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Seu Bolso

Nos primeiros nove meses deste ano foram registrados 35 assassinatos, destes, 26 com envolvimento com tráfico 
de drogas. Nos primeiros oito meses  de 2017, 15 pessoas foram assassinadas. Os bairros com maior índice de ho-
micídios são Ouro Verde, Municipal, Tancredo, Conceição e Zatt. Página 15
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Começa domingo 
bloqueio de celulares 
irregulares

Geral

Com 35 mortes, 2018 é 
recorde em assassinatos

Em virtude do 
feriado desta 
quinta-feira o 

Jornal Gazeta não 
será impresso. 

Retornaremos com 
a edição normal na 
próxima terça-feira.

Bom feriado!

FERIADO
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As opções  de lazer para o     feriado de 20 de setembro
Os Festejos Farroupilhas 

2018 seguem com a programação 
até o dia 23 de setembro, na ABC-
TG. Com o tema “Tropeirismo - 
Contribuição para a formação da 
Identidade sul-rio-grandense”, o 
MTG tem o objetivo de recolocar 
a figura humana do tropeiro, que 
por muito tempo ficou oculto em 
nossa história tradicionalista, em 
seu devido lugar de destaque.

O ápice das atividades ocorre 
no dia 20, data em que se come-
mora o Dia do Gaúcho, iniciando 
com a cavalgada partindo da Igre-

ja Cristo Rei, às 9h30. Às 11h, 
celebração crioula na ABCTG, 
seguido pela entrega de placas 
aos tradicionalistas homenagea-
dos. O período da manhã encerra 
com o churrasco campeiro, tam-
bém na ABCTG. Na parte da tar-
de, ocorre ainda o 3º Encontro de 
Gaiteiros da Região, encontro de 
Invernadas Artísticas, divulgação 
dos resultados da Gincana Cul-
tural, extinção da Chama Crioula 
e, para fechar com chave de ouro, 
fandango com o Grupo Recorda-
ção Gaúcha.  

18 de setembro 
Terça-feira
08h30 - Peça Teatral: O Bai-

lão do Tertulino.***
14h30 - Peça Teatral: O Bai-

lão do Tertulino.***
19h30 - Quiz - Fase final na 

ABCTG.**

19 de setembro 
Quarta-feira
21h30 - Apresentação Latino 

América Guahu-chê na ABCTG.
22h - Fandango com Grupo 

Tropilha Gaviona na ABCTG.

20 de setembro 
Quinta-feira
09h30 - Cavalgada Cristo Rei 

na Cristo Rei.
11h - Celebração Crioula na 

ABCTG
11h30 - Entrega de Placas 

aos tradicionalistas homenagea-
dos na ABCTG.

12h - Churrasco Campeiro na 
ABCTG.

14h - 3º Encontro de Gaitei-
ros da Região na ABCTG.

16h - Encontro de Invernadas 
Artísticas das Entidades Tradi-
cionalistas na ABCTG.

Programação cultural

17h30 - Divulgação dos re-
sultados da II Gincana Cultural 
na ABCTG.

18h - Extinção da Chama 
Crioula na ABCTG.

20h - Fandango com Grupo 
Recordação Gaúcha na ABCTG.

21 de setembro 
Sexta-feira
20h - Jantar na ABCTG.
22h - Fandango com Flávio 

Moura & Grupo Marca Campeira 

Conselho Tutelar: Plantão pelo 
fone: (54) 99159-5744

Secretaria de Viação e Obras 
Públicas: plantão pelo fone (54) 
99173-6484

Defesa Civil: Plantão pelo núme-

Telefones de plantão
O ápice das atividades ocorre no dia 20, data em que se comemora o Dia do Gaúcho

ro (54) 99129-0602
Fiscalização de Ambulantes: 

Plantão pelos telefones: (54) 99139-
6600

Plantão da Fiscalização de Trân-
sito: Atendimento pelo telefone 153.

na ABCTG.
 
22 de setembro 
Sábado
15h - Apresentações Artísti-

cas na ABCTG.
22h - Fandango com Fábio 

Lazzarini & Grupo Braseiro na 
ABCTG.

23 de setembro 
Domingo
12h - Churrasco Campeiro na 

ABCTG.
18h - Os Monarcas, gran-

de show e Fandango na ABCTG. 
Homenagem do Hotel Vinocap à 
Bento Gonçalves em comemora-
ção dos seus 50 anos.

Ingresso obrigatório: 2kg de 
alimentos não perecíveis que serão 
doados para entidades assisten-
ciais do município.

Aberto ao público e vale pon-
tuação para a II Gincana Cultural.

Atividade com participação 
exclusiva da II Gincana Cultural.

Atividade com necessidade de 
agendamento prévio.

Os Monarcas, grande show e Fandango na ABCTG acontece no domingo (23)

A Administração Municipal 
decretou ponto facultativo em to-
das as repartições públicas no dia 
21, e as horas foram compensadas 
no último sábado, 15.

Na área da saúde, os servi-
ços essenciais como a UPA, PA 
Zona Norte, Raio X, Laboratório 
e SAMU funcionarão normalmen-
te. As Unidades Básicas de Saúde 
(UBS´s) e Estratégia da Saúde da 
Família (ESF´s) estarão fechadas 
para atendimento ao público nos 
dias 20 e 21.

Na quinta-feira, a coleta de 
resíduos orgânicos acontece nos 
bairros no Municipal, Glória, 
Conceição, Progresso, Cidade 
Alta, Ouro Verde, Zatt, Univer-
sitário e no Centro. Não haverá 
coleta de resíduos recicláveis. Na 
sexta-feira, retorna normalmen-
te.

Defesa Civil: Plantão pelo nú-
mero (54) 99129-0602

Plantão da Fiscalização de 

Horários das repartições públicas
Trânsito: Atendimento pelo tele-
fone 153.

Centrais de Atendimento ao 
Turista (CAT)

No dia 20, os CATs Pipa Pór-

Na área da saúde, os serviços essenciais como a UPA, PA Zona Norte, Raio X, Laboratório 
e SAMU funcionarão normalmente

tico, Caminhos de Pedra e Vale 
dos Vinhedos funcionarão das 
9h às 17h, e no dia 21, das 8h às 
17h30. O CAT da Via Del Vino 
estará fechado.

SEXTA-FEIRA - Jantar a parir das 20h

SÁBADO - Jantar a parir das 20h

DOMINGO - Almoço a partir das 11h30

Cardápio
Valor R$ 30,00 

por pessoa

Cardápio
Valor R$ 30,00 

por pessoa

Cardápio
Valor R$ 35,00 

por pessoa

RESERVAS (54) 3261-9292 | 99965-4888
SÃO MARCOS | FARROUPILHA

Sopa de capeleti, pien, lesso, lingua com 
ervilha, coelho e codorna al menarosto, 

peixe, galeto, churrasco de 
gado e ovelha, tortei, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto 

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
codorna recheada, queijo frito,  

galeto,  coelho, churrasco de gado, 
porco e ovelha, macarrão , maionese, 

saladas e abacaxi no espeto

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
salsichão, galeto, churrasco de gado, 
porco e ovelha, macarrão, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto
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As opções  de lazer para o     feriado de 20 de setembro
Todos os atrativos do Vale 

dos Vinhedos estarão abertos nos 
dias 20, 21, 22 e 23 de setembro. 
A média de horário de atendi-
mento será das 09h às 17h30min.

Vale dos Vinhedos

Dia 20 - Workshop de Bufão 
com Nina Picoli - 09h - Sala de 
Espelhos da Fundação Casa das 

Drogaria Mina
Não abre na quinta-feira (fe-

riado), demais dias o atendimento 
é das 8 às 11h45 e 13h15 às 19h

Farmácia Flor Essência
Não abre na quinta-feira (fe-

riado), demais dias o atendimento 
é das 8 às 18h30  

Farmácias Maxxi 
Econômica
No feriado de quinta-feira 

abre somente a farmácia do Sho-
pping Bento, com horário de fun-
cionamento das 9 às 21 horas, as 
demais lojas não abrem.

Panvel
No feriado de quinta-feira 

abre no horário da tarde, das 14h 
às 20 horas

Transporte público
No feriado as empresas Ben-

to e Santo Antônio vão funcionar 
com horário de domingo

Farmácias São João
Dr Casagrande – aberta das 

09:30 as 18:30
Rua Herny Hugo Dreher – 

O que abre e fecha no comércio
Para saber o horário de al-

gum empreendimento específico 
do Vale dos Vinhedos, acesse o 
site www.valedosvinhedos.com.
br

aberta das 09:00 as 12:00 e das 
14:00 as 18:00

Osvaldo Aranha –aberta das 
09:00 as 12:20 e das 14:10 as 
20:00

Botafogo – aberta das 09:00 
as 12:00 e das 14:000 as 18:00

Preço Popular
Todas estarão fechadas

Bento em Cena
Artes.

Dia 22 de setembro- Música 
ao vivo no Viverone Café Lounge
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Mais de 2,6 milhões de con-
tribuintes receberam os valores 
referentes ao quarto lote de resti-
tuições do Imposto de Renda Pes-
soa Física (IRPF) de 2018 nesta 
segunda-feira, dia 17

O lote também contempla 
restituições residuais dos exercí-
cios de 2008 a 2017. A consulta 
ao quarto lote foi aberta no último 
dia 10.

As restituições são corrigidas 
pela Selic (juros básicos da eco-
nomia) acumulada desde o mês de 
entrega da declaração até setem-
bro deste ano.

A correção pode variar de 
3,15% até 105,27% para contri-
buintes que estavam na malha fina 
desde 2008, de acordo com as de-
clarações e datas entregues.

Do valor total creditado, R$ 
219,3 milhões são destinados a 
contribuintes com prioridade que 
são cerca de 4.863 idosos acima 
de 80 anos, 36.308 entre 60 e 79 
anos, 5.490 com alguma deficiên-
cia física ou mental ou moléstia 

Restituição do Imposto de Renda 
entregue para mais de 2,6 
milhões de contribuintes
O valor total liberado é R$ 3,3 bilhões e está disponível desde esta 
segunda-feira

grave e 18.409 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o magis-
tério.

A restituição ficará disponí-
vel no banco durante um ano. Se 
o contribuinte não resgatar os 
valores dentro deste prazo, deve-
rá fazer um novo requerimento 
por meio da internet - mediante 
o Formulário Eletrônico – Pedido 
de Pagamento de Restituição - ou 
diretamente na página da Receita, 
no e-CAC, no serviço Extrato do 
Processamento da DIRPF.

Caso o valor não tenha sido 
creditado, o contribuinte pode 
entrar em contato pessoalmente 
com qualquer agência do Banco 
do Brasil ou ligar para a Central 
de Atendimento para agendar o 
crédito em conta corrente ou pou-
pança, em seu nome, em qualquer 
banco. Os telefones para atendi-
mento são 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais localida-
des) e 0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para deficientes 
auditivos). 

O valor total liberado é R$ 3,3 bilhões e está disponível desde esta segunda-feiraa

A Vinícola Aurora, maior e 
mais premiada do Brasil em con-
cursos internacionais, participa da 
Wine South America 2018, com 
seus premiados vinhos, espuman-
tes e suco de uva integral. Esse é 
o primeiro ano de realização dessa 
feira na Serra Gaúcha, que acon-
tecerá de 26 a 29 de setembro, no 
Fundaparque, em Bento Gonçal-
ves.

Com mais de 640 premiações 
internacionais, a Aurora vai expor 
alguns de seus rótulos mais pre-
miados e outros consagrados no 
mercado brasileiro. Presença ga-
rantida é o espumante top de linha 
Aurora Extra Brut Pinto Bandei-
ra Método Tradicional IP, com 24 
meses de contato com as levedu-
ras, eleito recentemente o melhor 
Champenoise e o melhor espu-
mante no ViniBraExpo, realizado 
no Rio de Janeiro, e foi o campeão 
da degustação Espumantes Brasi-
leiros x Resto do Mundo, que inte-
grou o Rio Wine & Food Festival, 
em agosto. Da mesma forma, os 
demais rótulos da vinícola nessa 
Indicação de Procedência: os vi-
nhos não espumantes Chardonnay 
e Pinot Noir. Espumantes da linha 
Aurora Procedências e Aurora 
também estarão no estande da 
vinícola, assim como seus rótulos 
não espumantes das linhas Reser-
va, Varietal e Pequenas Partilhas.

Wine South America
Com o apoio do IBRAVIN – 

Instituto Brasileiro do Vinho -, 
Vinhos do Brasil e Sebrae RS, a 
Wine South America 2018 tem 
como objetivo fomentar a comer-
cialização e consumo do vinho bra-
sileiro. Para isso, foi montado um 
amplo painel de atividades para os 
visitantes que poderão conhecer 
a história do vinho do país, com 
visitas às vinícolas, palestras, de-

Vinícola Aurora leva vinhos premiados à 
primeira edição do Wine South America
Na cidade acontece, na mesma semana, a XXVI Avaliação Nacional de Vinhos, o maior evento do 
mundo no gênero

gustações e treinamentos. A feira 
traz também o Projeto Compra-
dor, de rodadas de negócios en-
tre compradores coorporativos e 
profissionais do setor, WSA Wine 
Tasting (apresentação e degusta-
ção de vinhos, onde especialistas 
apresentam seminários temáticos 
sobre a produção e excelência da 
América do Sul), Buyers Loun-
ge(Área exclusiva destinada a vi-
sitantes estrangeiros, com loja de 
vinhos, com degustação gratuita 
de rótulos selecionados para mer-
cados internacionais e as reuniões 
Taste & Buy, com encontros b2b 
entre as empresas expositoras 
e compradores internacionais), 
WSA 10 Star(Premiação seleta do 
mercado do vinho), entre outros.

No dia 29 de setembro, tam-
bém no Fundaparque, acontece 
a XXVI Avaliação Nacional de 
Vinhos, o maior evento da vitivi-
nicultura brasileira e considerado 
o maior do mundo no gênero, que 

reúne cerca de 900 pessoas, de-
gustando os vinhos selecionados 
da safra, vindas de várias partes 
do Brasil e do exterior. O evento 
mostra os 16 vinhos mais repre-
sentativos da safra, selecionados 
após degustações ás cegas reali-
zadas pelos enólogos brasileiros. 
Neste ano, 50 vinícolas de todas 
as regiões do país inscreveram um 
total de 351 amostras de vinhos 
em processo de elaboração com 
uvas colhidas em 2018. Ao todo, 
120 enólogos participam das pro-
vas às cegas para analisar todas as 
amostras inscritas e selecionar os 
30% mais representativos e, des-
tes, os 16 que serão revelados no 
grande evento. A XXVI Avaliação 
Nacional de Vinhos é organiza-
da pela Associação Brasileira de 
Enologia – ABE, sob a chancela da 
Organisation Internationale de la 
Vigne et du Vin – OIV e da Union 
Internationale des Oenologues – 
UIOE.

Com mais de 640 premiações internacionais, a Aurora vai expor alguns de seus rótulos 
mais premiados e outros consagrados no mercado brasileiro
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A Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) informou 
que começa a partir de domin-
go,23, em dez estados, incluindo o 
Rio Grande do Sul, o processo de 
bloqueio de celulares irregulares, 
aparelhos adulterados, roubados, 
extraviados e não certificados pela 
Anatel. Segundo a agência, que 
divulgou a informação nesta se-
gunda-feira,17, a medida atinge 
os usuários de celulares de estados 
das regiões Centro-Oeste, Sul, 
Norte e Sudeste. No Acre, Espí-
rito Santo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Tocantins, Santa Cata-
rina, Paraná e Rio Grande do Sul, 
quem estiver utilizando aparelhos 
irregulares, vai começar a receber 
a partir deste domingo mensagens 
alertando sobre o problema.

Nesses estados, a medida vale 
para aparelhos irregulares habili-
tados a partir de 23 de setembro 
de 2018. Os aparelhos irregulares 
receberão a partir de domingo a 
seguinte mensagem, enviada pelo 
número 2828: “Operadora avisa: 
Pela Lei 9.472 este celular está ir-
regular e não funcionará nas redes 
celulares em 75 dias. Acesse www.

Bloqueio de celulares irregulares começa neste domingo
A medida adotada pela Anatel entra em vigor também no Rio Grande do Sul

anatel.gov.br/celularlegal”
Já o bloqueio dos aparelhos 

será feito a partir do dia 8 de de-
zembro. A última mensagem, na 
véspera do bloqueio, apresentará 
o seguinte conteúdo: “Operadora 
avisa: Este celular IMEI XXXXX 
é irregular e deixará de funcionar 
nas redes celulares. Acesse www.
anatel.gov.br/celularlegal”

Aparelhos certificados
De acordo com a legislação, 

todo aparelho celular em uso no 
país deve ser certificado ou ter sua 
certificação aceita pela Anatel. 
“Aparelhos celulares certificados 
passaram por uma série de testes 
antes de chegarem às mãos do 
consumidor. O usuário deve sem-
pre procurar o selo da Anatel no 
verso da bateria do celular e tam-
bém no carregador”, informou a 
assessoria da agência.

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

terem o número.
IMEI (do inglês Internatio-

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

Como saber
Para saber se o número de 

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

A agência disse que, uma 
parceria entre prestadoras, fa-
bricantes e a Anatel serviu para a 
implantação de um sistema infor-
matizado que identifica os celula-
res irregulares em uso na rede.

Chamado de “Celular Legal” 
o projeto de bloqueio foi divido em 
três fases. A fase piloto (1ª fase) 

começou com o envio e mensagens 
em 22 de fevereiro de 2018 para 
os usuários de Goiás e do Distrito 
Federal, e o bloqueio começou a 
partir do dia 9 de maio.

“Até julho deste ano, foram 
bloqueados por irregularidades 
41.827 acessos de telefonia móvel/
internet móvel em Goiás e no Dis-
trito Federal, o que representou 
0,3% do total de 12.587.694 de 
acessos em funcionamento, sendo 
5.308.975 no DF e 7.278.719 em 
Goiás”, disse a Anatel.

Celulares estrangeiros
Celulares comprados no exte-

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

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

Medida inclui celulares irregulares, aparelhos adulterados, roubados, extraviados e não 
certificado pela Anatel
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Jairo Marcolin, marceneiro 
aposentado, filho de Arduino Mar-
colin e Deonisia Macagna Mar-
colin, nascido em 24/01/1956, fa-
lecido em 05/09/2018, natural de 
Vespasiano Corrêa, Muçum-RS, 
morador da Rua João Fianco, 
Bento Gonçalves, Casado 

Luiz Valter Cavalleri, me-
cânico aposentado, filho de Vi-
torio Cavalleri e Lucia Cavalleri, 
nascido em 30/01/1953, falecido 
em 09/09/2018, natural de Monte 
Belo do Sul, RS, moraor da Rua 
Nunciante Antinolfi, Bento Gon-
çalves, Solteiro 

Maria Bertoldi Mikoaski, 
do lar aposentada, filha de Luis 
Bertoldi e Maria Sanches, nasci-
da em 08/08/1925, falecida em 
09/09/2018, natural de Veranó-
polis, RS, moradora da Rua Ary 
Mario Ozelame, Bento Gonçal-
ves, Viúva 

Gregorio Bruschi, comer-
ciante/empresário aposentado, 
filho de Francisco Antonio Brus-
chi e Joana Ana Geremia Brus-
chi, nascido em 30/12/1959, 
falecido em 09/09/2018, natural 
de Dois Lajeados, RS, morador 
da Rua Senador Salgado Filho, 
Bento Gonçalves, Casado 

Gelson Ribeiro Oliveira, 
pintor aposentado, filho de Pedro 
Oliveira e Maria Olina Oliveira, 
nascido em 26/09/1958, falecido 
em 11/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Liberato Pereira, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Jacy Franck, funcionário pú-
blico estadual aposentado, filho 
de Eugenio Franck e Anna Almira 
Franck, nascido em 18/05/1926, 
falecido em 11/09/2018, natural 
de Venâncio Aires, RS, morador 
da Rua Avelino Signor, Bento 
Gonçalves, Casado 

Ivomar Alexandre Alves, 
serviços gerais, filho de Paulo Iri-
neu Alves e Nelci da Silva Alves, 

nascido em 22/05/1983, falecido 
em 11/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Bramante Mion, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Danilo Basso, comerciante 
aposentado, filho de Luiz José 
Basso e Vitória T Basso, nas-
cido em 22/06/1945, falecido 
em 12/09/2018, natural de Ben-
to Gonçalves, RS, morador da 
Rua Domingos Rubechini, Bento 
Gonçalves, Casado 

Olir Zanetti, marceneiro 
aposentado, filho de Armando 
Marco Zanetti e Diletta Pigozzo 
Zanetti, nascido em 08/10/1942, 
falecido em 12/09/2018, natural 
de Garibaldi, RS, morador da 
Rua João José Gasperin, Gari-
baldi, Casado 

Valdecir Canton, motoris-
ta, filho de Fioravante Canton 
e Regina Biffi Canton, nasci-
do em 01/12/1964, falecido em 
09/09/2018, natural de David 
Canabarro, RS, morador da Rua 
João Victorio Zatt, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Antonio Rodrigues de 
Souza, filho de Georgina Ro-
drigues de Souza, nascido 
em 16/10/1962, falecido em 
13/09/2018, natural de Nova Pra-
ta, RS, morador da Rua Fortuna-
to João Rizzardo, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Eloide Maria Faccin Tre-
visan, agricultora aposentada, 
filha de Alfredo Faccin e An-
gela Flamia Faccin, nascida 
em 28/06/1934, falecida em 
10/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da 
Linha Alcantara, Interior, Monte 
Belo do Sul, Viúva 

Luiz Santin, agricultor apo-
sentado, filho de Vitorio San-
tin e Angela Favero, nascido 
em 05/11/1932, falecido em 
12/09/2018, natural de Casca, 
RS, morador da Linha Amadeu, 

ÓBITOS

interior, Pinto Bandeira, Viúvo 
Balduino Strapasson, 

agricultor aposentado, filho de 
Bernardo Ferminio Strapasson 
e Angelina Menegotto, nasci-
do em 08/05/1939, falecido em 
14/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Li-
nha Palmeiro, Bento Gonçalves, 
Casado 

Walter Gentil Pedro Bas-
so, marceneiro aposentado, 
filho de Alderico José Basso 
e Maria Zoller Basso, nasci-
do em 06/08/1933, falecido em 
14/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Antonio Michelon, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Helena Teresinha Masutti 
Duarte Arizi, do lar aposentada, 
filha de Aldrovando Duarte e As-
sumpta Dorilde Masutti Duarte, 
nascida em 08/01/1956, falecida 
em 14/09/2018, natural de Ben-
to Gonçalves, RS, moradora da 
Rua Achylles Brogiolli, Bento 
Gonçalves, Divorciada 

Darcí Luiz Menzen, agricul-
tor aposentado, filho de Vitório 
Bernardo Menzen e Olinda Men-
zen, nascido em 03/03/1951, fa-
lecido em 15/09/2018, natural de 
Alpestre, RS, morador do Distrito 
de Sertãozinho, Zona Rural, Al-
pestre, Casado 

Jose Edmundo Stein, vigia 
aposentado, filho de Affonso Fre-
derico Stein e Maria Josephina 
Stein, nascido em 07/11/1925, 
falecido em 15/09/2018, natural 
de Montenegro, RS, morador da 
Rua Riceiri Bertuol, Bento Gon-
çalves, Viúvo 

Daryl Sarate Ribicki, me-
nor, filho de Altair Ribicki e Ju-
liana Sarate Hauschild, nasci-
do em 07/02/2018, falecido em 
16/09/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
João Domingos Polli, Bento Gon-
çalves, Estado civil “ignorado” 

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 19842: VINICIUS ANTONIO DALBOSCO, solteiro, técnico de 
laboratório, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e LARISSA DAL PIVA, solteira, analista comercial, na-
tural de Veranópolis-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19845: NELCIVAN SANTOS SILVA, divorciado, montador, 
natural de Valente-BA, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
JAIANE DOS SANTOS SANTIAGO, solteira, empregada doméstica, 
natural de Retirolândia-BA, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19847: RUDINEI DE MORAIS MACHADO, solteiro, industriá-
rio, natural de Caibaté-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e ALINE CARDOZO DA SILVEIRA, solteira, industriária, natural de San-
tiago-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19852: DJALMA TADEU OLIVEIRA, divorciado, contabilista 
aposentado, natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e MARLI BERLATTO, solteira, do lar, natural de Pla-
nalto-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Separação Obrigatória de Bens.
Edital nº 19853: TIAGO DAL CASTELLI ASSIS, solteiro, enólogo, na-
tural de Passo Fundo-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e ANA LUISA BORGES LOBO, solteira, assessora judiciária, natural de 
Lagoa Vermelha-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, 18 de setembro de 2018.
 

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

De 18 a 30 de setembro, de-
signers brasileiros apoiados pelo 
Projeto Raiz participarão de mais 
uma mostra itinerante em embai-
xadas brasileiras pelo mundo. O 
conjunto de peças escolhidas des-
tacará os principais atributos do 

Projeto Raiz leva móveis brasileiros com design a Londres
 25 designers participarão com exposições de suas peças ao projeto do Sindmóveis e Apex-Brasil

design nacional com criatividade, 
inovação e sustentabilidade. O 
Projeto Raiz é um incentivo à in-
ternacionalização, promovido pelo 
Sindicato das Indústrias do Mobi-
liário de Bento Gonçalves – Sind-
móveis - e pela Agência Brasileira 

de Promoção de Exportações e In-
vestimentos – Apex-Brasil.

A ideia da mostra é levar ao 
mundo as diversas características 
que compõem o design brasileiro 
e posicionar a indústria moveleira, 
por meio da projeção do designer 
do mobiliário. A abertura oficial 
do evento será dia 19 de setembro, 
às 17h, e o Projeto Raiz promove 
um bate-papo sobre o panorama 
do design brasileiro, com histórias 
contadas pelos próprios designers. 
A miscigenação do país e a varie-
dade de culturas serão traduzidas 
nessa exposição como um convite 
a modo de sentar dos brasileiros 
pelas formas da celebração, tra-
balho, religião ou repouso. A jor-
nalista e historiadora Ethel Leon 
contribuiu com uma história so-
bre o sentar do brasileiro, que irá 
conduzir a narrativa da exposição.

A evolução de traços e inspi-
rações dos designers é combinada 

aos costumes culturais e a varie-
dade do Brasil em suas multiplici-
dades, que são capazes de agregar 
características únicas aos produ-
tos.

A exposição “O Sentar do 
brasileiro” faz parte do circuito 
de mostras do Projeto Raiz, que 
teve início em Milão e contou com 
participação na mostra Be Brasil. 
O projeto estimula a participação 
e o fortalecimento dos designers 
brasileiros no exterior através de 
ações estratégicas personalizadas 
e participação em mostras como 
essa. As mostras itinerantes con-
tam com o apoio  das embaixadas 
brasileiras e do Ministério das Re-
lações Exteriores. 

Sobre o Projeto Raiz
A cultura brasileira tem reco-

nhecimento internacional e o mo-

biliário autoral do Brasil sempre 
deixa a sua marca nos principais 
circuitos de design do mundo. 
Esta é a percepção do Sindmóveis 
Bento Gonçalves e a Apex-Bra-
sil que, através deste projeto visa 
estimular a geração de negócios 
para estúdios de designers com 
maturidade para atuar no merca-
do internacional e com interesse 
principal nos mercados norte-a-
mericano e europeu.

O Sindmóveis Bento Gon-
çalves investe e aposta no design 
como diferencial competitivo para 
o setor moveleiro nacional desde 
1988, com a criação do Prêmio Sa-
lão Design. Mais tarde, em 2007, 
o Sindmóveis criou a Casa Brasil, 
feira de mobiliário de complemen-
to de alto padrão que, a partir de 
2016 passou a ser realizada em 
São Paulo com novo nome: High 
Design – Home &Offce  Exo.
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Em alusão ao Dia Nacional 
de Luta da Pessoa com Defici-
ência, comemorado no dia 21 de 
setembro, o Centro de Referên-
cia de Assistência Social (Cras) II 
promove uma série de atividades 
no Bairro Municipal nesta quar-
ta-feira, 19.

Na parte da manhã, as equi-
pes do CRAS II, Cadastro Único 
e programas Criança Feliz (PCF) 
e Primeira Infância Melhor (PIM) 
estarão realizando orientações 
e informações sobre os serviços 
ofertados aos moradores do bair-
ro.

A partir das 14h, diversas 
ações alusivas à data ocorrem 
na Associação de Moradores do 
Bairro Municipal. A programação 

No dia 27 de setembro, no 
auditório da Faculdade Cenecista 
acontece o II Seminário de Aten-
ção Integral à Saúde dos Adoles-
centes e I Seminário sobre Obesi-
dade.

O evento terá início às 8h 
com credenciamento. A primei-
ra palestra abordará a formação 
do comportamento alimentar e 
transtornos. A nutricionista, es-
pecialista em psicologia e reedu-
cação do comportamento alimen-
tar, Patrícia Damé, irá falar sobre 
o “Comer com atenção plena no 
tratamento da obesidade”. Con-
ceito novo e que se aplica a todos.

“Na parte da tarde será reali-
zada a palestra sobre guia alimen-
tar e rotulagem nutricional, que é 
um tema super importante, consi-
derando o momento atual, pois a 
Anvisa está avaliando mudanças 
na rotulagem de alimentos”, des-
taca a coordenadora das nutricio-
nistas da Secretaria Municipal de 
Saúde, Andressa Giacomello Dal 
Cin.

O evento é gratuito e as ins-
crições podem ser realizadas atra-
vés do site da prefeitura. O públi-
co-alvo são profissionais das áreas 
de saúde e educação do município, 
seja público ou privado.

Programação
08h - Credenciamento
08h30 - Abertura
09h - Mesa 01: Compor-

Seminários abordarão obesidade 
e saúde dos adolescentes

tamento Alimentar Saudável e 
Transtornos do Comportamento 
Alimentar na Infância e Adoles-
cência (Ana Carolina Terrazan 
- Nutricionista Materno Infantil; 
Ana Cristina Haas - Psiquiatra do 
CAPS Infanto Juvenil e do Centro 
de Referência Materno Infantil; 

10h - Mesa 02: Obesidade na 
Infância e na Adolescência: Pre-
venção e Tratamento (Patrícia 
Kluwe Viegas Damé - Nutricio-
nista especialista em psicologia 
e reeducação do comportamento 
alimentar)

12h - Intervalo para o almoço
13h30 - Apresentação das 

entidades promotoras do esporte 
na infância e juventude no Muni-
cípio (Mauricy Jacobs - Educador 

Físico da SEMJEL)
13h45 - Mesa 03: Linha de 

Cuidado da Obesidade Infanto-
-Juvenil da Secretaria Estadual 
de Saúde (Maisa Beltrame Pedro-
so - Nutricionista do Grupo de 
Trabalho da Linha de Cuidado 
com a Obesidade da Secretaria 
Estadual de Saúde)

15h - Mesa 04: Guia Alimen-
tar para a população brasileira 
(Ana Romero - Nutricionista da 
1ª Coordenadoria Regional da 
Saúde e Integrante da Aliança 
pela Alimentação Adequada e 
Saudável)

16h - Exposição das Entida-
des Promotoras do Esporte na In-
fância e Juventude no Município

17h - Encerramento

Seminários são gratuitos e inscrições podem ser feitas na página da prefeitura

Cras II promove programação 
alusiva ao Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com Deficiência  

engloba a apresentação artística 
“Circuito da Inclusão” do SFCV/
Ceacri Carrossel da Esperança, 
roda de conversa com a titular da 
Coordenadoria de Acessibilidade 
de Inclusão da Pessoa com Defi-
ciência (Caispede), Marise Gas-
peri, atividades com as famílias 
atendidas pelo PCF e PIM, e uma 
Oficina de Dança de Rua com Ra-
mony da Fundação Casa das Ar-
tes. Também haverá distribuição 
de pipoca, água, café e suco.

O evento é promovido pelo 
CRAS II e conta com o apoio da 
Secretaria de Habitação e Assis-
tência Social (SEMHAS), Cais-
pede, PCF e PIM, Secretaria da 
Cultura e Associação de Morado-
res do Bairro Municipal.

Uma nova e importante pes-
quisa feita nos Estados Unidos e 
na Austrália sugere que idosos em 
boas condições de saúde não devem 
tomar uma aspirina por dia, como já 
indicaram outros estudos.

Há benefícios comprovados do 
uso diário da aspirina para as pes-
soas que sofreram um ataque car-
díaco ou derrame, porque a droga 
ajuda a diluir o sangue, evitando 
assim um novo ataque.

Algumas pessoas completa-
mente saudáveis optam por tomar 
aspirina para diminuir as chances 
de ataque cardíaco ou derrame e 
há pesquisas contínuas sobre o uso 
desse medicmamento para reduzir 
o risco de câncer.

Mas o novo estudo não encon-
trou benefícios para pessoas saudá-
veis   com mais de 70 anos tomarem 
diariamente aspirina - pelo con-
trário, o medicamento aumentou 
o risco de hemorragias, os sangra-
mentos internos que podem levar à 
morte.

Especialistas descreveram os 
resultados como muito importantes 
e alertaram contra a automedicação 
com aspirina.

A maioria das pesquisas sobre 
os benefícios da aspirina é realiza-
da em pessoas na meia-idade e há 

A cada ano, cerca de 8,8 milhões 
de pessoas morrem de câncer. A doen-
ça é responsável por uma em cada seis 
mortes no mundo.

O número de pessoas que desen-
volvem tumores malignos também 
cresce a cada ano: cerca de 14 milhões 
têm câncer, e esse número deve subir 
para mais de 21 milhões até 2030, de 
acordo com dados da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde).

Um dos principais agravantes, 
segundo a OMS, é que muitas vezes a 
doença é diagnosticada tarde. Quanto 
mais avançado o estágio do câncer es-
tiver, mais difícil é o tratamento.

Existem, no entanto, fatores que 
contribuem para o desenvolvimento 
do câncer — e comportamentos que 
podem prevenir a doença. “O câncer 
é multifatorial, ou seja, ele não se 
desenvolve por apenas um motivo”, 
explica a nutricionista do Instituto 
do Câncer do Estados de São Paulo 
(Icesp), Eloisa Massaine Moulatle.

O crescimento descontrolado de 
células anormais, que caracteriza o 
câncer, está relacionado a sedentaris-
mo, tabagismo, genética, estresse, po-
luição, má alimentação, entre outros 
fatores.

Contudo, um dos pilares para a 
sua prevenção, de acordo com o Mi-
nistério da Saúde, é bem conhecido 
pelos brasileiros — mas um pouco 
rejeitado no dia a dia. Trata-se da ali-
mentação e do estilo de vida saudáveis.

Alimentos in natura, com menor 
processamento possível, exercícios 
e hábitos saudáveis são a chave para 
a saúde e longevidade. “Não dá pra 
dizer que existe um alimento mila-
groso, que ele vai combater e matar 
as células cancerígenas, mas existem 
alimentos que promovem a renovação 
celular, têm vitaminas e minerais e 
são antioxidantes”, explica Moulatle.

A recomendação do Ministério 
da Saúde é consumir, no mínimo, cin-
co porções por dia de frutas, legumes 
e verduras. Na outra ponta, é preciso 
diminuir o consumo de carne verme-
lha (comer apenas uma ou duas vezes 
por semana) e banir os embutidos e 
carnes processadas, como linguiça, 

Estudo mostra que tomar aspirina todo dia tem 
risco para pessoas mais velhas
Pesquisa feita com mais de 19 mil pessoas acima de 70 anos nos EUA e na Austrália revelou que 
houve aumento no número de hemorragias estomacais em quem usa a droga diariamente

evidências crescentes de que os pe-
rigos aumentam à medida que en-
velhecemos.

Sem efeito 
para saudáveis
O estudo foi feito com 19.114 

pessoas nos EUA e na Austrália. Os 
entrevistados têm mais de 70 anos, 
boas condições de saúde e não pos-
suem histórico de problemas cardí-
acos.

Metade delas recebeu uma dose 
diária de aspirina em baixa dose por 
cinco anos.

Três relatórios publicados na 
revista científica New England 
Journal of Medicine mostraram que 
as pílulas não reduziram o risco de 
problemas cardíacos ou proporcio-
naram algum outro benefício para 
quem as tomou.

A pesquisa diz que nessas pes-
soas o uso da aspirina aumentou o 
número de grandes hemorragias 
estomacais.

“Isso significa que milhões de 
idosos saudáveis   em todo o mundo 
que estão tomando aspirina em do-
ses baixas sem uma razão médica 
podem estar fazendo isso desne-
cessariamente, porque o estudo não 
mostrou nenhum benefício geral 

para compensar o risco de sangra-
mento”, diz o pesquisador John Mc-
Neil, da Universidade Monash.

“Essas descobertas ajudarão a 
informar os médicos que prescre-
vem há muito tempo essa droga 
para eles saberem se devem reco-
mendar a aspirina a pacientes sau-
dáveis.”

O estudo também descobriu 
um aumento nas mortes por cân-
cer, embora os pesquisadores achem 
que isso precise de uma investigação 
mais aprofundada, já que vai contra 
as descobertas atuais nessa área.

O professor Peter Rothwell, da 
Universidade de Oxford, que estuda 
essa medicação há muito tempo, dis-
se que as descobertas são definitivas.

“Tome aspirina se você não es-
tiver saudável e com mais de 70 anos 
e se não teve um ataque cardíaco 
prévio ou acidente vascular cerebral 
é algo realmente muito pouco bené-
fico. Portanto, a automedicação com 
aspirina, na ausência de uma indica-
ção médica definitiva, não é aconse-
lhável”, diz.

As descobertas não se aplicam a 
pessoas que tomam aspirina devido 
a um ataque cardíaco ou acidente 
vascular cerebral - estas devem con-
tinuar a seguir os conselhos de seus 
médicos.

Alimentação saudável pode impedir 
o aparecimento do câncer

bacon, presunto, entre outros.
Em 2015, a OMS classificou as 

carnes processadas como produtos 
carcinogênicos, ou seja, que causam 
câncer, e as carnes vermelhas como 
produtos “provavelmente carcinogê-
nicos”.

Segundo o documento, 50 gra-
mas de carne processada por dia, o 
equivalente a duas fatias de bacon, 
aumentam a chance de desenvolver 
câncer colorretal em 18%.

Isso não quer dizer que você está 
comprometendo sua saúde a cada vez 
que se delicia com um pedaço de ba-
con crocante. Como a nutricionista do 
Instituto do Câncer de São Paulo ex-
plica, não vai ser apenas um fator que 
resultará em câncer. “O ideal é não 
comer. Mas, se você gosta muito, tente 
diminuir a quantidade por semana e 
depois por mês”, pondera Moulatle.

Outros hábitos de risco são: ta-
bagismo, consumo de bebidas alcoóli-
cas, inalação de ar poluído, obesidade 
e sedentarismo. “A atividade física não 
é só importante para o controle do 
peso, mas ela também ajuda na reno-
vação celular e melhora o metabolis-
mo. Ainda, já é provado que obesidade 
está relacionada a diversos tipos de 
câncer, como o de mama, do fígado, da 
tireóide, entre outros.”

‘Superalimentos’
Como já falamos, não existem 

alimentos milagrosos, muito menos 
uma dieta que dará 100% de certeza 
de que você não terá câncer em toda 
a vida. Porém, existem “superalimen-
tos” que podem ajudar na prevenção 
da doença.

O aumento do consumo destes 
alimentos “reduz significativamente 
as chances de células cancerígenas 
de se desenvolverem em órgãos como 
esôfago, cólon, mama, ovário, rins, 
laringe, entre outros”, esclareceu um 
artigo publicado no HuffPost ameri-
cano. Alimentação saudável pode im-
pedir o aparecimento do câncer

Antes de consumi-los, contudo, é 
imprescindível fazer um acompanha-
mento nutricional para saber quais as 
reais necessidades do seu corpo.
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Imagine só a seguinte situ-
ação: você quer tomar uma vaci-
na contra a gripe. Mas em vez de 
procurar o posto de saúde mais 
próximo, ou mesmo aquela clínica 
particular que vai cobrar um va-
lor considerável pelo procedimen-
to, você faz uma compra on-line, 
recebe a dose e uma seringa com 
microagulha pelo correio e aplica 
em si mesmo o produto.

Simples? Sim. Impossível? Na 
verdade, não.

Pelo menos é isso que querem 
mostrar cientistas da área de imu-
nologia.

Um grupo de 14 pesquisado-
res de universidades americanas, 
canadenses e israelenses publi-
cou no último dia 12 um artigo 
no periódico científico “Science 
Advances” explicando a tecnolo-
gia – que, no estudo, foi feita para 
uma cepa letal de gripe, mas que 
na vida prática poderia ser aplica-
da a outros tipos de vacinas.

Os pesquisadores criaram um 
medicamento para injeção intra-
dérmica – ou seja, na pele, entre 
a derme e a epiderme –, o que fa-
cilita muito o esquema self-ser-
vice: essa aplicação é fácil e pode 
ser feita mesmo que a pessoa não 
tenha nenhum conhecimento mé-
dico.

A maioria das vacinas hoje é 
aplicada com injeção subcutânea, 
que atinge camadas mais profun-
das do tecido e, por isso, só pode 
ser administrada por alguém com 
conhecimento médico.

As vacinas contra a gripe, por 
exemplo, são aplicadas no múscu-
lo deltoide, que recobre o ombro. 
Para adultos, usa-se uma agulha 
que pode chegar a 3,8 centímetros 
de comprimento.

O método desenvolvido pela 
equipe atingiu bons resultados 
tanto em furões - usados para ve-
rificar a eficácia dos medicamen-
tos – quanto em humanos, mesmo 
quando foi testada uma das va-
riedades mais nocivas do vírus da 
gripe.

O procedimento, conforme 
explica o artigo, é todo feito sem o 
auxílio de um profissional.

Pelo mecanismo, o aplicador 
utiliza uma microagulha que, a 
partir da pele, pode penetrar nos 
tecidos profundos ou vasos san-
guíneos.

O artigo ainda lembra que, 
mais do que mutirões para aplicar 
vacinas, um grande desafio en-
frentando em períodos críticos, de 
pandemias, é justamente a produ-
ção e a distribuição das vacinas - e 
a autoaplicação facilitaria a disse-
minação dos agentes imunológi-
cos na população.

Vacinas turbinadas
Para melhorar a qualidade 

das vacinas, os cientistas têm uti-
lizado adjuvantes - aditivos, ou 
melhor, agentes químicos que tor-

Demência é uma espécie de 
guarda-chuva que abrange di-
versas doenças que atingem cer-
ca de 7% das pessoas acima dos 
65 anos, sendo que o tipo mais 
comum é o Alzheimer, que re-
presenta entre 60% a 70% dos 
casos. É por isso que 21 de se-
tembro, Dia Mundial da Pessoa 
com Doença de Alzheimer, tem 
um significado especial. Com o 
progressivo envelhecimento da 
população, a expectativa é de 
que o número de pacientes com 
demência triplique, passando 
dos atuais 50 milhões para 150 
milhões. 

A OMS (Organização Mun-
dial da Saúde)estima que são 10 
milhões de novos casos por ano, 
sendo que seis milhões em paí-
ses de baixa e média renda e 55 
mil no Brasil – onde o problema 
ganhará contornos dramáticos, 
dadas as deficiências do sistema 
público de saúde.

No entanto, mesmo em na-
ções mais desenvolvidas, as pers-
pectivas são desafiadoras. De 
acordo com a publicação “The 
Lancet Public Health”, a esti-
mativa é de que, nos próximos 
20 anos, um milhão de ingleses 
acima de 65 anos demandem 
cuidados 24 horas por dia. Ou-
tros quase 9 milhões nessa mes-
ma faixa etária viverão de forma 
independente. Diante desse ce-
nário, são bem-vindas todas as 
iniciativas inovadoras para abor-
dar a questão, principalmente 
aquelas que substituem as ins-
tituições de longa permanência 
tradicionais por ambientes mais 
acolhedores. O conceito das pe-
quenas cidades da demência 
(dementia villages) é uma des-
sas ideias. Começou na Holanda, 
país reconhecido por seu esforço 
de abraçar a causa da longevida-
de ativa, que saiu na frente com 
a “cidadezinha” de Hogeweyk, 
situada em Weesp. 

Criado há quase dez anos, 
o lugar tem ruas, jardins, mer-

Vacina do futuro será autoaplicável e 
‘enviada pelo correio’, apontam cientistas
Grupo de 14 pesquisadores dos EUA, Canadá e Israel publicaram nesta quarta-feira estudo em que 
mostram uma nova técnica para fabricação de vacinas para administração intradérmica, que podem 
ser aplicadas sem o auxílio de um profissional

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mesmo com intensas campanhas de 
vacinação ao redor do mundo, estima-se que 1 bilhão de pessoas, em todo o mundo 
estejam infectados com o vírus da gripe

nam as tornam mais eficazes -, que 
aumentam a resposta imunológica 
do organismo.

O bioquímico Darrick Carter, 
do Instituto de Pesquisas de Do-
enças Infecciosas de Seattle, nos 
Estados Unidos, combinou três 
tecnologias para obter um pro-
duto eficiente e seguro. Sempre, 
ressalta-se, por meio da tal micro-
agulha.

Carter utilizou ainda uma 
técnica alternativa ao uso do ví-
rus inativado, a chamada vacina 
recombinante, para produzir uma 
resposta imunológica ainda mais 
forte.

Por fim, o pesquisador fez com 
que fosse aplicado, junto à vacina, 
um adjuvante à base de um lipídio 
que pode aumentar sua eficácia 
- pelo menos este foi o resultado 
observado em furões.

Depois de testada em animais, 
a vacina contra a gripe foi utiliza-
da em 100 humanos. Não foram 
registrados efeitos adversos e os 
resultados foram positivos.

De acordo com os pesquisa-
dores, o sucesso do teste permite 
um planejamento para que, num 
futuro próximo, seja realidade a 
ideia de a população receber um 
pacote com vacina e dispositivo 
para aplicação intradérmica com 
facilidade, pelo correio.

Reforço na 
produção de vacinas
Também hoje, o periódico es-

pecializado Vaccine publicou uma 
pesquisa que pode ser um avanço 
na outra ponta da questão das va-
cinas: a produção.

Os cientistas descobriram 
uma maneira, utilizando feixes de 
laser, para medir rapidamente a 
infectividade viral (a capacidade 
de um agente de causar infecção) 
no desenvolvimento e na produção 
das vacinas.

Isso significa melhorar a efe-

tividade dos medicamentos, “acer-
tando” com mais destreza a carga 
viral da vacina.

No artigo, os pesquisado-
res, das empresas Thermo Fisher 
Scientific e LumaCyte, mostram 
como o laser possibilita que cien-
tistas analisem rapidamente as va-
cinas virais. Com a maior precisão, 
a ideia é que o desenvolvimento de 
medicamentos seja acelerado, com 
um grau de eficácia mantido.

A quantificação viral durante 
uma doença, enquanto ela é mani-
festada, é muito importante: afi-
nal, atrasos na produção e distri-
buição da vacina podem ter efeitos 
sérios no dia a dia das pessoas.

Em geral, hoje em dia, essa 
medição é feita por meio do que 
se chama “teste de placas de lise”. 
Isso significa que amostras da va-
cina são colocadas em uma super-
fície pequena e, por meio de ob-
servação microscópica, analisa-se 
a disseminação - ou não - do vírus. 
Um processo, portanto, menos 
acurado e menos ágil do que a no-
vidade proposta.

Os cientistas acreditam que, 
com o novo método, gargalos do 
processo sejam eliminados. E, em 
breve, vacinas mais eficazes este-
jam disponíveis para males como 
ebola, zika vírus e influenza, a gri-
pe.

Dados
Segundo a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS), mesmo com 
intensas campanhas de vacinação 
ao redor do mundo, estima-se 
que 1 bilhão de pessoas, em todo 
o mundo estejam infectados com 
o vírus da gripe. Os casos graves 
estão entre 3 a 5 milhões por ano 
- que causam de 300 mil a 500 mil 
mortes decorrentes da doença.

Nos Estados Unidos, as vaci-
nas existentes ainda hoje prote-
gem de 40% a 70% da população, 
também de acordo com dados da 
OMS.

Número de dementes deve triplicar até 2050
cado, restaurante, bar e teatro, 
e todas as atividades recebem 
a supervisão atenta da equipe. 
Suas 23 unidades de habitação 
abrigam 152 idosos: cada uma 
recebe de seis a sete moradores, 
mas cada um tem seu quarto e o 
grupo compartilha sala de estar e 
cozinha. Há sete estilos de deco-
ração, do mais despojado ao so-
fisticado, para que os ocupantes 
possam se identificar com locais 
nos quais viveram antes – quanto 
mais familiar, menos desorienta-
do tende a ficar o paciente.

A Nord Architects, empresa 
dinamarquesa de arquitetura, 
está construindo um condomínio 
em Dax, na França, que promete 
ir além. Ficará pronto ano que 
vem e uma das novidades é que 
o complexo também vai abrigar 
pesquisadores, que estudarão 
os benefícios desse tipo de am-
biente em relação às instituições 
tradicionais. Pelo visto, não será 
muito difícil confirmar as vanta-
gens desse tipo de condomínio, 
no qual os idosos podem se exer-
citar mais, conviver com a natu-
reza e interagir socialmente. No 
fim de agosto, o jornal “The New 
York Times” publicou reporta-
gem sobre novas experiências 
holandesas que poderiam servir 
de inspiração para empreende-
dores brasileiros. Em todas, um 
ponto em comum: buscar formas 
de diminuir o estresse desses 
pacientes. Pode ser através da 
música ou evocando memórias 
da infância, de aromaterapia ou 
massagem. Um exemplo: ima-
gens de natureza projetadas no 
teto acalmam quem está preso a 
uma cama. Há ainda simulação 
de viagens, com paisagens que 
podem ser apreciadas da janela 
do “veículo”. Para o dia 21 de se-
tembro, quero compartilhar um 
desejo: de que o viés hospitalar, 
que até hoje molda o tratamen-
to das demências, se torne uma 
abordagem com os dias conta-
dos.

Uma nova ferramenta médi-
ca baseada na análise sanguínea 
permite revelar o “relógio bioló-
gico” dos pacientes com apenas 
90 minutos, informou na última 
semana a revista científica “Pro-
ceedings of the National Aca-
demy of Sciences” (PNAS).

O projeto, conhecido como 
“Time Signature”, utiliza duas 
amostras de sangue para deter-
minar qual é o tempo biológico 
de cada paciente, ou seja: se o 
corpo da pessoa responde ao ho-
rário real em que ela está viven-
do.

Os processos feitos pelos ór-
gãos dentro do corpo são orien-
tados pelo chamado “ritmo circa-
diano”, o que designa o período 
de aproximadamente 24 horas 
sobre o qual se baseia o “relógio 
biológico”. Ele é influenciado 

Teste sanguíneo revela ‘relógio biológico’ 
de pacientes em menos de 2 horas
Projeto ‘Time Signature’ usa apenas duas amostras de sangue e 
pode ser útil no tratamento de doenças

principalmente pela variação de 
luz, mas também por outros fa-
tores, como a temperatura.

As pessoas que não estão em 
sincronia com o tempo do local 
onde vivem podem ter dificulda-
des nos tratamentos de algumas 
doenças.

De acordo a PNAS, a nova 
ferramenta permitirá que os mé-
dicos tenham rápido acesso ao 
“relógio biológico” dos pacientes 
para decidir as doses e os mo-
mentos do dia nos quais os me-
dicamentos devem ser aplicados 
para serem mais efetivos.

A nova ferramenta foi de-
senvolvida por pesquisadores da 
Universidade de Northwestern, 
em Chicago. Um dos autores do 
estudo, Phylipps Zee, explica 
porque a descoberta é tão impor-
tante:
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O câncer irá tirar as vidas de 
9,6 milhões de pessoas em 2018, 
representando uma em cada oito 
mortes entre homens e uma em 
cada 11 mortes entre mulheres, 
informou a agência de pesqui-
sa sobre câncer da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) na últi-
ma semana. 

Em seu relatório Globocan, 
que detalha a prevalência e a taxa 
de mortalidade de vários tipos 
de câncer, a Agência Internacio-
nal para Pesquisa sobre Câncer 
(IARC) disse que estimados 18,1 
milhões de novos casos de câncer 
surgirão neste ano.

O número é superior aos 14,1 
milhões de novos casos e as 8,2 
milhões de mortes previstos em 
2012, quando a última pesquisa 
Globocan foi publicada.

O IARC disse que o fardo 
crescente do câncer – caracteriza-
do como o número de novos casos, 
a prevalência e o número de mor-
tes pela doença – se deve a vários 
fatores, como o desenvolvimento 
social e econômico e as populações 
maiores e mais velhas.

Em economias emergentes, 
disse, também há uma transição 
de formas de câncer relacionadas 
à pobreza e a infecções para for-
mas de câncer ligadas a estilos de 
vida e dietas mais típicas de países 
ricos.

Pesquisa mundial inédita, 
divulgada no início deste mês 
no 25º Congresso Brasileiro de 
Reumatologia, no Rio de Janeiro, 
evidencia os impactos causados 
na vida pessoal de pacientes com 
artrite reumatoide (AR).

A sondagem online foi feita 
com mais de 9.800 pessoas e di-
vidida em duas etapas, captando 
respostas de pacientes maiores 
de 18 anos e de profissionais da 
saúde sobre questões do impacto 
da AR nas áreas de trabalho, re-
lacionamentos, atividades e aspi-
rações.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a ar-
trite reumatoide acomete adultos, 
atingindo uma em cada 100 pes-
soas.

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

A segunda etapa abrangeu, 
entre janeiro e junho de 2018, 
sete países: Brasil, Colômbia, Ar-
gentina, México, Arábia Saudita, 
Coreia do Sul e Taiwan. No Bra-
sil, participaram 1.916 pacientes 
e 385 profissionais de saúde. O 
congresso se estenderá até o pró-
ximo sábado (8).

Novos tratamentos
Também diretora do Insti-

tuto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual de São 
Paulo, Rina Dalva destacou que, a 
partir dos anos 2000, teve início 
uma fase em que surgiram tra-
tamentos novos e muito efetivos 
contra a artrite reumatoide.

Com essas novas terapêuticas, 
os problemas dos pacientes apre-
sentaram melhora significativa.

Anteriormente a isso, 30% 
das pessoas com AR viram a do-
ença evoluir a ponto de ficarem 
em cadeira de rodas.

A reumatologista salientou 
que, apesar disso, mais de 50% 
dos pacientes que responderam à 
pesquisa relataram que ainda sen-
tiam dor, rigidez matinal quando 
acordavam, com as articulações 
endurecidas, com dificuldade de 
movimento e fadiga.

“Apesar de tudo que a gente 
está tratando e melhorando, você 
ainda sente que esses doentes têm 
necessidades não atendidas”, fri-
sou.

Cerca de 36% dessas pessoas 
de alguma maneira tiveram de pa-
rar de trabalhar ou a AR prejudi-

Mortes por câncer chegarão a 9,6 milhões 
em 2018, indica relatório da OMS
Doença representa uma morte em cada oito homens e uma em 
cada 11 mulheres

Prevenção
O câncer de pulmão – causa-

do principalmente pelo fumo – é 
a principal causa de mortes por 
câncer em todo o mundo, disse o 
relatório. Assim como o câncer de 
mama, o câncer de pulmão tam-
bém está entre as maiores causas 
de casos novos da doença: 2,1 mi-
lhões de casos novos de cada tipo 
devem ser diagnosticados somente 
neste ano.

Com uma estimativa de 1,8 
milhão de casos novos em 2018, o 
câncer colorretal é o terceiro tipo 
mais diagnosticado, seguido pelo 
câncer de próstata e o câncer de 
estômago.

Wild pediu que políticas efi-
cientes de prevenção e detecção 
precoce sejam implantadas ur-
gentemente “para controlar esta 
doença devastadora em todo o 
mundo”.

O relatório do IARC disse que 
os esforços de prevenção – como 
campanhas antifumo, exames e 
vacinações contra o vírus do papi-
loma humano – podem ter ajuda-
do a reduzir a taxa de incidência 
de alguns tipos de câncer, como o 
câncer de pulmão em homens do 
norte da Europa e da América do 
Norte e câncer cervical na maioria 
das regiões, com exceção da África 
subsaariana.

O câncer irá tirar as vidas de 9,6 milhões de pessoas em 2018, representando uma em 
cada oito mortes entre homens e uma em cada 11 mortes entre mulheres, informou a 
agência de pesquisa sobre câncer da Organização Mundial da Saúde (OMS) na última 
semana 

Pesquisa revela impactos da artrite 
reumatóide em pacientes 

cou de algum modo a progressão 
da carreira delas.

Rina Dalva ressaltou que, 
apesar dos tratamentos que mo-
dificaram em muito a evolução da 
doença, os pacientes ainda têm di-
versas dificuldades.

Em relação à vida pessoal e 
social, por exemplo, a pesquisa 
revela que mais de 50% tiveram 
algum impacto nas relações in-
terpessoais, sejam com familiares, 
com o cônjuge, com filhos ou ami-
gos.

“Quase 60% dos pacientes 
relataram a doença levando a um 
impacto tanto na sua atividade fí-
sica, como na sua atividade emo-
cional, no modo de encarar a vida 
com frustrações, depressão, alte-
rações de humor”, disse.

Exercícios
Os médicos também eram 

questionados sobre os mesmos 
segmentos e as respostas foram 
mais ou menos semelhantes, reve-
lou a médica. Os profissionais de 
saúde perceberam deficiências no 
tratamento desses pacientes que 
ainda não foram atendidas.

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

Em relação à atividade físi-
ca, mais de 30% disseram não ter 
vontade de fazer exercícios físicos, 
por conta das dores que sentem. 
E 56% dos consultados sentem-se 
frustrados ou insatisfeitos quando 
não conseguem realizar ou com-
pletar atividades por causa da do-
ença.

Rina Dalva informou que, 
uma vez a doença instalada e após 
o médico tirar o processo inflama-
tório, a indicação é que o paciente 
faça exercícios aeróbicos e de con-
dicionamento físico para melho-
rar a questão cardiovascular, que 
é muito afetada.

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

“A grande maioria dos pa-
cientes adere aos tratamentos, faz 
tudo direitinho, compartilha as 
necessidades conosco, profissio-
nais de saúde, mas você sente que 
o indivíduo não se considera mais 
o mesmo, a partir do diagnóstico 
da doença. Eles se sentem impe-

didos em alguma situação, dentro 
desses domínios que foram vistos 
na pesquisa”, afirmou a médica.

Sem força nas mãos
A sondagem mostra que o que 

mais impacta os pacientes com 
AR, tanto nas atividades diárias 
de trabalho como nas atividades 
domésticas, é justamente utilizar 
as mãos.

“Porque por mais que melho-
re o processo inflamatório do aco-
metimento, você sempre fica com 
uma certa diminuição da força de 
pressão na sua mão. Mais da me-
tade reclama e foca nas mãos essa 
sensação de que não tem nunca 
uma vida normal”, explica a mé-
dica. Nove por cento dos entrevis-
tados disseram que gostariam de 
sentir que podem viver da mesma 
maneira que as pessoas sem artri-
te reumatoide.

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

“Apesar de muitas pessoas 
compreenderem a doença daquele 
amigo, a gente vê eles não enten-
dendo muito”.

Ou seja, mesmo com os tra-
tamentos modernos disponíveis, 
que deixam o paciente sem que a 
doença progrida ou tenha sinais 
de deformidade nas articulações, 
muitos colegas não entendem que 
um professor, por exemplo, sente 
cansaço nos braços e fadiga ou 
dificuldade de subir e descer es-
cadas.

“As pessoas do trabalho até 
sabem que ele tem AR, mas não 
compreendem ao certo o que se 
passa com aquela pessoa em rela-
ção à sua doença”, explicou.

Isso significa que, embora a 
ciência tenha melhorado o pro-
cesso inflamatório e diminuído a 
possibilidade de deixar o paciente 
com AR incapaz, apesar de dar a 
sensação de que não tem nada, ele 
às vezes sofre diminuição da for-
ça de pressão, tem dificuldade de 
carregar coisas, que tornam difí-
cil explicar para o outro que “não 
está fazendo corpo mole, que não 
está querendo trabalhar”, desta-
cou Rina Dalva.

A perspectiva é que a pesqui-
sa ajude no diálogo entre médicos 
e pacientes, tornando prioritá-
rias no tratamento as questões de 
maior importância para os doen-
tes com AR, sem se ater somente 
aos problemas.
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O carinho, o respeito e a ad-
miração que o Clube Esportivo de 
Bento Gonçalves conquistou ao 
logo de quase um século de tradi-
ção no esporte gaúcho vão brilhar 
na noite de 04 de outubro, quando 
acontece o jantar comemorativo 
aos 99 anos de fundação da insti-
tuição.

A festividade promete inte-
grar a comunidade em um ato de 
homenagem à história do time e 
valorização das importantes con-
quistas que marcaram essa cami-
nhada. Nessa oportunidade será 
apresentada, também, a Campa-
nha do Centenário do Clube, ini-
ciando um circuito de atividades 
comemorativas que ocorrerão em 
alusão à celebração do 100º ani-
versário do Esportivo, a ser come-
morado em 2019. Quem partici-
par do jantar poderá conhecer, em 
primeira mão, algumas das ações 
que estão sendo planejadas para 
enaltecer esse marco.

O jantar comemorativo aos 99 

Em dia de homenagem ao 
técnico Marquinhos Xavier, que 
atingiu a marca de 300 jogos 
pela Associação Carlos Barbosa 
de Futsal (ACBF), o time laranja 
garantiu três pontos na última 
rodada da LNF. No clássico gaú-
cho, a ACBF venceu o Atlântico 
por 5x2, reassumiu a liderança da 
competição e terminou a primeira 
fase com 100% de aproveitamento 
jogando em casa.

Antes do pontapé inicial, 
Marquinhos Xavier recebeu uma 
camisa alusiva aos 300 jogos. Com 
a bola rolando, a ACBF começou 
criando as primeiras chances. Aos 
6 minutos, Darlan acertou a tra-
ve. Um minuto depois, Mithyuê 
não desperdiçou a oportunidade 
quando recebeu o cruzamento da 
direita e tocou de letra para o gol.

Na segunda etapa, Marlon 
fez 2x0, aos 7min30s. No entan-
to, segundos depois, Jé diminuiu 
a diferença. Aos 12min38s, Café 

O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) ficou no empate em 3 a 3 
com a AES de Sobradinho, em 
confronto realizado na noite de 
sábado, dia 15, no Ginásio Sest 
Senat, em Bento. Apesar dos vi-
sitantes abrirem três gols de van-
tagem, o BGF não se rendeu em 
quadra e buscou o empate. Com o 
resultado, a equipe permaneceu na 
11ª posição, somando oito pontos 
e seguindo com chances de sair da 
zona de rebaixamento.  

 Na primeira etapa de par-
tida, o BGF controlou as ações 
do confronto, construindo boas 
oportunidades para abrir o placar, 
entretanto a equipe desperdiçou 
as chances. Os visitantes, por sua 
vez, exploravam os contra-ataques 
para chegar ao ataque. Mesmo 
com as tentativas, a etapa inicial 
terminou com placar zerado. 

 No segundo tempo, a AES 
abriu o placar com gol de Leonar-
do, em jogada de contra-ataque. 
Pouco depois, novamente em jo-
gada de velocidade, os visitantes 
ampliaram com Tiago. Minutos 
depois, a equipe de Sobradinho 
fez o terceiro com Lauro César. O 
BGF começou a reagir com gol de 

No último domingo,16, Ben-
to Gonçalves sediou a 4ª etapa do 
Circuito Gaúcho de Rugby Sevens 
Feminino de 2018, com a parti-
cipação de cinco equipes rugby 
gaúcho. Com 100% de aprovei-
tamento, o Charrua conquistou 
mais uma etapa da competição 
estadual, já o Farrapos, com uma 
vitória e três derrotas, terminou 
na 4ª colocação. 

No primeiro jogo da equipe 

ACBF termina primeira fase da LNF com 
100% de aproveitamento em casa

Teve ainda uma homenagem pelos 300 jogos realizados pelo técnico

cobrou uma falta direto para o 
gol e empatou a partida. Aos 16, 
a ACBF também teve uma falta 
a seu favor e João Salla recebeu a 
bola para colocar o time de Carlos 
Barbosa na frente do placar outra 
vez.

A equipe de Erechim passou 
a jogar com goleiro-linha, mas 
foi a ACBF quem se aproveitou 
da situação. Aos 17min50s, Bru-
no Souza recuperou a bola, viu o 
gol vazio e chutou para fazer 4x2. 
Faltando 1 segundo para o fim, 
Darlan também se aproveitou do 
erro do adversário para estufar as 
redes e decretar a vitória laranja.

Essa foi a vitória de número 
200 do técnico Marquinhos Xa-
vier no comando laranja. Ele ain-
da tem 48 empates e 52 derrotas 
no seu retrospecto. A ACBF reto-
mou a liderança da LNF com 43 
pontos e aguarda a última rodada 
para conhecer o adversário nas oi-
tavas de final.

A ACBF venceu o Atlântico por 5x2, reassumiu a liderança da competição e terminou a 
primeira fase com 100% de aproveitamento jogando em casa

Essa foi a vitória de número 200 do técnico Marquinhos Xavier no comando laranja

Esportivo comemora 99 anos 
com jantar temático
Festividade será no dia 04 de outubro, com apresentação da Campanha do Centenário do clube

anos do Esportivo ocorre na noite 
de 04 de outubro (quinta-feira), 
a partir das 20h, no Centro Em-
presarial de Bento Gonçalves. Os 
ingressos são limitados, custam 
R$120,00 por pessoa e podem ser 
adquiridos na Secretaria do Clu-
be, Posto São Bento e loja Tudo 
em Grãos. Os valores arrecadados 
com a festividade serão revertidos 
para o custeio das demandas de 
manutenção dos serviços do Clu-
be.

A importância 
desse marco
Desde o dia 28 de agosto de 

1919, o Esportivo traça seu ca-
minho movido pela paixão fu-
tebolística. As diretorias que já 
comandaram o clube, dentro de 
suas possibilidades, foram cons-
truindo relações e colecionando 
títulos – são 99 anos de dedicação 
e responsabilidade em prol de uma 
bandeira que une a comunidade 

bento-gonçalvense. A proximida-
de de um marco tão importante 
inspira a sonhar alto para o ano do  
centenário: garantir o tão deseja-
do acesso à elite do futebol gaú-
cho. Por isso, o clube deseja que 
a comunidade continue engajada 
e escalada para mais esse passo 
importante rumo aos 100 anos de 
história.

BGF empata em casa com o Sobradinho

Kevin, diminuindo a vantagem no 
marcador. Logo após, utilizando o 
goleiro-linha, Viana fez o segundo 
e deixou o placar em aberto. Após 
a pressão dos donos da casa, Kevin, 
em boa jogada ofensiva, empatou 
o jogo, 3 a 3. Nos minutos finais, 
apesar das intensas tentativas de 
fazer o quarto, o BGF não conse-
guiu virar o placar, terminando o 

jogo com placar igualado em 3 a 3.  
Nas últimas duas rodadas, o 

BGF necessita de duas vitórias 
e ainda torcer por tropeços da 
SASE para terminar a competição 
fora da zona de rebaixamento. Nas 
últimas rodadas, o BGF enfrenta 
fora de casa a ACBF, no dia 25, 
e o Guarany, em casa, no dia 6 de 
outubro. 

Farrapos feminino é superado pelo Charrua no 
Circuito Gaúcho de Rugby  

Alviverde, o Farrapos foi superado 
pela equipe do Charrua pelo am-
plo placar de 51 a 0. No confronto 
seguinte, marcado por erros da 
arbitragem, as bento-gonçalven-
ses foram derrotadas pelo Anti-
qua, de Pelotas, pelo placar de 10 
a 7. A recuperação da equipe veio 
em seguida com uma vitória sobre 
o San Diego pelo placar de 17 a 7. 
Por fim, na última rodada, o Pre-
dadores, adversário direto do Far-

rapos na briga pela vice-liderança 
na classificação geral, levou a me-
lhor pelo placar de 17 a 0 sobre as 
donas de casa. 

O Charrua, sofrendo ape-
nas 12 pontos em toda a etapa, 
foi campeã e segue com 100% de 
aproveitamento na competição, 
dando mais um passo rumo à mais 
um título da competição, dando 
sequência a sua hegemonia no ru-
gby feminino. 

 Apesar dos visitantes abrirem três gols de vantagem, o BGF não se rendeu em quadra e 
buscou o empate
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Na noite o último sábado 
(15), as 19h20min o CIOp (Cen-
tro Integrado de Operações) foi 
informado via 190 de que próxi-
mo a um posto de combustíveis 
localizado na Rua Carlos Dreher 
Neto bairro Vila Nova, havia um 
homem circulando com uma mo-
tocicleta em atitude suspeita. Os 

Na madrugada do último 
domingo (16) às 05h20min, o 
Centro Integrado de Operações 
- CIOp foi acionado após morado-
res do bairro Eucaliptos ouvirem 
diversos disparos de arma de fogo 
e uma pessoa gritando na Rua Ari 
da Silva. 

Ao chegarem ao local, encon-
traram Jean Carlos Paida de 23 
anos, conhecido como Chacal, ca-

Na madrugada do últi-
mo domingo (16), por volta de 
03h20min, na Rua Luiz Pedro de 
Marco, bairro Conceição, policias 
do POE Pelotão de Operações Es-

Na noite do último sábado 
(15), às 20h30min o Centro Inte-
grado de Operações - CIOp rece-
beu informações pelo 190 de que 
uma pousada que fica na Rua Sete 
de setembro, bairro Fenavinho 
estava sendo ponto de tráfico de 
drogas. 

Durante averiguação ao local, 
o proprietário R.P.S. de 56 anos 
foi preso em flagrante por tráfico 
de drogas e apresentado a DPPA. 
Com ele foram apreendidas 125 
pedras de crack, R$242 em di-
nheiro, celular e documentos.

Em março deste ano o homem 
já havia sido preso pelo mesmo 
motivo, mas ganhou liberdade em 
maio. A pousada não deveria estar 
funcionando pois estava interdi-
tada pelo poder público, porém o 
proprietário do local não seguiu às 
ordens.

O acidente aconteceu na úl-
tima sexta-feira por volta das 
07h15min, entre Bento Gonçal-
ves e Veranópolis, envolvendo um 
ônibus de uma empresa de turis-
mo com placas de Guarapuava, 
próximo à ponte do Rio das An-
tas, no km 186 da rodovia.

Cerca de 44 passageiros e 
dois motoristas, seguiam viagem 
do Paraná para Canela, Bento e 
Gramado.

O acidente ocorreu após uma 
curva acentuada conhecida como 
“Curva do Belvedere”, e o guard 
rail evitou que o ônibus desces-
se por uma ribanceira que fica às 
margens da rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviá-
ria Federal de Bento, bombeiros 
de Veranópolis, Samu da região 
e de equipes de saúde de Vila 
Flores e Veranópolis que presta-
ram socorro. Foi necessário usar 
o desencarcerador para retirar 
algumas pessoas feridas. Os ocu-

Homem morto a tiros no Eucaliptos
ído em via pública. 

Ele era natural de Chapecó 
- Santa Catarina e tinha ante-
cedentes no RS e SC por porte 
ilegal de arma de fogo, ameaça, 
disparo de arma de fogo, tráfico 
de entorpecentes, lesão corporal, 
roubo, receptação, furto de arma 
de fogo, homicídio doloso, furto 
de veículo, roubo a posto de com-
bustível e porte ilegal de arma de 

fogo.
A Brigada Militar isolou o 

local até a chegada da perícia e 
SAMU, que constataram o óbito. 
Ele foi alvejado com dois tiros nas 
costas, na região do tórax e no 
braço e estava em prisão domi-
ciliar desde a última sexta-feira 
(14).

Esse foi o 35º homicídio re-
gistrado em Bento esse ano.

Ônibus com universitários do Paraná tomba na 
BR-470 e deixa 22 feridos

pantes foram encaminhados para 
hospitais da região.

Segundo informações do 
hospital de Veranópolis, 22 pes-
soas ficaram feridas, algumas 
com fraturas e 4 com ferimentos 
graves. Cerca de 7 pessoas foram 
atendidas no hospital de Nova 

Prata. Os passageiros que não ti-
veram ferimentos também foram 
encaminhados para atendimento 
clínico.

O disco do cronotacógrafo 
estava irregular e foi enviado à 
Polícia Civil. Haverá atuação por 
esta infração.

Homem preso com moto 
roubada no Vila Nova

policiais prontamente deslocaram 
até o local e localizaram o ho-
mem com a motocicleta HONDA 
CG 150 Titan, placa INK 8355, 
a qual constava no sistema como 
roubada.

J.S.L. de 20 anos foi preso e 
apresentado na DPPA juntamen-
te com a motocicleta recuperada.

Proprietário de pousada preso por 
tráfico de drogas no Fenavinho

Homem de 52 anos preso por tráfico no Conceição
peciais da Brigada Militar, flagra-
ram F.V. de 52 anos na companhia 
de dois menores. Com eles foi en-
contrado 125 pedras de crack, R$ 
58 e dois celulares. O homem foi 

preso e os menores L.G. C.P.S. 16 
anos e A.M.B.S.L. 17 anos, todos 
com antecedentes criminais, fo-
ram apreendidos e encaminhados 
a DPPA para registro.

O proprietário R.P.S. de 56 anos foi preso 
em flagrante por tráfico de drogas

Com ele foram apreendidas 125 pedras de crack, R$242 em dinheiro, celular e docu-
mentos

  22 pessoas ficaram feridas, algumas com fraturas e 4 com ferimentos graves

 A polícia flagrou F.V. de 52 anos na companhia de dois menores, todos foram presos 

Eles estavam com 125 pedras de crack, R$ 58 e dois celulares
Localizaram o homem com a motocicleta 
que constava nos registros de furto

J.S.L. de 20 anos foi preso e apresentado 
na DPPA
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Na noite da última quinta-fei-
ra (13) por volta das 22h30min, 
uma guarnição da PATRES – Pa-
trulhas Táticas Especiais duran-
te a operação Avante Disssolutio 
prendeu um homem na Rua Ba-
sílio Zorzi no bairro Municipal. 

Na noite da última quinta-fei-
ra a Brigada Militar prendeu três 
pessoas durante Operação Avan-
te Dissolutio. A primeira prisão 
foi ás 21h50min na Rua Giáco-
mo Baccin, no bairro Aparecida. 
Durante abordagem a E.V de 35 
anos, averiguaram nos sistemas 
um mandado de prisão em aberto 
contra ele. O homem tem ante-
cedentes por estelionato e prisão 
cumprimento de mandado, foi 

No início da madrugada de 
sábado (15), o CIOP - Centro In-
tegrado de Operações da Brigada 
Militar foi informado via 190 pelo 
proprietário de um restauran-
te, que fica próximo a BR 470 no 
bairro Universitário, que seu esta-
belecimento foi alvo de arromba-
mento e furto. 

Uma guarnição do Policia-
mento Comunitário se deslocou 
até o local e iniciou as buscas pelos 
autores. Eles localizaram um casal 
em fuga pela BR 470 por volta 
da 00h15min e efetuaram abor-
dagem, encontrando os produtos 
furtados do restaurante, como 
caixa de alimentos, documentos e 
boletos. 

A.G de 34 anos tem antece-
dentes por furto qualificado, furto 

Uma mulher informou a de-
legacia durante registro de ocor-
rência no último domingo (16), de 
que havia estacionado seu veículo 
VW/Gol cor branca na Rua Ama-

Na tarde do último domingo 
(16) um homem foi até a delega-
cia para prestar queixa do furto do 
seu veículo. Segundo informações 
ele estacionou seu veículo VW/
Santana há muito tempo na frente 

Na noite de sexta-feira (14), 
uma guarnição do Pelotão de 
Operações Especiais – POE da 
Brigada Militar de Bento Gonçal-
ves abordou um homem na Rua 
Arlindo Menegotto no bairro Vila 
Nova próximo às 21h00min. Du-
rante revista pessoal a I.D.C. de 
31 anos, localizaram em sua cintu-
ra uma réplica de Pistola Taurus, 
com carregador. Durante a abor-

Homem preso com réplica de 
arma de fogo no Vila Nova

dagem, os policiais foram infor-
mados pelo CIOP – Centro Inte-
grado de Operações, que o homem 
abordado estaria momentos antes 
ameaçando clientes de uma lan-
cheira que fica próximo ao local da 
abordagem. Ele tem antecedentes 
por estelionato e lesão corporal, 
foi preso e apresentado no plantão 
da Policia Civil para o registro da 
ocorrência.

Na madrugada de sábado 
(15), Durante a Operação Avan-
te Dissolutio , uma guarnição do 
Pelotão de Operações Especiais – 
POE da Brigada Militar de Bento 
Gonçalves deslocou até um CTG 
localizado na Linha Sertorina, 
após frequentadores e seguran-
ças de uma das festas da Semana 
Farroupilha informarem a guar-
nição a respeito de um homem 

que estava ameaçando a todos. 
Os policiais localizaram G.R. de 
33 anos as 02h00min e durante 
abordagem e revista no veícu-
lo do acusado, encontraram um 
Revólver Taurus Calibre 38, com 
numeração suprimida e muni-
ciado com 06 munições. Ele tem 
antecedentes por ameaça e lesão 
corporal, foi preso e encaminha-
do a DPPA.

Homem preso após ameaçar 
seguranças na Linha Sertorina

Furto de veículo no Maria Goretti
zonas, bairro Maria Goretti na 
tarde de sábado (15) às 19h00min 
e quando retornou não o encon-
trou. Dentro do veículo estava 
apenas o CRLV.

Furto de veículo no Ouro Verde
do Residencial Novo Futuro que 
fica localizado na Rua Bramante 
Mion, bairro Ouro Verde. O carro 
não funcionava, e o dono acredita 
que tenham levado o veículo rebo-
cado. Não há suspeitos.

Brigada Militar prendeu três foragidos
preso e encaminhado a DPPA para 
registro policial.

A segunda prisão foi na Rua 
Herny Hugo Dreher, no bairro 
Planalto às 22h00min, quando 
abordaram O.E.P.O. de 51 anos. 
Ao consultar o sistema, a polícia 
constatou um mandado de prisão 
em aberto contra ele pela comarca 
de Santiago.  Seus antecedentes 
são por furto, estelionato, porte 
ilegal de arma de fogo, roubo a 

estabelecimento, e desobediência.
A terceira prisão aconte-

ceu na Rua Gema Piva no bairro 
Municipal, às 23h05min. Após 
abordagem do POE, R.F.A. foi re-
capturado. Havia um mandado de 
prisão em aberto contra ele pela 
Comarca de Bento Gonçalves.  E 
ele tem antecedentes por furto 
em veículo, furto em residência, 
desacato, entorpecente posse, re-
ceptação, roubo a motorista, furto 
qualificado, porte ilegal de arma 
de fogo, ameaça, roubo a pedestre 
e a estabelecimento comercial.

Homem preso por porte ilegal de arma de fogo no Municipal
Durante abordagem a V.I.F. de 
28 anos foi encontrada uma Pis-
tola calibre 380 municiada, e um 
carregador sobressalente, com 22 

munições.  Ele cumpria regime 
semiaberto e usava tornozeleira 
eletrônica. Recebeu voz de prisão 
e foi encaminhado a DPPA.

Casal pego em fuga após arrombamento a restaurante
simples em residência, furto em 
veículo, receptação, roubo a moto-
rista com lesões, roubo a pedestre 
com lesões, homicídio, ameaça, ex-
torsão, estelionato e posse de arma 
de fogo. E a mulher, C.C.D.M. de 
24 anos tem antecedentes por fur-
to qualificado. O casal contabiliza 
mais de 50 passagens pela polícia, 
o homem com 40 e a mulher, des-
de 2005, já contabilizou o total de 
26 passagens.

Eles foram conduzidos até o 
plantão da Polícia Civil, onde foi 
registrado boletim de ocorrência e 
foram liberados.

O Proprietário do estabele-
cimento foi comunicado sobre a 
prisão e compareceu a Delegacia, 
reconhecendo os objetos furtados.

E.V de 35 anos foi pego no bair-
ro Aparecida e recolhido ao Presídio 

O.E.P.O. de 51 anos foi recolhido ao 
presídio por mandado de prisão em 
aberto pela Comarca de Santiago R.F.A. foi recapturado no bairro Municipal 

V.I.F. de 28 anos estava com uma Pistola 
calibre 380 municiada, um carregador 
sobressalente, com 22 munições. Ele cumpria regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica 

O casal já é conhecido da polícia pelos 
diversos furtos na cidade

Durante abordagem a polícia encontrou um revólver Taurus calibre 38 com G.R. de 33 
anos

I.D.C. de 31 anos, localizaram em sua cintura uma réplica de Pistola Taurus, com carre-
gador
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A violência que está assolan-
do Bento Gonçalves, já superou os 
números de todo o ano de 2017, 
que teve o 30º homicídio registra-
do apenas em dezembro. Este ano 
em nove meses, 35 assassinatos 
foram registrados, sendo 26 por 
tráfico de drogas. No ano passa-
do nos primeiros oito meses cerca 
de 15 pessoas foram assassinadas, 
número contrário relativo ao mes-
mo período nesse ano. No último 
domingo, dia 16, foi registrado o 
35º homicídio na cidade. Os bair-
ros que mais registraram os fatos 
foram Ouro Verde, Municipal, 
Tancredo, Conceição e Zatt.

Os bairros com maior inci-
dência de crimes foram Ouro Ver-
de, Zatt, Municipal e Eucaliptos. 
Ainda não se sabe os autores de 
pelo menos metade dos homicí-
dios, apenas que, grande parte 
deles estão ligados ao tráfico de 
drogas ou acerto de contas. A cri-
minalidade cresce de forma assus-
tadora, tirando a segurança da po-
pulação bento-gonçalvense, ainda 
mais sem vestígios, testemunhas 
ou prisões dos acusados, que di-
ficultam a elucidação dos delitos 
pela polícia. Os assassinatos deste 
ano já representam um aumento 
de mais de 50%, quando compara-
do ao mesmo período de 2017. 

Bento tem 35 mortes em nove meses e 
registra o ano mais violento da história
O ano de 2018 já é o mais violento da década, com a maioria das mortes tendo relação com tráfico 
de drogas

Em agosto a Gazeta fez uma 
reportagem especial dos assas-
sinatos que aconteceram no ano, 
comparando com 2017. Na oca-
sião a delegada responsável pelo 1º 
Departamento de Polícia de Ben-
to, Maria Isabel Zerman, confir-
mou que a maior parte dos homi-
cídios tem ligação com acerto de 
contas entre facções criminosas. 
“Pela análise dos antecedentes po-
liciais das vítimas e diligências re-
alizadas, percebemos que a grande 
maioria dos homicídios está rela-
cionada ao acerto de contas, no 
tráfico de drogas”, afirmou. Ainda 
segundo a delegada “Em que pese 
as constantes investidas da Polí-
cia Civil neste crime, a proximi-
dade com outros grandes centros 
de criminalidade (Caxias do Sul e 
região metropolitana) e o grande 
mercado de usuários que há em 
Bento Gonçalves auxiliam que cri-
minosos de facções se instalem em 
nosso Município e que os atritos 
com traficantes locais se agucem e 
resultem na taxa de homicídio que 
temos atualmente. Ainda, é difícil 
a elucidação destes delitos, já que 
dificilmente encontramos teste-
munhas”.

A criminalidade cresceu as-
sustadoramente nos últimos cin-
co anos em Bento Gonçalves. A 

observação de Maria Isabel vai ao 
encontro da realidade do municí-
pio, que ano após ano tem regis-
tros ainda maiores de assassinatos 
na cidade, e a maioria das vítimas 
com envolvimento no tráfico de 
drogas.

Em 2013 foram 17 pessoas 
mortas e os números foram au-
mentando anualmente. Em 2014 
foi contabilizado 20 homicídios, 
em 2015, o número aumentou 
para 25, em 2016 foram 26 assas-
sinatos, em 2017 a soma chegou a 
32, sendo que nos oito primeiros 
meses do ano passado eram 15 
mortes, já nos oito primeiros me-
ses deste ano a cidade já tinha 30 
mortes.

Perfil
De acordo com a análise do 

Atlas da Violência 2017, lançado 
pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) e o pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, “desde 1980 está em cur-
so no país um processo gradativo 
de vitimização letal da juventude, 
em que os mortos são jovens cada 
vez mais jovens. De fato, enquanto 
no começo da década de oitenta, o 
pico da taxa de homicídio se dava 
aos 25 anos, atualmente esse gira 
na ordem de 21 anos”.

Os 35 assassinatos de 2018  
Weslei Rodrigues (8 de agosto no Ouro Verde, com antecedentes)
Ronaldo Panizzi (em Tuiuty no dia 6 de agosto, sem antecedentes)
Osmar Costa (no Municipal no dia 4 de agosto, com antecedentes)
Jean Carlos Lippert ( em16 de julho no Ouro Verde, sem antecedentes)
Valdir Mota da Silva (no dia 7 de julho no Juventude, com antecedentes)
Juceli de Oliveira (em 26 de junho no Borgo, com antecedentes)
Flavia Baltazzen (em 26 de junho no Borgo, sem antecedentes)
Otavio Martins (em 23 de maio na Linha Zenith, com  antecedentes)
Claudio Costa dos Santos (em 19 de maio no Municipal, com antecedentes)
Luis Andre Brizola (em 2 de maio em Santa Tereza, sem antecedentes )
Rafael Agnoletto (em 23 de abril no Ouro Verde, com antecedentes)
Ida de Paula dos Santos (em 28 de março no Zatt, sem antecedentes)
Carlos Alberto dos Santos (em 28 de março no Zatt, com antecedentes)
Andrei Ostrowski Trindade (em 27 de março no Eucaliptos, com antecedentes)
Rodrigo Kiwel (em 24 de março no Municipal, com antecedentes)
Pedro Paulo Alves (em 18 de março no Tancredo, com antecedentes)
Ismael Augusti Tavares (em 15 de março no Zatt, com antecedentes)
Luiz da Silva Soares (em 15 de março no Zatt, sem antecedentes)
Paulo José Abreu da Silva (em 15 de março no Zatt, com antecedentes)
Airton Gotardo (em 10 de março no Municipal, com antecedentes)
Matheus Ferreira (em 10 de março no Tancredo, sem antecedentes)
Melissandro da Silva (em 22 de fevereiro no Conceição, com antecedentes)
Michel Chiapperin (em 25 de fevereiro no Maria Goretti, com antecedentes)
Marcos Peres (em 18 de fevereiro no Eucaliptos, com antecedentes)
Marco Gonzaga (em 16 de fevereiro no Eucaliptos, com antecedentes)
Eliseu Borges (em 31 de janeiro no Zatt, com antecedentes)
Marcio Schneider (em 25 de janeiro no Municipal, sem antecedentes)
Fabiano Morais da Silva (em 25 de janeiro no Municipal, com antecedentes)
Wellington Schafer (em 23 de janeiro no Imigrante, com antecedentes)
Michael Scalon (em 16 de janeiro no Ouro Verde, com antecedentes)
Marcelo dos Santos da Costa (em 27 de agosto no bairro Eucaliptos, com antecedentes)
Rômulo Marroni Ribeiro da Silva (em 28 de agosto no Ouro Verde, com antecedentes)
Gregório Bruschi (em 9 de setembro no bairro Botafogo, sem antecedentes)
Ivonir Alexandre Alves (em 11 de setembro no Ouro Verde, com antecedentes)
Jean Carlos Paida (em 16 de setembro no Eucaliptos, com antecedentes)

Na última quinta feira próxi-
mo às 20h a Brigada Militar foi in-
formada através do 190 de que na 
Rua 13 de Maio, Centro, um ho-
mem suspeito tinha pulado o muro 
e invadido uma casa não habitada. 
Ao realizar o policiamento, o PO-
COM abordou um homem que 
primeiramente mentiu seu nome, 
fornecendo dados que aparente-
mente coincidiam. A polícia en-
tretanto suspeitou e o encaminhou 
até a delegacia para averiguação 
sobre os dados. Conseguiram sua 
identificação corretamente e des-
cobriram que contra A.R.P. de 36 
anos havia um mandado de prisão 
em aberto. Foi feito registro de 
captura e ele foi novamente enca-
minhado ao Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves.

Foragido recapturado pela Brigada 
após denúncia de invasão

Durante Patrulhamento Tá-
tico motorizado, uma Guarnição 
da PATRES (Patrulhas Espe-
ciais), avistou um menino na rua 
Bramante Mion as 22h30min em 
atitude suspeita. Durante revista 

Menor apreendido por tráfico no Ouro Verde
pessoal foi localizado em sua cue-
ca uma meia com 14 buchas e 48 
pinos de cocaína. Ele foi apreendi-
do e conduzido para a delegacia de 
Bento Gonçalves para os procedi-
mentos cabíveis.

Na tarde de quinta-feira (13) 
às 18h50min, uma guarnição do 
Pelotão de Operações Especiais - 
POE, durante Operação Avante 
Dissolutio, efetuou a prisão de um 
foragido. 

Durante abordagem ao ho-
mem na Rua Luís Milan bairro 
Vila Nova, averiguaram nos sis-
temas que havia um mandado de 
prisão da comarca de São Borja 
em aberto contra ele. 

C.C.C.D. De 30 anos era pro-
curado por tentativa de homicídio.

Ele tem antecedentes crimi-
nais por homicídio, roubo a pe-
destre com lesões, ameaça e furto.

O homem foi preso e encami-
nhado a DPPA de Bento Gonçal-
ves.

Foragido recapturado pela Brigada Militar

A polícia encontrou na cueca do menino 14 buchas e 48 pinos de cocaína.

Após mentir seu nome, A.R.P. de 36 anos 
foi identificado e encaminhado ao presídio 

C.C.C.D. De 30 anos era procurado por ten-
tativa de homicídio
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fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
18/09

Qua
19/09

Qui
20/09

Sol com 
muitas nuvens

Sol com 
poucas nuvens

Muitas nuvens, 
com pancadas 
de chuva 

CINEMA
Validade da programação: 14/09/2018 a 19/09/2018 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento: 3055 2442
L’américa Shopping: 3454 1334
Salas tradicionais (2D): R$ 26,00 inteira e R$ 13,00 meia
Salas 3D : R$30,00 inteira e R$15,00 meia
Promoção: na terça-feira todos pagam meia entrada e no 
último sabado do mês valores únicos: R$ 20,00 inteira e 
R$ 10,00 meia

↑23°C
↓13°C

↑26°C
↓11°C

↑ 23°C
↓ 11°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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05  06  15  16  19
22  25  30  31  41
44  50  61  64  66
76  86  88  89  96

Megasena -  concurso 2078

Federal -  extração 05317

Lotomania -  extração 1901

02 11  15  30  36  39

68101
39414 
08551
03699  
43247

1°

2°

3°
4°

5°

Shopping Bento

A Freira
15:00h - Legendado 2D 
18:30h - Dublado 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 segre-
do profano e se confrontam 
com uma força do mal que 
toma a forma de uma frei-
ra demoníaca e transforma 
o convento num campo de 
batalha.

Os Jovens Titãs
em Ação
14:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D

Mamma Mia!
Lá Vamos Nós 
de Novo
16:00h - Dublado 2D

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

Megatubarão
20:30h - Legendado 2D

Na fossa mais profunda do 
Oceano Pacífico, a tripula-

ção de um submarino fica 
presa dentro do local após 
ser atacada por uma criatu-
ra pré-histórica que se acha-
va estar extinta, um tubarão 
de mais de 20 metros de 
comprimento, o Megalodon. 
Para salvá-los, oceanógrafo 
chinês (Winston Chao) con-
trata Jonas Taylor (Jason 
Statham), um mergulhador 
especializado em resgates 
em água profundas que já 
encontrou com a criatura 
anteriormente.

L’américa Shopping

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

O Candidato 
Honesto
16:00h - Nacional 2D

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

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

Alfa
16:00h - Dublado 3D
18:30h - Dublado 3D
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.

**Atenção: A Sony Pic-
tures informa que o filme 
ALFA não é disponibilizado 
na versão LEGENDADO no 
Brasil.


