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A pesquisa divulgada  nesta segunda-feira (7)  em sete comércios de materiais escolares, abrangendo 36 itens, apontou diferenças 
consideráveis em um mesmo produto. Confira a tabela completa na página  05

Escolas de enologia terão 
a sua própria Avaliação 
Nacional de Vinhos  

Cidade já tem mais de mil carros 
com o novo modelo de placas

Seu Bolso

Bento Gonçalves vai sediar em 2019, o 2º Encontro de Escolas de 
Enologia do Brasil e como parte do evento acontecerá a Avaliação 
Nacional de Vinhos do Brasil, produzidas como trabalho acadêmi-
co dos alunos de enologia das escolas de todo o Brasil.. Página 04

Educação

O Rio Grande do Sul  iniciou a implementação das novas placas de carro no dia 18 de dezem-
bro de 2018. A média  é de 100 carros zero quilômetros emplacados por dia útil. Os modelos 
mais antigos podem optar pelo novo sistema  em até quatro anos, já que a diferença de 
valores é de  R$ 110,00 . Página 03

PESQUISA PROCON

Diferença de mais de 90% no 
valor de materiais escolares
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 O Rio Grande do Sul  ini-
ciou a implementação das no-
vas placas de carro no dia 18 de 
dezembro de 2018. Em Bento 
Gonçalves,  segundo o coorde-
nador do CRVA, Jader Braccini 
Resende já foram emplacados 
1.000 carros com novas placas 
até esta segunda-feira ( 7), sen-
do, em média, 100 novos empla-
camentos por dia.

As novas placas são obriga-
tórias para carros recém empla-
cados, transferidos de cidade ou 
de propriedade ou substituídas 
em função de dano, perda, roubo 
ou furto. Para os veículos que já 
estão em circulação, será pos-
sível permanecer com o modelo 
atual pelo menos pelos próximos 
quatro anos.

 
A migração para o padrão 

Mercosul é obrigatória? Terei 
de mudar a placa atual do meu 
carro?

A partir da introdução do 
padrão Mercosul pelo Detran 
de cada Estado, todos os carros 
novos ali emplacados passarão 
a receber apenas a placa nova. 
Para o veículo usado, a mudan-
ça só será obrigatória quando 
ele tiver sua propriedade trans-
ferida para um novo dono. Ou, 
ainda, em caso de transferência 
de município pelo mesmo pro-
prietário (já que a nova localida-
de constará do código de barras 
estampado na placa, exigindo a 
confecção de uma nova peça). 
Antes de ocorrer uma dessas si-
tuações, o proprietário do veícu-
lo só atualizará a placa se assim 
desejar.

Uma das duas placas do meu 
carro caiu ou foi danificada. A 
outra continua em bom esta-
do. Poderei expedir uma placa 
no formato antigo para repor a 
perdida?

Não. Será obrigatório mi-
grar para o novo modelo, mesmo 
se você não estiver transferindo 
a propriedade do veículo. Por 
isso, se seu carro está nessa si-
tuação e você não faz questão de 

Bento Gonçalves já tem mais de mil carros com novo sistema de placas
colocar a placa Mercosul, apro-
veite para repor a chapa no pa-
drão antigo enquanto é tempo. 
Com a adoção do novo sistema, 
a expedição das placas antigas 
será descontinuada.

Os sete caracteres que com-
põem a nova placa têm uma dis-
tribuição ordenada entre letras 
e números ou ela é totalmente 
aleatória?

Enquanto o modelo antigo 
era do tipo LLL-NNNN, em que 
L é letra e N é número, a con-
figuração adotada pelo Brasil 
da nova placa Mercosul é LLL-
-NLNN. Muito parecida com a 
anterior, com a diferença de que 
o caractere na quinta posição 
passa a ser uma letra e não um 
número. Já a Argentina segue o 
padrão LL-NNN-LL, enquanto 
no Uruguai os sete caracteres da 
placa Mercosul estão organiza-
dos em LLL-NNNN.

O comprador do veículo 
novo pode escolher combinações 
alfanuméricas de sua preferên-
cia? Ou, pelo menos, o algarismo 
final da placa, para se ajustar aos 
dias de rodízio municipal?

Provavelmente sim, como já 
ocorre atualmente (hoje, a esco-
lha apenas do final da placa não 
tem custo; já a personalização, 
que é a escolha da sequência 
inteira, hoje custa R$ 99,51 no 
Detran-SP.) Mas a combinação 
terá de respeitar o padrão LLL-
-NLNN e a sequência das três 
primeiras letras será necessaria-
mente dentro da sequência que 
for atribuída pelo Denatran ao 
Estado de São Paulo.

O uso de uma cor de placa 
para cada categoria continua?

Sim, mas a diferenciação por 
cor será feita de outra maneira. 
No sistema novo, todas as placas 
serão brancas. O que muda é a 
cor das letras e números. A cor 
preta continuará sendo usada 
por carros de passeio e a ver-
melha, para veículos comerciais. 

O verde será a cor dos veículos 
de teste, como já ocorre hoje. 
O azul será dos carros oficiais 
e o amarelo, dos diplomáticos. 
Já os carros antigos de coleção, 
que hoje ostentam placas pretas, 
passarão a ter placas brancas 
com caracteres prateados.

Qual é o ganho que as novas 
placas proporcionam em termos 
de segurança?

As novas placas contêm um 

QR Code (código de barras bi-
dimensional) e, futuramente, 
também terão um chip. Esses 
dispositivos informam o mode-
lo, a data de fabricação e nú-
mero de série de cada carro. Ao 
conferir esses dados, o órgão de 
trânsito poderá saber se aquele 
veículo está regular ou se trata 
de um clone. Além disso, a mar-
ca d’água dificulta falsificações 
e fraudes. Outra vantagem das 
novas placas é permitir o rastre-

amento do veículo pela polícia, 
com a ajuda de um aplicativo que 
será fornecido pelo Denatran.

A placa Mercosul custará 
mais caro que a atual?

O valor  do antigo do empla-
camento  custava R$ 140,00 já 
com o novo padrão as placas fi-
cam no valor de R$ 250,00, mais 
taxas do DETRAN, que devem 
ter sua alteração anual no mês 
de fevereiro.
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No mês de Maio de 2019, o 
Campus Bento Gonçalves sedia-
rá o 2º Encontro de Escolas de 
Enologia do Brasil. O evento é 
voltado aos acadêmicos dos cur-
sos Tecnológicos em Viticultura 
e Enologia, de Bacharelado em 
Enologia, aos professores, aos 
pesquisadores, aos profissionais 
e às empresas da área vitícola.

O 2º Encontro de Escolas 
de Enologia do Brasil tem como 
objetivo discutir os aspectos tec-
nológicos, industriais, mercado-
lógicos e políticos relacionados 
ao desenvolvimento da cadeia 
produtiva da vitivinicultura. 
Além disso, o evento tem como 
proposta aproximar as diferen-
tes instituições de Viticultura e 
Enologia do Brasil e impulsionar 
a cooperação entre as Institui-
ções de Ensino de Viticultura e 
Enologia com as principais em-
presas ligadas ao setor vitiviní-
cola.

1° Avaliação Nacional 
de Vinhos e Sucos 
das Escolas de 
Enologia do Brasil 
No Encontro também será 

realizada a 1ª Avaliação Na-
cional de Vinhos das Escolas 
de Enologia do Brasil – Safras 
2018/19 que já está com seu 
regulamento disponível para a 
inscrição das amostras. O prazo 
para inscrição na avaliação de vi-
nhos e sucos é o dia 30 de março 
de 2019.

Durante o 2 Encontro de 
Escolas de Enologia do Brasil, 
promovido pelo campus Bento 
Gonçalves do Instituto Federal 
do Rio Grande do Sul (IFRS) - 
vai acontecer simultaneamente 
a Primeira Edição da Avaliação 
Nacional de Vinhos e Sucos das 
Escolas de Enologia do Brasil - 
Safras 2018 e 2019.

Escolas de enologia promovem encontro e criam 
a sua própria Avaliação Nacional de Vinhos

Embora siga um regulamen-
to formal, a Avaliação Nacional 
de Vinhos e Sucos das Escolas 
de Enologia do Brasil não será 
um concurso. De caráter  edu-
cativo, a avaliação tem finalidade 
de promover o vinho e o traba-
lho dos professores e alunos de 
todas as Escolas de Enologia do 
Brasil.

A Avaliação  quer propor-
cionar  o contato direto com os 
vinhos produzidos pelos  alunos 
estimulando a participação efe-
tiva no resultado do trabalho dos 
alunos envolvidos nos processos 
de vinificação oportunizando a 
apreciação dos vinhos elabora-
dos nas distintas partes do Bra-
sil em que as instituições estão 
inseridas.

Da mesma forma a avaliação 
vai possibilitar a comparação 
entre os vinhos elaborados nos 
diferentes “Terroirs” brasilei-
ros, além do aprimoramento das 
técnicas de análise sensorial por 
parte dos participantes.

Em cada uma das amostra 
de vinhos apresentadas, todos 
os participantes podem regis-
trar, em uma ficha individual, 
suas sensações visuais, olfativas 
e gustativas, que servirão como 
base comparativa entre os vi-
nhos inscritos.

Inscrições
As inscrições das amostras 

para a 1ª Avaliação Nacional de 
Vinhos das Escolas de Enologia 
do Brasil - Safras 2018 e 2019 
serão realizadas mediante o pre-
enchimento de fichas de inscri-
ção.

Prazos
As inscrições das amostras 

de cada uma das Escolas de Eno-
logia deverão ser realizadas até 
a data limite de 30 de Março de 

2019. 

Amostras
Serão aceitos vinhos tran-

quilos, vinhos base para espu-
mante e vinhos espumantes ela-
borados de variedades viníferas 
(Vitis vinifera), comuns (Vitis 
labrusca e Vitis rotundifolia), 
híbridas e resistentes secos 
100% varietais safras 2018 e 
2019 e suco de uva integral das 
safras 2017/18 e 2018/19.

 Tanto os vinhos quanto os 
sucos inscritos na 1a Avaliação 
Nacional de Vinhos e Sucos das 
Escolas de Enologia do Brasil - 
Safra 2018 e 2019 deverão ser 
elaborados pelos alunos dos cur-
sos de Enologia e/ou Viticultura 
e Enologia.

Os vinhos e/ou sucos inscri-
tos devem representar o resul-
tado das aulas práticas de vini-
ficações dos alunos das Escolas 
de Enologia, durante o semestre 
letivo em que os mesmos cursa-
ram a disciplina de Vinificações 
ou Disciplina similar;

 Para a categoria Base para 
Espumante, Espumantes Finos 
e de Mesa, Brancos e Tintos de 
Mesa e Sucos Brancos e Tintos 
serão permitidas as inscrições de 
derivados não varietais

 As amostras inscritas pre-
viamente deverão ser apresen-
tadas e entregues pelas Escolas 
de Enologia participantes do 2 
Encontro de Escolas de Enolo-
gia do Brasil junto aos coorde-
nadores do Evento, no dia 29 de 
Maio de 2019, primeiro dia do 
Encontro; 

Avaliação
Todas as amostras inscritas 

pelas Escolas de Enologia serão 
degustadas e pontuadas, utili-

zando-se a ficha de degustação 
e critérios gerais para análise 
sensorial orientados pela Orga-
nização Internacional da Vinha e 
do Vinho - OIV e União Interna-
cional de Enólogos - UIOE, sen-
do atribuída uma nota por cada 
degustador para o vinho degus-
tado. As amostras inscritas se-
rão degustadas por um painel de 
Enólogos, Professores e repre-
sentantes de todas as Escolas de 
Enologia do Brasil, participantes 
do evento. Serão utilizadas as fi-
chas de degustação padrão utili-
zadas pela ABE. Das 12 garrafas 
inscritas, duas serão utilizadas 
na degustação e a escolha e dis-
tribuição dos degustadores será 
determinada pelos organizado-
res do evento, contudo, haverá a 
necessidade de representativida-
de de todas as Escolas de Eno-
logia do Brasil participantes, de 
forma igualitária.

As amostras inscritas em 
cada uma das categorias serão 
apresentadas ao público parti-
cipante do 2 Encontro de Es-

colas de Enologia do Brasil, no 
dia 31 de Maio de 2019. Após 
realizadas as análises sensoriais 
pelo grupo de avaliadores serão 
recolhidas as fichas de avaliação 
e, após análise e contagem das 
pontuações, as amostras poderão 
serão ranqueadas. 

A verificação, a análise das 
fichas de degustação, a conta-
gem dos pontos e a organização 
das amostras “Mais Represen-
tativas” em ordem decrescente 
de classificação será realizada 
por uma Comissão Julgadora.  A 
Comissão Julgadora da 1a Ava-
liação Nacional de Vinhos das 
Escolas de Enologia do Brasil 
- Safras 2018 e 2019 será com-
posta por um representante de 
cada uma das Escolas de Enolo-
gia participantes do evento,.

As três amostras “Mais Re-
presentativas” de cada categoria 
serão reconhecidas e premiadas 
simbolicamente com um troféu 
alusivo à 1a Avaliação Nacional 
de Vinhos das Escolas de Enolo-
gia do Brasil - 2019.
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O Procon de Ben-
to Gonçalves divulgou 
nesta segunda-feira (7) 
o resultado de uma pes-
quisa a respeito do preço 
do material escolar para 
2019. A consulta abran-
geu 36 itens de sete esta-
belecimentos comerciais 
diferentes na cidade.

O levantamento 
aponto uma diferença no 
valor do material, que em 
alhuns itens ultrapassam 
a 90%, em cada estabe-
lecimento e disponibili-
dade em cada um deles, 
tornando-se mais vanta-
joso comprar os produtos 
com preços mais baixos 
em lojas diferentes.

 O Procon alerta aos 
pais  que as instituições 
de ensino não podem in-
dicar marca nem local de 
compra, somente em ca-
sos específicos de aposti-
las e materiais didáticos.

Procon divulga preços de material escolar em sete 
estabelecimentos e ponta diferença de até 90% 

Os números referentes a tabela são1 - Papelaria Solar, 2 - Livraria E Pap App. 3 - Mundo Do Presente, 4 - Tudo 123, 5 - Livraria Água Viva, 6 - Papelaria Toys, 7 - Papelaria Prisma

1 32 4 5
1 3 52 4 6 7
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O CDL inicia 2019 com  
qualificação para as empresas 
que desejam aprimorar o am-
biente de trabalho e, com isso, 
melhorar seus resultados orga-
nizacionais. O curso de Relacio-
namento Interpessoal e Confli-
tos trata do desafio de lidar com 
a atitude humana no meio cor-
porativo, aliviando tensões no 
trabalho e na vida pessoal.

Por meio de técnicas moti-
vacionais, busca aprimorar as 
habilidades de comunicação dos 
participantes, enfatizando a co-
municação verbal e a não verbal 
como condições de evolução nas 
relações humanas. Além disso, 
espera desenvolver a competên-
cia de dar e receber feedback de 
modo assertivo em ambientes de 
trabalho – identificando ferra-
mentas que possibilitem traba-
lhar as situações de divergências 
e conflitos ao eliminar tensões.

A qualificação está estrutu-
rada em três tópicos: crenças e 
valores individuais - ao traba-
lhar a empatia e a assertividade 
nos relacionamentos; a prepa-
ração para entender os confli-
tos – tratando dos preconceitos, 
estereótipos, hostilidades e atri-
tos pessoais; e o trabalho para 
compreender as divergências 
nas relações interpessoais na 
atuação como facilitador – com 
a apresentação dos tipos de de-
savenças e identificação, análise 
e tratamento das manifestações 
conflituosas.

O curso será ministrado por 
Roberta Oselame, graduada em 
Administração de Empresas 
pela PUC/RS, pós-graduada em 

Relacionamento interpessoal e 
gestão de conflitos é tema de 
curso para lojistas

Gestão Empresarial pela UCS 
e formada em Análise e Plane-
jamento Financeiro no Sebra-
e-RS. Além disso, Roberta é 
orientadora educacional na área 
de comportamento do consumi-
dor no Senac-RS. A qualificação 
se dirige aos profissionais libe-
rais, do comércio, de empresas e 
público em geral interessado no 
assunto.

A qualificação ‘Relaciona-
mento Interpessoal e Conflitos’ 
ocorre nos dias 28, 29, 30 e 31 de 
janeiro, das 19h30 às 22h30min. 
O investimento é de R$ 150,00 
para associados da CDL e R$ 
230,00 para não associados. 
Os encontros serão na sede da 
CDL-BG, na Rua Marechal De-
odoro, 139, 5º andar do Edifício 
Zanoni. As inscrições podem ser 
feitas pelo fone (54) 3455-0566 
ou pelo e-mail cdltreinamento@
cdlbento.com.br. Mais informa-
ções no site www.cdlbento.com.
br/cdl-treinamento/.

 

O que: curso ‘Relacio-
namento Interpessoal e 
Conflitos’

Quando: 28, 29, 30 e 
31 de janeiro de 2019, das 
19h30 às 22h30min

Onde: sede da CDL-BG, 
na Rua Marechal Deodoro, 
139, 5º andar do Edifício 
Zanoni

Quanto: R$ 150,00 
para associados da CDL e 
R$ 230,00 para não asso-
ciados

SERVIÇO

Roberta Oselame ministrou o curso sobre relacionamento interpessoal e 
gestão de conflitos no ano em 2018

Turma do curso sobre relacionamento interpessoal e gestão de conflitos 
realizado em 2018

Nesta segunda-feira (7) 
teve sequência o vestibular da 
UFRGS com as provas de lín-
gua portuguesa e redação. A 
redação apresentou o texto “Os 
adolescentes que merecemos” 
do psicanalista Contardo Calli-
garis, que foi publicado na Folha 
de São Paulo em 2010. O autor 
aborda o caso de uma adolescen-
te norte-americana de 16 anos 
que velejou sozinha e enfrentou 
uma tempestade entre a África 
e a Austrália e o comportamento 
dos pais em relação as escolhas 
da filha. Os candidatos tiveram 
de escrever um texto dissertati-
vo se posicionando em relação ao 
tema.

Alguns dos candidatos en-
trevistados ressaltaram a difi-
culdade em relação a redação, 
que normalmente é pedido que 
se fale em geral sobre determi-
nado assunto, mas neste pedi-
ram posição em cima de um tex-
to específico.

O texto de Calligaris conta 
a narrativa da jovem Abby Sun-
derland de 16 anos que deseja 
superar o recorde de seu irmão, 
o mais jovem velejador a cumprir 
o trajeto que ela deseja. Abby foi 
atingida por uma tempestade e 
não conseguiu completar seu 
trajeto, sendo resgatada por um 
barco que passava por onde o ve-
leiro dela encalhou. 

Sobre o vestibular
Teve início neste domingo 

(6) em Bento Gonçalves o vesti-
bular da UFRGS e irá até quar-
ta-feira (9), os gabaritos das 
provas serão liberados as 17h00 
de cada dia no site do vestibular.

No primeiro dia de provas, 
foram realizados os testes de 
língua estrangeira, literatura 

em língua portuguesa e física, 
na terça (7) foram realizadas as 
provas de língua portuguesa e 
redação. Na terça-feira (8), os 
candidatos farão as provas de 
geografia, biologia e química, e 
será finalizado na quarta-feira 
(9) com os testes de matemática 
e história.

Dos 28.503 mil inscritos, 
2.095 mil candidatos prestam o 
vestibular em Bento Gonçalves 
e tem cerca de 4h30min para 
resolver as questões. Os candi-
datos devem atentar ao horário 
de inícios das provas 08h30min, 
é recomendável chegar com al-
guma antecedência para evitar 
imprevistos, destaca a universi-
dade. Ao todo a URFGS oferece 
4017 vagas para 90 cursos com 
gratuidade em 2019.

Abstenção do vestibular 
da UFRGS tem número his-
tórico em Bento Gonçalves

O primeiro dia do vestibular 
da UFRGS (Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul) em 
Bento Gonçalves registrou 19% 
de abstenção, dos 2.095 inscri-

Redação do vestibular da UFRGS 
traz reflexão sobre adolescência

tos, 398 não comparecem para 
efetuar a prova. A informação 
foi revelada em entrevista co-
letiva nesta segunda-feira (7), 
pelo reitor Rui Oppermann e 
pelo coordenador da área em 
Bento Gonçalves, João Vicente 
Silva Souza.

Souza comenta que essa 
abstenção é histórica e atribui 
este número a inscritos de ou-
tras cidades que optam por Ben-
to Gonçalves para fazer a prova, 
e não em Porto Alegre, devido 
ao trânsito pesado da capital, e 
acabam não conseguindo chegar 
a tempo.

Oppermann também ressal-
ta que esta será a última edição 
do vestibular no mês de janeiro. 
A universidade definiu que a 
partir de 2020 as provas serão 
realizadas nos últimos finais de 
semana do mês de novembro, 
para ter mais tempo de avaliar 
os possíveis aprovados. Com a 
mudança a universidade espera 
aumentar o número de inscritos, 
já que em 2019 a UFRGS teve 
o pior índice de vestibulandos 
desde 2008.
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Para celebrar a colheita da 
uva, época de fartura e receber 
turistas, 18 de janeiro, na praça 
Achyles Mincarone ( ao lado do 
Museu) acontece a abertura dos 
eventos da “Estação Vindima”, 
calendário de eventos e promo-
ções de estabelecimentos ligados 
ao enoturismo, voltada ao turis-
mo de experiências.

Com programação variada 
de que iniciou no dia seis de ja-
neiro e se estende até 18 de mar-

Abertura da Vindima 2019 tem evento em praça na Avenida Planalto
ço, a abertura oficial, que acon-
tece no dia 18 de janeiro, das 19 
às 22 horas , contará com shows 
e apresentação de corais,  jogos 
típicos da imigração italiana, 
procissão (?) e venda de produ-
tos coloniais na no pavilhão cha-
mado de “rua coberta” atrás da 
Casa das Artes.  

Confira  programações e va-
lores no site

https://bento.tur.br/guia-
-de-programacao-diaria/

Cursos de degustação

Passeios culturais em parreirais 
históricos

Passeios culturais pela zona rural

Visitação  guiada a parreirais

Piqueniques nos parreirais

Experiência de colheita da uva

Paseios culturais

Turismo de experiências: merendin Gastronomia típica da colonização italiana
Cursos de harmonização de queijos 
e vinhos

Cursos de degustação de vinhos às 
cegas

Visitação  à vinícolas

Turismo de experiências: pisa das uvas
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Mario Pedrotti, agricultor apo-
sentado, filho de Lourenço Pedrotti 
e Assumpta Largura Pedrotti, nas-
cido em 20/07/1930, falecido em 
23/12/2018, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da BR 470 - Km 
204, Interior, Bento Gonçalves, Casa-
do 

Ilvor Jose Favaretto, vende-
dor aposentado, filho de Valdemar 
Favaretto e Dileta Varnier Favaretto, 
nascido em 26/04/1948, falecido em 
23/12/2018, natural de Bento Gonçal-
ves, RS, morador da Rua Pernambu-
co, Bento Gonçalves, Casado 

Fiorindo Zorzi, empresário apo-
sentado, filho de Luiz Zorzi e Iride Lon-
zetti Zorzi, nascido em 14/06/1925, 
falecido em 25/12/2018, natural de 
Bento Gonçalves, RS, morador da 6 
da Leopoldina, Vale dos Vinhedos, 
Bento Gonçalves, Viúvo 

Pedrinho Julkolski, industriá-
rio aposentado, filho de Francisco 
Julkoski e Eva Julkoski, nascido em 
29/06/1963, falecido em 24/12/2018, 
natural de Alpestre, RS, morador da 
Rua Arlindo Augusto Menegotto, Ben-
to Gonçalves, Casado 

Iria Demari Piffer, doméstica 
aposentada, filha de Guilherme De-
mari e Hermenegilda Petroli Piffer, 
nascida em 20/07/1930, falecida em 
25/12/2018, natural de Bento Gon-
çalves, RS, moradora da Rua Nelson 
Masutti, Bento Gonçalves, Viúva 

João Longhi Comiotto, agri-
cultor aposentado, filho de Ricieri 
Comiotto e Amelia Longhi Comiotto, 
nascido em 27/07/1939, falecido em 
26/12/2018, natural de Farroupilha, 
RS, morador da Rua José Giovani Fi-
lho, Bento Gonçalves, Casado 

Therezinha Carabagialle, servi-
ços gerais aposentada, filha de Ober-
to Carabagialle e Arminda Vagliatti, 
nascida em 01/02/1937, falecida em 
26/12/2018, natural de Casca, RS, 
moradora da Rua Crispin Demozzi, 
Bento Gonçalves, Solteira 

Angelo Carminatti, operário 
aposentado, filho de Guerino Carmi-
natti e Genoveva Fazollo, nascido em 
03/03/1929, falecido em 27/12/2018, 
natural de Casca, RS, morador da 
Rua Jose Lunelli, Bento Gonçalves, 

24/01/1960, falecida em 01/01/2019, 
natural de Muçum, RS, moradora da 
Rua Dom Antonio Zattera, Bento Gon-
çalves, Solteira 

Vera Lucia Ramos, do lar, filha 
de Jorge Rodrigues de Ramos e Te-
reza Sant’Ana Ramos, nascida em 
14/07/1963, falecida em 01/01/2019, 
natural de Laranjeiras do Sul, PR, 
moradora da Rua Rodolfo Bertuol, 
Laranjeiras do Sul, Solteira 

Euclides Tramontina, comer-
ciante aposentado, filho de João 
Tramontina e Venina Cambruzzi, 
nascido em 13/09/1945, falecido em 
01/01/2019, natural de Monte Belo do 
Sul, RS, morador da Linha Palmeiro, 
Sao Miguel, Bento Gonçalves, Casa-
do 

Francisco Arconti, servidor pú-
blico federal aposentado, filho de An-
tônio Arconti e Teresa Trentini Arconti, 
nascido em 25/06/1930, falecido em 
01/01/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Rua Antonio 
Sperotto, Bento Gonçalves, Casado 

Avellina Piovesana Facin, do 
lar aposentada, filha de Francisco 
Piovesana e Herminia Perondi Piove-
sana, nascida em 09/08/1928, faleci-
da em 29/12/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Rua An-
tônio Ducatti, Bento Gonçalves, Viúva 

Nair Müller Gonçalves, do lar, 
filha de Homero dos Anjos Müller e 
Alcenira Viana Müller, nascida em 
07/06/1945, falecida em 03/01/2019, 
natural de Santiago, RS, moradora da 
Rua Professor São João Batista, San-
tiago, Viúva 

 Ilza Moreira da Silva Liposki, 
serviços gerais aposentada, filha de 
Gomercindo Moreira da Silva e Fran-
cisca Cyrino Machado, nascida em 
03/02/1934, falecida em 03/01/2019, 
natural de Lagoa Vermelha, RS, mo-
radora da Rua Luiz Neves, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Ortenilla Salvatti Ferrari, do 
lar aposentada, filha de Jose Sal-
vatti e Elisabeth Antonia N. Salvatti, 
nascida em 28/09/1934, falecida em 
05/01/2019, natural de Bento Gonçal-
ves, RS, moradora da Rua Professor 
Felix Faccenda, Bento Gonçalves, 
Viúva 

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

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

Edital nº 20017: FÁBIO ROBERTO MÜHLBEIER, solteiro, metalúrgico, 
natural de Pérola d’Oeste-PR, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e JULIANA LAWNICZAK, solteira, assistente de recursos humanos, natu-
ral de Alpestre-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 20018: MEGLIELTO SIEGA, solteiro, supervisor comercial, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e ALCIONE GOMES DA SILVA, divorciada, assistente contábil, natural de 
Aimorés-MG, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20020: LIDIA LAURINDO MAIA, solteiro, estudante, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e DAN-
NA CRISTINE EVANGELISTA PINHO, solteira, fotógrafa, natural de Cas-
tanhal-PA, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Separação de Bens.
Edital nº 20021: FELIPE SILVINO NERI, solteiro, conferente, natural de 
Itabuna-BA, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e BRUNA GO-
MES E SOUZA, solteira, auxiliar geral, natural de Itabuna-BA, residente e 
domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Parcial de Bens.
Edital nº 20029: JONAS ROQUE GONZATTI, solteiro, vendedor externo, 
natural de Erval Grande-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e DIANE ODETE FRACARO, solteira, secretária, natural de Bento Gonçal-
ves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20030: NEI ALEXIUS, divorciado, motorista, natural de Nova San-
ta Rita-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e RITA CLÁUDIA 
LIMA DE SOUZA, divorciada, auxiliar administrativo, natural de Natal-RN, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20032: ADEMIR DE VILLA, divorciado, empresário, natural de 
Monte Belo, Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves e RAQUEL COLOMBELLI DE LEMOS, solteira, servidora pública 
estadual, natural de Lagoa Vermelha-RS, residente e domiciliada em Lagoa 
Vermelha. O Regime de bens será o da Separação de Bens.
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Bento Gonçalves, 08 de janeiro de  2019.

 
CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

Viúvo 
Maria Teresinha Moreira da Sil-

va, industriária, filha de João Floraci 
Moreira e Lourdes Bagiston Moreira, 
nascida em 04/08/1971, falecida em 
27/12/2018, natural de Bento Gon-
çalves, RS, moradoran da Rua João 
Domigos Polli, Bento Gonçalves, Ca-
sada 

Olivo Dario Da Rolt, motorista 
aposentado, filho de Angelo Da Rolt e 
Julia Da Rolt, nascido em 24/03/1929, 
falecido em 28/12/2018, natural de 
Urussanga, SC, morador da Rua 
José Franceschini, Bento Gonçalves, 
Casado 

Alfredo Luís dos Santos Rieffel, 
pedreiro aposentado, filho de Agenor 
da Fontoura Rieffel e Ruth dos Santos 
Rieffel, nascido em 08/02/1955, fale-
cido em 29/12/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua Soly 
Soares, Bento Gonçalves, Divorciado 

Hermes Poloni, pensionista, 
filho de João Poloni Italia e Lasarin 
Poloni, nascido em 22/08/1952, fale-
cido em 28/12/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua Os-
valdo Henrique Fornari, Bento Gon-
çalves, Solteiro 

Marilene Garbin, filha de Car-
melindo Garbin e Lucinda Anna Zonta 
Garbin, nascida em 16/08/1956, fale-
cida em 30/12/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Linha 
Eulália, Interior, Bento Gonçalves, 
Solteira 

Mamede Alves Prudêncio, 
operador de empilhadeira aposen-
tado, filho de Manoel Alves Prudên-
cio e Isabela Flora Alves Prudêncio, 
nascido em 17/08/1942, falecido em 
30/12/2018, natural de Montenegro, 
RS, morador da Rua Cantineiro Gia-
como Giacomello, Bento Gonçalves, 
Viúvo 

Dorival Cainelli, agricultor, filho 
de Modesto Ricardo Cainelli e Do-
solina Soliman Cainelli, nascido em 
07/12/1964, falecido em 31/12/2018, 
natural de Bento Gonçalves, RS, mo-
rador da BR 470, Km 203,3, Distrito 
de Tuiuty, Bento Gonçalves, Casado 

Inaide Vitória Cavalli, move-
leira aposentada, filha de Eduardo 
Cavalli e Irma Cavalli, nascida em 

ÓBITOS

71 mil imóveis comerciais e 
residenciais estarão recebendo  
pelo correio os carnês a par-
tir da próxima semana, dia 12. 
Mas o contribuinte  que pre-
ferir acessar a guia pelo portal 
da Prefeitura, já podem fazer a 
partir desta semana. Basta es-
tar munido de número do CPF, 
CNPJ ou Código do Imóvel na 
aba “IPTU 2018”, no link ben-
togoncalves.rs.gov.br.

Descontos
O IPTU poderá ser pago 

em cota única com desconto de 
10% até o dia 25 de janeiro, ou 
até o dia 22 de fevereiro com 7% 
de desconto sobre o valor to-
tal. Ainda é possível optar pelo 
parcelamento, em quatro vezes, 
com primeiro vencimento no 
dia 15 de março. Os outros pa-
gamentos serão nos dias 15 de 
maio, 16 de julho e 17 de setem-

IPTU em cota única com desconto pode ser pago até 25 de janeiro
bro.

Mais informações podem 
ser obtidas junto a Secretaria 
Municipal de Finanças (Sefin), 

que está localizada na avenida 
Osvaldo Aranha, nº 1.105, Bair-

ro Cidade Alta. O telefone é o 
(54) 3055-7118.
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Com apenas 6 meses de 
vida Vitória Valentini da Sil-
va enfrenta inúmeros e graves 
problemas de saúde. A peque-
na nasceu com hidrocefalia, 
que faz com se acumule líquido 
no cérebro provocando incha-
ço; cardiopatia congênita, que 
dificulta a circulação de san-
gue; rim pélvico (mal formado); 
depois de uma colostomia que 
desencadeou uma perfuração 
anal, além problema na gar-
ganta que prejudica a função 
respiratória necessitando de 
intervenção para traqueosto-
mia.

Drama familiar
A mãe de Vitória, Miche-

li Andreia Boeira, de 32 anos, 
conta que após o nascimento, 
nem voltaram para casa, a pe-
quena teve de ficar internada 
no Hospital Santo Antônio em 
Porto Alegre por 90 dias onde 
foi submetida a um shunt (pro-
cedimento que permite a tran-
sição de fluídos de uma parte 
do corpo para outra). Após a 
estada na capital, Vitória foi 
transferida para o Hospital Ge-
ral de Caxias do Sul, onde faz 
uso contínuo de oxigênio.

Hoje, morando no bairro 

Família de Bento busca ajuda para a filha recém nascida 
com problemas no coração, cérebro e esôfago

Fátima de Caxias do Sul, o casal 
que vive em uma casa simples, 
arcando com aluguel mensal e 
tem em Vitória, sua única filha, 
o foco de suas vidas e se reve-
zam para ficar  com ela no hos-
pital. O trajeto de pouco mais 
de dois quilômetros do hospital 
para casa que est’a sendo man-
tida com doações até o hospital 
é feito de ônibus diariamente. 
Ao todo, o casal acumulou gas-
tos cerca de 10 mil reais desde 
o tratamento inicial até   básico 
necessário para a Vitória.

Devido aos cuidados es-
peciais que Vitória  necessita, 
tanto o pai  Célio Roberto da 
Silva, de 37 anos, teve de aban-
donar o cargo que exercia de 
motorista na Visate e  Micheli 
que trabalhava como cuidadora 
também teve de se afastar das 
atividades para cuidar da filha 
em tempo integral.

A família  esta fazendo 
campanha pelas redes sociais 
para  fraldas tamanho M, leite 
em pó entre outras necessida-
des Vitória. Quem puder aju-
dar pode procurar diretamente 
no Hospital Geral de Caxias 
do Sul  ou pelo telefone (54) 
9.8106-3743, com Micheli ou 
Célio.

A pequena Vitória Valentini da Silva, de apenas seis meses nasceu com 
hidrocefalia

Os pais Micheli e Célio tiveram que abandonar seus empregos, mudar de 
cidade para ficar perto da filha desde o nascimento para dar o suporte 
necessário. Hoje vivem de doações e à espera de um milagre
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A banda Trebianno de Ben-
to Gonçalves lança seu primeiro 
álbum de músicas autorais, no 

Banda Trebbiano lança seu primeiro álbum autoral
próximo domingo (13) durante o 
Mercado de Rua, na Rua Cober-
ta. O álbum contará com nove 

canções instrumentais baseado 
em obras literárias, aspectos re-
gionais, cinema, ciência, figuras 
folclóricas, personagens de re-
volução e pensamentos cotidia-
nos.

Um dos integrantes da ban-
da, Gabriel Ambrosi relata  que 
“esse primeiro álbum representa 
a concretização e eternização de 
um sonho. Graças ao Fundo Mu-
nicipal de Cultura e ao Conselho 
Municipal de Política Cultural 
pudemos registrar nossas pri-
meiras músicas autorais e após 
um longo trabalho nosso pri-
meiro filho vem a público”

No decorrer do ano de 2019 
a banda disponibilizará o conte-
údo do primeiro álbum nas pla-
taformas digitais, como YouTu-
be, Spotfy e Deezer, juntamente 
com o primeiro clipe oficial da 
banda da música Segundo ato.

As inscrições para o Sesi de 
Bento Gonçalves vão até está 
terça-feira (8) para as vagas de 
Ministro de Cursos de Educação 
Continuada (relacionada a área 
de informática) e para a vaga de 
Assistente de Biblioteca.

Com o início da safra da 
uva em meados de dezembro, a 
cidade se transforma para re-
ceber turistas e o vai e vem dos 
caminhões que descarregam sua 
preciosa carga em duas unida-
des industriais que ainda estão 
dentro da cidade.

A safra
A previsão de colheita de 

158 mil quilos a menos que a 
safra anterior não é motivo para 
tristeza. A safra deste ano será 
excepcional em qualidade garan-
tem os técnicos agrícolas, Ema-
ter e pesquisadores da Embrapa 
Uva e Vinho. Apesar do granizo 
ocorrido em outubro que atin-
giu uma faixa de quase 100 qui-
lômetros, abrangendo  a grande 
maioria dos parreirais pouco 
sofreu. Segundo o  coordenador 
da área de frutas e hortaliças 
da Emater regional, engenhei-
ro agrônomo Enio Todeschini 
a safra de uvas 2018/2019 será 
aproximadamente 20% menor 
que a anterior.

A queda na produção tem 
ligação direta com a queda de 
granizo no 31 de outubro, que 
atingiu 120 km em linha reta, 
abrangendo 12 municípios (de 
Monte Belo do Sul a Monte Ale-
gre Campos, próximo a Vacaria) 
causando prejuízo em 17 mil 
hectares de fruticultura.

A previsão da colheita da 
safra de 790 mil toneladas caiu 
para 632 mil toneladas de uvas, 
mas apesar de menor – em rela-
ção à safra anterior – a qualidade 
será excepcional, pois o inverno 

Operação Safra: prefeitura divulga que há sinalização e interdição de ruas
foi propício, com boas horas de 
frio ininterruptas, que favoreceu 
o desenvolvimento da planta, 
sem a quebra da dormência. “As 
382 horas de frio, foram sufi-
cientes, pois não houve nenhum 
pico de calor para promover a 
quebra da dormência da videira, 
e também não houve episódio de 
frio intenso, tudo isto resultou 
numa safra dentro do esperado 
para o agricultor. ”

Com o preço da uva indus-
trial passando para R$ 1,03 para 
a safra 2018/2019, o agricultor 
está um pouco mais confiante 
com os resultados finais.

Trânsito
 O Departamento Municipal 

de Trânsito, divugou que sina-
lizou rotas temporárias especí-
ficas para os produtores entre-
garem a carga com segurança  
nos dois pontos de recebimento  
urbanos, mas a reportagem da 
Gazeta esteve nos dois pontos 
da cidade  onde  acontecem o re-
cebimento de uvas no início das 
manhãs e nas primeiras horas da 
tarde e não encontrou nenhuma 
sinalização. A divulgação de  no-
tícia pela assessoriade imprensa 
da prefeitura diz que a operação 
conta ainda com o monitora-
mento constante dos agentes de 
trânsito para garantir seguran-
ça viária aos motoristas, o que 
também não foi constatado em 
nenhuma das duas unidades  in-
dustriais.    

 
Cidade Alta

A divulgação da prefeitu-
ra também diz que desde o dia 
4, “devido ao tráfego intenso de 
caminhões nas imediações e o 
desembarque, a rua Dom José 
Baréa estará bloqueada para o 
tráfego de veículos entre Rua 
Olavo Bilac e Senador Salgado 
Filho”. Segundo informações 

dos funcionários da cooperativa  
o recebimento das uvas ainda é 
bastante  tranquilo, pois  as uvas  
ainda não estão no auge da ma-
turação, devendo a partir do dia 
15 se intensificar.  

Centro
A rua Assis Brasil não so-

freu interdição, mas  a prefeitu-
ra divulga que há placas de sina-
lização “motoristas de caminhão 
e carros que trafegam nesta área 
de movimento diário”, que  tam-
bém não foram encontradas pela 
reportagem da Gazeta  durante 
todo o dia de ontem, segunda-
-feira ( 7) 

Sesi de Bento Gonçalves com inscrições abertas
A seleção será composta por 

prova mista, análise curricular, 
entrevista individual e avalia-
ção psicológica. As informações 
para inscrições, descrição dos 
cargos e benefícios estão dispo-
níveis no site do Sesi.

 O Sesi ressalta que os re-
quisitos para participar da sele-
ção são ensino médio completo, 
curso específico de informática 
ou técnico nível médio em infor-
mática ou estar cursando ensino 
superior na área de informática.
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Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar

Início do ano é hora de limpar as gavetas

 

Mas, afinal 
por quanto 

tempo?

Por 1 ano
Licenciamento e seguro obrigatório do carro
Recibos de pagamento de seguros (de bens, 
de vida), após a vigência
Cotas de consórcios

Por 2 anos
Comprovantes de pagamentos de multas de 
veículos

Por 3 anos
Recibo de pagamento de aluguel (por 3 anos 
após a devolução das chaves)
Recibos de diárias de hotéis
Recibos de pagamento de restaurante

Por 5 anos
Cópias da declaração do Imposto de Renda
Faturas de cartão de crédito
Comprovantes de contratos de saúde (con-
vênio médico, seguro saúde)
Contas de água e energia elétrica
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
Imposto sobre Veículo Automotor (IPVA)
Prestação da casa própria
Pagamento do condomínio
Conta de telefone e de celular
Conta de TV por assinatura
Conta de serviços de banda larga
Mensalidades escolares e de cursos em geral

Por 10 anos
Recibo de taxa condominial e de aluguel (até 
10 anos após a venda ou desocupação do 
imóvel)
Para sempre
Certidões
Notas fiscais (durante toda a vida útil do pro-
duto)
Manuais de uso
Termos de garantia

Alguns documentos e 
contas já pagas precisam ser 
guardados por um determina-
do tempo para garantir nossos 
direitos como consumidores. 
Outros, porém, podem ser jo-
gados fora.

Se você está precisando fa-
zer uma faxina nas gavetas e 
pastas mas está com medo de 
perder alguma coisa importan-
te, a dica é seguir este passo a 

com fotos  ou escaneie com 
aplicativo do seu celular.

As imagens podem ser sal-
vas com o nome da conta, o 
valor e o mês pago. Por exem-
plo: “conta-luz-2016-janeiro”. 
Aliás, para este ano, você pode 
começar a fazer esta organiza-
ção mensalmente.

Salve essas documentações 
em pen-drive, em um HD ex-
terno ou em serviços de nuvem, 
como no Google Drive, que tem 
uma série de outras funcionali-
dades, no DropBox, iCloud.

Envio de comprovante
Em maio, todo fornecedor 

de serviços é obrigado a en-
caminhar ao consumidor uma 
Declaração de Quitação Anual. 
O documento serve para ates-
tar o pagamento dos últimos 
meses; você pode, então, jogar 
fora os papéis do período que 
está comprovado na declara-
ção.

Garantia
Contas são consideradas 

documentos, assim como certi-
ficados e exames. Caso o usuá-
rio ou a prestadora de serviço 
decidam mover um processo, 
os papéis podem ser usados 
como provas

Tempo
Não há um prazo único 

para todas as contas. Segundo 
o artigo 206 do Código Civil, 
boletos de serviços de hospe-
dagem e alimentação devem 
ser mantidos por um ano. Pa-
gamento de aluguéis, por até 
três anos. Contas de serviços 
regulares de empresas públi-
cas ou privadas, como luz e te-

lefone, por até cinco anos

Comprovante
De acordo com a lei federal 

12.007/2009, as prestadoras 
de serviços regulares devem 
enviar uma declaração anu-
al de quitação de contas. Esse 
comprovante deve ser guarda-
do por mais cinco anos.

Mas atenção aos prazos para guardar comprovantes

passo de organização que tra-
zemos abaixo. Assim, você con-
seguirá organizar documentos 
de maneira mais prática.

Digitalização
Atenção: antes de você jo-

gar fora os papéis, a dica de 
organização é digitalizar os 
boletos de cobrança e os com-
provantes de pagamento. Para 
isso, registre os documentos 

Formato
Os documentos devem ser 

armazenados em papel. No 
caso de impressões que somem 
rápido, como cupons de lojas, 
a cópia deve ser autenticada 
em cartório. A digitalização só 
é permitida quando é possível 
provar a autenticidade do bo-
leto.
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Filtro solar com proteção 
acima de 50 é o mais eficaz, con-
firma estudo publicado no Jour-
nal of the American Academy of 
Dermatology (JAAD). Ao anali-
sar dados dos estudos feitos em 
laboratórios em de cerca de 200 
pessoas, entre homens e mulhe-
res, os pesquisadores concluíram 
que fatores mais altos oferecem 
maior proteção, justificando o 
uso desse tipo de produto.

A crença de que fatores mais 
altos não oferecem maior prote-
ção passou a circular em 2011, 
quando a Food and Drugs Ad-
ministration (FDA), agência que 
regulamenta remédios e alimen-
tos nos Estados Unidos, afirmou 
que não havia evidências pro-
vando os benefícios clínicos no 
FPS acima de 50. Desde então, 
alguns dermatologistas passa-
ram a recomendar o uso de fato-
res menores com base no tipo de 
pele do paciente.

Usar por quê?  
Ao não utilizar diariamente 

o protetor solar, seja inverno ou 
verão, há exposição ao risco de 
desenvolver câncer de pele, que, 
segundo o Instituto Nacional 
de Câncer (Inca), é o tipo mais 
frequente de câncer no Brasil e 
corresponde a 30% de todos os 
tumores malignos registrados 
no país. O câncer de pele é mais 
comum em indivíduos com mais 
de 40 anos, principalmente com 
pele clara, sensível à ação dos 
raios solares.

A doença se manifesta em 
duas formas principais: o carci-
noma basocelular, mais frequen-
te e com maior chance de cura 
já que geralmente apresenta 
menos metástase (quando o cân-
cer se espalha para outras partes 
do organismo), e o carcinoma 
epidermoide ou espinocelular, 
câncer de pele mais agressivo 
que aparece nas regiões do cor-
po com maior exposição ao sol, 
como rosto, cabeça, pescoço, 
braços mãos e pés. O carcinoma 
epidermoide pode dar origem a 
metástases nos pulmões, colo do 
útero e na mucosa da boca.

A exposição excessiva ao sol 
também pode causar o envelhe-
cimento da pele (fotoenvelheci-
mento), que manifesta sintomas 
como pele ressecada (craquela-
da), áspera e manchada; além de 
deixar as rugas mais profundas 
e evidentes.

Para evitar esses problemas 
é necessário aplicar o protetor 
solar com, no mínimo, trinta mi-
nutos de antecedência para que 
o filtro possa penetrar na pele. 

Pesquisadores acompanha-
ram mil mulheres idosas japo-
nesas por oito anos, analisando 
sobre a possibilidade de se tor-
narem deficientes físicas, me-
dindo a capacidade de andar, 
tomar banho e se vestir, e o tipo 
de atividade física que desempe-
nhavam.

Do total, 130 mulheres pre-
encheram os critérios de incapa-
cidade, geralmente nas que não 
praticavam exercícios. Eles des-
cobriram que a atividade física 
geralmente ajudava as mulheres 
a permanecerem independentes 
à medida que envelheciam, mas 
certos tipos de exercício pare-
ciam ter efeitos maiores do que 
outros. E a dança era o melhor 
de todos.

As mulheres que freqüen-
temente dançavam tiveram uma 
chance 73% menor de ficar in-
capacitadas durante o período 
do estudo, em comparação com 
as mulheres que não o fizeram. 
Nenhum dos outros exercícios, 
incluindo caminhada e ioga, teve 
resultados tão bons.

“A dança exige não apenas 
equilíbrio, força e capacidade de 
resistência, mas também capaci-
dade cognitiva: adaptabilidade e 
concentração para se mover de 
acordo com a música e o parcei-
ro, arte para movimentos gra-
ciosos e fluidos e memória para 
coreografia”, escrevem os pes-
quisadores.

Os benefícios, no entanto, 
não são somente físicos. Um ou-
tro estudo analisou 32 pesquisas 
anteriores envolvendo mais de 
3.500 pessoas com idades entre 
50 e 85 anos para determinar se 
as atividades mente-corpo, in-
cluindo tai chi, ioga e dança, po-
deriam melhorar a função cog-
nitiva dos adultos idosos.

Depois de revisar todos os 

Dançar faz bem para a saúde, diz a ciência
O benefício físico e mental é maior entre idosos que dançam do 
que com outros tipos de atividade física e, na mulher idosa, torna-a 
mais independente

dados, os pesquisadores de-
terminaram que os adultos em 
idade de envelhecimento que se 
envolviam em exercícios mente-
-corpo tendem a ter uma cogni-
ção global mais forte (uma me-
dida da função cognitiva geral) 
do que pessoas que não fizeram 
nada.

E quando os pesquisado-
res refinaram sua análise para 
observar atividades específicas 
mente-corpo e medidas de fun-
ção cognitiva, encontraram evi-
dências ainda mais fortes de que 
60 a 120 minutos de tai chi ou 
dança por semana poderiam me-
lhorar a cognição global, mesmo 
para adultos que já tinham al-
gum prejuízo.

Essas atividades também 
pareciam afetar positivamente a 
flexibilidade cognitiva - a capa-
cidade de se adaptar a situações 
novas e mutáveis - fluência de 
linguagem, aprendizado, me-
mória e organização, até mais 
do que outras atividades mente-
-corpo.

Nenhum estudo provou que 
a dança causa benefícios para a 
saúde, apenas que está associa-
da a esses resultados. É possí-
vel, por exemplo, que adultos 
saudáveis física e mentalmente 
tenham mais probabilidade de 
dançar do que pessoas que não 
sejam saudáveis.

Ainda assim, esses estudos 
não são os primeiros a sugerir 
que a dança vem com benefícios 
para a saúde. Um artigo publi-
cado em 2017 descobriu, por 
meio de imagens do cérebro, que 
a dança pode aumentar a quan-
tidade de substância branca no 
cérebro de adultos idosos. A 
matéria branca se degrada com 
a idade e acredita-se que esse 
colapso esteja associado ao de-
clínio cognitivo.

Pesquisa acaba com o mito que protetores 
acima de FPS 30 é desnecessário
De acordo com especialistas, existem seis tipos de peles e cada uma delas necessita de proteção em 
níveis diferentes

Já a reaplicação está sujeita ao 
tempo de exposição, mas a reco-
mendação para o caso de pisci-
na ou praia é a cada uma hora e 
meia; o mesmo vale para as pes-
soas que trabalham ao ar livre.

Cada pele 
com o seu fator
Veja quais são e como me-

lhor protegê-las dos efeitos do 
sol.

Peles brancas 
e muito brancas
Dos seis tipos de pele exis-

tentes, são os mais sensíveis, 
queimando com facilidade, em-
bora nunca se bronzeiem. A re-
comendação para quem tem esse 
tipo de pele é utilizar um fator 
de proteção mais alto disponível. 
Segundo especialistas, qualquer 
pessoa pode desenvolver câncer 
de pele, no entanto, pessoas com 
pele e olhos claros, que passam 
muito tempo sob o sol, correm 
um risco maior.

Peles morenas 
e ligeiramente morenas
Estes tipos de pele são rela-

tivamente sensíveis, queimando 
com razoável facilidade. Ao con-
trário da anterior, elas costu-
mam ficar bronzeadas se expos-
tas aos efeitos dos raios do sol 
por muito tempo. Como a pele 
já dispõe de alguma proteção 
natural, o fator indicado é pelo 
menos o FPS 30. Mas o FPS 50 
é o ideal.  

O Sol e a Vitamina D
Sabemos que a proteção so-

lar é importante, porém deve-

mos lembrar que o sol, quando 
sem exageros, é fonte de saúde. 
O sol ativa a produção de vi-
tamina D, que evita inúmeras 
doenças, deixa os ossos fortes, 
e ainda, claro, faz as pessoas se 
sentirem muito bem.

O melhor horário para ati-
var a vitamina D é justamente 
nos horários que o sol é mais 
forte: entre 10 da manhã e 3 da 
tarde. Antes disso, os raios são 
pobres em radiação UVB, o que 
não garante uma produção sufi-
ciente de vitamina D. Logo cedo 
ou no fim da tarde, a luz do sol é 
igual aos raios solares do inver-
no. Nesses horários, você pode 
não produzir vitamina D, mes-
mo havendo um elevado índice 
de raios UVB.

Para conciliar a proteção 
da pele, com a necessidade de 
exposição para a vitamina D, a 
recomendação proteger o rosto 
normalmente, e deixar o sol agir 
sem proteção nas pernas e nos 
braços, que são as partes mais 
expostas do corpo, de 15 a 20 
minutos diariamente (pode pas-
sar o protetor solar depois).

O rosto já está exposto du-
rante todo ano, e não há razão 
para expô-lo ainda mais, pois é 
a área em que o envelhecimento 
precoce causado pelo sol se tor-
na mais visível. Então, expondo 
apenas os braços e as pernas e 
por um tempo limitado, suas 
chances de desenvolver câncer 
de pele serão mínimas, já que 
essas partes não costumam es-
tar tão expostas durante o ano. 
Ainda assim, pernas e braços 
representam quase 30%, 40% da 
superfície do seu corpo, garan-
tindo a produção adequada de 
vitamina D.
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Pesquisa da Universidade 
Yale constatou que a radiação 
ultravioleta continua afetando 
a pele horas depois da exposição 
solar e até no escuro.

A radiação ultravioleta é 
a principal causa do câncer de 
pele. Ela danifica o DNA dos 
melanócitos, células que escu-
recem a pele com um pigmento 
chamado melanina.

Em uma primeira etapa do 
estudo, os pesquisadores expu-
seram células melanócitas a uma 
lâmpada que emitia raios UV. 
A radiação causou um dano no 
DNA conhecido como dímero 
ciclobutano (CPD), responsável 
pela formação de células cance-
rígenas. A surpresa dos cientis-
tas foi constatar que a mudan-
ça ocorreu não apenas durante 
a exposição aos raios UV, mas 
também horas depois do expe-
rimento: metade dos dímeros 
criados nos melanócitos surgiu 
no escuro.

A radiação UV estimulou 
duas enzimas que, combinadas, 
aumentam a atividade de um 
elétron da melanina. A energia 
criada pelo elétron é transferi-
da para o DNA horas depois e o 
danifica da mesma forma que a 
radiação.

Segundo os pesquisadores, a 
descoberta pode servir de incen-
tivo para a criação de protetores 
solares que bloqueiam a forma-
ção do CPD no escuro.

Esfoliar a pele dias 
antes de se expor ao sol

As roupas com proteção so-
lar podem parecer novidade, mas 
a fotoproteção mecânica -reali-
zada por meio de barreiras como 
roupas e chapéus-é a forma mais 
antiga, comum e fácil de se pro-
teger da radiação ultravioleta. 
Na realidade, todos os tecidos 
são capazes de proteger contra 
a luz do sol, mas as roupas com 
proteção ultravioleta (UV) pro-
metem ser mais eficientes.

Atualmente dois processos 
permitem maior proteção nesse 
tipo de roupa: nos tecidos sinté-
ticos, feitos de fibras de poliéster 
e poliamida, são adicionados di-
óxido de titânio, um filtro solar 
físico. Nos de algodão, um aditi-
vo fotoprotetor é incorporado ao 

Roupas com filtro solar são eficazes?

processo de beneficiamento após 
a tinturaria para complemen-
tar o bloqueio da passagem dos 
raios nocivos. Esse tratamen-
to químico reforça os níveis de 
proteção do tecido, fazendo com 
que um produto comum alcance 
níveis mais altos de proteção. E 
será que protegem mais mesmo?

A pesquisa do INMETRO 
availiou a proteção das roupas 
com filtro UV de várias marcas. 
Resultado: 2 marcas reprovadas! 
A camisa infantil da Mormaii e 
camisa adulto da Asics possuí-
ram a proteção menor do que a 
declarada, não protegendo como 
deveriam! É possível ver o resul-
tado completo no site do INME-
TRO.

Radiação solar continua agindo depois de sair do sol  

Esfoliar a pele antes de to-
mar banho de sol favorece o 
bronzeado uniforme. “A esfolia-
ção remove resíduos superficiais 
e deixa a pele mais bonita e com 
uma cor mais homogênea”, diz 
a dermatologista Renata Do-
mingues, membro da Socieda-
de Brasileira de Dermatologia 
(SBD) e professora do Instituto 
de Pós-Graduação em Dermato-
logia IMS, no Rio de Janeiro. A 
esfoliação deve ser feita até dois 
dias antes de tomar sol, e não 
depois, pois a cútis estará sen-
sível.

Passar protetor 
solar fator 30
O protetor solar é indispen-

sável, mesmo para quem quer 
se bronzear. Ele protege a pele 
contra a radiação solar e evita de 
queimaduras ao câncer de pele. 
Para o bronzeado seguro, o FPS 

deve ser 30. “Um fator inferior 
não protege a pele. Um superior 
não deixa pessoa se bronzear”, 
explica Helena Costa, dermato-
logista e membro da Sociedade 
Brasileira de Laser em Medicina 
e Cirurgia.

Para cumprir sua função, o 
produto precisa ser espalhado 
de maneira correta. Ele deve 
ser aplicado 30 minutos antes 
da exposição e reaplicado a cada 
duas horas ou depois de contato 
com a água, ou suor excessivo. 
Segundo a Sociedade Brasileira 
de Dermatologia, o ideal é usar 
1 colher de chá de protetor para 
o rosto, 2 colheres de sopa para 
o tronco, 1 colher de sopa para 
os braços e 1 para as pernas e os 
pés. 

Comer alimentos 
com betacaroteno
Os alimentos com betacaro-

teno, como a cenoura e o mamão, 
estimulam a produção de mela-
nina, elemento que oferece a to-
nalidade da pele. O ideal é come-
çar a consumir esses alimentos 
todos os dias pelo menos 15 dias 
antes de tomar sol. “Além disso, 
associado com a vitamina E, o 
betacaroteno garante a proteção 
contra os radicais livres, que são 
produzidos pelos raios UV e en-
velhecem a pele”, diz Helena.

Tomar sol antes das 
10 horas e depois 
das 16 horas
Nesses horários há menor 

radiação UVB, que provoca 
queimaduras. A radiação UVA, 

que bronzeia, está presente de 
maneira constante ao longo do 
dia, mesmo com o tempo nubla-
do.

Se não há outra saída além 
de tomar banho de sol no horá-
rio de pico, procure a sombra. “A 
pessoa vai se bronzear do mesmo 

jeito, mas com menores riscos de 
sofrer queimadura”, explica a 
dermatologista Daniela Lemes, 
membro da Sociedade Brasilei-
ra de Dermatologia. Nas regiões 
que possuem horário de verão, a 
recomendação é evitar o sol das 
11h às 17h.
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Comprovando que da combi-
nação entre tradição e inovação 
surgem os melhores resultados, 
o quase secular clube Esporti-
vo de Bento Gonçalves avança 
um passo importante na era da 
tecnologia digital com o objeti-
vo de tornar o alviazul cada vez 
mais forte no cenário futebolís-
tico gaúcho. O clube lança seu 
aplicativo oficial, em uma parce-
ria inédita com a empresa AIX 
Sports, de São Paulo. A projeção 
é que, com a inovação, o número 
de sócios triplique.

A facilidade permite ao tor-
cedor associar-se ao Esportivo e 
utilizar o app como carteirinha 
de sócio. Além disso, possibilita 
a compra de ingressos de forma 
rápida e segura – utilizando o 
próprio dispositivo como entra-
da para o jogo. O torcedor com 
o app também pode acompanhar 
as notícias do alviazul e conferir 
o calendário de jogos do time, 
bem como verificar o desempe-
nho do clube nos campeonatos 
que disputa.

Com essa plataforma, o clu-
be avança no relacionamento 
com o público, garantindo se-
gurança na hora da compra e 
reduzindo as possibilidades de 
ingressos falsos e fraudes no 
acesso ao estádio. Além disso, 
permite acesso rápido ao estádio 
por controle eletrônico unifi-
cado, no qual a compra dos in-
gressos é eficaz, eliminando filas 
e proporcionando agilidade no 
fluxo de acesso aos jogos.

O aplicativo oficial do Clube 
Esportivo de Bento Gonçalves 
já está disponível para os apa-
relhos eletrônicos com sistemas 
Android e IOS. Para instalá-lo, 

A etapa do municipal de 
Vôlei de Praia será realizada 
em Bento Gonçalves através 
do SESC, tanto na modalida-
de masculina quanto na femi-
nina, o evento que ocorrerá no 
Centro Esportivo do Sesi, dia 
9 de fevereiro as 12h e é classi-
ficatório para a etapa estadual, 
que acontecerá em Torres no 
mês de março.

Para promover o bem-es-
tar físico da comunidade gaú-
cha, “Esporte Sesc – Praticar 
Faz Bem”, pilar do Sistema 
Fecomércio-RS/Sesc, realiza 

Etapa municipal de Vôlei de Praia
torneios e competições, tais 
como o Circuito Verão Sesc 
de Esportes, Jogos Comerci-
ários, Triathlon Sesc - Cir-
cuito Nacional e o Circuito 
Sesc de Corridas, além das 
ações voltadas à qualidade de 
vida promovidas pelas Acade-
mias Sesc, que mantém desde 
2011 certificação NBR ISO 
9001:2008.

Maiores informações a res-
peito de inscrição estão dispo-
níveis nowww.sesc-rs.com.br/
bentogoncalves ou pelo fone 
(54) 3452-6103.

Esportivo  lança aplicativo para  
atrair novos sócios
App visa a aumentar a taxa de adesão de novos sócios e facilitar a compra de ingressos e entrada de 
torcedores no estádio

basta acessar a PlayStore ou 
AppStore do dispositivo e ini-
ciar o download. Logo após, é 
necessário preencher os dados 
solicitados e, então, selecionar 
a forma de associação – são três 
opções de pacote (Sócio Ouro, 
Sócio Prata e Sócio Geral). Os 
torcedores que quiserem optar 
pela convencional carteirinha 
por obter o documento pelo va-
lor de R$ 15,00 – onde consta-
rá o QRCode (espécie de código 
digital) que será lido eletronica-
mente para permitir o acesso ao 
estádio.

O que: Aplicativo do Clu-
be Esportivo

Onde: socio.clubees-
portivo.com.br

Plataforma Android: ht-
tps://bit.ly/2Tclh9S

Plataforma IOS – Apple: 
https://apple.co/2AhyvuX

Quanto: são três moda-
lidades, com mensalidades 
a partir de R$ 18,00 para 
se associar ao clube

SERVIÇO

Bento Gonçalves Snakes 
abre seletiva para novos atletas 
interessados em conhecer o fu-
tebol americano. Meninos e me-
ninas à partir de 16 anos podem 
inscrever-se gratuitamente. O 
Snakes oferece uma das melho-
res estruturas do estado, para 
este que é um dos esportes que 
mais cresce no Brasil. O time 
tem à disposição academia , fi-
sioterapia e equipe técnica 

Bento Snakes seleciona novos talentos
A seletiva acontece dia 13 

de janeiro, no Estádio da Mon-
tanha, às 15h. Os interessados 
devem  estar munidos de cartei-
ra de identidade ou CPF (cópia), 
camiseta, short, chuteira ou tê-
nis. Não é necessário saber jo-
gar futebol americano e possuir 
equipamentos específicos.

A inscrição deve ser fei-
ta através do telefone  (54) 
991739877.

Um atrativo e tanto para 
amantes da corrida, a Maratona 
do Vinho encerra suas inscrições 
nesta quinta-feira, 10 de janeiro. 
Famosa por coroar a temporada 
da colheita da uva e  por pre-
miar os melhores colocados com 
porcentagens variadas de vinho, 
através do peso bruto do atleta. 
Os três atletas ou equipes mais 

Maratona do Vinho 2019
bem caracterizados com o tema 
uva e vinho, também recebem 
premiação especial. A corrida 
poderá ser feita individual ou 
em revezamento, e está marcada 
para o dia 10 de fevereiro, com 
largada no Vale dos Vinhedos. 
Inscrições e demais informações 
estão disponíveis no site, mara-
tonadovinho.com.br.



Jornal Gazeta - 08 de janeiro de 2019 15Jornal Gazeta - 08 de janeiro de 2019 Polícia

Um jovem de 25 anos foi ví-
tima de assalto na madrugada 
deste domingo (6), no bairro Fe-
navinho. Dois meliantes encapu-
zados e armados o abordaram na 
rua sete de setembro, levando os 
pertences da vítima e uma quan-
tia em dinheiro, o jovem não fi-
cou ferido durante a abordagem.

O crime foi registrado na 
delegacia de pronto atendimen-
to de Bento Gonçalves.

Através de uma denúncia 
anônima na noite deste sábado 
(5), a Brigada Militar se deslocou 
até a rua Dom Pedro Silva, no 
bairro Nossa senhor da Saúde.

No local em frente a uma 
casa, foram abordados dois in-
divíduos um deles com posse de 
buchas de cocaína. No interior 

O POE – Pelotão de Operações 
Especiais de Bento Gonçalves abor-
dou um homem de 26 anos em ati-
vidade suspeita no bairro Zatt, no 
último sábado (5). Após consulta foi 
identificado que o indivíduo estava 
foragido desde novembro de 2018.

O acusado havia sido liberado 
para procurar emprego, com su-
pervisão de um aparelho de mo-
nitoramento eletrônico, porém o 
mesmo violou o aparelho e fugiu. 
O indivíduo foi encaminhado à de-
legacia de polícia e posteriormente 
preso.

Um homem de 27 anos foi 
preso em uma operação do POE 
– Pelotão de Operações Especiais 
de Bento Gonçalves, neste sábado 
(5), no bairro Tancredo Neves. O 
indivíduo foi flagrado tentando 
se livrar de uma arma de fogo em 
um bar que o pelotão realizava a 

Jocelaine de 45 anos foi 
morta a facadas pelo marido 
Geraldo  Mariani  na noite des-
te sábado no interior de Gari-
baldi. O casal discutiu porque 
Mariani chegou embriagado. O 
marido atingiu a vítima trés ve-
zes pescoço e no tórax.  O cri-

Embriagado discute 
e mata mulher a facadas

me aconteceu  na Linha Marcí-
lio Dias, por volta das 19h e foi 
detido por volta das 22 horas 
depois de voltar de um matagal 
e se esconder no sótão da casa 
de sua mãe. O casal morava no 
porão da casa da mãe do agres-
sor.

Geraldo Mariani, 56 anos, foi preso em flagrante

Polícia prende 
foragido em 
Bento Gonçalves

Jovem é vítima 
de assalto no 
bairro Fenavinho

Brigada Militar flagra ponto de comércio 
de drogas em Bento Gonçalves

da casa foram encontrados en-
torpecentes, celulares e uma 
quantia em dinheiro, um suspei-
to fugiu pela janela assim que a 
polícia invadiu o local.

Os suspeitos abordados fo-
ram encaminhados para a de-
legacia de polícia e em seguida 
liberados.

Homem é preso por porte ilegal de arma
operação.

Preso em flagrante por porte 
ilegal de armas, o indivíduo pos-
sui antecedentes criminais por 
desacato, lesão corporal e tráfico 
de drogas. Ainda foram encontra-
dos com o sujeito R$ 400,00 em 
dinheiro e um aparelho celular.

Na última quarta-feira (2), no 
distrito de Faria Lemos no Km 9 
da ERS-431 um homem de 35 anos 
identificado como Daniel Jesus de 
Oliveira foi vítima de um acidente 
de trânsito. A vítima era motoris-
ta de um caminhão com placas de 
Sapucaia do Sul, seguia no sentin-
do Bento Gonçalves/Guaporé. Se-
gundo a polícia o homem perdeu o 

Acidente com caminhão deixa vítima 
fatal no interior de Bento Gonçalves

controle do veículo, saiu da pista e 
caiu em um barranco as margens 
da rodovia, Daniel veio a falecer no 
local. 

Junto com o motorista estava o 
ajudante, identificado como Sérgio 
Roberto Lopes, de 42 anos, que fi-
cou gravemente ferido. Ele foi en-
caminhado ao Hospital Tacchni, 
onde foi internado estado grave. 
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CINEMA
Validade da programação: 03/01/2019 a 09/01/2019 
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$15,00 meia
Promoção: na terça-feira e quarta-feira todos pagam meia 
entrada e no último sábado do mês valores únicos: R$ 
20,00 inteira e R$ 10,00 meia. **Exceto Feriados e exce-
to Sessões de Pré Estreia

LOTERIAS
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1°

01  04  05  09  11
15  19  30  35  38
45  60  70  71  79
81  84  91  92  94

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2112

Federal -  extração 05351

Lotomania -  extração 1932

17  39  43  46  52  53

28443
26528
38551
68426 
60183

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
08/01

Qua
09/01

Qui
10/01

↑ 27°C
↓ 18°C

↑ 27°C
↓ 19°C

↑ 25°C
↓ 17°C

Sol com nuvens.
Pancadas de 
chuva 

Sol com nuvens.
Pancadas de 
chuva 

Sol com nuvens.
Pancadas de 
chuva 

Shopping Bento

Dragon Ball 
Super Broly
14:30h - Dublado 2D
16:30h - Dublado 2D
18:40h - Legendado 2D 

Apesar da Terra estar em 
um período de calmaria, 
Goku se recusa a parar de 
treinar constantemente - 
ele quer estar pronto para 
quando uma nova ameaça 
surgir. O que ele não imagi-
nava era que seu novo inimi-
go seria Broly, um poderoso 
super saiyajin sedento por 
vingança, que deseja des-
truir todos que encontrar 
pela frente.

Aquaman
21:00h - Legendado 3D

Arthur Curry (Jason Mo-
moa), mais conhecido como 
Aquaman, ainda é um ho-
mem solitário, mas quan-
do ele começa uma jornada 
com Mera (Amber Heard), 
em busca de um algo mui-
to importante para o futuro 
de Atlantis, ele aprende que 
não pode fazer tudo sozinho.

Minha Vida 
em Marte
14:00h - Nacional 2D
16:30h - Nacional 2D
18:30h - Nacional 2D
21:00h - Nacional 2D

Fernanda (Monica Martelli) 
está casada com Tom (Mar-
cos Palmeira), com quem 
tem uma filha de cinco anos, 
Joana (Marianna Santos). O 
casal está em meio ao des-
gaste causado pelo convívio 
por muitos anos, o que gera 
atritos constantes. Quem a 
ajuda a superar a crise é seu 
sócio Aníbal (Paulo Gusta-
vo), parceiro inseparável du-
rante a árdua jornada entre 
salvar o casamento ou pôr 
fim a ele.

L’américa Shopping

Detetives do
Prédio Azul 
O Mistério 

Italiano
13:45h - Nacional 2D

Durante a Expo-Bruxas, 
a maior feira de bruxos do 
mundo, Pippo (Pedro Hen-
riques Motta), Bento (An-
derson Lima) e Sol (Leticia 
Braga) viajam até a Itália 
para investigar o sumiço da 
feiticeira Berenice (Nicole 
Orsini), que foi sequestra-
da pelos bruxos Máximo e 
Mínima Buongusto. Com 
o trabalho em equipe e a 
ajuda da avó de Pipo, eles 
conseguirão desvendar esse 
mistério.

Aquaman
15:40h - Dublado 2D

O Manicômio 
18:40h - Dublado 2D
21:00h - Dublado 2D

Um grupo de youtubers en-
tra ilegalmente na área de ci-
rurgia (supostamente assom-
brada) em um manicômio 
abandonado para um desafio 
de 24 horas, com a esperan-
ça de viralizar o vídeo e con-
seguirem mais seguidores. 
Porém, não demora muito 
para eles descobrirem que 
não estão sozinhos e não são 
bem-vindos ali. O desafio, na 
verdade, é o da sobrevivência.

Wifi Ralph 
Quebrando 
a Internet
14:30h - Dublado 3D
18:20h - Dublado 3D
20:30h - Dublado 3D

Ralph, o mais famoso vilão 
dos videogames, e Vanello-
pe, sua companheira atra-
palhada, iniciam mais uma 
arriscada aventura. Após a 
gloriosa vitória no Fliperama 
Litwak, a dupla viaja para a 
world wide web, no universo 
expansivo e desconhecido da 
internet. Dessa vez, a mis-
são é achar uma peça reserva 
para salvar o videogame Cor-
rida Doce, de Vanellope. Para 
isso, eles contam com a ajuda 
dos “cidadãos da Internet” e 
de Yess, a alma por trás do 
“Buzzztube”, um famoso 
website que dita tendências.


