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Desde o último domingo via-
jar para outros municípios ficou 
mais caro. O índice de reajustes 
ficaram em  9,45% para  quem 
embarcar em rodoviária e 11,1% 
para os embarques ao longo do 
percurso. O reajuste será aplica-
do em duas parcelas. É a metade 
que faltava de um aumento divi-
dido em duas etapas, que come-

Segundo reajuste do ano de passagens intermunicipais é de 9,45%
çou em julho.

O aumento total do ano fi-
cou em 18,9% para as linhas que 
utilizam as estações rodoviárias 
e de 22,2% para as modalida-
des comuns com embarque ao 
longo do percurso, bm acima da 
inflação registrada nos últimos 
12 meses pelo IBGE, que foi de 
4,56%.

 Eleito por 338 voto, o novo 
presidente da subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil de Bento 
Gonçalves é o advogado  Rodrigo 
de Souza para o biênio 2018/21.

OAB tem nova diretoria
A chapa 10 venceu na, vota-

ção acontecida na última sexta-
-feira,  por 151 votos a chapa en-
cabeçada pela advogada Jandira 
Kaezala  
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No último domingo (2)  A 
Comunidade Santa Lúcia, do 
Bairro Progresso celebrou a fes-
ta em honra à padroeira com o 
lema “Santa Luzia conservai a 
luz dos nossos olhos para seguir 
o caminho de Deus!”

Programação da semana da 
Paróquia Santo Antônio

Quarta-feira
12h - Missa no Santuário 

Santo Antônio.
19h - Missa no Núcleo Co-

munitário São Francisco de As-
sis/São Francisco.

19h - Terço na Comunidade 
São José Operário/Fenavinho.

19h30min - Reunião do 
Conselho de Pastoral na Comu-
nidade Santa Maria/Goretti.

Quinta-feira
19h30min - Reunião do 

Conselho de Pastoral na Comu-
nidade São Pedro/Salgado.

Sexta-feira
17h - Adoração ao Santíssi-

mo Sacramento e após, missa no 
Santuário Santo Antônio.

19h30min - Reunião do 
Conselho de Pastoral na Comu-
nidade São Cristóvão/Vila Nova 
I.

20h - Bênção de “Jesú Bam-
bino” na Comunidade Jesus 
Bom Pastor/Cruzeiro.

Sábado
17h - Missa na Comunidade 

Santa Lúcia/Progresso.
18h - Missa na Comunidade 

Santa Maria Goretti.
18h - Missa da Ultreia Fes-

tiva com os Casais Cursilhistas 
no Santuário Santo Antônio.

18h30min - Missa na Co-
munidade São Cristóvão/Vila 
Nova I e Missa Festiva em honra 
à padroeira na Comunidade N. 
Sra. das Graças/Eucaliptos.

19h - Missa Festiva e Jantar 
em honra à padroeira na Comu-

Comunidade Santa Lúcia celebra 
festa em honra à Padroeira

nidade Imaculada Conceição/
Barracão.

19h30min - Missa na Co-
munidade N. Sra. do Carmo/
Borgo.

19h30min - Celebração da 
Palavra na Comunidade e N. 
Sra. de Fátima/Cohab.

20h - Terço na Comunidade 
Santo Antoninho.

Domingo
Missas no Santuário Santo 

Antônio: 07h, 08h30min, 10h e 
às 19h.

09h - Celebração da Palavra 
na Comunidade São Pedro/Sal-
gado.

09h - Missas nas Comunida-
des N. Sra. da Saúde/Vinhedos e 
Jesus Bom Pastor/Cruzeiro.

10h - Missa na Comunidade 
São Miguel.

12h30min - Almoço Festivo 
em honra à padroeira na Comu-
nidade N. Sra. das Graças/Euca-
liptos.

19h - Missa na Comunidade 
Santa Catarina/Licorsul.

Começa no próximo sábado, 
dia 8, o bloqueio de celulares ir-
regulares (piratas) nos estados 
do Acre, Espírito Santo, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pa-
raná, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Sul, Rondônia, Santa Ca-
tarina e Tocantins.  A partir de 
23 de setembro o bloqueio será 
no Distrito Federal e em Goiás, 
informou nesta segunda-feira, 
dia 3, a Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel).

Os usuários já estão rece-
bendo mensagens de SMS, in-
formando que o aparelho irregu-
lar será bloqueado. “Operadora 
avisa: Pela Lei 9.472 este celular 
está irregular e não funcionará 
nas redes celulares em 75 dias”, 
diz a mensagem. A primeira de-
las foi encaminhada no dia 23 de 
setembro. Outros alertas chega-
ram 50 dias e 25 dias antes. 

Na véspera do bloqueio, 
o usuário receberá a seguinte 
mensagem: “Operadora avisa: 
Este celular IMEI é irregular e 
deixará de funcionar nas redes 
celulares”. A agência informou 
que os usuários que aparelhos 
habilitados antes do dia 23 de 
setembro, mesmo que estejam 
irregulares, não serão afetados, 
desde que o número não seja al-
terado.

De acordo com a Anatel, a 
medida visa combater o uso de 
aparelhos falsificados ou com 
IMEI adulterado, clonado ou 
outras formas de fraude. A me-
dida também busca inibir a co-
mercialização de aparelhos mó-
veis não homologados no país.

O IMEI (do inglês Interna-
tional Mobile Equipment Iden-
tity) é o número de identificação 
do celular. É composto por um 
código de 15 números, utilizado 
internacionalmente, que permi-
te identificar a marca e modelo. 
Todas as mensagens são envia-
das pelo número 2828.

Para saber se o número 
de IMEI é legal, basta discar 
*#06#. Se a numeração coinci-
dir com a que aparece na caixa, 
o aparelho é regular. Caso con-

Celular irregular será bloqueado a 
partir de sábado no Rio Grande do Sul  

trário, há uma grande chance de 
ser irregular.

A Anatel informou ainda 
que  o usuário de serviço móvel 
com situação irregular deve pro-
curar a empresa ou pessoa que 
vendeu o aparelho e buscar seus 
direitos como consumidor.

A Anatel criou em seu Por-
tal na Internet um espaço com 
informações do projeto de blo-
queio de celulares, o projeto Ce-
lular Legal. No Portal da Anatel 
também é possível verificar se o 
celular apresenta alguma irre-
gularidade.

Cronograma
O bloqueio de celulares ir-

regulares começou pelo Distrito 
Federal e por Goiás. Os apare-
lhos começaram a ser bloquea-
dos no dia 8 de maio. Segundo 
a Anatel, os aparelhos já foram 
excluídos das redes das presta-
doras móveis 103 mil “piratas” 
nas duas unidades da federação.

Nos estados da Região Nor-
deste e demais estados das regi-
ões Norte e Sudeste, incluindo 
São Paulo, o  encaminhamen-
to de mensagens aos usuários 
ocorrerá a partir de 7 de janeiro 
de 2019. O impedimento do uso 
começará a partir de 24 de mar-
ço de 2019, no caso de aparelhos 
irregulares habilitados a partir 
de 7 de janeiro de 2019.

Estrangeiros
Aparelhos móveis compra-

dos no exterior vão continuar 
funcionando no Brasil, desde 
que sejam certificados por or-
ganismos estrangeiros equiva-
lentes à agência reguladora. Um 
celular só é considerado irre-
gular quando não tem número 
IMEI registrado no banco de da-
dos da GSMA, associação global 
de operadoras.

Não serão considerados ir-
regulares os equipamentos ad-
quiridos por particulares no ex-
terior que, apesar de ainda não 
certificados no Brasil, tenham 
por origem fabricantes legíti-
mos.

De acordo com a Anatel, a medida visa combater o uso de aparelhos falsi-
ficados ou com IMEI adulterado, clonado ou outras formas de fraude
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Esse sábado, em Fagundes 
Varela, foi especial! A Comissão 
de Gastronomia da BellaFesta 
2018, com a presença das Sobe-
ranas, a Rainha Paola Roncato 
de Carli e as Princesas, Maria 
Carolina Sirena e Veridiana Gia-
chini, realizou os testes no forno 
de barro e a lenha. Ele servirá, 
durante o evento, para assar o 
pão colonial que será servido no 
Espaço Merendim da Nona.

O pão será produzido pela 
Agroindústria Valente, que 
também estará servindo outros 
produtos para os visitantes. Não 
faltou animação e as Soberanas 
ainda puderam experimentar 
um pão quentinho recém saído 
do forno. Se as Soberanas apro-
varam, o público visitante da 

A estrutura da BellaFesta 
2018 já começa a ganhar forma. 
Os trabalhos estão concentra-
dos na instalação do Parque que 
abrigará o evento de 06 a 09 de 
dezembro, em Fagundes Varela. 
Na parte interna do Ginásio Mu-
nicipal de Esportes estão sendo 
colocadas as divisórias que abri-
garão a feira comercial, cultu-
ral, agropecuária e industrial. 
Na parte externa, também serão 
instalados os lonões que abriga-
rão as duas praças de alimenta-
ção e os shows, além do restante 
da feira, que terá espaço, por 
exemplo, para veículos e máqui-
nas agrícolas.

Ao fundo da prefeitura e 
Casa da Cultura está sendo 
montada a estrutura do Circo 
Stankovich. Ele que tem a maior 
estrutura circense do país e há 

Uma das cozinhas mais tra-
dicionais e admiradas de todo o 
mundo, a gastronomia italiana 
conquistou o mundo com suas 
receitas simples e muito sabo-
rosas. Marcada pelas afamadas 
massas, é feita por um povo que 
tem como cultura o gosto pela 
culinária.

A diversidade de ingredien-
tes e temperos é herança repas-
sada de geração em geração. 
Boa comida, feita com temperos 
frescos aliada a bons vinhos, não 
tem como não ganhar o mundo 
e se tornar uma das maiores re-
ferências em questão gastronô-
mica.

Todos esses sabores, aliados 
a acolhida e hospitalidade tradi-
cionais dos fagundenses, pode-
rão ser encontrados durante a 
BellaFesta 2018, de 06 a 09 de 
dezembro, em Fagundes Varela.

Para melhor servir os visi-
tantes, o evento terá duas Pra-
ças de Alimentação preparadas 
com uma super estrutura que 
está sendo montada. A novidade 
deste ano, é o espaço ‘Merendim 
da Nona’. Nele, o visitante terá 
a sua disposição um restaurante 
que preparará comidas típicas 
italianas. As agroindústrias do 
município: Vó Helena, Valente, 
Bergamaschi e Vinícola Bassa-
ni estarão comercializando seus 
produtos. Além disso, elas esta-

Começa a montagem da estrutura da BellaFesta 2018 em Fagundes

20 anos não se apresenta no Rio 
Grande do Sul, trouxe seu ma-
terial de trabalho direto de São 

Paulo. A capacidade será para 
2 mil pessoas sentadas que po-
derão assistir as duas apresen-

tações diárias e totalmente gra-
tuitas.

São cerca de 100 exposito-
res que estarão apresentando 
seus produtos durante a Bella-

Festa. A feira apresenta varie-
dade grande de empresas de di-
versos segmentos.

Toda a programação da Bel-
laFesta terá entrada gratuita.

 BellaFesta vai ter forno de barro para pães
BellaFesta 2018, de 06 a 09 de 
dezembro, também irão se de-
liciar e poder viajar no tempo, 
recordando as antigas casas das 
nonas.

Saiba mais
Para melhor servir os visi-

tantes, o evento terá duas Pra-
ças de Alimentação preparadas 
com uma super estrutura que 
está sendo montada. A novidade 
deste ano, é o espaço ‘Merendim 
da Nona’. Nele, o visitante terá 
a sua disposição um restaurante 
que preparará comidas típicas 
italianas. As agroindústrias do 
município: Vó Helena, Valente, 
Bergamaschi e Vinícola Bassa-
ni estarão comercializando seus 
produtos. Além disso, elas esta-

rão servindo um prato com pão, 
salame e queijo.

Outra novidade do espaço 
Merendim da Nona será o resga-
te da produção de pão e do tor-
resmo. O visitante poderá viajar 
no tempo e compreender a im-
portância destes dois produtos 
para o município de Fagundes 
Varela. O torresmo rememora 
o antigo Frigorifico Sul Brasil, 
que fez parte do desenvolvimen-
to econômico do antigo distrito 
de Bella Vista e o pão é a mar-
ca da união dos fagundenses, da 
família e da gastronomia local e 
regional.

Quem passar pela BellaFesta 
poderá acompanhar todo o pro-
cesso de produção. A demons-
tração do pão, no forno antigo de 
barro será na sexta, a partir das 
15h e das 17h. No sábado, a par-
tir das 10h30min, das 15h30min 
e das 17h e no domingo, a partir 
das 10h30min, 15h30min e 17h. 
Já a demonstração da produção 
torresmo ocorre na sexta, a par-
tir das 17h; sábado a partir das 
13h30min e das 15h30min e no 
domingo, a partir das 13h30min 
e das 15h30min.

Além deste espaço que es-
tará localizado em frente a Pre-
feitura, haverá outra Praça de 
Alimentação que servirá outros 
produtos, na rua coberta próxi-
mo ao Ginásio.

Merendim da Nona com gastronomia italiana
rão servindo um prato com pão, 
salame e queijo.

Outra novidade do espaço 
Merendim da Nona será o resga-
te da produção de pão e do tor-
resmo. O visitante poderá viajar 
no tempo e compreender a im-
portância destes dois produtos 
para o município de Fagundes 
Varela. O torresmo rememora 
o antigo Frigorifico Sul Brasil, 
que fez parte do desenvolvimen-
to econômico do antigo distrito 
de Bella Vista e o pão é a mar-
ca da união dos fagundenses, da 
família e da gastronomia local e 
regional.

Quem passar pela BellaFesta 
poderá acompanhar todo o pro-
cesso de produção. A demons-
tração do pão, no forno antigo de 
barro será na sexta, a partir das 
15h e das 17h. No sábado, a par-
tir das 10h30min, das 15h30min 
e das 17h e no domingo, a partir 
das 10h30min, 15h30min e 17h. 
Já a demonstração da produção 
torresmo ocorre na sexta, a par-
tir das 17h; sábado a partir das 
13h30min e das 15h30min e no 
domingo, a partir das 13h30min 
e das 15h30min.

Além deste espaço que es-
tará localizado em frente a Pre-
feitura, haverá outra Praça de 
Alimentação que servirá outros 
produtos, na rua coberta próxi-
mo ao Ginásio.
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Os principais responsáveis 
pela inadimplência no país são 
o crediário (65%) e o cartão de 
crédito (63%), segundo estudo 
nesta segunda-feira, dia 3, pela 
Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil).

Outros tipos de dívidas que 
levaram ao registro do nome em 
entidades de proteção ao crédito 
são empréstimo pessoal em ban-

Crediário e cartão são os maiores 
responsáveis pela inadimplência  

cos ou financeiras (61%), crédito 
consignado (60%), cheque espe-
cial (57%), financiamento de au-
tomóvel (45%), mensalidades es-
colares (26%), conta de telefone 
(20%), boletos de TV por assina-
tura e internet (18%), conta de 
água e luz (11%), aluguel (10%) 
e condomínio (8%).  

As contas em atraso que não 
levam à negativação, segundo o 
levantamento, são empréstimos 
com parentes e amigos (38%), 

parcelas do cartão de crédito 
(20%), crediário (20%) e cheque 
especial (20%).

Quando falta dinheiro para 
honrar todos os compromissos, 
o brasileiro prioriza o plano de 
saúde (89%), o boleto do condo-
mínio (86%), o aluguel (82%), as 
contas de água e luz (79%), a te-
levisão por assinatura e internet 
(75%), a conta de telefone fixo 
e celular (65%) e a mensalidade 
escolar (58%).

As contas em atraso que não levam à negativação, segundo o levantamento, são empréstimos com parentes e 
amigos (38%), parcelas do cartão de crédito (20%), crediário (20%) e cheque especial (20%)

COMÉRCIO

Sine está com 42 vagas de emprego nesta semana
O Sine de Bento Gonçalves 

está com 42 vagas de emprego 
nesta semana. Há oportunidades 
para diferentes cargos e níveis 
de ensino. Algumas das vagas 
necessitam de experiência com-
provada e estão sujeitas a altera-
ções. 

O mercado está precisando 
de profissionais como camareira 
de hotel, estofador de móveis, 
gesseiro, marceneiro, entre ou-
tras, além de abrir espaço para 
portadores de necessidades es-
peciais. O Sine funciona na rua 
Marechal Floriano, 142, no Cen-
tro. O atendimento aos interes-
sados nas vagas é das 8h às 12h, 
com disponibilidade de 50 fichas 
por dia. É necessário ter em 
mãos a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS). Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (54) 3452 4824. O mercado está precisando de profissionais como camareira de hotel

A Petrobras anunciou na 
sexta-feira, dia 30, um aumento 
de 2,2% no preço médio da gaso-
lina vendida em suas refinarias, 
para R$ 1,5339 por litro, vendi-
do desde sábado, dia 1º, na pri-
meira alta realizada pela estatal 
para o combustível desde meados 
de setembro.

O aumento na cotação da ga-
solina ocorre em meio a uma alta 
do dólar frente ao real de 3,58% 
em novembro, que encarece im-
portações. Os ganhos da moeda 
ocorreram após dois meses con-
secutivos de retração.

A política de preços da Pe-
trobras leva em consideração o 
câmbio e também os preços do 
petróleo no mercado internacio-
nal, além de outros fatores.

O petróleo Brent, por sua 
vez, registrou forte queda, com 
a oferta global superando a de-
manda.

A gasolina da Petrobras acu-
mulou recuo de quase 20% no 
mês, sendo vendida nas refina-

Petrobras eleva em 2,2% preço 
da gasolina na refinaria  
O aumento na cotação da gasolina ocorre em meio a uma alta do 
dólar frente ao real

rias na maior parte da semana a 
R$ 1,5007 por litro, menor nível 
desde 17 de fevereiro.

O repasse dos reajustes ao 
consumidores, no entanto, não 
tem ocorrido na mesma propor-
ção.

Em novembro, os preços da 
gasolina nos postos recuaram 
apenas cerca de 4%, segundo 
dados da ANP divulgados nesta 
sexta-feira.

O valor médio nos postos do 
Brasil caiu cerca de 1% na sema-
na.

Na terça-feira, a ANP apon-
tou que os repasses de cortes nos 
preços da gasolina das distribui-
doras aos consumidores têm fica-
do inferiores às reduções imple-
mentadas pela Petrobras em suas 
refinarias e cobrou explicações.

O preço final depende de 
distribuidores, revendedores, 
impostos, além da mistura obri-
gatória de etanol anidro na com-
posição da gasolina vendida nos 
postos.

O aumento na cotação da gasolina ocorre em meio a uma alta do dólar 
frente ao real de 3,58% em novembro, que encarece importações. Os ga-
nhos da moeda ocorreram após dois meses consecutivos de retração
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A bandeira tarifária da con-
ta de luz para o mês de dezem-
bro será verde, ou seja, sem cus-
to extra para os consumidores 
de energia elétrica. Desde maio 
deste ano, a bandeira estava nos 
patamares amarelo ou vermelho.  

Segundo a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica), 
apesar de os reservatórios ainda 
apresentarem níveis reduzidos, 
a expectativa é de que a estação 
chuvosa continue aumentando 
o nível de produção de energia 
pelas hidrelétricas e a recupera-
ção do fator de risco hidrológico 
(GSF), fatores que impulsionam 
a queda no PLD (Preço de Li-
quidação de Diferenças). 

O GSF e o PLD são as duas 
variáveis que determinam a cor 
da bandeira tarifária a ser acio-
nada.

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), 
amarela e vermelha (patamar 1 
e 2), está relacionada aos custos 
da geração de energia elétrica.

A Aneel alerta que, mesmo 
com a bandeira verde, é impor-
tante manter as ações relaciona-
das ao uso consciente e combate 
ao desperdício de energia.

Em novembro, a bandeira 

Conta de luz com bandeira verde em dezembro   

tarifária figurou na cor amarela, 
que deixa a conta de luz R$ 0,01 
(um centavo) mais caras para 
cada quilowatt-hora consumido. 

O recuo para a bandeira 
amarela surgiu após cinco meses 
da tarifa na colocação vermelha 
patamar 2, aquela com maior 
custo adicional de R$ 0,05 (cin-
co centavos) para cada quilowat-
t-hora kWh consumido, a mais 
cara do sistema.

Conheça cada uma 
das bandeiras tarifárias
Bandeira verde: indica con-

dições favoráveis de geração de 
energia e as contas de luz não 

sofrem nenhum acréscimo;
Bandeira amarela: condições 

de geração menos favoráveis dei-
xam as tarifas ficarem R$ 0,01 
(um centavo) mais caras para 
cada quilowatt-hora consumido;

Bandeira vermelha 1: con-
dições de geração de energia 
mais cara faz as contas sofrerem 
acréscimo de R$ 0,03 (três cen-
tavos) para cada quilowatt-hora 
kWh consumido, e;

Bandeira vermelha 2: con-
dições ainda mais custosas de 
geração elevam as contas em R$ 
0,05 (cinco centavos) para cada 
quilowatt-hora kWh consumi-
do.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar aos consumido-
res os custos reais da geração de energia elétrica

Os índices de desperdício 
numa organização podem ma-
tá-la aos poucos, advertiu o pro-
fessor da UCS Ademar Galelli, 
em palestra-almoço proferida 
nesta segunda-feira, no Centro 
da Indústria, Comércio e Servi-
ços (CIC-BG).

Segundo ele, estima-se que 
as empresas da região tenham 

“O desperdício mata as empresas aos poucos”
Média de desperdício nas empresas da região é de 10%, diz professor da UCS no CIC-BG

uma margem média de desper-
dício – seja de matéria-prima, 
energia, tempo, mão de obra, 
recursos, estoque, etc – de, no 
mínimo, 10%, acarretando em 
perdas bilionárias todos os anos. 
Significa que, caso utilizarmos o 
exemplo do PIB na área de atu-
ação da UCS, de R$ 50 bilhões, 
o desperdício seria responsável 

por gerar perdas de R$ 5 bi-
lhões.

Conforme o segmento eco-
nômico, os índices podem ser 
ainda mais preocupantes, como 
os 42% registrados no setor da 
construção civil, conforme uma 
pesquisa acadêmica em Caxias 
do Sul, ou os 30% na área da 
agricultura, segundo a Embra-
pa. “Assim como as pessoas, as 
empresas também adoecem e 
vão preparando sua morte deva-
garinho”, disse Galelli, professor 
nos Programas de Pós-Gradua-
ção em Administração e Enge-
nharia de Produção da UCS.

Para que a situação não che-
gue ao extremo, várias ações 
podem ser aplicadas para iden-
tificar os desperdícios, desde 
uma simples reunião de brains-
torm, passando pelo diagra-
ma de Ishikawa até chegar ao 
conjunto de prática conhecido 
como Seis Sigma. As empresas 
também devem procurar utilizar 
o clico PDCA – “essência bási-
ca da melhoria contínua” – para 
planejar, executar, avaliar e me-
lhorar, exercer a liderança para 
comprometer a equipe e tam-
bém investir em qualidade. “Não 
existe custo zero para a qualida-

de. Se treinamento e qualifica-
ção custam caro, experimente a 
ignorância”, disse o palestrante, 
doutor em Engenharia de Pro-
dução pela Marquette Universi-
ty (EUA).

Para Galelli, essas ações 
acabam não só retomando a for-
ça competitiva das empresas, 
mas favorecendo toda a socieda-
de. “As empresas são entidades 
fundamentais para uma socieda-
de, porque tem geração de valor, 
empregabilidade, especialização 
do trabalho. Uma empresa que 
não dá lucro está prestando um 
desserviço à sociedade”, comen-
tou.

Esfera pública 
também deve 
combater desperdício
O presidente do CIC-BG, 

Elton Paulo Gialdi, afirmou que 
é preciso combater a cultura do 
desperdício para tornar as em-
presas mais eficientes e lucrati-
vas, mas que a prática também 
deve ser adotada pelos órgãos 
públicos. “Precisamos exigir 
que nossos representantes na 
esfera pública façam o mesmo, 
administrando com eficiência 
os recursos públicos e acabando 
com a corrupção que consome 
de forma inadequada o dinheiro 
que é fruto do nosso trabalho”.

Elton Paulo Gialdi, presidente do CIC-BG

Ademar Galelli, professor da UCS
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Carmen Miriam Nodari Grion, 
professora estadual aposentada, 
filha de Antonio Ventura Nodari e 
Justina Borile Nodari, nascida em 
15/10/1950, falecida em 25/11/2018, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
moradora da Rua Assis Brasil, Bento 
Gonçalves, Casada 

Herminio Ceriotti, agricultor 
aposentado, filho de Natal Ceriotti e 
Julia Acco, nascido em 07/04/1935, 
falecido em 23/11/2018, natural de 
Guaporé, RS, morador da Rua Ange-
lo Ceriotti, Santa Tereza, Casado 

José Cristofoli, moveleiro apo-
sentado, filho de João Cristofoli e 
Victória Nervis Cristofoli, nascido em 
23/08/1930, falecido em 25/11/2018, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
morador da Rua José Rossini, Bento 
Gonçalves, Casado 

Eduardo Luiz Garnier, funcio-
nário público estadual aposentado, 
filho de Francisco Garnier e Stella 
dos Santos Garnier, nascido em 
15/10/1943, falecido em 26/11/2018, 
natural de Bento Gonçalves, RS, mo-
rador da Rua Ramiro Barcelos, Bento 
Gonçalves, Separado 

Eny Ernesta Ceriotti Bruschi, 
agricultora aposentada, filha de João 
Ceriotti e Cecilia Comel, nascida em 
27/03/1930, falecida em 22/11/2018, 
natural de Monte Belo, Bento Gon-

za Marques dos Santos, nascida em 
24/08/1963, falecida em 30/11/2018, 
natural de Fontoura Xavier, RS, mo-
radora da Rua Carlos Dreher Neto, 
Bento Gonçalves, Viúva 

Attilio Tomasi, marceneiro apo-
sentado, filho de Vicente Tomasi e 
Tomilda Bortolini Tomasi, nascido em 
14/08/1930, falecido em 30/11/2018, 
natural de Bento Gonçalves, RS, mo-
rador da Rua Lourenço Moré, Bento 
Gonçalves, Viúvo 

Eva Mota Kuczmarski, do lar 
aposentada, filha de José Mota So-
ares e Sabina Mesnerovicz Soares, 
nascida em 19/01/1957, falecida em 
01/12/2018, natural de Itatiba do Sul, 
RS, moradora da Linha Tuiuty, Bento 
Gonçalves, Casada 

Gilberto Antonio Somensi, 
serviços gerais aposentado, filho de 
Valmir Somensi e Claudete Maria 
Strapazzon Somensi, nascido em 
16/05/1961, falecido em 01/12/2018, 
natural de Garibaldi, RS, morador da 
Rua Angelo Terchisio Bertolini, Bento 
Gonçalves, Casado 

Marcelo Expedito Ferrari, ser-
viços gerais, filho de João Ferrari e 
Lai Bernardoni Ferrari, nascido em 
01/10/1968, falecido em 30/11/2018, 
natural de Bento Gonçalves, RS, mo-
rador da Rua Domingos Rubechini, 
Bento Gonçalves, Divorciado 

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
DE BENTO GONÇALVES
EDITAIS DE CASAMENTO

Faço saber que se habilitaram para casar neste Serviço de registros:

Edital nº 19973: LUÍS HENRIQUE MION, solteiro, analista de recursos 
humanos aposentado, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domi-
ciliado em Bento Gonçalves e MIRTES MARIA LAZZAROTTO, divorciada, 
funcionária pública municipal, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e 
domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Universal de Bens.
Edital nº 19975: MAIKEL DE MORAES, solteiro, moveleiro, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e ANA 
PAULA DE CARVALHO ESPINOSA, solteira, do lar, natural de Santa Ma-
ria-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19976: ÉMERSON APOLINÁRIO, solteiro, empresário, natural 
de Passo Fundo-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e JA-
NIS DE SOUZA, divorciada, advogada, natural de Bento Gonçalves-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19977: DIÉRITON RODRIGO JERONIMO FLOR, divorciado, es-
tofador, natural de Sapiranga-RS, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves e RAQUEL ARAUJO DA SILVA, solteira, técnica de enfermagem, 
natural de São Jerônimo-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19979: MARCIO FABIANO LEMOS DOS SANTOS, solteiro, 
serviços gerais, natural de Quaraí-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e KELEN SABRINE CABREIRA RODRIGUES, solteira, profes-
sora, natural de Quaraí-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19980: MARCOS GALIAZZI, solteiro, empresário, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e JU-
LIANE SIMIONI, solteira, empresária, natural de Bento Gonçalves-RS, re-
sidente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19982: JOSÉ SGARBOSSA, divorciado, montador de móveis au-
tônomo, natural de Santa Izabel do Oeste-PR, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ALESSANDRA FONSECA DA SILVA, solteira, auxiliar 
de confeitaria, natural de São Lourenço do Sul-RS, residente e domiciliada 
em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de 
Bens.
Edital nº 19984: JOÃO ALDENIR ALMEIDA VARGAS, solteiro, movelei-
ro, natural de Santiago-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e MAIARA LIDIANE BARBOSA COSTA, solteira, costureira, natural de 
Ijuí-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19986: ADRIANO ELENIR DOS SANTOS, solteiro, reciclador, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e CAMILA ROBERTA RODRIGUES DO NASCIMENTO, solteira, auxi-
liar de limpeza, 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, 03 de dezembro de 2018.
 

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

çalves-RS, moradora da Linha Santa 
Barbara, Monte Belo do Sul, Viúva 

Valentim Marquez, moveleiro 
aposentado, filho de Julio Marquez 
e Duzolina Machado, nascido em 
14/02/1938, falecido em 26/11/2018, 
natural de Faria Lemos, Bento Gon-
çalves-RS, morador da Rua Jose Tru-
culo, Bento Gonçalves, Viúvo 

Josephina Maria Rubetti, do-
méstica aposentada, filha de Baptista 
Rubetti e Elvira Rubetti, nascida em 
26/10/1929, falecida em 28/11/2018, 
natural de Bento Gonçalves, RS, mo-
radora da Alameda Anna Tedesco Va-
riani, Bento Gonçalves, Solteira 

Reni Pedro Batistello, serviços 
gerais aposentado, filho de Carlos 
Batistello e Lucia Zauza Batistello, 
nascido em 20/10/1966, falecido em 
27/11/2018, natural de David Cana-
barro, RS, morador da Rua Nelino 
Domenico Carini, Bento Gonçalves, 
Casado 

Sebastião Borges, ferreiro apo-
sentado, filho de João Correia Bor-
ges e Manuela de Saibro Borges, 
nascido em 03/05/1945, falecido em 
30/11/2018, natural de Lajeado, RS, 
morador da Rua Arlindo Augusto Me-
negotto, Bento Gonçalves, Divorcia-
do 

Teresinha de Fátima dos San-
tos Barbieri, do lar, filha de Maria Lui-

ÓBITOS

A partir desta quarta-feira, 
5, a comunidade de Bento Gon-
çalves irá conhecer a produção 
do artista plástico Edmar Al-
meida. Intitulada “Corpos em 
Trânsito”, a mostra traz 30 xi-
logravuras que parte da inves-
tigação do corpo interno para o 
corpo externo. Tudo que consti-
tui massas, matéria viva, está em 
transição. Assim, nesse ínterim 
o artista perscruta os vestígios 
da evolução e da condição hu-
mana.

Como mostra o artista, as 
ciências humanas como a Me-
dicina, a Filosofia, contribuíram 

30 xilogravuras de Edmar Almeida discutem  o movimento e a decadência
para o corpo se adaptar no es-
paço-tempo em que se atualiza. 
“Eu começo uma viagem no cor-
po embrionário, que é um corpo 
que evolui de um ponto para de 
feto para o bebê e nasce para a 
vida. Ele atravessa o mundo. An-
tes disso, eu procurei investigar, 
dentro desses atravessamentos, 
quais as conseqüências e as de-
cadências disso e pude perceber 
que a transição faz parte de um 
equilíbrio muito importante 
deste percurso”, enfatiza o ar-
tista.

Desde lá o artista aponta a 
questão da fábula da vida, a fa-

bula da liberdade, em sermos 
aquilo que expressamos numa 
sociedade em decadência por 
meio de gravuras. O princípio 
básico deste processo de resul-
ta em utilizar uma matriz, que 
possa ser madeira ou borra-
cha, onde as mesmas servirão 
de transposição da imagem ao 
papel com cores extremamente 
vivas. O processo dessa exposi-
ção parte da investigação da dor, 
onde o artista aponta a perda da 
sua amiga trans Nicole, brutal-
mente assassinada e o descaso 
social perante esse crime.

Porém ao longo dessa in-
vestigação o artista começa a se 
perceber enquanto dor e as do-
res que lhe foram causadas ao 
longo de sua formação enquanto 
cidadão e a percepção de sua se-
xualidade. Nessa fase de empatia 
das dores passou a questionar-se 
sobre o quem somos e de como o 
social nos percebe.

Sobre esse novo aspecto da 
percepção da dor, ele encontra o 
aspecto da vida do qual será re-
fletida em sua criação. A exposi-
ção nos permite fazer esse cami-
nho, ou, essa movimentação, na 
percepção dos gêneros, dos di-
reitos e deveres enquanto seres 
sociais, de ter o livre exercício de 
pensamento sobre essas ques-
tões ou de simplesmente passar 

pelo espaço expositivo sem que 
ela nada altere a percepção do 
dia a dia.

Edmar Almeida é de Fran-
cisco Morato na grande São 
Paulo e tem 27 anos. Pós-gradu-
ado em Arte e linguagens, desde 
2010 atua como artista interdis-
ciplinar e dedica suas pesquisas 
às artes gráficas eperformativi-
dade, tem em suas relações ou-
tras linguagens com instalações 
e obras cinéticas. Entre 2017 e 
2018 participou de duas gran-
des residências artísticas, uma 
na Funarte SP e outra de gran-
de importância dentro do Com-
plexo Hospitalar do Juquery em 
Franco da Rocha SP. Hoje está 
em cartaz em Bento Gonçalves 
no Rio Grande do Sul, com a sua 
primeira individual intitulada 
‘Corpo em Trânsito’. Participou 
da 1ª Bienal Latino Americana 
de Gravura. Foi premiado em 
2012 pela Secretaria Estadual 
da Educação por desenvolvi-
mentos de projetos na arte edu-
cação.
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Os índices de suicídio e 
overdose de drogas, como os 
opioides, puxaram o número de 
mortes nos Estados Unidos em 
2017 e levaram a uma queda 
na expectativa de vida no país. 
Os dados foram divulgados no 
último dia 29 pelos Centros de 
Controle e Prevenção de Doen-
ças (CDC), órgão que contabi-
liza dados americanos de saúde.

Foram 2,8 milhões de mor-

No dia em que se comemo-
ra os 30 anos de luta contra a 
aids, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) alertou que cerca 
de 1 milhão de pessoas morrem 
todos os anos por não saber 
que estavam contaminadas pelo 
HIV ou por começarem tarde 
demais o tratamento contra a 
doença.

Para o diretor-geral da en-
tidade, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, o mundo percorreu 
um longo caminho nas últimas 
três décadas, mas a epidemia 
de infecções não terminou. A 
estimativa é que 37 milhões de 
pessoas vivam com o vírus em 
todo o planeta, sendo que ape-
nas 75% sabe de sua condição e 
60% recebem tratamento.

Os dados mostram que cer-
ca de 75% das novas infecções 
por HIV registradas fora da 
África subsaariana ocorre entre 
profissionais do sexo; homens 
que fazem sexo com homens; 
pessoas que usam drogas inje-

OMS

37 milhões de pessoas vivem 
com HIV em todo o mundo

táveis; transgêneros; e presidiá-
rios, além dos parceiros sexuais 
de todos que integram o grupo.

Ações com o tema Co-
nheça seu status, promovidas 
pela OMS, as pessoas recebem 
orientação para o acesso aos 
exames laboratoriais, métodos 
de prevenção ao HIV, medica-
mentos antirretrovirais e servi-
ços de saúde. A entidade pede 
ainda políticas públicas que 
promovam saúde para todos, 
com foco no combate à aids e a 
doenças relacionadas, como tu-
berculose e hepatite.

Em risco
De acordo com a organi-

zação, podem estar em risco 
as pessoas que estiveram nas 
seguintes condições: mantive-
ram relação sexual sem o uso de 
preservativo; receberam trans-
fusões de sangue de forma in-
segura; foram expostas a algum 
tipo de equipamento injetável 
contaminado, como agulhas.

A estimativa é que 37 milhões de pessoas vivam com o vírus em todo o 
planeta, sendo que apenas 75% sabe de sua condição e 60% recebem 
tratamento

Expectativa de vida cai nos EUA com alta nos 
casos de suicídio e crise dos opioides
Foram mais de 2,8 milhões de mortes em 2017, maior número já registrado desde o início do moni-
toramento dos dados no país

tes nos Estados Unidos em 2017 
– 70 mil a mais do que o registro 
do ano anterior. Esse é o maior 
número em mais de um século, 
desde o início do monitoramento 
do governo do país.

As mortes em faixas etárias 
mais jovens – particularmente 
na faixa entre os 25 e 44 anos – 
apresentaram o maior impacto 
nessa queda da expectativa de 
vida entre os americanos.

Overdose e suicídio 
Em agosto deste ano, um 

estudo publicado pela revis-
ta “BMJ” já havia chamado a 
atenção para um aumento nas 
mortes por overdose de drogas 
e suicídio. As duas taxas juntas 
superaram os índices do diabe-
tes.

Os dados desta quinta-
-feira divulgados pelos CDC 
mostram uma alta de 3,9% nos 
suicídios no país – eram 13,5 
mortes por 100 mil habitantes 
em 2016, contra uma taxa de 
14 óbitos por 100 mil no ano 
passado. As doenças cardíacas 
e o câncer ainda são os princi-
pais motivos de morte entre os 
americanos.

Outro índice em destaque 
está em um relatório separado, 
com uma análise mais minucio-
sa sobre as taxas por overdose 
de drogas. Em 2017, ocorre-
ram 70.237 mortes por uso 
abusivo de medicamentos. Os 
adultos com idades entre 25 e 
35 anos, 35 e 44 anos e 45 e 54 
anos foram os que mais morre-
ram devido ao uso de drogas.

Foram 2,8 milhões de mortes nos Estados Unidos em 2017 – 70 mil a 
mais do que o registro do ano anterior. Esse é o maior número em mais de 
um século, desde o início do monitoramento do governo do país

Os casos de sarampo cres-
ceram 30% em todo o mundo a 
partir de 2016, segundo relató-
rio divulgado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) na 
quinta-feira, dia 29. 

Em 2017, foram 173.330 
mil casos registrados e inci-
dência de 25 casos por milhão. 
Em 2016, foram registrados 
132.328 casos e incidência de 
19 casos por milhão. O aumento 
aconteceu em parte porque mais 
oito países relataram casos em 
2017 (184 de 194) do que em 
2016 (176 de 194). Um aumento 
de 30% em todo o mundo.

Além do aumento no núme-
ro de casos, a doença causou 110 
mil mortes em 2017.

Ainda de acordo com o re-
latório, desde 2000, mais de 21 
milhões de vidas foram salvas 
por causa da vacinação contra o 
sarampo.

As Américas, a região do 
Mediterrâneo Oriental e a Eu-
ropa tiveram os maiores surtos 
de casos em 2017, com o Pací-
fico Ocidental como a única re-
gião da OMS onde a incidência 
de sarampo diminuiu.

“Sem esforços urgentes para 
aumentar a cobertura de vacina-
ção e identificar populações com 

Casos de sarampo aumentam 30% em todo o mundo, diz OMS
Notificação de casos teve alta em 2017 por falta de cobertura vacinal em diversas regiões, segundo relatório. Mais 100 mil pessoas morreram por causa da doença no 
último ano

níveis inaceitáveis de crianças 
com ou sem imunização, corre-
mos o risco de perder décadas de 
progresso na proteção de crian-
ças e comunidades contra essa 
doença devastadora, mas total-
mente evitável”.

O sarampo é uma doença 
grave e altamente contagiosa. 
Pode causar complicações debi-
litantes ou fatais, incluindo en-
cefalite (uma infecção que leva 
ao inchaço do cérebro), diarréia 

e desidratação severas, pneumo-
nia, infecções de ouvido e perda 
permanente da visão. Bebês e 
crianças pequenas com desnu-
trição e sistema imunológico 
fraco são particularmente vul-
neráveis a complicações e morte.

A doença é evitável através 
de duas doses de uma vacina 
segura e eficaz. Durante vários 
anos, no entanto, a cobertura 
global com a primeira dose da 
vacina contra o sarampo parou 

O Brasil atingiu a meta geral 
de vacinação de crianças contra 
sarampo e poliomelite estabele-
cida pelo Ministério da Saúde. 
A meta do governo era vacinar 
95% do público-alvo (crianças 
de 1 a cinco anos).

Segundo o balanço final, 
a cobertura vacinal ficou em 
95,4% para a pólio e 95,3% para 
sarampo, totalizando 10,7 mi-
lhões de crianças vacinadas.

A vacina de sarampo faz 
parte do calendário de vacinação 
brasileiro e fica disponível nos 
postos de saúde durante todo o 
ano. Para adultos que não sabem 
sua situação vacinal ou nunca 
foram vacinados a recomenda-
ção é de duas doses para quem 
tem de 20 a 29 anos e uma dose 
para 30 a 49.

em 85%. Isso é muito menor do 
que os 95% necessários para evi-
tar surtos e deixa muitas pesso-
as, em muitas comunidades, sus-
cetíveis à doença. A estimativa é 
que a cobertura vacinal global 
da segunda dose esteja em 67%.

Surto no Brasil
Até novembro, o Brasil re-

gistrou mais de 10 mil casos de 
sarampo e 12 mortes pela do-
enças em 2018. O país enfren-
ta dois surtos da doença, um no 
Amazonas e outro em Roraima. 
Só o Amazonas registrou mais 
de 9,6 mil casos de sarampo.

Os surtos ocorridos no Bra-
sil estão ligados à importação do 
genótico do vírus (D8) da Vene-
zuela, país vizinho com um alto 
número de casos desde 2017.

A vacina contra o sarampo é importante no combate a doença
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A startup brasileira Brain-
care criou o primeiro método 
não invasivo do mundo capaz de 
medir a pressão intracraniana 
(PIC). O aparelho em formato 
de headband (uma espécie de fio 
em volta da cabeça) tem um sen-
sor que faz a medição e envia o 
relatório à plataforma na nuvem 
ou ao aplicativo.

O sensor presente no apa-
relho faz uma leitura do movi-
mento de expansão do crânio. 
O médico pode acessar os da-
dos gerados pelo dispositivo em 
tempo real, na tela de qualquer 
monitor médico conectado ao 
aparelho, pela plataforma na 
nuvem ou pelo aplicativo.

A empresa foi acelerada 
no ano passado pela Singula-
rity University, comunidade de 
aprendizagem global que reúne 
indivíduos e organizações, com 
sede no Vale do Silício, EUA. 
A Braincare foi a única startup 
brasileira escolhida para a edi-
ção 2017 do programa, entre 
mais de 500 no mundo.

 O produto já foi aprovado 
pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e a em-
presa detém a patente no Brasil 
e também nos EUA. A startup 
conta com escritórios nas cida-
des de São Paulo e São Carlos 
(SP), e, nos Estados Unidos, em 
Atlanta.

Em abril de 2018, o hos-
pital Sírio Libanês tornou-se 
o primeiro cliente da empresa. 
Segundo o CEO, Plinio Targa, 
o acordo com a instituição vai 
além da contratação de serviços. 
“O Sírio Libanês cuida de al-
guns hospitais públicos em São 
Paulo, portanto o nosso método 
também será analisado para au-
xiliar a saúde pública.”

O processo envolve o treina-
mento da equipe médica e o en-

Brasileiro cria primeiro medidor de 
pressão intracraniana não invasivo
Braincare, do professor Sérgio Mascarenhas de Oliveira, inaugurou 
negócios em parceria com hospital Sírio Libanês em 2018

vio dos sensores com a estrutura 
na nuvem. O aparelho fica com 
o cliente até o fim do contrato, 
que geralmente vale por dois 
anos. Essa é a única maneira de 
utilizar o equipamento, já que a 
companhia não comercializa o 
dispositivo.

Na prática
O monitoramento Brainca-

re pode ser utilizado em vários 
momentos da jornada de aten-
dimento de pacientes. Entre eles 
está a triagem e a definição de 
diagnósticos como hidrocefalia 
e AVC. Também pode ser usa-
do para monitoração durante 
procedimentos cirúrgicos de pa-
cientes sob cuidados intensivos e 
acompanhamento de pacientes 
com patologias relacionadas à 
PIC.

A solução foi desenvolvida 
por meio dos estudos do profes-
sor Sérgio Mascarenhas de Oli-
veira, físico e químico brasileiro. 
Oliveira derrubou um dos pilares 
da Doutrina de Monro-Kellie, 
estabelecida há 200 anos, que 
afirmava que a caixa craniana é 
inexpansível nos adultos.

Com base nesse pilar da 
doutrina, para ter acesso à PIC 
era preciso realizar uma cirurgia 
no crânio para inserir um sen-
sor. O resultado dos estudos mu-
dou o rumo das teorias na área e 
abriu espaço para o desenvolvi-
mento do método da Braincare, 
segundo a startup.

Hoje, o método está sendo 
estudado em universidades do 
exterior, como a de Cambridge, 
na Inglaterra, e a do Porto, em 
Portugal. Nos Estados Unidos, 
a solução também está sinali-
zando um processo para realizar 
uma pesquisa em Stanford com 
a área de neurologia, diz Targa.

Cientistas da Universida-
de de Southampton, no Reino 
Unido, desenvolveram um novo 
anticorpo que pode desvendar 
o processo de defesa do câncer 
contra o sistema imunológico.

No estudo publicado no pe-
riódico científico Cell, a equi-
pe do Centro de Imunologia do 
Câncer da Universidade de Sou-
thampton, desenvolveu anticor-
pos específicos para marcar um 
receptor imune chamado 4-1BB, 
capaz de ativar os linfócitos T 
citotóxicos e fazê-las destruir as 
células do câncer.

Por enquanto, os resultados 
podem ser aplicados ao câncer 
de ovário e a um tipo específico 
de câncer de pele, mas a equipe 
espera replicar o estudo a outros 
tipos em breve.

Novo anticorpo pode ser a chave para 
desvendar a luta contra o câncer
Novos defensores agem de maneira mais eficaz na destruição das células cancerígenas

Novo anticorpo tem 
dupla finalidade
Em pesquisas anteriores, foi 

possível observar que a atuação 
do 4-1BB pode causar regressão 
no tamanho de um tumor. No 
entanto, o mesmo anticorpo que 
apaga as células reguladoras não 
era o mesmo que ativa as citotó-
xicas, o que impossibilitava um 
cenário adequado de abordagem 
terapêutica.

A novidade do estudo bri-
tânico é que o anticorpo desen-
volvido pode ter a dupla função, 
segundo os resultados de la-
boratório. A equipe pesquisa o 
tema há mais de dez anos e acre-
dita que a descoberta pode levar 
a uma nova onda de anticorpos 
contra o câncer

“A imunoterapia com an-

ticorpos alterou os resultados 
de pacientes com vários tipos 
de câncer, mas as respostas são 
freqüentemente restritas a uma 
minoria”, disse o professor Ste-
phen Beers, que liderou o es-
tudo. “Isto é realmente muito 
emocionante. Anticorpos imu-
nes ativando receptores como o 
4-1BB não conseguiram tradu-
zir os resultados no ambiente 
clínico, mas possuem um grande 
potencial se pudermos entender 
como direcioná-los com sucesso 
em pacientes com câncer”, afir-
mou Beers.

Por enquanto, os resultados 
observados podem ser aplicados 
ao câncer de ovário e a um tipo 
específico de câncer de pele, mas 
a equipe espera replicar o estudo 
a outros tipos em breve.

É importante ficar de olho 
no próprio comportamento e 
estar disposto a alterar alguns 
hábitos prejudiciais à saúde. De 
acordo com a médica Fernanda 
Haddad, coordenadora do Depar-
tamento de Medicina do Sono da 
Associação Brasileira de Otorri-
nolaringologia e Cirurgia Cér-
vico-Facial, para ter um sono de 
qualidade, é preciso atingir ade-
quadamente as duas fases princi-
pais, não-REM e REM. “Não dor-
mir o número adequado de horas 
por noite e ter distúrbios do sono 
podem causar fadiga, cansaço, 
sonolência diurna e sensação de 
sono não reparador, com impacto 
desfavorável no rendimento diário 
e na qualidade de vida”, afirma. 
Como no dia 14 de março é cele-
brado o Dia Mundial do Sono, a 
especialista indica alguns passos 
para que se tenha mais disposição 
ao longo do dia e consiga recar-
regar as baterias durante a noite. 
Confira nas imagens quais são.

Verifique se seu colchão 
e travesseiro estão bons
Se você acorda com dores 

musculares ou nas costas, talvez 
seja hora de trocar de colchão ou 
de travesseiro. Para que o sono 
seja satisfatório, é preciso que 
o corpo esteja em um ambiente 
confortável. E o tipo de cama va-
ria de pessoa para pessoa.

Preste atenção
na sua respiração
Não adianta dormir 8 horas 

todas as noites se você tem algum 

Dormir mal pode aumentar o risco de ter depressão
 Dormir pouco também engorda, baixa testosterona e o hormônio do crescimento, além de baixar a 
imunidade, abrindo portas para várias doenças

problema respiratório do sono. O 
cansaço vai persistir. “Os princi-
pais sintomas diurnos dos pa-
cientes que apresentam distúr-
bios respiratórios do sono são 
a sonolência diurna, problemas 
de concentração e de memória, 
irritabilidade, dentre outros”, 
afirma a especialista. Fernanda 
ainda afirma que muitas pesso-
as podem ainda sofrer com des-
pertares durante a noite, mic-
ção involuntária, acordar com 
o próprio ronco ou até acordar 
com engasgo. Se apresentar al-
guma dessas características, o 
melhor é buscar um médico.

Prepare o quarto
Deixar o quarto escuro e 

silencioso ajuda bastante no re-
laxamento para ter uma noite 
tranquila. Se houver luz den-
tro do quarto, seja de uma TV, 
seja de um celular, o organismo 
entenderá que é dia e o cérebro 
poderá parar de produzir a me-
latonina, hormônio que contro-
la o relógio biológico. 

 Evite beber álcool 
ou produtos com 
cafeína antes de deitar
As bebidas cafeinadas, 

como o café, refrigerantes, chá 
preto e mate, e as alcoólicas 
atrapalham o sono e, por isso, 
não é recomendado o consumo 
antes de dormir. Além delas, 
comer demais ou ingerir ali-
mentos pesados também pode 
prejudicar a qualidade do des-
canso.

Chega de TV, celular 
e computador na cama
Se quiser ter um sono me-

lhor, será preciso renunciar ao 
hábito de verificar as últimas 
novidades das redes sociais ou 
de assistir àquele filme na TV, 
pelo menos 30 minutos antes da 
hora programada para dormir. 
Esse tempo é necessário para 
que o corpo comece a relaxar e 
deixe o cansaço natural bater na 
hora certa.

Faça atividades 
relaxantes antes 
de ir para a cama
Depois de dar um tempo nos 

aparelhos tecnológicos, os 30 
minutos antes de dormir devem 
ser dedicados ao relaxamento. 
Deixar a luz do ambiente mais 
baixa, ler algo agradável e leve, 
meditar ou tomar um banho são 
algumas atitudes que ajudam a 
dissipar a agitação do dia.

Durante o dia, 
exercite-se e tenha 
uma boa alimentação
A médica Fernanda Had-

dad também recomenda fazer 
exercícios físicos com frequ-
ência, para gastar a energia do 
corpo e manter a saúde. Mas é 
importante saber que as ativi-
dades físicas devem ser feitas, 
idealmente, ao longo do dia, e 
não em horário próximo ao re-
colhimento, para que o corpo 
tenha tempo suficiente para se 
acalmar sem atrapalhar o sono.
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A ingestão de suplementos 
para obter vitamina D pode ser 
prejudicial à saúde. Isso é o que 
afirmam pesquisadores que estu-
dam o assunto.  

Os comprimidos de vitami-
nas D2 e D3 estão disponíveis 
sem prescrição médica - no Bra-
sil e em vários países - e têm sido 
associados à melhora da imuni-
dade e de sintomas como can-
saço, fraqueza muscular, dor no 
osso e até de depressão. Acredi-
ta-se que eles também ajudem a 
evitar câncer e sintomas do enve-
lhecimento.

Uma pesquisa da consultoria 
de mercado Mintel indica que um 
terço dos adultos britânicos in-
clui a vitamina D em seu coquetel 
de suplementos diários, mas seu 
uso indiscriminado causa contro-
vérsia na comunidade científica.

A maioria dos especialistas 
reconhece os benefícios da vita-
mina D para a saúde dos ossos, já 
que ela contribui na regulação do 
cálcio e do fosfato no corpo.

É por isso que aqueles que 
têm deficiência da vitamina são 
encorajados a ingeri-la via suple-
mentos. E esse número é maior 
do que muitos imaginam: um 
estudo estima que cerca de 20% 
da população do Reino Unido 
tem uma profunda deficiência 
de vitamina D, por exemplo. No 
Brasil, dados de 2011 do IBGE 
apontam que mais de 90% da po-
pulação não ingere a quantidade 
recomendada de vitamina D – o 
que não significa que todos te-
nham deficiência.

O que alguns médicos defen-
dem é que, para pessoas saudá-
veis, a vitamina D não é uma for-
ma de prevenir doenças. Assim, 
quem estivesse com níveis nor-
mais da vitamina não precisaria 
dos comprimidos.

Então, qual é recomendação?

Indicado apenas 
para quem tem 
risco de deficiência
Apesar do nome, a vitamina 

D não é uma vitamina. É na ver-

Ingestão de vitamina D sem receita médica pode ser 
prejudicial à saúde, diz pesquisadores  
Acredita-se que a vitamina D ajude a combater o cansaço, a depressão e até câncer - mas alguns especialistas argumentam que os suplementos não são úteis para pes-
soas saudáveis

dade um hormônio que promove 
a absorção de cálcio pelo corpo. 
O desafio é que, com exceção de 
alguns alimentos como peixes 
oleosos (entre eles o salmão), a 
vitamina D é difícil de encontrar 
em um dieta normal.

Mas ela pode ser produzida 
pela pele quando em contato com 
raios ultravioleta B - os raios so-
lares.

Há dois tipos de vitamina D. 
O primeiro é o D3, encontrada 
em animais, incluindo os pei-
xes, e é o tipo que a pele produz 
quando exposta ao sol.

O segundo é o D2, que vem 
de alimentos vegetais, incluindo 
os cogumelos. Estudos mostra-
ram que o D3 é mais eficiente, e 
as conclusões de uma meta-aná-
lise de 2012 afirmam que essa é 
a escolha preferida para a suple-
mentação.

Hoje, a Sociedade Brasilei-
ra de Endocrinologia não indica 
a suplementação de vitamina D 
para toda a população, e sim para 
aqueles com risco de deficiência. 
Há recomendações específicas 
para indivíduos com esse risco, 
entre eles idosos, pacientes com 
osteoporose, obesos, grávidas e 
outros. Há outros países que se-
guem diretrizes similares.

Essas diretrizes e a onda de 
alimentos fortificados com a vita-
mina, como o leite, surgiram na 
esteira do combate ao raquitismo 
em meados do século 20. Sabe-
mos que baixos níveis de vitami-
na D reduzem os níveis de cálcio 
do corpo, o que leva à redução da 
densidade óssea e pode causar 
raquitismo em bebês e crianças.

Também se sabe que baixa 
vitamina D pode causar fraqueza 
muscular e fadiga.

Um estudo publicado no 
North American Journal of Me-
dical Sciences descobriu que os 
baixos níveis eram comuns em 
pessoas com cansaço extremo e 
que os sintomas melhoraram de-
pois de cinco semanas de inges-
tão de suplementos de vitamina 
D.

Outro estudo da Universida-

de de Newcastle descobriu que 
os baixos níveis podem reduzir a 
eficiência das mitocôndrias, pro-
dutoras de energia. Estudos com 
pacientes com câncer mostraram 
efeitos semelhantes. A vitamina 
D pode estimular a regulação do 
sistema imunológico ao remover 
bactérias.

Ossos frágeis
Apesar da importância da 

vitamina D, seus benefícios não 
necessariamente implicam que 
pessoas com níveis saudáveis do 
hormônio precisem suplementá-
-lo.

Mais que isso, especialistas 
como Tim Spector, professor de 
epidemiologia genética da King’s 
College London, afirmam que 
mesmo as diretrizes atuais para 
suplementação de vitamina D - 
indicada para fortalecer os ossos 
e evitar fraturas - foram basea-
das em estudos “provavelmente 
falhos”.

Algumas dessas pesquisas, 
por exemplo, envolviam popula-
ções idosas que viviam em asilos 
- pessoas que não se expunham 
com frequência ao sol e que es-
tavam mais propensas a sofrer 
fraturas e osteoporose do que a 
população em geral.

É verdade que as evidências 
não são claras. Uma meta-análi-
se publicada em agosto de 2018 
concluiu que o aumento de níveis 
de vitamina D na população em 

geral não necessariamente redu-
ziria o risco de fraturas nos ossos 
em pessoas saudáveis.

E uma meta-análise com 
81 estudos descobriu que a su-
plementação de vitamina D não 
previne fraturas e quedas, nem 
melhora a densidade mineral do 
osso. Os pesquisadores conclu-
íram que as diretrizes deveriam 
ser atualizadas para refletir esse 
resultado.

Mas Sarah Leyland, consul-
tora de enfermagem em osteopo-
rose pela Sociedade Nacional de 
Osteoporose, diz que os suple-
mentos de vitamina D são úteis 
para grupos de risco que não têm 
nenhuma exposição ao sol.

De acordo com o NHS, o ser-
viço de saúde britânico, as pes-
soas só precisam ficar do lado 
de fora por um curto período de 
tempo, com mãos e antebraços 
descobertos e sem proteção solar 
entre março e outubro - meses 
com os dias mais longos no he-
misfério norte - para garantir 
vitamina D suficiente pelo resto 
do ano. 

“Sabemos que as pessoas 
saudáveis não vão reduzir o risco 
de fratura tomando suplemen-
tos de cálcio ou vitamina D”, diz 
Leyland. “Entretanto, pesso-
as que não estejam absorvendo 
o suficiente da vitamina, como 
aquelas que não podem sair de 
casa ou vivem em acomodações 
protegidas, podem se beneficiar 
desses suplementos.”

Ainda assim, os pesquisa-
dores também não encontraram 
evidências claras disso. Uma 
meta-análise examinou a pre-
venção de fraturas em pessoas de 
moradias tradicionais, asilos ou 
paciente em hospitais e concluiu 
que a vitamina D, sozinha, prova-
velmente não previniria fraturas 
nas doses e formulações testadas 
até agora em idosos. 

A influência do sol
Mas, se estudos são incon-

clusivos, isto talvez não tenha 
relação com a importância da 

vitamina D. Talvez isso ocorra 
porque a maioria das investiga-
ções se baseia em suplementos, e 
não na luz do sol.

Alguns cientistas argu-
mentam que obter vitamina D a 
partir de suplementos não é tão 
eficaz quanto absorvê-la direta-
mente do sol, já que o processo 
que acontece antes que o corpo 
produza vitamina D a partir da 
exposição solar é mais benéfico. 
Pesquisas mais conclusivas sobre 
isto estão sendo realizadas.

Ainda assim, a maioria dos 
especialistas tende a concordar 
que os suplementos de vitami-
na D podem beneficiar aqueles 
que têm níveis muito baixos do 
composto. A pesquisa Martine-
au sugere que indivíduos com 
níveis muito baixos de vitamina 
D têm mais benefícios no uso do 
suplemento para prevenir doen-
ças respiratórias, enquanto que 
os efeitos são bem mais modestos 
para indivíduos com níveis ape-
nas moderadamente baixos.

Reid reforça que estudos têm 
mostrado benefícios para aqueles 
com baixos índices de vitami-
na D. Mas, como a maioria não 
tem deficiência, elas não veriam 
benefícios na ingestão do suple-
mento.

O problema é que não é fácil 
prever quem tem risco de sofrer 
com baixa vitamina D. Como 
a historiadora médica Roberta 
Bivins, da Universidade de Wa-
rwick, ressalta, a quantidade de 
vitamina D não depende apenas 
do tempo que a pessoa passa ao 
ar livre.

“É muito individual o quanto 
de exposição ao sol uma pessoa 
precisa durante o verão, depen-
de desde a pigmentação da pele à 
quantidade de gordura no corpo 
e o quão rápido seu corpo produz 
um osso novo. É incrivelmente 
complicado”, ela diz.

É por isso que a melhor for-
ma de estabelecer se você tem 
baixa vitamina D não é apenas 
pelos sintomas, mas por um exa-
me de sangue prescrito pelo mé-
dico.

A ingestão de suplementos para ob-
ter vitamina D pode ser prejudicial 
à saúde. Isso é o que afirmam pes-
quisadores que estudam o assunto
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A Liga Serra Gaúcha de Fu-
tebol de 2018 definiu mais três 
campeões da competição de ca-
tegorias de base. Em finais rea-
lizadas durante este sábado, dia 
1º de dezembro, o Lajeadense 
conquistou o título do Módu-
lo Ouro da categoria sub-15, o 
Brasil-FAR ficou com a taça do 
Módulo Prata também da sub-
15 e o Juvenil de Garibaldi con-
quistou a competição no Módulo 
Prata da categoria sub-13.

Na categoria sub-13, no 
Módulo Prata, a equipe do Juve-
nil de Garibaldi levou a melhor 
sobre o Rosário, ficando com o 
título da Liga Serra Gaúcha. Na 
disputa pelo 3º lugar, o Brasil-

Juvenil, Brasil-FAR Lajeadense são 
campeões da Liga Serra Gaúcha
Equipes conquistaram o título nas categorias sub-13 no Módulo Prata, sub-15 no Módulo Prata e Sub-
15 Módulo Ouro, repsectivamente

-FAR superou a equipe da AEF 
de Farroupilha. O Módulo Ouro 
da categoria será realizada no 
póximo domingo, dia 9 de de-
zembro, em Pinto Bandeira. 

Na sub-15, no Módulo Pra-
ta, a equipe do Brasil de Far-
roupilha conquistou o título da 
competição regional ao derrotar 
o Juvenil de Garibaldi na final. 
A equipe da AEF ficou com a 3ª 
colocação. Já no Módulo Ouro, 
o Lajeadense levantou a taça do 
campeonato ao derrotar na deci-
são o Talento Serrano de Cane-
la. A equipe da AABG de Bento 
Gonçalves conquistou o 3º lugar. 

A competição terá seu en-
cerramento realizado no próxi-

mo domingo, dia 9, no Estádio 
Pompéia, em Pinto Bandeira, 
com a definição do campeão do 
Módulo Ouro da categoria-
sub-13.

Sub-11 - Prata: 1ª Grêmio 
Nova Prata; 2º Rosário; 3º Bra-
sil-FAR

Sub-11 - Ouro: 1º Laje-
adense; 2º AABG; 3º Talento 
Serrano

Sub-13 - Prata: 1º Juvenil; 
2º Rosário; 3º Brasil-FAR

Sub-13 - Ouro: A definir
Sub-15 - Prata: 1º Brasil-

-FAR; 2º Juvenil; 3º AEF
sub-15 - Ouro: 1º Lajea-

dense; 2º Talento Serrano; 3º 
AABG

A competição terá seu encerramento realizado no próximo domingo, dia 9, no Estádio Pompéia, em Pinto Bandei-
ra, com a definição do campeão do Módulo Ouro da categoriasub-13

A equipe sub-15 da Associa-
ção Atlética Pé na Bola (AAPF) 
de Bento Gonçalves conquistou 
o título da Série Prata da Copa 
Regional D’Itália de 2018. As 
finais da competição foram rea-
lizadas no último domingo, dia 2 
de dezembro, no Ginásio Satur-
no, em Farroupilha. Na decisão, 
a equipe bento-gonçalvense ba-
teu o Casablanca de Bom Prin-
cípio por 4 a 2 e levantou a taça 
do torneio.

Na semifinal, a AAPF der-
rotou a equipe da MF de Caxias 
do Sul pelo placar de 2 a 0, com 
gols de Augusto e Breno, avan-
çando à final da Série Prata da 
competição. Na decisão valendo 
o título, a AAPF enfrentou o 
Casablanca de Bom Princípio. 
Nos primeiros minutos, a par-
tida foi marcada pelo equilíbrio 
e por poucas chances efetivas de 

AAPF Sub-15 é campeã da Série 
Prata da Copa D’Itália
Equipe de Bento derrotou o Casablanca de Bom Princípio na deci-
são por 4 a 2

gol. Porém, em boa jogada ofen-
siva, a AAPF saiu na frente com 
gol de Augusto, 1 a 0.

Na etapa derradeira, Breno 
anotou dois gols para a equipe 
de Bento, aumentando a vanta-
gem. O Casablanca, utilizando o 
goleiro-linha, diminuiu o placar 
com dois tentos, um deles fal-
tando 22 segundos para o final 
do jogo. No último lance, o go-
leiro Rodrigo da AAPF aprovei-
tou a meta vazia do adversário e 
finalizou de longe, balançando 
as redes e decretando a vitória 
por 4 a 2. 

Além do título da categoria 
sub-15, a equipe levou o prêmio 
de melhor defesa da competição. 
Agora, a AAPF direciona o seu 
foco exclusivamente para a Copa 
do Brasil de Categorias de Base 
de 2018, que ocorre no dia 13 de 
dezembro, em Florianópolis-SC. 

A equipe sub-15 da Associação Atlética Pé na Bola (AAPF) de Bento Gon-
çalves conquistou o título da Série Prata da Copa Regional D’Itália de 2018

Depois de 15 anos de jejum 
batendo na trave, a equipe da 
Associação Bento-Gonçalvense 
de Ciclismo (ABC Concresul) 
conquistou o título do Campe-
onato Gaúcho de Ciclismo de 
Estrada de 2018. Com gran-
des atuações ao longo das eta-
pas disputadas durante o ano, a 
equipe se garantiu na primeira 
colocação, somando 900 pontos 
no campeonato, com uma ex-
pressiva vantagem em relação às 
equipes adversárias. 

Na categoria Elite, principal 
categoria disputada na competi-
ção, a ABC Concresul ficou com 
a 4ª colocação no ranking por 
equipes, tanto na categoria mas-
culina como na feminina. Diver-
sos de seus atletas terminaram a 
competição entre os primeiros 
cinco colocados em suas res-
pectivas categorias, ajudando a 
equipe a conquistar o título gaú-
cho e encerrar o longo período 

ABC Concresul é campeã do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada

sem títulos na modalidade. 
Dentre os destaques, os ci-

clistas Lucas Franzolozo, na 
categoria Juvenil, Vitor Piletti 

Franzolozo, na Infanto-Juvenil, 
e Alisson de Goes Gonçalves, 

na Estreante conquistaram o 1º 
lugar da competição estadual 
em suas respectivas categorias. 
No Feminino Master, Silvia de 
Oliveira terminou o campeona-
to na 3ª colocação. Já no Master 
Masculino, nas categorias A, B, 
C e D, Andrei Willian Ferro, 
Juarez Nunes dos Santos, Pau-
lo Magnani e Luciano Pauletto 
conquistaram o 4º lugar, respec-
tivamente. 

Classificação final 
1º ABC Concresul (Bento 

Gonçalves): 900 pontos
2º Tomates Team (Passo 

Fundo): 750 pontos
3º Associação Speed e Mou-

ntain Bike (Vacaria): 592 pontos
4º Equipe Acivas (Novo 

Hamburgo): 530 pontos
5º Equipe Feminina de Ci-

clismo Amazonas do Sul (Santa 
Cruz do Sul): 412 pontos

Depois de 15 anos de jejum batendo na trave, a equipe da Associação Bento-Gonçalvense de Ciclismo (ABC Con-
cresul) conquistou o título do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada de 2018
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O Farrapos terminou a tem-
porada 2018 com a conquis-
ta inédita do Seven Binacional 
Brasil-Uruguai, que aconteceu 
no último sábado, dia 1º, no Es-
tádio Atílio Paiva Oliveira, palco 
da Copa América de 1995, em 
Rivera.

Com 100% de aproveita-
mento na competição, a equipe 
Alviverde conquistou o terceiro 
título no ano e o segundo na mo-
dalidade olímpica do rugby. 

A competição contou com a 
participação de seis clubes uru-
guaios, cinco brasileiros e um 
clube convidado da Argentina. 
A equipe do Farrapos esteve no 
grupo C da primeira fase, ao 
lado do San Javier do Uruguai e 
Artigas, também do Uruguai. Os 
bento-gonçalvenses estrearam 
com vitória sobre o San Javier, 

A partida de ida da final do 
Campeonato Colonial de Fute-
bol de Bento Gonçalves de 2018 
entre Cruzeirinho e Ipiranga 
da Paulina acabou em empate 
em 1 a 1. A primeira decisão 
valendo o título foi realizada na 
tarde de domingo, dia 2, na co-
munidade do 40 da Leopoldina. 

O confronto valendo o tí-
tulo reuniu em campo o Cru-
zeirinho, equipe estreante do 
campeonato, que chegou à fi-
nal logo em seu primeiro ano 
de participação, e o Ipiranga 
da Paulina, atual vice-campeão 
do Colonial e equipe de melhor 
campanha até então na compe-
tição. 

O técnico Marquinhos Xavier 
permanecerá no comando da As-
sociação Carlos Barbosa de Fut-
sal (ACBF) na temporada 2019. 
O profissional seguirá no co-
mando do time laranja pela sexta 
temporada consecutiva.

Marquinhos começou a tra-
balhar na ACBF em maio de 
2014, quando desligou-se da 
Copagril para desembarcar em 
Carlos Barbosa, assumindo o lu-
gar de Paulo Mussalem. Desde 
então, disputou 16 finais e ajudou 
a conquistar 10 títulos, entre eles 
a LNF e duas Libertadores da 
América. Recentemente, o trei-
nador bateu a marca de 300 jogos 
sob o comando da equipe laranja.

O supervisor Lavoisier Mar-
tins ressaltou a importância da 
manutenção do trabalho do téc-
nico. “A manutenção do Marqui-
nhos como nosso treinador tem 
o âmbito de dar continuidade ao 
trabalho já realizado desde 2014, 
pois cremos que é um ciclo ven-
cedor. Dessa forma, teremos uma 
facilidade por parte do elenco de 
absorver a metodologia de tra-
balho. Além de ajudar no desen-
volvimento de novos profissionais 
dentro do Clube em sua área”.

Para o técnico Marquinhos 
Xavier a renovação é fruto da 
confiança mútua entre clube e 
o profissional. “Acho que tem 
um foco muito forte na questão 
da confiança. Talvez esse seja o 
motivo principal da renovação. 
A confiança que a diretoria tem 
no trabalho que estamos fazendo. 
Embora possa não ser unanime, 
mas deixei a diretoria a vontade 
para tomar uma decisão sobre o 
que a ACBF quer para o futuro. 
A minha renovação é um voto de 
confiança não só pela minha per-
manecia, mas por um trabalho 
que toda a comissão técnica de-
senvolve”, avaliou. “Eu, por outro 
lado, posso afirmar que a minha 
permanência se dá em função da 
confiança que eu tenho na comis-
são técnica que trabalha comigo. 

Marquinhos Xavier renova o 
contrato com a ACBF para 2019  

Talvez, a melhor comissão técni-
ca que já trabalhei até hoje. São 
pessoas muito comprometidas e 
não falo só em qualidade técnica, 
falo em compromisso. Isso me fez 
decidir continuar ao lado deles, 
ajudando e contando com a ajuda 
de todos para poder ter uma tem-
porada 2019 boa ou ótima”.

O técnico ainda lembrou das 
dificuldades que passou nas cinco 
temporadas anteriores e agra-
deceu aos torcedores e ao clube. 
“Agradeço a oportunidade de se-
guir nessa sexta temporada aqui. 
Jamais imaginei que seria possí-
vel. Quando você trabalha num 
lugar onde os resultados estão 
sempre acima de qualquer outra 
relação e quando os resultados 
são altos, mantê-los não é fácil e 
acaba gerando muito desgaste. A 
gente teve 5 anos de convivência, 
buscando resultados, com perí-
odos de frustração sem que as 
relações fossem abaladas. Agra-
deço ACBF e, principalmente, a 
confiança dos torcedores, da im-
prensa e das pessoas que fazem o 
futsal em Carlos Barbosa”.

O profissional seguirá no comando do time laranja pela sexta temporada 
consecutiva

Farrapos confirma favoritismo e conquista 
o título do Seven Binacional no Uruguai
Equipe Alviverde terminou a competição com 100% de aproveitamento, somando a terceira conquista 
na temporada

vencendo pelo placar de 38 a 0. 
Em seguida, a equipe Alviverde 
superou o Artigas pelo amplo 
placar de 64 a 0, garantindo a 
primeira posição da chave.

Na semifinal, o Farrapos 
enfrentou a equipe do Chapecó 
de Santa Catarina, atuais cam-
peões da competição. Com mais 
uma boa atuação dentro de cam-
po, a equipe conquistou a vitória 
pelo placar de 19 a 5, avançando 
à final. Na decisão, o Farrapos 
enfrentou a equipe do Tortugas, 
da província de Corrientes, na 
Argentina. Sem sustos, os ben-
to-gonçalvenses venceram por 
29 a 5 e conquistaram o título da 
3ª edição do Seven Binacional. 

A competição serviu como 
preparação para o Farrapos 
para a disputa do Total Sevens, 
principal competição nacional 

da modalidade olímpica do ru-
gby, que será realizado no mês 
de fevereiro de 2019, no Rio de 
Janeiro.

Resultados do 
Farrapos no Seven 
Binacional 2018
1ª fase
Farrapos 38 x 0 San Javier 

(Uruguai)
Farrapos 64 x 0 Artigas 

(Uruguai)

Semifinal
Farrapos 19 x 5 Chapecó-

-SC

Final
Farrapos 29 x 5 Tortugas 

(Argentina)

Com 100% de aproveitamento na competição, a equipe Alviverde conquistou o terceiro título no ano e o segundo 
na modalidade olímpica do rugby.

Primeira partida da final do Colonial termina empatada
Dentro de campo, o Ipiran-

ga da paulina saiu na frente. 
Logo no início, Bruno tocou 
na saída do goleiro e abriu o 
marcador. Logo depois, o Cru-
zeirinho equilibrou a partida, 
mas o empate só saiu no início 
da etapa final. Mateus aprovei-
tou a bola cruzada e empatou o 
duelo, 1 a 1.

Na etapa final, os visitantes 
ainda tiveram a chance de pas-
sar à frente do placar mais uma 
vez, no entanto Fronza desper-
diçou a cobrança. No final da 
paritda, o goleiro Rogério do 
Cruzeirinho foi expulso do con-
fronto e vai desfalcar a equipe 
no jogo de volta da decisão.

Na preliminar, foi reali-
zada uma integração entre os 
atletas que disputaram a com-
petição, incentivando o espíri-
to esportivo que a competição 
tem como objetivo difundir nas 
competições amadoras de Ben-
to Gonçalves, ato que enalteceu 
a competição. 

A partida final será reali-
zada no próximo domingo, dia 
09, na comunidade da Paulina. 
Os donos da casa têm a vanta-
gem do empate na prorrogação, 
caso aconteça um novo empate 
no jogo de volta. Quem vencer 
o confronto, levantará de forma 
inédita o título do Colonial de 
Futebol.
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Polícia

Na tarde de sexta-feira, dia 
30, às 17h30min, foi desenca-
deada uma operação conjun-
ta entre Brigada Militar (BM) 
e Policia Rodoviária Federal 
(PRF), visando o combate a cri-
minalidade em Bento Gonçalves, 
momento em que ao tentar efe-
tuar uma abordagem de um ve-
ículo Honda WR-V o motorista 
não obedeceu à ordem de para-
da, vindo a fugir pela BR 470 e 
entrando no bairro Juventude, 
onde foi efetuada a abordagem. 
No veículo estava dois homens e 
duas mulheres sendo uma me-

Um homem foi preso por 
embriaguez ao volante no sába-
do, dia 1°, às 14h20min, na rua 
Arlindo Barbosa, proximidades 
do campo do exército, no bairro 
São Roque. 

De acordo com o Boletim de 
Ocorrência (BO), registrado na 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA), ele di-
rigia um Ford Fiesta que tran-
sitava na frente de uma viatura 
da Brigada Militar, quando em 
determinado momento, o con-
dutor parou o veículo no meio 
da pista.

Os policiais então, realiza-
ram a abordagem e identifica-
ram o motorista que apresenta-

Um homem de 25 anos foi 
vítima do golpe do falso em-
préstimo após encontrar um site 
e negociar via aplicativo What-
sApp o empréstimo de cerca de 
R$ 7 mil, na última terça-feira, 
dia 27, em Bento Gonçalves.

Conforme o boletim de 
ocorrências, em busca de um 
empréstimo, a vítima entrou 
em um site que disponibilizava 
empréstimos, sem simulação e 
com crédito pré-aprovado. A 
negociação foi feita através do 
WhatsApp e o mesmo teria con-
seguido um limite de R$ 7 mil.

Após aprovado, a vítima foi 
convencida a depositar a quan-
tia de R$ 498,79, para cobrir 
taxas e a liberação de crédi-
to, porém, o empréstimo ainda 
não foi concedido. Além disso, 
segundo a vítima, os golpistas 
continuam tentando persuadi-
-lo para que realize novos de-
pósitos.

Uma residência foi alvo de 
criminosos na manhã de sexta-
-feira, dia 30, entre 7h30min 
e 11h40min, na Linha Zemith 
Baixa, no Vale dos Vinhedos. 

Conforme o Boletim de 
Ocorrência (BO), disponibili-
zado na Delegacia de Polícia na 
manhã deste sábado, dia 1º de 
dezembro, a vítima saiu para 

Uma jovem de 24 anos, diri-
gia-se para o seu trabalho, por 
volta das 7h15min de sexta-fei-
ra, 30, nas imediações da Praça 
Centenário, quando foi aborda-
da por três indivíduos, dois ho-
mens e uma mulher, sendo um 
deles com uma faca. Foi encosta-
do o objeto na cintura da vítima, 
sendo ela ameaçada. A mulher 
arrancou a bolsa da vítima, lhe 
ferindo no peito com arranhões.

Os assaltantes fugiram com 
a bolsa e pertences pessoais que 
estavam no interior.

Um roubo em um mercado 
foi registrado na Linha Eulália, 
na Rua Joana Itália Gabardo Dal 
Ponte, na sexta-feira, 30, por 
volta das 12h. Três homens en-
capuzados entraram no estabe-
lecimento e anunciaram o assal-
to armados com revólveres.

Após ter a arma apontada, 
os bandidos ainda agrediram o 
proprietário do mercado, de 41 
anos, até deixa-lo trancado na 
câmara fria. Após notar o si-
lêncio, minutos após, deixou o 
espaço e acionou a Brigada Mi-
litar. Os policiais militares ain-
da conseguiram imagens, onde 
foi observada a utilização de um 
Sandero, prata, na ação crimi-
nosa.

Um homem de 44 anos foi 
vítima de um assalto na noite de 
quinta-feira, dia 29, às 23h, na 
rua Celeste Agostini, no bairro 
São Roque. 

Conforme o Boletim de 
Ocorrência (BO), registrado na 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA), a víti-
ma trafegava pela via com um 
Kia Sorento, placas de Lajeado, 
quando ao parar no cruzamen-
to para acessar a BR-470, foi 
abordado por dois indivíduos em 
uma motocicleta.

Trio assalta pedestre 
na Centenário

Homens 
armados roubam 
mercado na Eulália

Homem 
vítima do falso 
empréstimo 
em Bento

va visíveis sinais de embriaguez. 
Ele foi submetido ao teste do 
etilômetro por pelo menos cin-
co vezes, porém não conseguia 
soprar no equipamento de ma-
neira correta. Em uma sexta 
tentativa o aparelho apontou 
0,44 mg/l de álcool por litro de 
ar expelido pelos pulmões.

Minutos depois, os policiais 
tentaram a contra prova, porém 
o homem recusou. Ele recebeu 
voz de prisão e foi encaminhado 
para a Delegacia, onde a autori-
dade policial determinou o auto 
de prisão em flagrante, com 
possibilidade de pagamento de 
fiança. O veículo foi recolhido 
ao guincho.

Homem preso em flagrante por 
embriaguez ao volante no São Roque

trabalhar e quando retornou 
percebeu o furto de diversos ob-
jetos.

Para acessar a residência, os 
meliantes danificaram a fecha-
dura da porta principal e uma 
janela lateral. Foram levados da 
casa, pelo menos duas Tvs de 
32’, várias joias e outros objetos. 
A Polícia Civil investiga o caso.

Residência alvo de criminosos 
na Linha Zemith Baixa

Um deles bateu no vidro do 
motorista com uma arma, anun-
ciando o assalto. O ladrão obri-
gou a vítima a descer do carro e 
fugiu levando o veículo. O moto-
ciclista seguiu o comparsa.

O homem conseguiu cami-
nhar até um posto de combus-
tíveis, onde conseguiu contato 
com a Brigada Militar. Ele foi 
levado para a delegacia onde re-
gistrou o fato. Dentro do veícu-
lo, além de documentos, estavam 
o celular da vítima e uma quan-
tia em dinheiro.

Homens armados rendem motorista 
e roubam carro no São Roque  

Prisão por porte ilegal de arma de fogo e 
receptação no Juventude  

Diante dos fatos os envolvidos foram conduzidos para Delegacia de Polícia 
para registro, ficando a disposição da justiça

nor de idade. Durante revista 
pessoal foi localizado um revol-
ver cal 38, dois carregadores de 
pistola 9mm uma capa de colete 
balístico e diversas munições. 
Após verificação no veículo foi 
constatado que o mesmo estava 
com as placas clonadas sendo 
o veículo original roubado em 
Carlos Barbosa.  Diante dos fa-
tos os envolvidos foram condu-
zidos para Delegacia de Polícia 
para registro, ficando a disposi-
ção da justiça. 

Presos: Robert da Silva Ri-
beiro, 21 anos, antecedentes por 

homicídio, receptação, roubo a 
residência, Robson Peruzzo, 21 
anos, antecedentes por tráfico 
de drogas e roubo, Paula Ste-

phanie Viana de Souza, 21 anos, 
antecedentes por homicídio e 
posse de drogas e uma menor de 
16 anos.    

Durante revista pessoal foi localizado um revolver cal 38, dois carrega-
dores de pistola 9mm uma capa de colete balístico e diversas munições

Após verificação no veículo foi constatado que o mesmo estava com as 
placas clonadas sendo o veículo original roubado em Carlos Barbosa
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Na noite de quinta, dia 29, às 
20h40min, o CIOP – Centro In-
tegrado de Operações da Brigada 
Militar de Bento Gonçalves foi in-
formado sobre um roubo a pedes-
tre ocorrido na Rua 13 de Maio, 
Bairro Centro, onde uma mulher 
teria sido atacada por dois indi-
víduos armados que, sob amea-
ças, roubaram sua bolsa e após 
fugindo em direção ao centro da 
cidade. De posse das característi-
cas dos acusados, uma guarnição 
do POCOM – Policiamento Co-
munitário iniciou averiguações 
pela região e rapidamente logrou 
êxito em localizar e abordar um 
adolescente de 15 anos na Rua 
Júlio de Castilhos, que possuía 
as características de um dos au-
tores do roubo e havia, após ver 
os policiais, arremessado ao chão 
uma lanterna com dispositivo de 
choque utilizado para ameaçar 
as vítimas de roubo. O menor foi 
reconhecido pela vítima como au-
tor do assalto e encaminhado até 
o plantão da polícia civil onde foi 
realizado o registro e após o me-
nor foi liberado. A bolsa roubada 
da vítima foi localizada próximo 
do local da abordagem por um 
popular e entregue aos policiais. 

Na tarde de quinta-feira, 29, 
uma guarnição do Policiamento 
Comunitário, em ações pelo Bairro 
Tancredo Neves, realizou a aborda-
gem de um indivíduo em via publica. 
Ao ser questionado sobre seu nome 
a fim de verificar sua situação no 
sistema informatizado da Brigada 
Militar, o acusado forneceu o nome 
de um parente próximo, porém o 
que não imaginava é que o abordado 

Um detento do Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves, 
de 21 anos, foi denunciado por 
fazer uso de celular dentro do 
presídio para atualizar suas re-
des sociais.   

Recentemente ele estava 
recolhido na cela 2, da casa pri-
sional, porém agentes peniten-
ciários receberam a informação 
de que ele estaria com o apare-
lho fazendo fotos de dentro da 

Um condutor embriagado 
que dirigia um Corsa bateu em 
um veículo Corolla que estava 
estacionado por volta das 20h 
de sábado, dia 1° de dezembro, 
na avenida São Roque, no bairro 
São Roque.    

Conforme o registro policial, 
a Brigada Militar foi aciona-
da através da central 190, para 
atender um acidente de trânsito 
com danos materiais e já foi re-
passado que o motorista estava 
embriagado.

Chegando no local os po-
liciais constataram a situação 
e acionaram apoio do Depar-
tamento Municipal de Trânsi-

Uma mulher de 48 anos foi 
assaltada dentro de um ônibus do 
transporte coletivo de Bento Gon-
çalves, na sexta-feira, dia 30, às 
11h40min, no bairro São Roque.

De acordo com a ocorrência, 
o meliante, que estava no inte-
rior do ônibus, abordou a vítima 
e ameaçou a mulher obrigando ela 
a entregar seus pertences. Depois 

Menor apreendido 
pela BM após 
assaltar pedestre

Detento do presídio é pego com 
celular após publicar fotos 

cela e publicando diariamente 
no Facebook.

Ele foi chamado pelos 
agentes penitenciários para 
prestar esclarecimentos e aca-
bou entregando o aparelho. 
Após, ele foi alojado na cela 5 
onde permanecerá em isola-
mento preventivo durante 10 
dias e em seguida cumprirá um 
procedimento administrativo 
disciplinar.

Motorista embriagado bate em 
carro estacionado no São Roque  

to (DMT), que ofereceu o teste 
do etilômetro ao condutor, que 
aceitou imediatamente. O equi-
pamento apontou 0,52 mg/l de 
álcool por litro de ar expelido pe-
los pulmões. Aproximadamente 
20 minutos depois foi oferecido 
o reteste que apontou 0,59 mg/l.

Diante dos fatos, o condutor 
foi preso em flagrante e enca-
minhado à Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento para os 
procedimentos cabíveis. A au-
toridade policial arbitrou uma 
fiança no valor de R$600 e o veí-
culo foi liberado para o irmão do 
motorista, após teste de etilôme-
tro.

Mulher assaltada dentro de 
ônibus no São Roque

do crime, o indivíduo acionou o 
sinal de parada e fugiu levando 
a carteira da mulher com vários 
documentos, receitas médicas e 
R$700.

Ainda conforme o registro 
policial, o ladrão é mulato, alto, 
aparentemente 20 anos. A Polícia 
Civil trabalha na identificação do 
suspeito.

Foragido preso no Tancredo Neves
era um velho conhecido da guar-
nição, sendo solicitado novamen-
te seu nome para fins de pesquisa, 
onde então foi constatado que Ed-
son Melo Izidro estava na situação 
de foragido desde 20/11/2018, ao 
violar sua tornozeleira eletrônica. 
O acusado, que havia dado nome de 
um cunhado para não ser identifica-
do e preso, foi conduzido ao plantão 
da Policia Civil de Bento Gonçalves. 

Um homem foi executado na 
sexta-feira, dia 30, e um Fiat Siena 
com placas de Bento Gonçalves foi 
queimado na estrada do monumento 
dos Navegantes, em Salto do Jacuí. 
O corpo foi encontrado por popula-

Homem encontrado carbonizado 
em Salto de Jacuí

res do lado de fora do veículo, carbo-
nizado, por volta das 19h30min.

A Brigada Militar e a Polícia 
Civil foram acionadas, além da perí-
cia de Passo Fundo, que trabalha na 
identificação da vítima.
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CINEMA
Validade da programação: 04/12/2018 a 05/12/2018 
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$15,00 meia
Promoção: na terça-feira todos pagam meia entrada e no 
último sábado do mês valores únicos: R$ 20,00 inteira e 
R$ 10,00 meia

LOTERIAS
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1°

02  17  20  24  26
29  38  58  64  66
68  70  78  79  80
81  82  87  88  93

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2102

Federal -  extração 05341

Lotomania -  extração 1923

04  06  17  34  51  57

69341
24081
27869
61933 
29407

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
04/12

Qua
05/12

Qui
06/12

↑ 24°C
↓   8°C

↑ 27°C
↓ 12°C

↑ 29°C
↓ 15°C

Muitas nuvens 
o dia todo

Sol com nuvens 

Pancadas de 
chuva à tarde

Shopping Bento

Animais 
Fantásticos: 
Os Crimes 
de Grindelwald
13:40h - Dublado 3D
16:10h - Dublado 3D
18:40h - Legendado 3D
21:20h - Dublado 3D

Newt Scamander (Ed-
die Redmayne) reencontra 
os queridos amigos Tina 
Goldstein (Katherine Wa-
terston), Queenie Golds-
tein (Alison Sudol) e Jacob 
Kowalski (Dan Fogler). Ele 
é recrutado pelo seu anti-
go professor em Hogwarts, 
Alvo Dumbledore (Jude 
Law), para enfrentar o terrí-
vel bruxo das trevas Gellert 
Grindelwald (Johnny Depp), 
que escapou da custódia da 
MACUSA (Congresso Má-
gico dos EUA) e reúne se-
guidores, dividindo o mundo 
entre seres de magos sangue 
puro e seres não-mágicos.

O Grinch
14:00h - Dublado 3D
18:30h - Dublado 3D

O Grinch é um ser ver-

de que não suporta o Natal 
e, todo ano, precisa aturar 
que os habitantes da cida-
de vizinha de Quemlândia 
comemorem a data. Decidi-
do a acabar com a festa, ele 
resolve invadir os lares dos 
vizinhos e roubar tudo o que 
está relacionado ao Natal.

Bohemian 
Rhapsody
16:00h -Dublado 2D
21:10h - Legendado 2D

Freddie Mercury (Rami 
Malek) e seus companhei-
ros Brian May (Gwilyn Lee), 
Roger Taylor (Ben Hardy) 
e John Deacon (Joseph Ma-
zzello) mudam o mundo da 
música para sempre ao for-
mar a banda Queen, duran-
te a década de 1970. Porém, 
quando o estilo de vida ex-
travagante de Mercury co-
meça a sair do controle, a 
banda tem que enfrentar o 
desafio de conciliar a fama 
e o sucesso com suas vidas 
pessoais cada vez mais com-
plicadas.

L’américa Shopping
Fechado para reformas


