúcha na Copa Wianey 
Carlet tropeçaram na 10ª rodada 
da primeira fase da competição 
estadual. Em jogos realizados na 
tarde de sábado, dia 29, a Asso-
ciação Nova Prata de Esportes, 
jogando em casa, no Estádio Má-
rio Cini, ficou no empate em 1 a 
1 com o Inter de Santa Maria, já 
o Juventude, atuando no CT Hélio 
Dourado, perdeu de virada para o 
Grêmio pelo placar de 2 a 1. 

Em Nova Prata, os donos da 
casa travaram um embate bastan-
te equilibrado dentro de campo, 
em confronto direto na briga pela 
classificação. Logo no primeiro 
minuto, Cabeça abriu o placar 
para o Inter-SM, 1 a 0. Aos 27 
minutos da primeira etapa, Eric 
empatou para os donos da casa, 
terminando o jogo com placar de 
1 a 1. 

Com o resultado, o Tricolor 
Pratense permaneceu na última 
colocação do grupo com cinco 
pontos somados.

No CT Hélio Dourado, o Ju-
ventude B enfrentou a equipe do 
Grêmio B, e a equipe porto-ale-

O Municipal de Futebol Ama-
dor de Bento Gonçalves realizou, 
no sábado, dia 29, a segunda ro-
dada da competição, com mais 
seis jogos sendo disputados em 
três campos. Os resultados mais 
uma vez evidenciaram o equilíbrio 
entre as equipes dentro de campo 
e na briga pela classificação.

No campo do Floresta, no 
primeiro jogo da tarde, o time 
do Oliveira e Santana conseguiu 
sua segunda vitória após ven-
cer o Eucaliptos por 1 a 0; O gol 
saiu no segundo tempo, e apesar 
das chances criadas por ambas as 
equipes, o placar mínimo se man-
teve até o apito final. 

Logo depois entraram em 
campo Cruzeiro e Descubra, duas 

Farrapos derrota o Charrua e 
avança para a semifinal do Super 16
A equipe bento-gonçalvense venceu a partida por 62 a 17 e confir-
ma uma das melhores campanhas da competição   

equipe do Charrua, se mantendo 
no ataque durante os 40 minutos 
finais de jogo. O Farrapos aumen-
tou a vantagem com dois tries de 
Civardi, um deles contando com 
bela assistência em chute de Mu-
rillo, e Duda. O Charrua diminuiu 
com try de Bruno Pedroso, porém 
o Alviverde voltou a marcar com 
tries de Angelo, Civardi, Facundo 
e Felipe Lovato. Nos últimos mi-
nutos de jogo, Gabriel Bolzan fez 
o segundo try para os visitantes, 
terminando a partida com vitória 
do Farrapos por 62 a 17. 

Na semifinal, Farrapos e Ja-
careí-SP se reencontrarão den-
tro de campo após realizarem a 
final do Super 8 de 2017, na qual 
a equipe paulista levou a melhor. 
Classificaram-se também para a 
semifinal a equipe do Curitiba e 
a Politécnica-SP. Com a melhor 
campanha da competição e com 
100% de aproveitamento, o Far-
rapos terá a vantagem de decidir 
o confronto da semifinal (jogo 
único) em seus domínios, no pró-
ximo sábado, dia 6, no Estádio da 
Montanha. 

Semifinais 
Super 16 (06/10)
Farrapos x Jacareí-SP
Curitiba-PR x Poli-SP

Com a vitória o Farrapos garantiu a classificação para a semifinal do Super 16. A partida 
foi válida pela volta das quartas de final

Bento Snakes perde em casa no 
último jogo da Liga Nacional
Bento-gonçalvenses foram derrotados pelo Curitiba Brown Spiders pelo placar de 25 a 12

no ataque, ampliando a vanta-
gem com Touchdown de Candio-
to. Correndo atrás do prejuízo 
no placar, o Snakes melhorou sua 
atuação defensiva e teve mais faci-
lidade para conquistar território e 
avançar ao ataque. Com boa liga-
ção do QB Leonardo para o Wide 
Receiver Eduardo Salini, o Bento 
Snakes conseguiu diminuir com 
seu segundo Touchdown anotado 
no jogo. Entretanto, na tentati-
va da conversão de dois pontos, o 
Brown Spiders conseguiu inter-
ceptar o passe do Quarterback do 
Snakes e ampliou a vantagem com 
Extra Point de Flávio, decretando 
a vitória por 25 a 12.

O Snakes segue com a prepa-
ração no restante do ano visando 
a próxima temporada e um possí-
vel confronto para definir uma das 
vagas à elite do futebol americano 

gaúcho de 2019. Os bento-gon-
çalvenses aguardam a definição 
da Copa RS, da qual poderá sair 
o adversário do Snakes na repes-
cagem. Caso o Cruzeiro Lions 
conquistar o título, o Snakes tem 
vaga garantida à 1ª divisão, caso 
contrário terá que disputar a re-
pescagem contra o vice-campeão 
valendo vaga à elite. 

Liga Nacional de Futebol 
Americano 2018

Bento Gonçalves Snakes 12 x 
25 Curitiba Brown Spiders

Classificação Final - Grupo 
5 - Conferência Sul (vitórias-der-
rotas)

1º Santa Cruz Chacais 4-0
2º Ijuí Drones 2-2
3º Bento Snakes 1-3
4º Foz do Iguaçu Black 

Sharks 0-4

O jogo foi disputado no Estádio da Montanha, encerrando a participação dos bento-gon-
çalvenses na Liga Nacional 

Final de semana com jogos do Municipal BG
Seis jogos foram disputados na tarde de sábado

equipes com jogadores tarimba-
dos em campo. O Cruzeiro, que já 
foi campeão por várias vezes, saiu 
na frente e manteve a vantagem 
na segunda etapa. Nos minutos 
finais do jogo o Descubra dimi-
nuiu, mas não foi o suficiente para 
impedir a vitória do Cruzeiro, 2 a 
1. O Cruzeiro, com a segunda vi-
tória, é líder isolado do grupo B 
da competição.

Fronteira e Oliveira e Santa-
na lideram o Grupo A com 100% 
de aproveitamento, já no Gru-
po B o Cruzeiro lidera de forma 
isolada, também com 100% de 
aproveitamento na competição. 
A terceira rodada está marcada 
para o próximo sábado, dia 6 de 
outubro.

Nova Prata empata em casa e Juventude sofre 
derrota pela Copa Wianey Carlet
Tricolor Pratense é lanterna do grupo, enquanto o Alviverde ocupa a 5ª colocação

grense levou a melhor sobre a 
equipe caxiense, anotando dois 
gols nos minutos finais de jogo. Os 
gols saíram apenas na etapa der-
radeira. Aos 28 minutos, Odivan, 
em jogada ensaiada de falta, abriu 
o placar da partida para o Juven-
tude. O Grêmio buscou o empate 
aos 43 minutos com Guilherme 
Guedes. Aos 48 minutos, Rodri-
gues, de cabeça, virou a partida e 
decretou a vitória do Grêmio por 
2 a 1. Com a derrota, o Juventu-
de segue na 5ª colocação com oito 

pontos.
Na próxima rodada, o Nova 

Prata joga em casa contra o Ave-
nida, no sábado, dia 6, no Estádio 
Mário Cini. O Juventude, por sua 
vez, recebe o Real Sport Club, de 
Tramandaí, também no sábado, 
no Estádio das Castanheiras, em 
Farroupilha.

10ª rodada - Grupo B
Nova Prata 1 x 1 Inter-SM
Grêmio 2 x 1 Juventude

Em Nova Prata, os donos da casa travaram um embate bastante equilibrado dentro de 
campo, em confronto direto na briga pela classificação



Jornal Gazeta - 02 de outubro de 201814 Polícia

Na noite do último sábado 
(29), Policiais do 3° Batalhão de 
Policiamento em Áreas Turísticas 
prenderam três homens em 04 ho-
ras de Operação Dissolutio.

A primeira prisão ocorreu às 
19h45mim, quando policiais do 
Pelotão de Operações Especiais es-
tavam em patrulhamento pela Rua 
Fioravante Pozza, bairro Maria Go-
retti. Durante abordagem a M.A.O. 
foi constatado que havia um man-
dado de prisão expedido pela Co-
marca de Bento Gonçalves contra 

No fim da tarde do últi-
mo domingo (30) um homem 
compareceu à delegacia para 
registrar o furto de alguns ob-
jetos de uma obra que está sen-
do realizada no prédio que fica 
na Alameda Araucárias. Foram 

Prédio alvo de assaltantes no Borgo
furtados do local 100 metros de 
cabos monofásicos, 02 carros de 
mão metálicos, 03 cabos mono-
fásicos medindo 10 metros cada 
com lâmpadas e suporte. Ima-
gens registraram a ação do la-
drão.

Na noite do último domingo 
(30) um entregador de uma lan-
cheria da cidade foi abordado na 
Rua Cavalheiro Horacio Monaco, 
no Centro,  às 19h45min após fazer 
uma entrega de lanches na mes-

ma rua. Ele foi abordado por três 
homens. Um deles agrediu a víti-
ma no rosto e anunciou o assalto. 
O  homem prontamente entregou 
tudo o que tinha. Foram furtados 
R$150, máquina de cartão e CNH.

Entregador de lancheria vítima de assalto

Brigada Militar prende três homens em menos de 4 horas de operação
ele. Durante revista pessoal foi lo-
calizado um simulacro de Calibre 
12 em um casaco do homem. Ele foi 
preso e encaminhado a DPPA/Ben-
to Gonçalves para registro policial.

A segunda prisão foi às 22h15 
na Rua Lajeadense no bairro Jar-
dim Glória, policiais prenderam 
E.P. Durante revista foi localizado 
com ele 21 pedras de Crack, 02 
porções de maconha, 01 porção de 
cocaína, 17 munições Cal. 38, 02 
munições 9mm, 01 balança de pre-
cisão e dez reais. O homem foi pre-

so em flagrante e encaminhado até 
a Delegacia de Polícia para registro 
policial.

A terceira prisão também foi 
na Rua Lajeadense às 23h50min, 
em continuação da Operação reali-
zada no Bairro Jardim Glória, uma 
guarnição prendeu G.S., sendo que 
em consulta ao sistema localizaram 
um mandado de prisão expedido 
pela Comarca de Bento Gonçalves 
contra ele. O homem foi preso e en-
caminhado ao Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves. Todos têm ante-
cedentes criminais.

Com estas prisões feitas du-
rante a Operação Dissolutio na 
noite de sábado o número de pri-
sões no decorrer de duas semanas e 
meia chegou a 50.

Durante revista pessoal foi localizado um 
simulacro de Calibre 12 em um casaco que 
M.A.O. usava  

Com E.P. foi localizado 21 pedras de Crack, 02 porções de maconha, 01 porção de cocaí-
na, 17 munições Cal. 38, 02 munições 9mm, 01 balança de precisão e dez reais

G.S. foi preso após abordagem e verifica-
ção ao sistema, onde foi constatado que 
havia um mandado de prisão em aberto 
contra ele

E.P. de 33 anos tem antecedentes por trá-
fico de drogas, foi preso em flagrante e en-
caminhado a DPPA
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Um acidente de um GM/Mon-
za com placas de Marau, deixou 
três pessoas feridas no final da tar-
de do domingo (30) na ERS-444, 
via Barracão. O veículo capotou 
as 17h30min, no km 05 da rodo-
via, após o condutor tentar evitar a 
abordagem de uma viatura da Bri-
gada Militar. O motorista iniciou 

Na madrugada do último sá-
bado (29) às 00h20min, a Brigada 
Militar e a PRF apreenderam um 
trator no interior de Bento Gon-
çalves que estava com ocorrência 
de furto, na Linha Passo Velho 
no interior da cidade. A opera-
ção conta com policiais do Pelotão 

Na madrugada deste sába-
do (29) às 04h20min, um homem 
foi morto a tiros na Rua Adelaide 
Basso Pasquali, bairro Conceição. 
Alexandre Genatta foi atingido 
por disparos de arma de fogo na 
região da cabeça. A Brigada Mi-
litar e Polícia Civil atendem a 
ocorrência. O Instituto Geral de 
Perícias foi chamado para os trâ-
mites legais. O crime aconteceu 
em frente ao posto de saúde do 
bairro.

Ele tinha vários antecedentes 
criminais, por furto/arrombamen-
to de estabelecimentos comerciais. 
Somente neste ano, ele tinha sido 
preso inúmeras vezes pelos poli-
ciais da Brigada Militar.

Esse foi o 38º homicídio em 
Bento Gonçalves.

Na noite desta sexta-feira (28) 
às 19h00min, policiais do Pelotão 
de Operações Especiais de Bento 
avistaram um jovem em atitude 
suspeita na Rua Ari da Silva, bair-
ro Eucaliptos. Ao perceber a apro-
ximação o homem empreendeu em 
fuga, foi perseguido e detido. 

Durante a abordagem locali-
zaram com ele uma pistola marca 
Beretta calibre .22 com seis muni-
ções intactas. 

O jovem de 17 anos foi apre-
endido e conduzido para DPPA 
para registro.

Na madrugada do último sá-
bado (29) às 03h40min, durante 
operação Dissolutio, uma guar-
nição do Pelotão de Operações 
Especiais abordou J.D.D. na Rua 
Presidente Costa e Silva, no bair-

No final da manhã do últi-
mo sábado, (29), por volta das 
11h37min, após ligações para o 
190 informando um roubo a co-
mércio na área central, o Policia-
mento Comunitário da Brigada 
Militar, prendeu em flagrante o 
homem que havia cometido o cri-
me na Rua Saldanha Marinho, 

Um homem morreu após so-
frer um acidente de trânsito por 
volta das 4h do último sábado, dia 
29. O fato aconteceu na Rua Ar-
lindo Menegotto, bairro Vila Nova, 
quando Tarcísio Dias Furtado, de 
41 anos que conduzia uma moto-
cicleta, perdeu o controle e caiu 
em um barranco com cerca de 5 
metros de altura. O homem não 
resistiu e faleceu no local. O Samu 
foi acionado e atestou o óbito.

No último domingo (30) entre 
as 11h50min e 15h20min, um ho-
mem estacionou uma motocicleta 
Yamaha/YBR 125 na Rua Julio de 
Castilhos no Centro e ao retornar 
ao local, constatou o furto da mo-
tocicleta. Ele registrou boletim de 
ocorrência na delegacia.

Homem morre após cair de moto em barranco

Moto furtada 
no Centro

Brigada Militar recaptura foragido 
ro Planalto. Durante consulta ao 
sistema, constataram que ele esta-
va como foragido do sistema pri-
sional.

Diante dos fatos, o homem 
de 31 anos tem antecedentes por 
furto, ameaça e lesão corporal. Ele 
foi conduzido a DPPA e poste-
riormente ao Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves.

Homicídio no Conceição

Menor apreendido com arma no Eucaliptos

bairro Centro.
R.C.N. de 18 anos chegou no 

local e pegou uma faca que esta-
va para venda na loja, com cerca 
de 30cm de lâmina e de posse da 
arma branca iniciou o crime.

Diante dos fatos ele apresen-
tado na DPPA para registro, fi-
cando a disposição da justiça.

Prisão por roubo a estabelecimento comercial

de Operações Especiais de Ben-
to Gonçalves e Policiais da PRF, 
que tem como principal objetivo 
inibir a criminalidade através da 
intensificação de barreiras e pa-
trulhamento noturno no interior 
e acessos do município de Bento 
Gonçalves.

Brigada Militar e PRF recuperam trator roubado

Acidente na ERS444
deslocamento e acabou perdendo o 
controle do veículo e saindo da pis-
ta. Os três ocupantes do veículo fi-
caram feridos e foram encaminha-
dos para o Hospital Tacchini em 
Bento Gonçalves. Para o resgate 
houve a necessidade de três ambu-
lâncias, duas do Samu e uma am-
bulância do Corpo de Bombeiros.

Para o resgate houve a necessidade de três ambulâncias, duas do Samu e uma ambulân-
cia do Corpo de Bombeiros

Alexandre Genatta foi atingido por disparos de arma de fogo na região da cabeça

O veículo agrícola estava com ocorrência de furto e foi localizado na Linha Passo Velho 
no interior da cidade

Ao perceber a aproximação o jovem empreendeu fuga, foi perseguido e detido

Durante a abordagem localizaram com ele 
uma pistola marca Beretta calibre .22 com 
seis munições intactas

O homem de 31 anos tem antecedentes 
por furto, ameaça e lesão corporal
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fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
02/10

Qua
03/10

Qui
04/10

Chuvoso durante 
o dia e à noite

Muitas nuvens 
com pancadas 
de chuva

Sol com muitas 
nuvens durante 
o dia 

CINEMA
Validade da programação: 28/09/2018 a 03/10/2018 
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

↑22°C
↓14°C

↑22°C
↓13°C

↑ 21°C
↓   8°C

FALE CONOSCO
ligue: 54 3701 2308

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

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

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

classificados@gazeta-rs.com.br
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02  08  13  15  19
25  28  29  30  49
52  53  59  66  68
71  76  89  91  99

Megasena -  concurso 2083

Federal -  extração 05323

Lotomania -  extração 1905

01 18  19  33  56  60

65634
54047 
56384
39962  
26911

1°

2°

3°
4°

5°

Shopping Bento

PéPequeno
14:00h - Dublado 3D 
16:00h - Dublado 3D
18:30h - Dublado 3D

Um yeti, criatura conhecida 
como o Abominável Homem 
das Neves, está indo na con-
tramão do que todos os seus 
semelhantes acreditam: ele 
tem a certeza que os seres 
humanos, para eles até então 
um mito, realmente existem, 
mesmo que todos da sua es-
pécie neguem com veemên-
cia. Mas ele não irá desistir 
tão fácil de provar sua tese.

A Freira
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.

Slender Man
Pesadelo Sem
Rosto
15:00h - Dublado 2D

As amigas Wren, Hallie, 
Chloe e Katie levam uma 
vida entediante no colégio. 
Quando ouvem falar num 
monstro chamado Slen-
der Man, decidem invocá-
-lo através de um vídeo na 
Internet. A brincadeira se 
transforma num perigo real 
quando todas começam a ter 
pesadelos e visões do homem 
se rosto, com vários braços, 
capaz de fazer as suas ví-
timas alucinarem. Um dia, 
Katie desaparece. Como a 
polícia não dispõe de ne-
nhuma prova para a inves-
tigação, cabe às três amigas 
fazerem a sua própria busca, 
enfrentando a criatura.

O predador
21:00h - Dublado 2D

Uma perseguição entre na-
ves alienígenas traz à Ter-
ra um novo predador, que 
acaba sendo capturado por 
humanos. Antes disso, ele 
tem seu capacete e bracelete 
roubados por Quinn McKe-
nna (Boyd Holbrook), um 
atirador de elite que estava 
em missão no local onde a 
nave caiu. A bióloga Casey 
Brackett (Olivia Munn) é 
então chamada para exami-
nar o ser recém-descoberto, 
mas ele logo consegue esca-
par do laboratório em que é 
mantido cativeiro. Ao tentar 
recapturá-lo Casey encontra 
McKenna, que está em um 
ônibus repleto de ex-milita-
res com problemas. Juntos, 
eles buscam um meio de so-
breviver e, ao mesmo tempo, 
proteger o pequeno Rory 
(Jacob Tremblay), filho de 
McKenna, que está com os 
artefatos alienígenas pegos 
pelo pai.

L’américa Shopping

Slender Man
Pesadelo Sem
Rosto
14:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D

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

PéPequeno
14:00h - Dublado 3D 
16:00h - Dublado 3D
18:30h - Dublado 3D

Alfa
21:00h - Dublado 3D

Após cair de um penhasco 
e se perder do seu grupo, o 
jovem Keda (Kodi Smit-M-
cPhee) precisa sobreviver 
em meio a paisagens selva-
gens e encontrar o caminho 
de casa. Atacado por uma 
matilha, ele consegue ferir 
um dos lobos, mas decide 
não matar o animal. O jovem 
cuida dele e os dois começam 
uma relação de amizade.


