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Proprietários de terrenos em área urbana com mato alto e/ou lixo que podem criar larva do mosquito da dengue serão notificados  pela 
Vigilância Ambiental para eliminar o risco de focos do mosquito. Páginas  04 e 05

Vigilância Ambiental promete 
blitz em terrenos urbanos

COMBATE À DENGUE
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A Brigada Militar de Bento 
Gonçalves realizou no decorrer 
do último fim de semana uma 
operação preventiva contra o 
tráfico de drogas, captura de 
foragidos e roubos de veículos e 

BM faz ação preventiva contra desordem na área urbana
em estabelecimentos comerciais, 
baseado nos locais com maior 
índice de crimes em Bento Gon-
çalves.

A ação, contou com o apoio 
do DMT (Departamento Muni-

cipal de Transito), está sendo 
desenvolvida e foi realizada nos 
principais locais com histórico 
de reclamações envolvendo per-
turbação do sossego.Brigada Militar realizando operação preventiva

Foram feitas abordagens nos 
pontos de concentração, como 
bares e postos de combustíveis, 
onde os frequentadores são 
orientados, e em algumas situa-

ções advertidos, sobre os limites 
entre a diversão e a perturbação 
de outras pessoas que planejam 
ter uma noite de descanso em 
suas casas.
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No verão é comum ações 
para combate contra o mosqui-
to Aedes Aegypti, e os vírus que 
este parasita pode trazer a po-
pulação. Mas a preocupação vai 
muito além do que o mosquito, 
que já não seria pouca coisa, 
mas o descaso com o cuidado 
de terrenos baldios no municí-
pio tem preocupado a Vigilância 
Ambiental, que tem recebido 
inúmeras denúncias de risco de 
contaminação de doenças devi-
do aos maus cuidados com esses 
terrenos, que são, praticamente, 
um depósito de lixo para parte 
da população.

E quem paga este preço é a 
própria população em vários as-
pectos, um deles é a fácil conta-
minação de doenças e vírus que 
podem ter naquele local, nas 
últimas semanas a Vigilância 
Ambiental encontrou focos do 
mosquito da dengue no centro 
de Bento Gonçalves e seus ar-
redores, sendo um risco para as 
pessoas que residem nestes lo-
cais, e outras que se dirigem aos 
seus trabalhos e funções. Outro 
ponto a se destacar é a poluição 
visual que este problema causa, 
Bento Gonçalves é uma das ci-
dades mais turísticas do estado, 
e recebendo turistas com este 
cenário pode danificar a ima-
gem da cidade, afinal quem gos-
taria de visitar uma cidade que 
deixa lixo solto a céu aberto?

Poluição em 
área central
Em pleno centro de Bento 

Gonçalves foi flagrado lixo a céu 
aberto, sem o menor constran-
gimento de quem poluiu o local. 
Ao redor temos prédios, mora-
dias, restaurantes, comércios, 
dentre outros. Outro problema 
encontrado é a desvalorização 
dos imóveis ao redor em decor-
rência do lixo e da poluição que 
existem nesses locais.

Vigilância Ambiental promete blitz em terrenos com      mato e lixo na área urbana de Bento Gonçalves  

Pelos bairros
Nos bairros a situação é ain-

da mais alarmante, material co-
lhido pela Vigilância Ambiental 
mostra cadeiras, telhas, potes, 
roupas, restos de móveis e até 
guidom de motocicleta espalha-
dos pelos terrenos. Um convite 
quase VIP para parasitas, ratos 
e outros animais transmissores 
de doenças. Além do mau cheiro 
e da presença de pessoas que fa-
zem uso indevido do local.

Mais problemas
Outro problema ocasiona-

do pela presença desses detritos 
nos terrenos abandonados ocor-
re nas épocas de chuva, quando 
a enxurrada pode carregá-los, 
contribuindo com o entupimen-
to de bueiros e canais de esco-

amento de água e provocando 
alagamentos na região.

Responsabilidade
A responsabilidade pela 

conservação desses terrenos é 
exclusiva de seus proprietários 
que devem se conscientizar da 
importância em mantê-los sem-
pre limpos. Quando eles não 
exercem seus deveres, os órgãos 
responsáveis devem fazer a atu-
ação encima do problema.

Fiscalização
Cabe também aos vizinhos 

e pessoas interessadas observar 

DENGUE
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Vigilância Ambiental promete blitz em terrenos com      mato e lixo na área urbana de Bento Gonçalves  
qualquer irregularidade em ter-
renos baldios próximos de suas 
casas ou ambiente de trabalho 
e notificar em primeiro lugar o 
próprio proprietário e na recusa 
ou na impossibilidade de locali-
zá-lo comunicar aos órgãos pú-
blicos responsáveis.

Atuação de 
órgãos públicos

A Vigilância Ambiental e a 
Secretaria de Meio Ambiente 
recebem as denúncias e fazem 
a separação do que cada área 
tem de tratar. “Inicialmente 
os ficais vão até o local, bus-
cam identificar o responsável 
pela área e o notificam a reco-
lher todo o lixo, se já tiver água 
parada, essa água é eliminada 
no ato, virando e perfurando 

os recipientes. Se o responsável 
não recolher no tempo solicita-
do ou se recusar, ele é autuado 
e acionamos o Meio Ambiente 
para ação conjunta, relativa ao 
recolhimento”. Destaca Rafael 
Vieira, coordenador da Vigilân-
cia Ambiental de Bento Gonçal-
ves.

Punição
Existem uma série de infra-

ções na lei, cada uma podendo 
ser autuada de maneira diferen-
te de acordo com a gravidade da 
situação e o acúmulo de resídu-
os que podem abrigar vetores é 
uma delas. A aplicação de multa 
por infração sanitária pode va-
rias de R$ 2 mil até R$ 1,5 mi-
lhão para a pessoal que cometeu 
a infração.
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Com a missão de cuidar das 
pessoas e de levar a saúde ao al-
cance de todos, com qualidade 
e eficiência, a Clínica Popular 
de Bento Gonçalves comple-
ta dez meses de atividade em 
Bento Gonçalves. Com valores 
acessíveis, a clínica disponibi-
liza consultas e exames, sem 
nenhuma mensalidade, sendo 
uma ótima opção para quem 
não quer manter  os altos cus-
tos de um plano de saúde.

Entre os serviços ofere-
cidos estão as especialidades 
médicas como cardiologia, or-
topedia, traumatologia, gine-
cologia, pediatria, geriatria, 
neurologia, dermatologia, psi-
quiatria, oftalmologia, nefrolo-
gia, clínica geral e medicina do 
trabalho.

Além de,  colocar à disposi-
ção uma eficiente equipe mul-
tidisciplinar de  profissionais 

Clínica Popular, uma alternativa ao plano de saúde  
Valores acessíveis, sem mensalidade, para consultas e exames

nas áreas de fonoaudiologia, 
psicologia, fisioterapia, nutri-
ção e convênio com exames de 
imagem e laboratório.

Pensando no bem-estar de 
seus pacientes a clínica oferece 
desde janeiro de 2019  o car-
tão fidelidade  para  facilitar o 
acesso dos pacientes aos servi-
ços complementares convenia-
dos como laboratórios, clínica 
de radiologia, serviço de fisio-
terapia e também pacotes de 
check-up com duas modalida-
des: a básica e a completa.

Conheça a Clínica Popular, 
que está localizada no centro da 
cidade, (na sobreloja da galeria 
Solar, na rua Saldanha Mari-
nho, 435)  , ou entre em con-
tato pelo telefone  3075-0796,  
ou pelo whatsapp 99691-4166, 
pelo site www.clinicapopular-
bg.com.br e pelo e-mail conta-
to@clinicapopularbg.com.br.
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Aposentados e pensionis-
tas do INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social) começarão a 
receber a partir da última sex-
ta-feira (25) os benefícios com 
reajuste salarial. O pagamento 
tem início nesta sexta e vai até 
sete de fevereiro. A ordem do 
depósito varia de acordo com o 
valor e com o número final do 
benefício, excluindo-se o dígito. 
Os primeiros a receber são os 
que ganham um salário mínimo. 
Nesta sexta-feira, por exemplo, 
terão o pagamento os segura-
dos que ganham o piso nacional 
e têm número final de benefício 
um. O reajuste para essa catego-
ria ficou em 4,6%.

Quem ganha acima do salá-
rio mínimo receberá o benefício 
reajustado em 3,43% a partir de 
primeiro de fevereiro. Calen-
dário de pagamento. As datas 
variam conforme o valor a ser 
recebido e o número final do 

Com o novo pente fino que 
será realizado pelo governo 
contra fraudes em benefícios 
por incapacidade no INSS vem 
preocupando os aposentados. A 
lei já permitia a revisão de be-
nefício em aposentadorias con-
cedidas em até dez anos. Para 
benefícios com mais de dez 
anos, o INSS precisa comprovar 
a má-fé do segurado. Na prá-
tica, porém, essas revisões não 
aconteciam com frequência.

Preocupação 
dos aposentados
Apesar de indicar o que 

serão considerados processos 
irregulares no geral, para espe-
cialistas, a falta de detalhamen-
to traz insegurança para segu-
rados. “Não sabemos quais são 
as irregularidades. Está muito 
vago e incerto. Como vão veri-
ficar? Por quais benefícios vão 
começar? Quais as prioridades 
que vão estabelecer? O que será 
considerado como prova? Um 
servidor considerou suficiente 

Pente fino no INSS causa 
confusão com aposentados

para conceder a aposentado-
ria, agora virá outro e dirá que, 
não é?”, questiona o advogado 
previdenciário e presidente do 
Ieprev (Instituto de Estudos 
Previdenciários), Roberto de 
Carvalho Santos.

Prazo para defesa

A preocupação é saber o 
que o INSS vai considerar como 
irregularidade também tem re-
lação ao tempo que o segurado 
terá para recorrer caso seu be-
nefício entre no pente fino. Pela 
MP, será necessário apresentar 
a defesa em um prazo de dez 
dias após ser notificado.

Caso seja pego no pente fino, prazo é de 10 dias para apresentar defesa

Calendário para saque do 
reajuste do INSS é divulgado

benefício, sem considerar o dí-
gito. Por exemplo, se o número 
é 123.456.789-0, desconsidere 
o 0 (dígito). O número final é 9.

Para benefícios de 
até um salário mínimo
Final 1: 25 de janeiro
Final 2: 28 de janeiro
Final 3: 29 de janeiro
Final 4: 30 de janeiro
Final 5: 31 de janeiro
Final 6: 1º de fevereiro
Final 7: 4 de fevereiro
Final 8: 5 de fevereiro
Final 9: 6 de fevereiro
Final 0: 7 de fevereiro

Para benefícios acima 
de um salário mínimo
Finais 1 e 6: 1º de fevereiro
Finais 2 e 7: 4 de fevereiro
Finais 3 e 8: 5 de fevereiro
Finais 4 e 9: 6 de fevereiro
Finais 5 e 0: 7 de fevereiro

A Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho e o 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) desmentiram 
boatos que circulam nas re-
des sociais e informaram que 
não houve alteração nas re-
gras e datas da chamada prova 
de vida, em que aposentados e 
pensionistas precisam compro-
var que estão vivos para conti-
nuar recebendo o benefício.

Desde o início da semana, 
boatos diziam que era preciso 
fazer o procedimento até o dia 
28 de fevereiro. Porém, a data 
se refere a uma situação antiga 
e não vale para este ano.

Prazo
A Previdência e o INSS 

informam que os beneficiários 
devem consultar diretamente 
seu banco pagador para saber 
quando devem fazer a prova 

de vida. Os bancos têm regras 
próprias para definir a ordem 
em que os beneficiários devem 
comparecer ao longo do ano. 
Alguns usam o aniversário 
do segurado, outros a data de 
aniversário do benefício, e há 
instituições que fazem a com-
provação um mês antes do ven-
cimento da última prova de vida 
realizada.

Prova de vida
Também conhecida como 

renovação de senha, é um pro-
cedimento obrigatório para 
todos os beneficiários do INSS 
que recebem por conta corren-
te, conta poupança ou cartão 
magnético. Para comprovar 
que estão vivos, os segurados do 
INSS devem comparecer anual-
mente a uma agência do banco 
pagador do benefício com um 
documento com foto.

Governo desmente boato sobre prazo 
para aposentado provar que está vivo

Saque do reajuste do INSS começou na última sexta (28)

Apesar de o prazo para vir 
o licenciamento para rodar em 
2019 ser de cinco dias uteis 
após pagamento do IPVA, 

O que fazer se não recebeu o licenciamento após pagar o IPVA

Saiba como consultar a situação do envio do licenciamento

muitas pessoas estão recla-
mando que este licenciamento 
está demorando mais do que 
o previsto para chegar. Isto 

deve-se a demanda intensa da 
época do ano, e o documento 
pode demorar até 20 dias para 
chegar.

Vá ao site do Detran-RS e clique em “Consulta de Ve-
ículo”.

Em seguida, terá de clicar em “Acessar Serviço” e preen-
cher os dados do carro: Placa e Renavam. E Então, clicar 
em “Não Sou um Robô” e em seguida, “Consultar”

 Irá surgir uma tela com as informações do carro. Se 
o seu pagamento estiver confirmado, surgirá um sinal 
verde e a mensagem “Licenciado 2019”. Para consul-
tar a situação do envio do licenciamento, clique em 
“Documento (CRV/CRVL)”

Abrirá uma tela com o código de rastreamento dos Cor-
reios. Clique no link, e uma tela mostrará qual a situação 
do transporte de seu documento
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João Carlos Selbach, biólo-
go aposentado, filho de Sylvio Sel-
bach e Alvina Selbach, nascido em 
15/10/1942, falecido em 21/01/2019, 
natural de Barão, RS, morador da 
Rua Dom José Barea, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Adrovane Antonio De Marco, 
eletricista, filho de Jorge De Marco 
Suleire e Salete Cenci De Marco, 
nascido em 30/09/1976, falecido em 
22/01/2019, natural de Dois Lajea-
dos, RS, morador da Rua Guerino 
Franzolosso, Bento Gonçalves, Sol-
teiro 

Santa Benvenuta Gallina de 
Souza, cozinheira, filha de Victo-

26/01/2019, natural de Bento Gonçal-
ves, RS, morador da Rua Fiorelo Ber-
tuol, Bento Gonçalves, Solteiro 

Mercilda Lucia Bender, do lar, 
filha de Pedro Johann e Hilda Johann, 
nascida em 30/03/1927, falecida em 
26/01/2019, natural de Carazinho, 
RS, moradora da Rua Olivio Pelinser, 
Bento Gonçalves, Viúva 

Narcisa Felipe Chiella de Do-
menico, do lar aposentada, filha de 
Angelo Felipe Chiella e Adele Bassa-
ni, nascida em 09/11/1925, falecida 
em 27/01/2019, natural de Muçum, 
RS, moradora da Rua Albino Agos-
tinho Oselame, 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 20058: MAURI DE ARAUJO, solteiro, mecânico, natural de No-
noai-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e LUCINARA FER-
NANDES, solteira, cabeleireira, natural de Rodeio Bonito-RS, residente e 
domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Universal de Bens.
Edital nº 20060: JAIRO ANTÔNIO ALBERICI, solteiro, corretor de seguros 
aposentado, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e GIZELDA MARIA BONATTO, divorciada, bancária, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20063: ADENILTON DE JESUS GARROS DA GRAÇA, solteiro, 
industriário, natural de Arari-MA, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e MARIA DENIZE DE SOUSA, solteira, do lar, natural de Sousa-PB, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20067: VICTOR PAULO DA ROSA PASE, solteiro, militar, natu-
ral de São Luiz Gonzaga-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e LARISSA MAITÊ MAGNANI, solteira, comerciária, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20068: JONATHAN TARSO, solteiro, representante comercial, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e TAÍS FERRI, solteira, professora, 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, 29 de janeiro de  2019.

 
CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

rio Gallina e Adele Maria Magagnin, 
nascida em 04/04/1947, falecida em 
23/01/2019, natural de Farroupilha, 
RS, moradora da Rua Amazonas, 
Bento Gonçalves, Viúva 

João Pessalli, mecânico de ma-
nutenção aposentado, filho de Pes-
salli Cezar e Angela Branchi Pessalli, 
nascido em 02/11/1931, falecido em 
24/01/2019, natural de Guaporé, RS, 
morador da Rua Marques de Souza, 
Bento Gonçalves, Viúvo 

Edson Marcelo Maciel dos 
Santos, serviços gerais aposentado, 
filho de Cassiano Maciel dos Santos 
e Eva Evanir de Paula dos Santos, 
nascido em 17/11/1971, falecido em 

ÓBITOS

Um dos mais conhecidos 
ícones musicais da cultura gaú-
cha se apresentará em Bento 
Gonçalves no dia nove de feve-
reiro. Mano Lima se apresentará 
no Parque Municipal de Rodeios 
da ABCTG, na Linha Cruzeiro, 
a partir das 20h.

Na mesma noite haverá um 

A aclamada banda gaúcha 
de rock, Cachorro Grande, en-
tristeceu os fãs a anunciar o fim 
do grupo após 18 anos de es-
trada. Conhecidos por sucessos 
como: Dia Perfeito, Roda Gigan-
te e Bom Brasileiro, a banda fará 
a última apresentação na região 
da Serra Gaúcha em Bento Gon-
çalves, no dia 10 de fevereiro no 
evento Ceva Music Festival.

Para a turnê de despedida a 
Cachorro Grande convidou seu 
ex-guitarrista (e um dos funda-
dores da banda) Marcelo Gross. 
Gross havia sido demitido do 
grupo em 2018, segundo a ale-
gação que estaria se envolven-
do pouco nos atuais projetos da 
banda.

Festival
Além da Cachorro, também 

estão confirmadas no festival as 
seguintes atrações: Banda Preza 
(Porto Alegre), Jogo Sujo (Bento 
Gonçalves), Real Envido (Bento 
Gonçalves) e Infuria (Sapucaia 
do Sul). Além das bandas, have-
rá a presença de 13 cervejarias 

O Festival Brasileiro de Mú-
sica de Rua 2019 acontecerá em 
Bento Gonçalves no dia quatro 

Mano Lima apresentará sua nova música Me dá um Xuxi

Mano Lima se apresentará 
em Bento Gonçalves

churrasco campeiro no evento, 
mas quem quiser pode com-
prar o ingresso somente para o 
show. O show será para marcar 
o lançamento da música Me dá 
um Xuxi, que é uma música ins-
pirada na foto em que o cantor 
aparece em um restaurante de 
comida japonesa.

Bento recebe o Festival Brasileiro de Música
de maio na rua coberta. A orga-
nização procura por artistas de 
toda América Latina que englo-

bem música de concerto, de raiz, 
com propostas contemporâneas 
e também que busquem novas 
linguagens.

A ideia do evento é promo-
ver o encontro musical de dis-
tintos gêneros, fomentando a 
diversidade cultural, promoven-
do trocas entre artistas locais e 
internacionais. Além de promo-
ver também o encontro entre 
os músicos e agentes da cultura 
através das conferências da In-
cubadora da Música, democra-
tizando o acesso. Isso contribui 
para a divulgação da música de 
raiz e fomenta a Criatividade e 
Inovação.

As inscrições para bandas 
ou músicos que desejarem parti-
cipar do evento devem ser feitas 
no site do Festival Brasileiro de 
Música de Rua.Festival de 2018 realizado em Caxias do Sul

Em despedida, Cachorro Grande faz 
último show na Serra Gaúcha em Bento

artesanais. O festival será pe-
tfriendly e contará ainda com 
food trucks e espaço kids para 
entreter as crianças. Tudo isso 
na Fundaparque de Bento Gon-
çalves.

Ingressos
Podem ser adquiridos no 

site da Sympla Eventos. Ingres-
sos duplos estão sendo comer-
cializados a R$ 40, ingressos 
simples primeiro lote a R$ 25 e 
segundo lote a R$ 30.

Marcelo Gross retornou a banda para a turnê de despedida
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O novo presidente do Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), o ex-professor 
da FGV Marcus Vinicius Rodri-
gues, afirmou na última semana 
que pretende fazer uma revisão 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e ver a prova an-
tes de ela ser aplicada, para evi-
tar uma postura ideológica.  

Rodrigues afirmou que irá 
revisar o banco de questões do 
Enem. “Vamos fazer com que 
o banco de questões tenha pos-
tura não ideológica, fazer com 
que esse banco priorize o que 
realmente é necessário medir, 
o conhecimento”, defendeu. O 
presidente do Inep tomou posse 
na última quinta-feira (24), com 
a presença do Ministro da Edu-
cação, Ricardo Vélez Rodríguez.

Inep
O Inep é o responsável pelo 

Enem e pelo Exame Nacional 
para Certificação de Competên-
cias de Jovens e Adultos (Enc-

O Ministério da Educação 
adiou, nesta sexta-feira (25), 
os calendários da edição do 
primeiro semestre de 2019 do 
Programa Universidade para 
Todos (Prouni) e do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies). A medida foi publicada 
na edição desta sexta do Diário 
Oficial da União.

Prouni
As inscrições para o ProU-

ni poderão ser feitas de 31 de 
janeiro a três de fevereiro. Os 
resultados da primeira chama-
da serão divulgados no dia seis 
de fevereiro. Os da segunda 
chamada, no dia 20 de feverei-
ro.

O candidato pré-seleciona-
do na primeira chamada deverá 

O Ministério da Educação 
(MEC) divulgou nesta segun-
da-feira (28) o resultado Siste-
ma de Seleção Unificada (Sisu), 
pela internet e pelo aplicativo. 
Os estudantes que não foram 
selecionados podem participar 
da lista de espera a partir desta 
terça-feira (29).

Alunos selecionados
Aqueles que foram selecio-

nados devem fazer a matrícula 
nas instituições de ensino no pe-
ríodo de 30 de janeiro a quatro 
de fevereiro. Os estudantes de-
vem ficar atentos aos dias, horá-
rios e locais de atendimento de-
finidos por cada instituição em 
seu edital próprio.

Lista de espera
Quem não foi selecionado 

pode ainda participar da lista de 
espera. A adesão pode ser feita 
na página do Sisu, a partir des-
ta quarta-feira, até o dia cinco 
de fevereiro. Esses alunos serão 

A ideia é mudar a prova já para 2019

Presidente do Inep evitará 
postura ideológica no Enem

ceja). A nova gestão pretende 
modernizar o órgão e, segundo 
Rodrigues, tem 32 ações priori-
tárias para isso, que incluem um 
escritório de gestão de projetos e 
uma revisão criteriosa dos indi-
cadores de avaliações. 

Vazamento da prova
O Inep é o responsável pelo 

Enem e pelo Exame Nacional 
para Certificação de Competên-
cias de Jovens e Adultos (Enc-
ceja). A nova gestão pretende 
modernizar o órgão e, segundo 
Rodrigues, tem 32 ações priori-
tárias para isso, que incluem um 
escritório de gestão de projetos e 
uma revisão criteriosa dos indi-
cadores de avaliações. 

Novo presidente
Marcus Vinicius Rodrigues 

agora substitui Maria Inês Fini, 
presidente do Inep desde 2016. 
A nomeação foi publicada no Di-
ário Oficial da União na segun-
da-feira e assinada pelo ministro 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 

MEC divulga listão com 
selecionados para o Sisu

convocados pelas próprias insti-
tuições de ensino a partir do dia 
sete de fevereiro.

Novidade
A principal novidade des-

te ano é que os estudantes que 
forem selecionados em qualquer 

uma das duas opções feitas na 
hora da inscrição não poderão 
participar da lista de espera. Até 
o ano passado, aqueles que eram 
selecionados na segunda opção 
podiam ainda participar da lista 
e ter a chance de ser escolhido 
na primeira opção.

Aprovados não poderão participar da lista de espera

Alteração nas datas de inscrição do Prouni e do Fies

comparecer à instituição para 
comprovação das informações 
prestadas em sua inscrição e 
eventual participação em pro-
cesso seletivo próprio da insti-
tuição, quando for o caso, de 6 
a 14 de fevereiro. Os pré-sele-
cionados na segunda chamada, 
de 20 a 27 de fevereiro.

O registro da aprovação 
ou reprovação dos candidatos 
no Sistema Informatizado do 
Prouni e a emissão dos respec-
tivos Termos de Concessão de 
Bolsa ou Termos de Reprova-
ção pelas instituições de ensino 
deverão ser realizados entre os 
dias 6 a 18 de fevereiro para os 
selecionados na primeira cha-
mada e entre 20 de fevereiro e 
primeiro de março para os sele-
cionados na segunda chamada.

Fies
A página FiesSeleção fi-

cará disponível para inscrição 
dos candidatos de sete a 14 de 
fevereiro. O resultado da pré-
-seleção referente ao processo 
seletivo do primeiro semestre 
de 2019 para as modalidades 
Fies e P-Fies será divulgado no 
dia 25 de fevereiro.

Os candidatos pré-sele-
cionados na modalidade Fies, 
deverão acessar o FiesSeleção, 
e complementar sua inscrição 
para contratação do financia-
mento no referido sistema, no 
período de 26 de fevereiro a 
sete de março. A pré-seleção 
dos participantes da lista de 
espera será de 27 de fevereiro 
a 10 de abril.

Inscrições do Prouni começarão dia 31 de janeiro e do Fies, no dia 7 de fevereiro

A Sociedade Civil Nossa 
Casa de Bento Gonçalves está 
buscando arrecadações de ma-
térias escolar para crianças 
carentes. A campanha busca 
conseguir materiais para as 
crianças que as famílias não têm 
condições de arcar com os cus-
tos.

O que pode ser doado
Os itens básicos como: lápis, 

Nossa Casa faz arrecadação 
de material escolar

borrachas, apontadores, canetas 
régua, tesoura, cola, caderno, 
entre outros itens, que podem 
ser entregues na rua Mário Ital-
vino Poletto,235, bairro Planal-
to. Podem ser doados qualquer 
valor em dinheiro que será re-
vertido em kits escolares para 
as crianças. Maiores informa-
ções pode ser feito contato pelo 
e-mail: nossacasa907@gmail.
com ou pelo fone: 3055.3324
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A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) infor-
mou, nessa sexta-feira, 25 de 
janeiro, que a bandeira tarifá-
ria para fevereiro de 2019 será 
a mesma de janeiro: verde, sem 
custo extra para os consumido-
res.

Nota Aneel
“...mesmo com a elevação do 

PLD (Preço de Liquidação das 
Diferenças) provocada pela di-
minuição das chuvas em janeiro, 
a estação chuvosa está em curso, 
propiciando elevação gradativa 
da produção de energia pelas 
usinas hidrelétricas e melhora 
do nível dos reservatórios, com 
a consequente recuperação do 

Os riscos de dirigir e falar ao 
telefone é amplamente conhe-
cido pelos motoristas, embora 
muitos destes continuem come-
tendo a infração. Hoje quem for 
flagrado cometendo esta infra-
ção quatro pontos na carteira e 
uma multa de R$ 130,17. Quem 
é pego manuseando o celular é 
enquadrado em infração gravís-
sima, que rende 7 pontos na car-
teira e multa de R$ 293,47. 

Em testes no Reino Unido, 
uma tecnologia pode acabar com 
este tipo de comportamento. 
A câmera conta com um siste-
ma de reconhecimento de ima-
gem que consegue detectar se a 
pessoa está utilizando o celular 
enquanto dirige, comendo ou 
fumando ao volante. A câmera 
é capaz de identificar também 
se as pessoas que estão dentro 
do veículo estão usando cinto de 
segurança ou não. Ela enxerga, 
ainda, os limites de velocidade.

Funcionamento
As câmeras são colocadas de 

duas em duas, separadas por no 
mínimo 200 metros. Elas con-

Conta de luz continuará com 
bandeira verde em fevereiro

risco hidrológico (GSF)”.

Economia na 
conta de luz
O sistema de bandeiras ta-

rifárias foi criado, de acordo 
com a Aneel, 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. Na 
amarela há o acréscimo de R$ 1 
a cada 100 kWh (quilowatts-ho-
ra). Na vermelha no patamar 1, o 
adicional nas contas de luz é de 
R$ 3 a cada 100 kWh; no 2, o 
valor extra sobe para R$ 5.

Economia seguirá no mês de fevereiro

Câmera consegue identificar motorista 
que usa o celular enquanto dirige

seguem identificar a velocidade 
média de um carro, o que acaba 
com o truque de frear logo antes 
do radar. O sistema, que conta 

com infravermelho, consegue 
enxergar o que está acontecen-
do no automóvel mesmo durante 
a noite.

Câmera está em fase de testes no Reino Unido
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Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar

No início do mês de janeiro 
deste ano, o Procon de Bento 
Gonçalves encaminhou docu-
mentação ao Ministério Públi-
co solicitando investigação so-
bre denúncias relacionadas ao 
abuso no valor do combustível 
cobrado nos postos de combus-
tíveis de Bento Gonçalves.

A solicitação segue sendo 
analisada pelo Ministério Pú-
blico, mesmo com a recente 
redução no preço do combustí-
vel no município. Os postos de 
combustíveis foram notificados 
pelo Procon para que entregas-
sem no prazo de dez dias notas 
fiscais de compra e venda. O 
Procon ainda segue recebendo 
os documentos e realizando a 

Ministério Público ainda não 
definiu se abre inquérito contra 
postos de gasolina

análise dos mesmos.

Procon
A coordenadora do Pro-

con de Bento Gonçalves, Karen 
Battaglia destaca: “Estamos 
sim no acompanhamento e au-
xílio junto ao MP dentro de 
algumas limitações, essa ação 
está sendo avaliada antes mes-
mo do início da redução. Juri-
dicamente há um limite para 
atuação do PROCON, após 
constatadas divergências enca-
minhamos para os órgãos res-
ponsáveis, que possuem todos 
os instrumentos legais, atribui-
ções e competências para com-
bater essas práticas com todos 
os instrumentos”.

Documentação foi enviada nos primeiros dias do ano ao MP

Fo
to

: P
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Tirar ou renovar a Carteira 
Nacional de Habilitação ficará 
mais caro no Rio Grande do Sul 
a partir do dia primeiro de feve-
reiro. Foram publicados no Di-
ário Oficial da União na última 
segunda-feira (28) os reajuste 
para  primeira habilitação, reno-
vação, expedição de documentos 
de condutores e veículos, entre 
outras taxas sob responsabili-
dade do Departamento Estadual 
de Trânsito. O reajuste segue 
a correção na Unidade de Pa-
drão Fiscal (UPF), que ficou em 
3,86% e tem como base a varia-
ção do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E).

O aumento entra em vigor 
na próxima sexta-feira, primei-
ro de fevereiro. Para quem se 
inscrever em Centros de Forma-
ção de Condutores (CFC) e fizer 
os pagamentos das taxas até o 
último dia de janeiro, permane-
ce válida a tabela antiga.

A lista completa dos novos 
valores será publicada no site do 
Detran. O preço final inclui os 
custos das aulas, pagos ao CFC, 
e as taxas cobradas pelo Detran.

Habilitação tipo B 
(somente carro)
R$ 2.270,76

Reajuste
R$ 84,10

Habilitação tipo A 
(somente moto)

Muito em breve os brasileiros 
poderão contar com um novo do-
cumento de identidade. A partir 
do dia primeiro de março, todas 
as carteiras de identificação serão 
entregues com novo layout. Den-
tre as principais mudanças ha-
verá no documento nove campos 
opcionais, a serem preenchidos, 
por exemplo, com os números da 
carteira nacional de habilitação 
(CNH), carteira de trabalho e tí-
tulo de eleitor.

Solicitações
De acordo com ela, o mo-

delo antigo irá atender somente 
as solicitações realizadas até o 

CNH passa a ficar mais cara 
no Rio Grande do Sul

O que mudará com as novas carteiras de identidade
próximo dia 31. Os requerimen-
tos feitos em fevereiro serão en-
tregues, a partir de primeiro de 
março, com o novo design. Casos 
de urgência, no entanto, ainda 
serão atendidos. No interior do 
Estado, contudo, essa solicitação 
deve ocorrer até 15 de fevereiro.

Valor
Hoje, a primeira via é gra-

tuita. Para a segunda é preciso 
desembolsar R$ 65,88 (a modali-
dade expressa sai por R$ 85,65). 
No fim de janeiro deve ocorrer o 
reajuste anual, mas que não tem 
influência das modificações.

Pessoas 
com deficiência
Podem optar por solicitar a 

impressão de um ícone na carteira, 
mediante documentação compro-
batória, sinalizando a condição. “A 
última lei sobre carteiras de identi-
dade era de 1983. Desde lá, os Esta-
dos vinham agregando informações 
diversas”, explica a diretora-geral 
do Instituto-Geral de Perícias do 
Rio Grande do Sul, Heloísa Helena 
Kuser. “Foi então criado um comitê 
nacional para a padronização e re-
gulamentação da lei, atendendo a 
necessidades de inserção de outros 
dados, por solicitação dos cidadãos.”

Primeira carteira 
de identidade
Para quem pedir o registro ge-

ral de identificação pela primeira 
vez, sem necessidade urgente, He-
loísa aconselha a aguardar o início 
de fevereiro, para obter o novo mo-
delo. Os valores devem permanecer 
os mesmos.

R$ 1.950,51

Reajuste
R$ 72,40

Habilitação tipo 
AB (carro e moto)
R$ 3.608,54

Reajuste
R$ 133,80

Habilitação dos tipos 

C, D ou E (veículos 
de maior porte ou 
transportes coletivos)
R$ 2.295,04

Reajuste
R$ 85,09

Renovação CNH normal
R$ 223,91

Reajuste
R$ 8,32

Custo para tirar a primeira licença para carro será de R$ R$ 2.270,76
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A periodontite é uma do-
ença bucal comum, provocada 
pela má higienização dos dentes. 
Além dos danos odontológicos, 
essa inflamação pode estar re-
lacionada ao Alzheimer, segun-
do cientistas americanos. Em 
experimentos laboratoriais, o 
grupo encontrou, no cérebro de 
pacientes que tiveram a doença 
neurodegenerativa, uma toxina 
secretada por uma bactéria bu-
cal. Os cientistas também tes-
taram maneiras de combatê-la. 
Em experimentos com ratos, um 
medicamento usado para tratar 
o problema odontológico redu-
ziu os danos cerebrais relacio-
nados à demência. As descober-
tas foram publicadas na última 
edição da revista especializada 
Science Advances.

Alzheimer
Estudos anteriores relacio-

naram o Alzheimer a infecções. 
Nessas pesquisas, foi visto que 
pacientes com demência por 
HIV mostram melhorias na me-
mória após tratamento agressivo 
com drogas que combatem o ví-
rus da Aids. Apesar desses indí-
cios, os autores do novo estudo 
avaliam que o tema ainda não 
era bem compreendido. “Agen-
tes infecciosos têm sido impli-
cados no desenvolvimento e na 
progressão da doença de Alzhei-
mer, mas a evidência de causali-
dade não tem sido convincente”, 
diz ao Correio Stephen Dominy, 
cofundador da empresa de pes-
quisa médica Cortexyme e prin-
cipal autor do estudo.

Bactéria
A P. gingivalis, bactéria que 

causa a gengivite, produz enzi-
mas conhecidas como gengiva-
ses. Ao analisar amostras de te-
cidos cerebrais de humanos com 
Alzheimer, Stephen Dominy e 

No mundo, mais de seis 
milhões de pessoas sofrem de 
Parkinson, cujo sintoma mais 
visível são os tremores. É a se-
gunda doença neurodegene-
rativa mais frequente após o 
Mal de Alzheimer. Mas agora 
um novo dispositivo, chamado 
Wand, traz esperança às pes-
soas afetadas por estas doenças 
neurológicas: ele promete ser 
extremamente eficaz para evi-
tar tremores e convulsões.

Ajustes necessários
Os sinais elétricos que pre-

cedem um tremor podem ser 
extremamente sutis, de modo 
que a frequência e a intensi-
dade da estimulação elétrica 
necessária para evitá-lo são de-
licadas.

Para testar a eficácia do 
neuroestimulador, a equipe de 
pesquisa usou-o para identifi-
car e atrasar o movimento de 
um braço em primatas.

O Wand é sem fio e autôno-
mo, o que significa que, quando 
aprende a identificar sinais de 
tremor, ajusta os parâmetros 
de estimulação elétrica por 
conta própria para evitar movi-
mentos involuntários.

Bento Gonçalves
De acordo com o coordena-

dor municipal de Vigilância em 
saúde, Rafael Vieira, no mu-
nicípio desde 2017 houveram 
quatro óbitos em decorrência 
do Mal de Parkinson.

Para quem necessitar de 
ajuda pode procurar a Associa-
ção Parkinson da Serra Gaú-

A doença bucal que pode estar 
relacionada ao Alzheimer

colegas observaram a presença 
de uma dessas enzimas, a lisi-
na-gingipain (Kgp). A partir 
daí, resolveram realizar testes 
em ratos para observar a fundo 
o efeito da Kgp. Os investiga-
dores provocaram infeções orais 
em cobaias usando a toxina e 
observaram que a interferência 
levou ao aumento da produção 
de beta-amiloide, uma proteína 
associada ao Alzheimer, além de 
outras substâncias cerebrais li-
gadas à enfermidade neural.

Em uma terceira etapa, os 
cientistas se concentraram em 
encontrar uma forma de bloque-
ar os efeitos negativos provoca-
dos pela kgp. Para isso, desen-
volveram e aplicaram, de forma 
oral, uma série de pequenas mo-
léculas nas cobaias. A mais efe-
tiva delas, chamada COR388, 
bloqueou a produção de placas 
de beta-amiloide, reduziu a neu-
roinflamação e protegeu neurô-
nios presentes no hipocampo, a 
parte do cérebro relacionada à 
memória e que frequentemente 
se atrofia no início do desenvol-
vimento do Alzheimer.

A equipe acredita que os 
resultados positivos podem ge-
rar novas terapias. “Nossa pu-
blicação lança luz sobre um 
impulsionador inesperado da 
patologia de Alzheimer — a 
bactéria comumente associada 
à doença gengival crônica — e 
detalha uma abordagem tera-
pêutica promissora com o uso de 
COR388. Agora, pela primei-
ra vez, temos evidências sólidas 
ligando essas duas enfermida-
des, ao mesmo tempo em que 
demonstramos o potencial de 
uma classe de pequenas tera-
pias moleculares para mudar a 
trajetória da doença”, defende 
Casey Lynch, um dos autores do 
estudo e também pesquisador da 
empresa Cortexyme.

Prevenção 
Para Otavio Castello de 

Campos Pereira, geriatra e pre-
sidente da Associação Brasileira 
de Alzheimer no Distrito Fede-
ral, a pesquisa sinaliza um novo 
fator que pode ajudar a explicar 
as causas do Alzheimer, cujos 
mecanismos ainda são nebu-
losos. “Esse artigo investiga o 
que está envolvido na doença, 
mostra mais uma possibilidade 
de nova linha de entendimento 
dos fatores relacionados a essa 
enfermidade. Por conseguinte, 
de prevenção, talvez até de tra-
tamento”, diz.

Segundo o médico, a análise 
cerebral de indivíduos com Al-
zheimer foi um dos pontos mais 
importante do estudo. “Sabe-
mos que essa toxina não deveria 
estar no cérebro, ela foi parar lá, 
mas não tem nenhum efeito fi-
siológico na área neural. Então, 
o ponto de partida deles era, se 
eu fizer algo para interferir nis-
so, vai piorar ou melhorar a vida 
dos animais? Com isso, viram a 
diminuição da inflamação e das 
substâncias que estão associa-
das à doença, como o acúmulo 
de beta-amiloide e a neuroin-
flamação, também envolvida no 
Alzheimer”, explica.

O especialista pondera que 
os resultados, apesar de pro-
missores, ainda são bem in-
cipientes. “É um estudo feito 
ainda em modelo animal, não é 
algo como temos um novo tra-
tamento, temos uma nova forma 
de diagnóstico. É só uma hipó-
tese. É preciso investigar mui-
to mais. Porém, sabemos que a 
periodontite está relacionada 
a outros problemas como o in-
farto. Por isso, a mensagem de 
prevenção a esse problema de 
saúde, ainda mais com as obser-
vações vistas, precisa ser refor-
çada”, ressalta.

Bactéria é causada pela má higienização da boca

Marca-passo cerebral pode acabar 
com tremores e convulsões 
causados pelo Mal de Parkinson

cha, que fica Av. Dr. Casagran-
de, 242, no bairro Cidade Alta 
ou pelos fones 3055-2427/ 
8403-0340.

Fatores de risco
Idade: Jovens adultos ra-

ramente apresentam a doença 
de Parkinson, pois ela é mais 
comum em pessoas na tercei-
ra idade. O risco do Parkinson 
aumenta com a idade. As pes-
soas costumam desenvolver a 
doença em torno de 60 anos de 
idade ou mais

Hereditariedade: Ter um 
parente próximo com a doença 
de Parkinson aumenta as chan-
ces de uma pessoa desenvolver 
a doença. No entanto, os riscos 
ainda são pequenos, a menos 
que a pessoa tenha muitos pa-
rentes que apresentem a doen-
ça

Gênero: Homens são mais 
propensos a desenvolver a do-
ença de Parkinson do que mu-
lheres

Exposição a toxinas: Ex-
posição contínua a herbicidas 
e pesticidas pode colocar uma 
pessoa em um risco ligeira-
mente aumentado de doença de 
Parkinson.

Sintomas
Tremores, lentidão dos 

movimentos, rigidez muscular. 
A medida que a doença evolui, 
os sintomas mais significativos 
são: Inclinação do corpo para 
frente, passos mais curtos, re-
dução do movimento dos bra-
ços ao andar.

Desde 2017 quatro pessoas faleceram em decorrência da doença em 
Bento Gonçalves
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Substâncias largamente 
utilizadas para manter o sa-
bor, reforçar o aroma e prolon-
gar o tempo de conservação dos 
alimentos industrializados, os 
aditivos alimentares estariam 
relacionados a mudanças com-
portamentais em animais, cau-
sando um aumento da ansiedade. 
Essa foi a conclusão de um gru-
po de pesquisadores da Georgia 
State University, nos Estados 
Unidos, que realizou o estudo 
com ratos de laboratório.

Estudo
Esse estudo deu sequência 

a um trabalho realizado ante-
riormente pelos cientistas, que 
observaram a presença de in-
flamações nos intestinos dos 
camundongos que consumiam 
os emulsificantes sintéticos. De 
acordo com os autores do tra-

Uma outra doença transmi-
tida pelo Aedes aegypti, a febre 
do Rift Valley, comprovou-se ser 
ainda mais prejudicial às grávi-
das do que a zika, segundo um 
estudo da Universidade de Pitt-
sburgh, nos Estados Unidos, 
publicado na revista científica 
Science Advances.

Origem do vírus
Atualmente, a febre do Vale 

do Rift ocorre principalmente 
na pecuária da África subsaaria-
na, onde em 90% dos casos leva 

Uma pesquisa realizada no 
Reino Unido revelou que não 
existe nenhuma razão médica 
para a tradicional pausa no uso 
do anticoncepcional. A história 
na verdade seria uma forma de 
agradar a Igreja Católica.

Segundo o professor John 
Guillebaud e a especialista em 
saúde feminina Anne MacGre-
gor, responsáveis pelo estudo, o 
artifício foi inventado para que o 
uso dos comprimidos fosse visto 
como algo mais “natural”, já que 
a mulher não deixaria de mens-
truar.

Ainda de acordo com a pes-
quisa, a história foi necessária 
pois na década de 50, quando a 
pílula foi inventada, era proibido 
evitar a concepção nos Estados 
Unidos. Então, os anticoncep-
cionais eram vendidos como um 
método de controle da menstru-
ação.

O estudo ainda afirma que 
mesmo com menos testes de se-
gurança e maiores níveis de hor-
mônios na época da invenção do 
produto, a pausa nunca teve uma 
razão clínica para existir.

Pausa não é necessária
De acordo com a Dra. Ilza 

Maria Urbano Monteiro, da 
Federação Brasileira das Asso-
ciações de Ginecologia e Obs-

Aditivos dos alimentos podem aumentar a ansiedade

balho, essa inflamação também 
se estendeu ao sistema nervoso, 
afetando os comportamentos dos 
animais diferentes trabalhos já 
constataram uma forte interco-
nexão entre o sistema nervoso 
central e os trilhões de micror-
ganismos que vivem na região 
intestinal, uma ligação conhecida 
como “eixo cérebro-intestino”. 

Em seres humanos
De acordo com os autores 

do trabalho, é possível estabe-
lecer uma relação entre o fun-
cionamento do organismo dos 
camundongos com o dos huma-
nos. Resta agora realizar estudos 
mais aprofundados para enten-
der como o comportamento das 
pessoas é afetado pelo consumo 
dos aditivos alimentares, além de 
estudar a relação entre o “eixo 
cérebro-intestino”. 

Aditivos de alimentos processados 
podem causar aumento de ansiedade

Um vírus mais perigoso que o Zika é identificado
ao aborto espontâneo do reba-
nho contaminado, mas existem 
possibilidades deste vírus che-
gar ao Brasil. Há casos também 
em humanos. Os sintomas lem-
bram uma gripe, além de gerar 
graves problemas ao fígado.

Vítimas
No ano 2000, a doença in-

fectou mais de 100 mil pessoas 
na Arábia Saudita, levando ao 
menos a 700 mortes, segundo 
o jornal norte-americano The 
New York Times.

Riscos de chegar 
a América do Sul
Como se trata de um vírus 

transmitido por um mosquito 
também disseminado em outros 
continentes, como Américas e 
Europa, existe uma preocupação 
de que ele se expanda rapida-
mente, de acordo com o jornal. 

Tratamento
Não há vacina ou tratamen-

to para a febre do Vale do Rift. A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) definiu a doença como de 
grande potencial de emergência 
de saúde pública, segundo o jor-
nal. 

Sintomas
Como os sintomas da doença 

são inespecíficos, muitos casos 
de anomalias e de natimortos 
podem não ter sido notificados. 
As placentas de mães infecta-

das abrigaram mais vírus do que 
qualquer outro tecido do corpo, 
até mesmo que o fígado, onde o 
vírus costuma causar danos.

Vírus também é transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti

Pausa no uso do anticoncepcional foi feita para agradar ao Papa
tetrícia (Febrasgo), quando essa 
pausa mensal foi idealizada, al-
guns pesquisadores já falavam 
que ela não seria necessária do 
ponto de vista clínico, já que não 
existia um problema concreto 
em emendar a pílula.

Igreja Católica
A pílula foi na década de 50 

e tornou-se muito popular, mas 
a Igreja levou quase uma década 
para se manifestar publicamen-
te e, quando o fez, condenou o 
método por considerá-lo “arti-

ficial”.
Um dos criadores da pílula 

John Rock era um católico de-
voto, e para ele era importante 
obter a aprovação do Vaticano. 
Por isso, ele queria que o sistema 
anticoncepcional fosse o mais 
parecido possível com outro já 
aprovado pela Igreja Católica, 
o método rítmico, conhecido 
popularmente como tabelinha, 
que consiste em não fazer sexo 
no período de ovulação, quando 
a mulher está fértil.
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No segundo amistoso de 
preparação para a Divisão de 
Acesso, o Esportivo recebeu no 
Parque Esportivo Montanha dos 
Vinhedos a equipe amadora do 
Peñarol de Caxias do Sul no úl-
timo sábado (26). Com poucos 
torcedores no estádio, a equipe 
alvizul fez o esperado e goleou 
o adversário por 4x1. Este foi o 
segundo amistoso do Esportivo, 
que já havia vencido dias antes o 
São Paulo do Bairro Borgo.

Nunes, Toni Júnior e Zulu 
duas vezes marcaram os tentos 
do Esportivo, Guga descontou 
para os visitantes. Na próxima 
quarta-feira (30) a equipe de 
Bento Gonçalves enfrentará o 
Caxias B, em Caxias do Sul. A 
estreia na Divisão de Acesso será 
no dia 17 de fevereiro contra o 
Ypiranga de Erechim, na Mon-
tanha do Vinhedos, em Bento 
Gonçalves.

O Centro Esportivo do 
(SESI) Bento Gonçalves, será o 
palco para os jogos de vôlei de 
areia, em organização feita pelo 
Sesc. Homens e mulheres podem 
se inscrever para participar da 
etapa que ocorre no dia 9 de fe-
vereiro.  Os ganhadores terão a 

“Sou mais BGF”, é o projeto 
do clube de futsal de Bento Gon-
çalves, que terá início no mês de 
fevereiro.  Atletas de até 13 anos 
podem se matricular para fazer 
parte da equipe. As inscrições 
podem ser feitas diretamente no 
Ginásio Municipal de Esportes, 
ou através do coordenador Vag-
ner Flores, pelo telefone 99988 
0079.

Os treinamentos serão rea-
lizados no Ginásio Municipal de 
Esportes, a partir do dia 4 de fe-

O elenco alviverde se apre-
sentou neste sábado, dia 26, 
para início da pré-temporada 
visando as competições de 2019. 

Localizada no bairro 
Borgo, a escolinha de futebol 
do São Paulo inicia 2019 com 
matrículas para novos alunos 
de 5 a 13 anos. Os treinos tem 
início no dia 9 de fevereiro.

O espaço de recreação 
visa o desenvolvimento dos 
atletas mirins e conta com 
professores preparados da 
área de educação física para 
atender a demanda. Ao lon-
go do ano, os alunos inscri-
tos, terão a oportunidade de 
participarem de competições 
dentro da cidade e região.  

Para mais informações 
sobre matrículas, basta ir 
até o Complexo São Paulo, 
no bairro Borgo na rua São 
Paulo, ou através de um dos 
professores do clube, Gabriel 
Signor, pelo telefone 99938 
1417.

As atividades do complexo Esportivo São Paulo iniciam dia 9 de fevereiro

Jogos de vôlei de areia 
acontecem em fevereiro

oportunidade de disputar a final 
estadual na cidade de Torres, no 
dia 16 e 17 de março.

Para obter mais informa-
ções, basta acessar o site sesc-
-rs.com.br/circuito, pelo e-mail 
fcristofoli@sesc-rs.com.br ou 
pelo telefone 3452 6103.

Restam poucas vagas para o projeto 
da BGF voltada para a base

vereiro, para atletas até 13 anos.  
Abaixo segue programação dos 
treinamentos para 2019:

Categoria Sub-07 - Início: 4 
de fevereiro, às 9h30min

Categoria Sub-09 - Início: 5 
de fevereiro, às 9h

Categorias Sub-11 e Sub-
13 - Início: 5 de fevereiro, às 
13h15min

Informações sobre as ca-
tegorias sub 15 e sub 17, serão 
disponibilizadas pelo clube em 
breve.

Esportivo goleia em amistoso

Jogo serviu para o treinador Carlos Moraes rodar o plantel

Farrapos inicia trabalhos para encarar a temporada 2019
O clube confirmou a realização 
da 3ª edição da Taça Lucas Ma-
riuzza. O elenco liderado pelo 
técnico Javier Cardoso busca 

manter a hegemonia na modali-
dade, já que conquistou o Sevens 
de Rugby em 2018.

A equipe teve poucas mu-
danças no plantel, mantendo a 
base vitoriosa de 2018 e acres-
cendo atletas das categorias de 
base. Ao todo 39 atletas estão 
trabalhando para as competi-
ções de 2019.

Foi ainda confirmada pela 
direção do clube as competições 
a ser disputadas em 2019 pela 
equipe de Bento Gonçalves. No 
primeiro semestre irão disputar 
a terceira edição da Taça Lucas 
Mariuzza, o Campeonato Gaú-
cho de Rugby e a Liga Sul XV. 
No segundo semestre o Campe-
onato Brasileiro de Rugby (Su-
per 16) e o Sevens, na qual de-
fenderá o título.Equipe de Bento Gonçalves é a atual campeã do Sevens de Rugby

Escolinha de futebol São Paulo abre inscrições para novos alunos



Jornal Gazeta - 29 de janeiro de 2019 15Jornal Gazeta - 29 de janeiro de 2019 Polícia

Foi registrada uma tentativa 
de homicídio contra três pessoas 
na noite da última quinta-feira 
(24). Segundo Boletim de Ocor-
rência, três pessoas que estavam 
em frente a uma residência no 
bairro Municipal foram sur-
preendidas por indivíduos que 
passaram pela rua efetuando os 
disparos. Os três feridos tinham 
passagem pela polícia.

Duas das vítimas sofreram 
ferimentos nas pernas, braços e 
abdômen, a terceira vítima so-
freu um dos disparos no peito, e 
inspira mais cuidados. Todas fo-

Criminosos arrobaram e 
invadiram a Igreja São Bento, 
na rua Herny Hugo Dreher, em 
Bento Gonçalves. A ação acon-
teceu na madrugada do último 
sábado (26).

De acordo com o boletim de 

Uma residências foi furta-
da na última sexta-feira (25), 
no bairro Santa Marta, em 
Bento Gonçalves. A vítima, 
proprietária do imóvel, ao re-
tornar para casa por volta das 
12h50, percebeu que uma ja-
nela havia sido arrombada nos 
fundos da moradia.

Foi furtado pelos crimino-
sos uma quantia de R$ 7 mil 
em dinheiro, um DVR e três 
armas de fogo, sendo uma es-
pingarda calibre 12, uma pis-
tola calibre 38 e uma carabi-
na calibre 22. Ainda, mais de 
4 mil unidades de munições, 
de diferentes calibres, foram 
levadas. A polícia investiga o 
caso.

Um homem de 40 anos foi 
preso por volta das 15h da na 
última sexta-feira (25). A Deam 
(Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher), com 
apoio de agentes da (2ª Dele-
gacia de Polícia, cumpriu man-
dado de prisão preventiva por 
violência doméstica no bairro 
Cidade Alta, em Bento Gonçal-
ves. O acusado foi apresentado 
na Delegacia de Polícia e foi 
encaminhado ao Presídio Esta-
dual.

Na tarde de sábado (26), 
ladrões arrombaram o vestiá-
rio da equipe amadora do San 
Lauro, que fazia partida con-
tra a equipe do Atecubanos. Ao 
terminar o primeiro tempo do 
jogo, alguns atletas foram ao 
vestiário e perceberam que to-

Três pessoas ficam feridas em 
tentativa de homicídio

ram encaminhadas para a UPA 
do bairro Botafogo.

Veículo incendiado
Pouco depois do incidente 

no Municipal, a Brigada Mili-
tar recebeu uma denúncia anô-
nima sobre um veículo Renault 
Sandero incendiado no bairro 
Glória. Ao consultar a numera-
ção do chassi do automóvel, foi 
constatado que o veículo havia 
sido furtado na cidade de Gra-
vataí em novembro de 2018. A 
Polícia Judiciária investiga a re-
lação entre os dois crimes

Veículo foi abandonado e incendiado no bairro Glória

O acusado foi encaminhado ao Pre-
sídio Estadual após agredir a com-
panheira

Indivíduo é preso 
por violência 
doméstica

Um motociclista ficou fe-
rido na manhã da última sex-
ta-feira (25) após um acidente 
de trânsito na avenida Osvaldo 
Aranha, no bairro Juventude. 
A motocicleta, com placas de 
Bento Gonçalves colidiu com 
um veículo Ford Fiesta, com 
placas de Monte Belo do Sul.

Acidente entre carro e moto deixa um ferido
O acidente ocorreu no en-

contro com a Travessa Pelotas 
por volta das 8h. O condutor 
da moto, de 34 anos, foi so-
corrido pelo resgate do Corpo 
de Bombeiros e encaminha-
do para o Hospital Tacchini. 
A Brigada Militar atendeu a 
ocorrência.

Um homem de 46 anos e 
uma mulher de 31 foram detidos 
na noite deste sábado (26) pela 
Brigada Militar. Os indivíduos 
foram flagrados furtando mer-
cadorias de um supermercado 
na avenida Osvaldo Aranha, em 
Bento Gonçalves.

Ao consultar o sistema in-
terno da polícia, foi constatado 
que a mulher estava foragida 
do sistema prisional desde o dia 
três de dezembro de 2018. O 

Dupla foragida é presa furtado 
mercadorias e estabelecimento

homem estava sendo monitora-
do por tornozeileira eletrônica, 
mas havia enrolado papel alumí-
nio ao redor dela para impedir 
o envio de sinal, e utilizava esse 
técnica para praticar furtos sem 
ser monitorado.

Ambos tinha antecedentes 
criminais por tráfico de drogas 
e os outros delitos. O casal foi 
preso em flagrante e encami-
nhado para o plantão da Polícia 
Civil.

Tornozeleira envolvida com papel alumínio para bloquear sinal

Igreja São Bento tem objetos furtados
ocorrência lavrada na Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA) foram furtados 
objetos religiosos e uma quantia 
em dinheiro não revelada. A po-
lícia investiga possíveis suspei-
tos.

Ação aconteceu na madrugada de sábado (26)

Pertences são roubados do vestiário 
de time amador no 8 da Graciema

dos os objetos tinham sido fur-
tados.

Foram roubadas chuteiras, 
correntes, celulares, tênis, rou-
pas, chinelos, dinheiro, entre 
outros. Os registros de ocor-
rência foram feitos, mas ainda 
sem pistas dos criminosos.

Residência é 
alvo de furto 
em Bento
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2°

3°
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5°

Megasena -  concurso 2119

Federal -  extração 05357

Lotomania -  extração 1938

19  21  26  31  42  49

54015
45791
07696
12970 
46950

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
29/01

Qua
30/01

Qui
31/01

↑ 31°C
↓ 19°C

↑ 32°C
↓ 19°C

↑ 35°C
↓ 22°C

Sol com nuvens.
Pancadas de 
chuva 

Sol com nuvens.
Pancadas de 
chuva 

Sol com nuvens.
Pancadas de 
chuva 

Validade da programação: 24/01/2019 a 30/01/2019 
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
* Esceto feriados e sessões de pré-estreia

Shopping Bento

Como Treinar 
o seu Dragão 3
14:00h -Dublado 3D
18:30h -Dublado 3D

Homem-Aranha
no Aranhaverso
16:00h - Dublado 3D
21:00h - Dublado 3D

Miles Morales é um jovem ne-
gro do Brooklyn que se tornou 
o Homem-Aranha inspirado 
no legado de Peter Parker, já 
falecido. Entretanto, ao visi-
tar o túmulo de seu ídolo em 
uma noite chuvosa, ele é sur-
preendido com a presença do 
próprio Peter, vestindo o traje 
do herói aracnídeo sob um so-
bretudo. A surpresa fica ainda 
maior quando Miles descobre 
que ele veio de uma dimensão 
paralela, assim como outras 
versões do Homem-Aranha.  

Máquinas 
Mortais
15:00h - Dublado 2D
18:30h - Legendado 2D

Aquaman
21:00h - Dublado 2D

L’américa Shopping

Wifi Ralph
Qubrando 
a Internet
14:00h - Dublado 2D
16:20h - Dublado 3D

Ralph, o mais famoso vilão dos 
videogames, e Vanellope, sua 
companheira atrapalhada, ini-
ciam mais uma arriscada aven-
tura. Após a gloriosa vitória no 
Fliperama Litwak, a dupla viaja 
para a world wide web, no uni-
verso expansivo e desconhecido 
da internet. Dessa vez, a mis-
são é achar uma peça reserva 
para salvar o videogame Corrida 
Doce, de Vanellope. Para isso, 
eles contam com a ajuda dos “ci-
dadãos da Internet” e de Yess, a 
alma por trás do “Buzzztube”, 
um famoso website que dita ten-
dências.

Como Treinar 
o seu Dragão 3
14:00h - Dublado 3D
16:20h -Dublado 2D
21:20h - Dublado 3D

Dragon Ball 
Super Broly
18:30h -Dublado 2D

Apesar da Terra estar em um 
período de calmaria, Goku se 
recusa a parar de treinar cons-
tantemente - ele quer estar 
pronto para quando uma nova 
ameaça surgir. O que ele não 
imaginava era que seu novo 
inimigo seria Broly, um pode-
roso super saiyajin sedento por 
vingança, que deseja destruir 
todos que encontrar pela fren-
te.

Aquaman
21:00h - Legendado 2D
18:30h - Dublado 3D


