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Frank Zietolie não resistiu aos ferimentos depois de seu 
avião chocar-se contra um prédio em construção próximo 
ao aeroclube, no início da tarde do último sábado. 
Página 03 
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O empresário do ramo mo-
veleiro não resistiu aos feri-
mentos ocasionados pelo cho-
que do monomotor contra um 
prédio em construção próximo 
ao aeroclube de Bento Gonçal-
ves, próximo das 15 horas do 
último sábado (23).

Zietolie chegou a ser so-
corrido pelo Samu e encami-
nhado ao hospital com múlti-
plas fraturas, depois de uma 
parada cardíaca.

Segundo testemunhas, 

Morre em acidente de monomotor, o 
empresário Frank Zietolie, vice-presidente 
do conselho de administração da Unicasa

o monomotor não conseguiu 
atingir altura e bateu com a 
asa na sacada de um prédio 
em construção, na avenida Al-
viazul.

O empresário Frank Zie-
tolie, de ocupava o cargo vice-
-presidente do conselho de ad-
ministração, filho do também 
empresário Juvenil Zietolie e 
presidente da Unicasa.

Frank era sócio de 18 em-
presas: 1 empresa no estado de 
São Paulo, 1 em Amazonas e 

11 no Rio Grande Do Sul.e de-
tinha 13,6% de participação na 
Unicasa.

Frank Zietolie, 48 anos, 
era formado em Administra-
ção de Empresas e exercia os 
cargos de membro efetivo do 
nosso Conselho de Adminis-
tração e Diretor Presidente 
da Unicasa Além do cargo de 
Diretor Presidente da Telasul 
entre outras. 

O empresário deixa a espo-
sa Renata e três filhas menores.

Na tarde do último domin-
go (25), um incêndio de gran-
des proporções consumiu a 
metalúrgica Obispa, no distrito 
industrial, em Bento Gonçalves.

O fogo começou por volta 
das 14h30min na sessão de gal-

Incêndio destrói metalúrgica 
no Distrito Industrial

vânica da empresa e de acordo 
com informações dos Bombei-
ros, a população dos arredores 
corria sérios riscos de intoxi-
cação pela fumaça tóxica com 
presença de cianeto vaporiza-
do.



Jornal Gazeta - 26 de março de 20194 Educação

A alfabetização é considera-
da o momento mais importante 
da educação de uma criança, 
mas Ministério da Educação 
(MEC) decidiu não avaliar este 
ano, o nível de alfabetização das 
crianças brasileiras.

Os resultados das avalia-
ções anteriores têm mostrado 
que mais da metade dos alunos 
de 8 anos não consegue locali-
zar informações em textos de 
literatura infantil ou escrever 
corretamente palavras como 
lousa e professor. Por causa do 
desempenho preocupante das 
crianças, a gestão de Michel 
Temer anunciou em 2018 que 
passaria a checar a alfabetização 
mais cedo, aos 7 anos de idade 
(2o ano do ensino fundamental). 
A prova deveria ser feita no mês 
de outubro deste ano.

Porém, em portaria publi-
cada nesta segunda-feira pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais (Inep), órgão do 
MEC responsável pelos exames, 
exclui as crianças de 7 anos das 
provas nacionais. Elas também 
não farão os exames de Mate-
mática.

Estão mantidas as avalia-
ções para os estudantes do fim 
dos ciclos do ensino fundamen-
tal, ou seja, 5o ano e 9o ano, e do 
ensino médio, no 3o ano.

Os testes fazem parte do 
Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb), que exis-
te desde os anos 90 no Brasil e 
aplica testes de Português e Ma-
temática. São a partir dos resul-
tados do Saeb que o MEC calcu-

Qualidade de alfabetização não será mais avaliada pelo MEC
la o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), que 
se tornou o grande indicador 
de qualidade do ensino no País. 
Especialistas enfatizam que um 
aluno alfabetizado de maneira 
insuficiente dificilmente terá 
condição de continuar apren-
dendo na escola.

Sem avaliação neste ano, 
perde-se a possibilidade de 
comparação para saber se as 
crianças estão melhorando ou 
piorando. A alfabetização havia 
sido medida em 2014 e 2016 e 
agora não há informações sobre 
quando voltará a ser avaliada. A 
portaria também não informa as 
razões da mudança.

Uma política nacional de 
alfabetização para melhorar 
os resultados no País foi colo-
cada entre as prioridades para 
os 100 dias do governo de Jair 
Bolsonaro. Na semana passada, 
um jornal de São Paulo revelou 
a minuta do decreto que deve 
compor a medida. O texto foi 
criticado por educadores por 
enfatizar um método de alfa-
betização, o fônico (trata-se de 
um método de alfabetização que 
primeiro ensina os sons de cada 
letra e então constrói a mistura 
destes sons em conjunto para al-
cançar a pronúncia completa da 
palavra), considerado antiquado 
e muito tecnicista. O decreto 
também dizia que deveria ser 
priorizada a alfabetização aos 6 
anos, ou seja, mais cedo ainda, 
no 1o ano.

Já a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), que reúne 

Segundo avaliações passadas, mais da metade dos alunos de 8 anos não consegue escrever palavras simples 
como lousa e professor

os objetivos de aprendizagem 
para todos os anos escolares e 
que foi aprovada em 2017, diz 
que a alfabetização deve estar 
concluída ao fim do 2o ano. A 
BNCC também não prioriza ne-
nhum método para que se ensine 
a ler e a escrever.

 Outra mudança foi com 

MEC responsável pelos exames de avaliação, exclui as crianças de 7 anos das provas nacionais

Nesta segunda-feira (25), 
foi publicado o edital do Enem 
2019, com as regras para a prova 
e também, constando o aumen-
to de R$3 na taxa de inscrição. 
O prazo para pedir isenção da 
taxa é de 1º a 10 de abril. Vale, 
por exemplo, para estudantes 
que cursaram todo ensino médio 
na rede pública e também para 
aqueles com renda familiar per 
capita de até meio salário míni-
mo ou renda familiar mensal de 
até 3 salários mínimos. Quem 
teve direito à isenção em 2018 e 
não fez a prova, só terá direito em 
2019 se apresentar justificativa 

pela ausência.

 Novidades
Nesta edição, no ato da ins-

crição, haverá a possibilidade de 
o estudante incluir foto. O espa-
ço para rascunho da redação terá 
linhas e também haverá espaço 
para rascunho de cálculos. Defi-
cientes auditivos, surdos e surdo 
cegos poderão indicar, na inscri-
ção, se usam aparelho auditivo ou 
implante coclear.

Todos os lanches serão revis-
tados, por medidas de segurança. 
As provas estão previstas paras 
os dias 03 e 10 de novembro

Taxa do Enem aumenta em 2019 
chegando a R$85

relação à prova para a educa-
ção infantil (0 a 5 anos). Pela 
primeira vez na história do 
País, havia previsão de todas 
as creches e pré-escolas passa-
rem por avaliações. As crianças 
não fariam testes, mas todos os 
professores e responsáveis pelas 
escolas responderiam a questio-
nários sobre estrutura, projeto 
pedagógico, materiais. Agora, a 
portaria prevê que apenas uma 
amostra seja avaliada, “em cará-
ter de estudo-piloto”.

Pesquisas no mundo inteiro 
têm mostrado que uma educa-
ção infantil de qualidade é cru-
cial para o desenvolvimento das 

crianças.
Pela primeira vez também 

todos os alunos de 9o ano fariam 
provas Ciências da Natureza e 
Ciências Humanas. O Inep ago-
ra decidiu que só uma amostra, 
que ainda será selecionada, pas-
sará pelos novos exames.

A opção pela amostragem 
em vez de avaliar todos os alunos 
indica uma intenção de economi-
zar recursos, mas especialistas 
questionam se haverá influência 
nos resultados. Na educação in-
fantil, por exemplo, como nunca 
foi avaliada, existe a dificuldade 
de se calcular uma boa amostra 
já que não se conhece o universo.
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Todos os anos as escolas do 
país inteiro têm de lidar com a 
evasão escolar. No primeiro tri-
mestre de 2018, o número de 
evasões escolares já passava de 
6,7 mil alunos no estado, segun-
do pesquisa do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep).

Dois dos principais indica-
dores da evasão nas escolas são 
a distorção entre a idade/séries 
e a falta de professores em sala 
de aula.  Em Bento Gonçalves, 
esta realidade também se ma-
nifesta. Em 2018,  958 alunos 
deixaram de frequentar a escola 
e até março de 2019  mais 133 
evasões confirmadas. Conforme 
Leonides Lavinicki, conselheiro 
Tutelar de Bento Gonçalves, es-
tes números são o somatório das 
escolas estaduais  e municipais 
de Bento Gonçalves.

Conforme a Secretária Mu-
nicipal da Educação, Iraci Vas-
ques, o número de evadidos do 
município seriam apenas do 
EJA. “Em 2018 foram 83 evadi-
dos, para um total de matrícu-
las de 185 alunos no EJA, tendo 
como justificativa o cansaço do 
trabalho diário”, afirma Iraci. A 
Secretária complementa infor-
mando que, estes números serão 
confirmados no próximo censo 
escolar, realizado anualmente 
em maio, “pois os números do 
FICAI não são reais”, esquecen-
do que mencionou à reportagem 
que “ainda há falta de profes-
sores, mas estes estarão sendo 
contratados através de contratos 
temporários e a situação deve 
ser resolvida ainda esta semana 
na rede municipal”.

Conforme o Coordenador 
da 16ª Coordenadoria Regional 
da Educação, Leonir Rasador, 
“ao primeiro sinal de evasão, a 
escola faz uma busca ativa, nem 
sempre obtendo sucesso. O caso 
então é repassado ao Conselho 

Ano letivo inicia com novas 133 evasões escolares
Conforme o Conselho Tutelar, já se somam 1.091 evasões escolares até o mês de março e principal motivo pode ser a falta de professores em sala de aula

Tutelar”. “Nem todos podem ser 
considerados evadidos. Muitos 
atingem a maioridade e procu-
ram por concluir com os exames 
fracionados. Muitos mudam de 
município, de estado. Como a 
matrícula é automática, muitas 
vezes o aluno nem sabe que está 
sendo procurado”, afirma Leo-
nir.

Leonir Rasador admitiu 
também que há  déficit de pro-
fessor dentro de sala de aula 
na rede estadual. “Professores 
já estão sendo selecionados ou 
aguardando autorização da SE-
DUC para efetivação do contra-
to para 10 vagas ainda a serem 
preenchidas no município”

Sem dúvida a repetição de 
ano é um agravante a ser con-
siderado para a evasão. Pela 
distorção idade/série, muitos 
alunos sentem-se constrangidos 
ao frequentar as aulas. Na tenta-
tiva de fazer frente a este fator, 
a 16ª CRE criou turma especí-
fica de EJA na EEEF General 
Bento Gonçalves da Silva no ano 
de 2018, para estes alunos que 
estavam sentindo-se deslocados.

Para Lavinicki, a resistência 
do aluno em seguir os estudos, 
pode ter várias razões, mas pode 
estar diretamente interligada 
com a falta de professores. “Sa-
bemos que ainda há escolas que, 
nesta época do ano, estão com 
falta de professores. A aglome-
ração de alunos nas salas, por 
falta de estrutura também pode 
ser um somativo”, destaca ele.

O que se pode fazer para 
evitar a evasão?

Identificar as 
fragilidades da escola
Para realizar melhorias em 

uma instituição de ensino, o pri-
meiro passo é identificar os pon-
tos fracos na estrutura, gestão e 
qualquer outro setor que, de al-
guma forma, a precariedade in-

fluencie na qualidade do ensino 
aos alunos. Um bom indicativo 
para essa questão é, justamente, 
número de alunos que costu-
mam frequentar as aulas.

Aplicar uma boa 
gestão escolar
Tendo em mãos uma análise 

detalhada dos problemas da es-
cola, é possível integrá-los a sua 
gestão escolar. Gerir bem os re-
cursos de uma instituição de en-
sino é fundamental para aperfei-
çoar o aprendizado dos alunos. 
Por boa gestão não entendemos 
a geração de mais receita para a 
escola, mas sim o bom direciona-
mento dos recursos já existentes 
– mesmo sendo poucos. 

Diversificar o ensino 
em sala de aula
Pensar que todos os 

alunos podem ser submetidos 
aos mesmos critérios de avalia-
ção é um dos principais erros 
cometidos por muitas escolas no 
Brasil. Muitas vezes, o estudan-
te se sente desmotivado por não 
conseguir acompanhar o ritmo 
da sua turma, por mais que o 

queira fazer. Em outros casos, os 
critérios impostos podem não o 
avaliar da melhor forma.

Criar grupo de 
apoio ao aluno
Também podem ser criados 

grupos de ajuda direta ao alu-
no. Atividades extracurriculares 
como apoio vocacional, apre-
sentando as diversas profissões 
existentes, incentivando que o 
aluno caminhe na direção da re-

alização dos seus sonhos.  

Ouvir a 
comunidade escolar
Escutar os estudantes signi-

fica criar oportunidade para que 
possam compartilhar opiniões so-
bre diferentes assuntos, desde os 
mais corriqueiros, como a infra-
estrutura da escola e as atividades 
em sala de aula, até os mais com-
plexos, como mudanças no currí-
culo e na organização escolar.

Dois dos principais indicadores da evasão nas escolas são a distorção entre a idade/séries e a falta de profes-
sores em sala de aula. 

Secretaria Municipal de Educação admite que ainda há falta de professores, prometendo contratações temporá-
rias ainda nesta semana
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Ressaltando um dos valores 
da empresa: “Espírito Empreen-
dedor – Crescimento contínuo”, 
a Piva aproveita a comemoração 
dos seus 30 anos para reestrutu-
rar suas coleções e lançar a co-
leção Raffiaaaa o All Black que 
nasceu com inspiração no design 
Escandinavo e que atrai pela 
simplicidade e personalidade.

A Piva está no mercado des-
de 1989, desenvolvendo e fabri-
cando acessórios de altíssima 
qualidade para móveis, com de-
sign moderno e diferenciado.

O trabalho de reestrutura-
ção das coleções começou com a 
necessidade de maior organiza-
ção lógica e inteligência comer-
cial. Cada uma delas fala com 
um público distinto, facilitando 
o entendimento na hora da ven-
da dos produtos.

Os nomes em italiano bus-
cam as raízes ancestrais da famí-
lia Piva, além de serem elegan-
tes. Apresentamos as coleções 
Raffiaaaa o, Quadratta, Proven-
ce e Vitto.

A     coleção Raffiaaaa o une 
o que há de mais atualizado em 
termos de design e tecnologia 
de fabricação alinhada ao design 
escandinavo, para ambientes 
minimalistas e com personali-
dade. A coleção Quadratta uti-
liza o arame Piatina para trazer 
requinte e beleza aos produtos, 
destinada a ambientes elegantes 
e austeros.

A coleção Provence traz a 
qualidade e robustez do arame 
redondo e soluções completas 
para a casa, indicada para am-
bientes onde a funcionalidade 
é exigida. A coleção Vitto traz 
inúmeras soluções para a casa, 
inclusive com produtos mul-
tifuncionais atendendo a inú-
meros tipos de ambientes para 
quem busca praticidade.

A nova coleção Raffiaaaa o 
All Black nasceu com inspiração 

Piva lança nova coleção para comemorar 30 anos

no design Escandinavo que atrai 
pela simplicidade e personalida-
de.

O termo ‘menos é mais’ tem 
muito destaque nesse estilo, 
buscando o minimalismo alia-
do a funcionalidade. As cores 
contrastantes também são im-
portantes, o uso do preto fosco 
dá destaque a peça, tornando-a 
protagonista na cozinha.

A inteligência na construção 
da peça também é importante, o 
uso de chapas trazem elegância 

e os arames soldados por baixo 
minimizam qualquer interferên-
cia estética que possa haver.

A coleção completa conta 
acessórios para todos os am-
bientes, com gaveta, porta gar-
rafas, lixeiras, tulha, sapateira e 
calceiro.

A coleção Vitto já traz inú-
meras soluções práticas e fun-
cionais para a casa, os novos 
produtos multifuncionais com-
pletam a coleção, encontrando 
soluções inteligentes para todos 

os ambientes.
Existe uma tendência nos 

projetos arquitetônicos de mes-
clar ambientes. Isso é muito 
comum na cozinha, hora sendo 
conjugada com a sala, hora com 
a área de serviço. Pensando na 
redução natural de espaço para 
os móveis que criamos os pri-
meiros produtos multifuncio-
nais.

Ocupando o mesmo espaço 
antes utilizados para acessó-
rios de uma função como: por-
ta garrafas, lixeiras ou tulhas, 
agora temos a opção de acessó-
rios multifuncionais que multi-
plicam a utilização dos espaços, 
sempre pensando em agregar 
funcionalidade aos ambientes.

Com um parque fabril de 
mais de 7.000 metros quadra-
dos de área construída, a Piva, 
localizada na Serra Gaúcha, ga-
nhou notoriedade com o passar 
dos aios pela diversificação em 
produtos e serviços oferecidos a 
inúmeros setores graças a solu-
ções de alta tecnologia e quali-
dade e tem capacidade fabril pra 
duplicar sua atual produção.

Atualmente são mais de 1,3 
mil itens fabricados a partir de 
materiais como alumínio, aço 
carbono, inox, com foco nos 
segmentos moveleiro, metalme-
cânico, linha branca e corte a 
laser.

Juarez Piva, Diretor da Piva Comér-
cio e Indústria Ltda.

A coleção Provence traz a qualidade e robustez do arame redondo e solu-
ções completas para a casa
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O senador Luiz Carlos Hein-
ze (PP-RS) disse na quinta-fei-
ra, 21, em palestra no Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC-BG), 
que a iniciativa privada precisa 
participar das questões que en-
volvem os investimentos no país. 
“As parcerias público-privadas 
são a saída”, disse, ao analisar os 
custos de algumas obras, como 
o prolongamento da BR-448, 
entre Portão e Sapucaia do Sul, 
reivindicação da comunidade 
regional.

Os cerca de 19 quilômetros 
da obra custariam à União perto 
de R$ 1 bilhão – em todo o ano 
passado, o governo investiu R$ 
12,4 bilhões em portos, aero-
portos, rodovias e hidrovias. Pe-
diu apoio dos empresários para 
que continuem gerando renda e 
trabalho, pois os trabalhos para 
destravar os processos estão 
sendo feitos. Citou as questões 
ambientais como exemplo, em 
especial um caso ocorrido em 
Rio Grande, envolvendo uma 
dragagem realizada no porto. 
“Levaram seis anos para liberar 
parte dos recursos, um ano para 
licença do Ibama. Daí começam 
o trabalho em 2018 sujam uma 
parte das areias da praia. Uma 
procuradora entra com a ação 
e a obra é parada. Estive em ja-
neiro lá e me comunicaram. Fa-
lei com o presidente do Ibama 
e em duas semanas saiu a reso-
lução para tocar a obra. Assim 
tem que ser o Brasil, não pode 
parar essas coisas”, opinou.

O senador também citou 
que muitos entraves vêm de de-
cretos, portarias e instruções 
normativas, que prejudicam o 
processo produtivo. Está con-
vocando uma reunião para o co-
meço de abril, com vários seto-
res produtivos do Estado, para 
identificar esses problemas para 
que as empresas possam ope-
rar sem tanta interferência de 
questões aplicadas por fiscais do 
trabalho.

Heinze também se mostrou 
favorável a concessionar estra-
das para solucionar problemas 
de investimentos. Disse que as 
ferrovias também podem ser 
retomadas, como forma de de-
safogar as rodovias – o Estado 
tem 1,2 mil quilômetros aban-
donados. A criação de um por-
to em Torres, o que encurtaria 
a distância para as empresas 
exportarem, também está em 
discussão, com apoio da CIC de 
Caxias e de empresários. “Em 
três meses vai ser apresentado 
um projeto, e haverá capital pri-
vado para tocar a obra. 

“PPPs são saída para os 
investimentos no Brasil”, diz senador
Luiz Carlos Heinze palestrou sobre desenvolvimento no CIC-BG

O ex-deputado federal por 
cinco mandatos também está 
focado em renegociar as dívidas 
dos Estados com a União. Disse 
que, somados, os Estados devem 
R$ 680 bilhões ao governo fede-
ral, mas têm a receber quase R$ 
600 bilhões da lei Kandir. “Va-
mos reunir todos os governado-
res dos Estados devedores para 
uma negociação com o governo 
federal”, disse Heinze, que fez 
a entrega de um veículo, antes 
da palestra, para a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
com verbas de quando era depu-
tado federal.

Presidente do CIC-BG 
cobra mais articulação 
política em favor do RS
O Estado do Rio Grande 

do Sul carece de investimen-
tos para sanar gargalos infra-
estruturais, como a questão da 
malha rodoviária, por exemplo. 
Para viabilizá-los, necessita, 
também, de mais engajamento 
e comprometimento por parte 
de seus representantes políti-
cos – essa foi uma das tônicas do 
pronunciamento do presidente 
do CIC-BG, Elton Paulo Gialdi, 
durante a palestra do senador 
Luiz Carlos Heinze. “Precisa-
mos de políticos que tenham 
garra em defender os objetivos 
e necessidades do Rio Grande 
do Sul. Que façam o RS ser vis-
to pelo Governo Central, e que 
se articulem com o objetivo de 
trazer recursos e investimentos 
para nosso Estado”, disse o pre-
sidente do CIC-BG, reforçando 
ao Senador o pedido pela união 
dos parlamentares gaúchos a fim 
de interceder por mais recursos 
para o Rio Grande.

Para Gialdi, a falta de arti-
culação política dos represen-
tantes gaúchos, ao longo dos 
anos, prejudicou a competitivi-
dade do Estado. “Nos últimos 
20, 30 anos, o Rio Grande do 
Sul foi relegado à condição de 
um Estado menor, sem impor-
tância. Parados, estamos sendo 

ultrapassados por nossos vizi-
nhos. Ficamos passivos perden-
do representatividade, perdendo 
força. Nosso silêncio e a falta de 
lideranças políticas fortes e ar-
ticuladas, está custando caro ao 
Estado.

O Rio Grande do Sul precisa 
de investimentos principalmente 
em infraestrutura para devolver 
a capacidade de competir com 
os outros Estados, na avaliação 
dele. “Hoje, sequer temos condi-
ções que nos permitam trabalhar 
de forma adequada. Precisamos 
de investimentos urgentes em 
rodovias. Por isso, peço que nos 
ajude nos pleitos que foram ao 
senhor demandados”, disse, em 
referência ao pleito entregue 
para que o senador interceda em 
Brasília para que recursos sejam 
aplicados em rodovias da região.

Entidades pedem 
melhorias em rodovias 
da região
Um documento assinado 

pelo CIC-BG e pela Associação 
das Entidades Representativas 
da Classe Empresarial da Ser-
ra Gaúcha (CICS Serra), com-
posta por entidades de classe 
de 15 municípios da região, foi 
entregue ao senador Luiz Carlos 
Heinze para que interceda em 
melhorias em rodovias da Serra 
e do Vale dos Sinos.

As reivindicações pedem o 
prolongamento da Rodovia do 
Parque, com ampliação da BR-
448, no trecho entre o município 
de Esteio até o trevo da RS 240, 
em Portão, e outros investimen-
tos na BR-470: a duplicação do 
trecho compreendido entre Car-
los Barbosa, do trevo de acesso 
a Salvador do Sul até o distrito 
de São Valentim, e a conclusão 
de 45 quilômetros entre Lagoa 
Vermelha e André da Rocha.

Segundo o documento, essas 
melhorias são de fundamental 
importância para facilitar o es-
coamento da produção e facilitar 
o tráfego e deslocamento entre a 
região e a Capital.

Bem-sucedidas profissio-
nalmente e engajadas nas cau-
sas da comunidade, conciliam 
projetos pessoais com rotina 
atarefada, sem perder a femi-
nilidade. As painelistas que 
participaram do encontro ‘A 
mulher na sociedade’, realiza-
do na manhã de 25 de março no 
Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves, 
foram unânimes em um desejo: 
elas querem respeito e igual-
dade. Essa foi a tônica dos dis-
cursos durante painel reuniu 
a empresaria Erci Grapiglia, 
coordenadora do festival Ben-
to em Dança e presidente do 
Lar da Caridade; Maria Isabel 
Machado, titular da 1ª Dele-
gacia de Polícia;  Romani Dal-
cin, Juíza de Direito, diretora 
do Fórum de Bento Gonçalves, 
titular da Terceira Vara Cível 
e também Juíza Eleitoral; Su-
sana Giordani, empresária do 
Grupo Giordani Turismo.  

Distantes dos conceitos ex-
tremista de feminismo, elas de-
fenderam que o ser humano – 
homens e mulheres – precisam 
ser tratados da mesma forma, 
com respeito a seus direitos, 
igualdade de condições e opor-
tunidades, sem favorecimentos 
ou cerceamentos. “Não con-
cordo que a mulher precise de 
proteção ou benefícios. Chega 
de nos colocarmos nessa con-
dição de ‘coitadismo’. Vamos à 
luta, vamos crescer, vamos ven-
cer”, sintetizou a juíza Romani 
Dalcin. Em concordância, a 
empresária Susana repetiu 
uma máxima que ensina aos fi-
lhos: “coloque vontade no cor-
po e vá batalhar. Alcance suas 
conquistas por mérito próprio. 
Isso vale tanto para mulheres 
quanto para homens: o critério 
da meritocracia”, cravou.

Tão capazes quantos os 
homens, as mulheres não po-
dem cometer o erro de se di-
minuírem, na opinião de Erci 
Grapiglia. “Nós estamos em 
posição de igualdade com o 
homem, temos as mesmas ca-
pacidades. Não podemos ser 
submissas e nem utilizar isso 
de pretexto para deixarmos de 
fazer a nossa parte. Vamos nos 
assumir enquanto mulheres e 
ir em busca do que queremos”, 
afirmou.

Esse empoderamento, fe-
lizmente, é um discurso que 
saiu da retórica e ganhou a 
prática. “É nítido que, hoje, a 
mulher está muito mais for-
te e confiante para brigar por 
seus direitos. Para denunciar 
uma agressão – fatos que, cer-
tamente, já ocorriam, mas que 
agora não estão mais sendo 

Mulheres discutem no CIC 
seu papel na sociedade

tolerados em silêncio. As mu-
lheres estão mais crentes nas 
instituições e, principalmente, 
não estão mais dispostas a so-
frer abusos”, disse a delegada 
Maria Isabel Zerman Macha-
do.

 Família e valores
Tabu na sociedade, o papel 

da mulher na família foi tema 
de reflexões durante o painel. 
As painelistas pontuaram so-
bre a multiplicidade de papeis 
da mulher influencia em as-
pectos como a formação dos 
filhos. “Acredito que um tempo 
de qualidade passado com as 
crianças seja muito mais valio-
so do que a quantidade de ho-
ras. Os filhos precisam sentir 
que a mãe está bem, realizada 
– e só nessa condição a mulher 
consegue exercer bem seu pa-
pel”, disse Susana.

O debate relembrou, tam-
bém, sobre a responsabilidade 
que mães – e pais – carregam 
para com os filhos. “O ambien-
te familiar dá condições para 
uma criança se desenvolver 
pelo caminho da retidão. Os 
pais têm essa responsabilidade 
de criar uma juventude mais 
saudável através da transmis-
são de valores, de olhar para 
esse outro ser”, alertou Erci. 
Cabe a eles, então, o direito e o 
dever de ser duros e exigentes 
com relação aos filhos. “Esta-
mos assistindo nas últimas dé-
cadas a uma ditadura dos filhos 
sobre os pais. Essa falta de fir-
meza na educação gera jovens 
despreparados”, disse Romani.

 Envelhecimento 
e aceitação
Inevitável quando o as-

sunto são mulheres, o tema da 
vaidade foi abordado sob dife-
rentes pontos de vista. “Você 
precisa saber dosar a vaidade. 
É importante se valorizar e se 
cuidar, mas isso não pode criar 
uma barreira que dificulta o 
acesso das pessoas a você. No 
ambiente de uma delegacia, 
onde muitas vezes as pesso-
as chegam após sofrer uma 
agressão, é preciso um equi-
líbrio para que o excesso não 
seja intimidador”, ponderou a 
Delegada Maria Isabel.

A empresária Erci Grapi-
glia aconselhou: “prepare-se 
e aprenda com o envelheci-
mento, ele faz com que seus 
valores e prioridades mudem. 
Mas, acima de tudo e sempre: 
amem-se na condição em que 
estão, não briguem consigo 
mesmas”, ensinou.

Presidente do CIC-BG cobra mais articulação política em favor do RS
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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 20124: JOVINO NOLASCO DE SOUZA JÚNIOR, solteiro, 
tatuador, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ANDRESSA BRUSCATTO, solteira, do lar, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20125: GUSTAVO MARINI, solteiro, projetista, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
GRAZIELA FELLI, divorciada, secretária, natural de Bento Gonçal-
ves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 20128: JAISO DA ROCHA, solteiro, empresário, natural de 
Barracão-PR, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e VIVIANE 
MARISA DE OLIVEIRA, divorciada, auxiliar administrativa, natural de 
Boqueirão-PB, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regi-
me de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 20129: ROCHENEL YSRAEL, solteiro, pedreiro, natural 
de Pacasse, República do Haiti, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ROSELENE FERDINAND, solteira, camareira, natural 
de Gonaives, República do Haiti, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20130: LEANDRO BUTTINGER, divorciado, industriário, 
natural de Canoas-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e RENATA AFONSO, divorciada, técnica de enfermagem, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20132: SÉRGIO ROMAN, divorciado, empresário, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e ISANDRA DE FÁTIMA SCALCON DA SILVA, solteira, técnica 
em enfermagem, natural de Santiago-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Separação de Bens.
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 19 de março de 2019.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Registrador Civil Designado

Francisca Santos de Mat-
tos, zeladora aposentada, filha 
de Manoel Marciano dos San-
tos e Carolina Rodrigues dos 
Santos, nascida em 02/04/1944, 
falecida em 15/03/2019, natural 
de Torres, RS, moradora da Rua 
Presidente Vargas, Nova Prata, 
Viúva 

Marlene Persico Garcia, 
empresária, filha de Quintino 
Persico e Albina Aimi Persico, 
nascida em 27/12/1964, falecida 
em 17/03/2019, natural de Gari-
baldi, RS, moradora da Rua Xin-
gú, Bento Gonçalves, Casada 

Jose Embarach de Olivei-
ra, moveleiro aposentado, filho 
de Atagiba Jose de Oliveira e 
Saide Ribeiro Embarach, nasci-
do em 28/08/1944, falecido em 
17/03/2019, natural de Passo 
Fundo, RS, morador da Rua 
Angelo Provensi, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Pyetro Judil Luz, menor, 
filho de Lilian Maria Luz, nasci-
do em 27/05/2008, falecido em 
18/03/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Antonio Sperotto, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Dolfina Dorilde Marcon, 
costureira aposentada, filha 
de José Marcon Filho e Gema 
Schenato Marcon, nascido 
em 29/08/1933, falecido em 
18/03/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Luiz Neves, Bento Gonçalves, 
Solteira 

Jéssica Luzia de Souza, 
filha de José Martins de Sou-
za e Janete Pereira , nascida 
em 29/09/1991, falecida em 
17/03/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, Solteira 

Ermilda Bellé Piletti, agri-
cultora aposentada, filha de De-
siderio Bellé e Thereza Zanetti 
Bellé, nascida em 05/10/1931, 
falecida em 19/03/2019, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mora-
dora da Rua São Paulo, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Zavilla Maria Massola 
Felix, agricultora aposentada, 
filha de Oreste Massola e Ar-
melinda Ballottin Massola, nas-
cida em 27/01/1935, falecida em 

17/03/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da 
Travessa Um Santa Lúcia, Linha 
Santa Lucia, Bento Gonçalves, 
Casada 

Davi Mateus Trentin, me-
nor, filho de Jaimir Trentin e 
Patricia Bertuzzi Trentin, nasci-
do em 27/05/2017, falecido em 
20/03/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Recife, Bento Gonçalves, Soltei-
ro 

Neusa Laurita Bagiston, 
industriária aposentada, filha de 
Valdemiro Bagiston e Anita Ba-
giston, nascida em 20/10/1962, 
falecida em 20/03/2019, natural 
de Guaporé, RS, moradora da 
Rua Nelino Domenico Carini, 
Bento Gonçalves, Divorciada 

Braz Golarte da Silva, agri-
cultor, filho de Jose Golarte da 
Silva e Senhorina Marques An-
tunes, nascido em 09/09/1948, 
falecido em 20/03/2019, natural 
de Paraí, RS, morador da Rua 
Antonio Luiz Somensi, Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Claudiomiro da Silva, pe-
dreiro, filho de Augusto Ferreira 
da Silva e Santina da Silva, nas-
cido em 04/07/1973, falecido em 
20/03/2019, natural de Nonoai, 
RS, morador da Rua Aurelio Pe-
ruffo, Bento Gonçalves, Solteiro 

Oswaldo Oracio Filippon, 
administrador aposentado, filho 
de Victorio Filippon e Luiza Ma-
riuzza, nascido em 14/11/1926, 
falecido em 20/03/2019, natural 
de Monte Belo do Sul, RS, mo-
rador da Rua Humaitá, Bento 
Gonçalves, Casado 

Nathalina Brandelli Mejo-
laro, agricultora aposentada, fi-
lha de Cesare Brandelli e Amalia 
Milani, nascida em 25/12/1924, 
falecida em 21/03/2019, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mora-
dora da Linha Fernandes Lima, 
interior, Monte Belo do Sul, Vi-
úva 

Elzira Maria Zaffari, co-
zinheira aposentada, filha de 
Ernesto Zaffari e Lucia Fran-
cisca Berselli Zaffari, nascida 
em 11/05/1951, falecida em 
20/03/2019, natural de Bento 
Gonçalves, moradora da Rua 

ÓBITOS

Luiz Pasqualli, Bento Gonçal-
ves, Divorciada 

Marinês Cavagnolli Ma-
chado, do lar aposentada, fi-
lha de Artur Cavagnolli e Oliva 
Soso, nascida em 01/08/1943, 
falecida em 21/03/2019, natural 
de Flores da Cunha, RS, mora-
dora da Rua Camilo Leindecker, 
Bento Gonçalves, Casada 

Nirla Griggio, do lar, fi-
lha de Luiz Griggio e Leonil-
da Tregnago Griggio, nascida 
em 09/11/1929, falecida em 
22/03/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da 
Rua Para, Bento Gonçalves, 
Viúva 

Olivo Celeste Lazarini, 
agricultor aposentado, filho de 
Pedro Primo Lazarini e Ines 
Dolores Pompermaier Lazarini, 
nascido em 25/04/1950, falecido 
em 21/03/2019, natural de Vera-
nópolis, RS, morador da Linha 
Passo Velho, Distrito de Tuiuti, 
Bento Gonçalves, Casado 

Ângelo Bonissoni, dedeti-
zador, filho de Eloi Eldo Bonisso-
ni e Sônia Maria Faccenda Bo-
nissoni, nascido em 15/06/1968, 
falecido em 22/03/2019, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mora-
dor da Rua Luiz Neves, Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Ivo Francisco Lazzari, pro-
fessor aposentado, filho de Luiz 
José Lazzari e Lucia Ross La-
zzari, nascido em 10/07/1944, 
falecido em 23/03/2019, natural 
de Farroupilha, RS, morador da 
Rua Luiz Cao, Bento Gonçalves, 
Casado 

Alessandro Rael da Silva, 
filho de Darci José Rosa da Sil-
va e Loevi Barcelos Rael, nasci-
do em 02/01/1991, falecido em 
23/03/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Luis Tomedi, Bento Gonçalves, 
Solteiro 

Frank Zietolie, administra-
dor de empresas, filho de Ju-
venil Antonio Zietolie e Emilia 
Angela Saretta Zietolie, nasci-
do em 18/05/1970, falecido em 
23/03/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Xingú, Bento Gonçalves, Casa-
do 

Lar do Ancião 
renova 
diretoria

A nova diretoria do Lar do 
Ancião de Bento Gonçalves to-
mou posse da entidade neste sá-
bado (23). A entidade, que é fi-
lantrópica e sem fins lucrativos, 
atua do acolhimento de idosos 
deste 1990 e se mantém através 
de doações da comunidade, fami-
liares e contribuições dos idosos. 
Diante das dificuldades, busca 
através de parcerias, a sustenta-
bilidade e o equilíbrio financeiro.
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@rltechar

Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar

Ao contrário do que muita 
gente pensa, o benefício da isen-
ção fiscal não abrange apenas 
pessoas com deficiência física, 
mas também, portadores de do-
enças que provocam algum tipo 
de limitação. Este benefício está 
previsto na Lei nº 10.690 de 16 
de junho de 2003, que expandiu 
o número de doenças, as quais os 
portadores podem requerer o di-
reito.

Conforme Itamar Tavares 
Garcia, diretor comercial da As-
sociação Brasileira da Indústria, 
Comércio e Serviços de Tecno-
logia Assistiva (Abridef), porta-
dores dessas limitações podem 
requerer a isenção de impostos 
como IPI (Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados), ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) e o IPVA 

30 doenças garantem desconto 
na compra de carro novo

 

Amputações
Artrite Reumatóide
Artrodese
Artrose
AVC
AVE (Acidente Vascular En-
cefálico)
Autismo
Alguns tipos de câncer
Doenças Degenerativas
Deficiência Visual
Deficiência Mental
Doenças Neurológicas
Encurtamento de mem-
bros e más formações
Esclerose Múltipla
Escoliose Acentuada
LER (Lesão por esforço re-
petitivo)
Linfomas
Lesões com sequelas físi-
cas
Manguito rotador
Mastectomia (retirada de 
mama)
Nanismo (baixa estatura)
Neuropatias diabéticas
Paralisia Cerebral
Paraplegia
Parkinson
Poliomielite
Próteses internas e exter-
nas, exemplo: joelho, qua-
dril, coluna, etc.
Problemas na coluna
Quadrantomia (Relaciona-
da a câncer de mama)
Renal Crônico com uso de 
(fístula)
Síndrome do Túnel do Car-
po
Talidomida
Tendinite Crônica
Tetraparesia
Tetraplegia

LISTA DAS DOENÇAS

(Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores).

Segundo Itamar, doenças 
como câncer, hepatite C, Parkin-
son, problemas graves de coluna, 
Diabetes, HIV Positivo e hemofí-
licos, Artodese, Escoliose, Artri-
te Reumatoide, Hérnia de Disco, 
Artrose, derrame, Bursite, Ten-
dinite e LER (Lesão por Esforço 
Repetitivo), estão na lista das en-
fermidades contempladas com o 
benefício. “No total, mais de 100 
milhões de brasileiros podem ter 
direito a comprar carro 0km com 
isenção de impostos”, comple-

menta Itamar.
É necessário para solicitar o 

benefício que, inicialmente, diri-
gir-se ao Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran) e solici-
te, junto a perícia médica, laudo 
atestando a condição de deficien-
te ou portador de patologia. Com 
o documento em mãos, o condu-
tor deverá procurar, em seguida, 
a Receita Federal para requerer a 
isenção do IPI. No caso do ICMS 
e do IPVA, o motorista deve se 
dirigir a Secretaria Estadual de 
Tributação e pedir a isenção. O 
processo dura, em média 30 dias.

A economia brasileira po-
derá ter a pior década em, pelo 
menos, 120 anos, segundo um 
estudo publicado hoje pela FGV 
(Fundação Getulio Vargas). En-
tre 2011 e 2018, a economia 
brasileira cresceu, em média, 
0,6% ao ano, de acordo com o 
estudo, que considerou dados 
divulgados pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística).  

Se for considerada a previ-
são de economistas para o PIB 
(Produto Interno Bruto) em 
2019 (2,01%) e 2020 (2,8%), o 
Brasil chegará ao final desta dé-
cada com crescimento médio de 
0,9% ao ano. Esse resultado é o 
pior pelo menos desde 1901, ano 
em que a FGV começou a medir 
o PIB brasileiro. O desempenho 
do país entre 2011 e 2020 pode 
ficar abaixo, inclusive, do regis-
trado nos anos 1980, a chamada 
“década perdida”.

Na década de 1980, a econo-
mia cresceu, em média, 1,6% ao 
ano. Para a década atual não ser 
a pior em termos de crescimen-
to econômico, 2019 e 2020 deve 
ter crescimento somado de, pelo 
menos, 5,7%, “o que parece bas-
tante improvável”, diz o estudo. 
“Então podemos concluir que os 
anos 2011-20 foram mais ‘per-

Economia brasileira pode 
ter pior década em pelo 
menos 120 anos, diz FGV

didos’ do que a chamada ‘década 
perdida’ dos anos 1980”, afir-
mou a FGV.

Últimos 4 anos foram os 
piores. O desempenho da eco-
nomia brasileira nesta década 
foi pior nos últimos quatro anos 
(de 2015 a 2018), período em 
que estiveram na Presidência da 
República Dilma Rousseff (PT) 
e Michel Temer (MDB). Segun-
do o estudo, o PIB médio nesse 
período foi de -1,2% ao ano. Só 
nos anos de 2015 e 2016 o PIB 
brasileiro recuou 3,5% e 3,3%, 
respectivamente.

A única vez em que o país 
havia apresentado dois anos se-
guidos de taxa real de PIB ne-
gativo foi em 1930 e 1931, logo 
após a grande crise de 1929. 
Ainda assim, o desempenho mé-
dio da economia foi de -2,7% ao 
ano (-2,1% em 1930 e -3,3% em 
1931), resultado melhor do que 
o registrado entre 2015 e 2016 
(-3,4% ao ano, em média). “O 
biênio 2015-2016 foi o pior da 
história brasileira”, diz o es-
tudo. Tanto em 2017 como em 
2018, a economia brasileira teve 
crescimento de 1,1%, considera-
do modesto pela FGV. “Além de 
uma recessão bem forte, a recu-
peração da economia tem sido 
bastante lenta e gradual.”
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Um sensor para monitorar 
bebês internados na UTI neona-
tal sem fio, discreto e que per-
mite aos pais ter mais contato 
físico com os filhos. A invenção 
foi apresentada na última sema-
na pela Universidade Northwes-
tern, nos Estados Unidos, depois 
da realização de estudos clínicos 
que comprovam sua eficácia.

Praticamente todos os pre-
maturos precisam passar pela 
UTI neonatal pelo menos por al-
guns dias para cuidados iniciais 
logo após o parto, seja para ga-
nhar peso ou por qualquer outra 
complicação. O ambiente salva 
vidas, mas não é o mais acolhe-
dor do mundo, pois exige alguns 
cuidados que impedem que o 
bebê fique em contato direto 
com os pais.

Normalmente, são cinco 
ou seis fios com eletrodos co-
nectados à pele do bebê para 
monitorar respiração, pressão 
sanguínea, oxigênio, batimentos 
cardíacos e outros indicadores 
de saúde. Embora eles sejam im-
prescindíveis, acabam restrin-
gindo os movimentos do peque-
no e impõem uma barreira física 
entre ele e os pais. Amamentar e 
ninar ficam mais difíceis, e an-
dar com o filho no colo é inviável. 
O toque é imprescindível para o 
desenvolvimento do bebê, prin-
cipalmente para os prematuros 
doentes e recém-nascidos.

Com o novo monitor, será 
possível inclusive analisar me-
lhor como o organismo dos be-
bês reage ao contato pele a pele. 
Assim, a expectativa é de que 
novos estudos sobre as vanta-
gens do toque apareçam, ainda 

O Ministério da Saúde pre-
tende sugerir que entrevistas 
de admissão ou de demissão de 
empregados passem a analisar a 
atualização da carteira de vaci-
nação.

Na tentativa de reverter os 
baixos índices de cobertura va-
cinal na população, um projeto 
de lei com a proposta deverá ser 
enviado ao Congresso,

O texto do PL deixará clara 
a necessidade da apresentação 
da carteira também no momento 
da matrícula em escolas. “Hoje a 
regra existe em alguns municí-
pios”, disse o ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Mandetta. “A 
ideia é deixar clara a exigência 
em todo o País”.

O ministro afirmou que a 
proposta para tornar obriga-
tória a apresentação do certifi-
cado de vacinação no momento 
da matrícula não impedirá o re-
gistro da criança na escola, mas 
poderia trazer algumas implica-
ções para os responsáveis, já que 
o cronograma de vacinação de-
veria ser seguido pelas famílias. 
Uma das propostas seria enca-
minhar o caso para o conselho 
tutelar.

Opas retira 
certificado do Brasil

Carteira de vacinação poderá ser 
solicitada durante entrevista de admissão

Na terça-feira (19), o Brasil 
perdeu o certificado de elimina-
ção do sarampo, dado pela Opas 
(Organização Pan-Americana 
de Saúde) em 2016, depois da 
confirmação de um caso da in-
fecção no Pará, ocorrido no dia 
23 de fevereiro. A constatação 
comprovou a transmissão da do-
ença por um período superior 
a um ano no País, condição em 
que a Opas retira o status de 
país livre da doença.

O sarampo voltou ao país no 
ano passado com os registros dos 
primeiros casos na região Norte. 
Roraima e Amazonas receberam 
um grande número de refugia-

dos da Venezuela, país que já 
enfrentava um surto da doença.

Entretanto, especialistas 
firmam que se a vacinação no 
Brasil fosse adequada, não have-
ria condições para a doença vol-
tar a se estabelecer. Em 2018, 
foram confirmados 10.326 ca-
sos, enquanto este ano já foram 
confirmadas 48 infecções.

Dados os números, o go-
verno reconhece a urgência em 
melhorar todos os indicadores 
de cobertura. Uma campanha 
do Ministério da Saúde sobre a 
importância da vacinação deverá 
ser veiculada nos próximos me-
ses.

Novos sensores para UTI neonatal 
prometem menos fio e mais contato físico
Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolvem tecnologia que 
promete diminuir o isolamento dos recém-nascidos que precisam 
ficar internados

mais aprofundados. Uma coisa é 
certa: o fardo psicológico da UTI 
neonatal para pais, profissionais 
de saúde e bebês pode diminuir 
com a queda da barreira física. 
Um estudo recente mostrou que 
a proximidade reduz a exposição 
ao estresse e pode fortalecer a 
formação de vínculos entre pais 
e bebês.

A pele também 
agradece
O adesivo usado para gru-

dar os sensores pode causar ir-
ritação e aumentar o risco de in-
fecções na pele dos prematuros, 
que ainda não atingiram o está-
gio final de desenvolvimento do 
corpo e que chegam a ter a pele 
40% mais fina do que o recém-
-nascido a termo.

Nos estudos conduzidos com 
o novo sensor, 70 bebês usaram 
os dispositivos e não apresenta-
ram sinais de lesão na pele. Isso 
ocorre porque ele é mais leve, 
fino e feito com material suave, 
um silicone elástico que carrega 
minúsculos componentes eletrô-
nicos conectados com fios que se 
movem junto com o corpo.

Outras vantagens
A ausência de fios é uma das 

vantagens da novidade, que per-
mite ainda a medida da pressão 
arterial — que até agora é feita 
com métodos que machucam a 
pele do bebê — e a medição dos 
sinais vitais nas duas extremida-
des do corpo. O dispositivo ainda 
está em fase de teste, não tendo 
data prevista para chegar aos 
hospitais.

Uma em cada 20 mulheres 
carrega um gene que atrapalha 
a eficiência de contraceptivos 
hormonais. Esta é uma pesquisa 
feita pela Escola de Medicina da 
Universidade do Colorado, nos 
Estados Unidos, e mostra que o 
DNA elas “sabota” o controle de 
natalidade.

A ciência confirma este dado 
pela primeira vez. A expectativa 
é que a descoberta ajude a aca-
bar com a ideia de que a mulher 
engravidou porque não utilizou 
o método corretamente — como 
acreditam muitos profissionais 
de saúde e a população em geral.

Constatado que gene pode interferir no uso de anticoncepcional
Foram estudados o DNA de 

350 mulheres enquanto elas usa-
vam um implante contraceptivo 
colocado sob a pele do braço que 
libera o hormônio progestagênio, 
na tentativa de evitar que elas 
ovulem. Então, foram examina-
das as seções do DNA conhecidas 
por atuarem na regulação hor-
monal das participantes.

As descobertas foram surpre-
endentes: cerca de 5% das parti-
cipantes tinham uma forma dife-
renciada do gene CYP3A7*1C, 
responsável por quebrar os hor-
mônios que impedem a gravidez. 
Normalmente, ele é ativado ape-

nas quando a pessoa ainda está no 
útero; e a sua desativação ocorre 
pouco antes do nascimento. Po-
rém, as mulheres com a forma 
ativa do gene continuam a pro-
duzir uma enzima CYP3A7 para 
o resto da vida.

Mostrar que a variante ge-
nética é associada ao controle da 
natalidade é algo muito relevan-
te, já que milhões de mulheres 
estão usando alguma forma de 
contracepção hormonal. O fato 
de uma delas em cada 20 poder 
possuir esse traço genético já 
mostra um grande aumento nes-
se risco.
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O glaucoma é a principal 
causa de cegueira irreversível no 
mundo – ela acomete 1 milhão 
de pessoas só no Brasil. Ape-
sar de relativamente comum, a 
doença é silenciosa: quando dá 
sinais claros, já está em estágio 
avançado. Antes disso, porém, o 
indivíduo já possui perdas im-
perceptíveis na visão periférica, 
que podem prejudicar a capaci-
dade de dirigir.

Dois novos estudos trazem 
evidências de que o compro-
metimento visual dos estágios 
iniciais do glaucoma aumenta o 
risco de acidentes. O primeiro 
deles, conduzido por pesquisa-
dores do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO) e da Uni-
versidade de Duke, nos Estados 
Unidos, mostra que portadores 
da enfermidade teriam dificul-
dades adicionais em distinguir 
objetos muito próximos.

Os 26 participantes – meta-
de com glaucoma e metade sem 
– tinham que diferenciar a posi-
ção de um objeto em um monitor 
quando apresentado com outros 
itens ao redor. Os cientistas en-
tão analisaram as respostas e 
outros parâmetros, como exa-
mes que medem a sensibilidade 
e a espessura do nervo óptico, 
que transmite as imagens ao 
cérebro. Nos acometidos pelo 
glaucoma, o efeito chamado de 
crowding, quando as imagens se 
misturam, foi bem mais pronun-
ciado.

Tempo de resposta 
também é abalado
Outro estudo, conduzido 

pela mesma equipe e com publi-
cação prevista para abril no pe-
riódico científico Jama Network, 
colocou os pacientes com glau-
coma em um simulador de dire-
ção de alta fidelidade. O objetivo 
era verificar o desempenho deles 
no volante com a presença de um 
elemento distrativo e popular, o 
celular.

A tarefa consistia em seguir 
na faixa correta em uma estra-
da sinuosa, enquanto o tempo de 
reação a estímulos visuais peri-
féricos era analisado sem e com 
o uso do telefone. No segundo 
caso, os participantes deveriam 
ouvir frases emitidas pelo apare-

Glaucoma pode interferir nos reflexos até mesmo em estágio primário
lho e relembrar a última palavra 
de cada sentença.

No final, a reação dos volun-
tários com glaucoma a objetos 
que surgiam na pista virtual ou 
outras intercorrências na paisa-
gem foi significativamente mais 
lenta do que no grupo sem a do-
ença. Pior: quando estavam com 
o telefone, as vítimas desse pro-
blema de visão tiveram um de-
sempenho ao volante duas vezes 
pior.  O número foi preocupante: 
59% dos participantes declara-
ram se sentir capazes de dirigir 
enquanto manuseavam o telefo-
ne. O pior é que muita gente tem 
o problema e nem sabe. Estima-
-se que 80% dos portadores não 
apresentem sintomas.

Mesmo que não tenha cura, 
a condição pode ser freada com 
medicamentos e outros trata-
mentos. Os testes que a diag-
nosticam são simples, feitos no 
próprio consultório do oftal-
mologista. Quem tem glauco-
ma não está proibido de dirigir, 
mas com certeza deve discutir o 
assunto com o médico. Caso a 
autorização para conduzir seja 
dada, fica o alerta de nunca uti-
lizar o telefone ao volante.

O que fazer?
Como os estudos mostra-

ram, mesmo na etapa mais silen-
ciosa, os danos ao nervo óptico 
podem atrapalhar a rotina. Mas 
como flagrar cedo esse trans-
torno oftalmológico?  Pessoas 
com pressão alta ou histórico de 
glaucoma na família precisam 
fazer esse rastreamento mais 
vezes.

Em Bento Gonçalves, os 
atendimentos para a oftalmo-
logia são marcados a partir de 
uma consulta com um clínico 
geral da UPA, em caso de ur-
gência, ou das unidades básicas 
de saúde dos bairros. Segundo a 
Secretaria, a demanda não está 
atrasada e vem sendo agendadas 
no momento do recebimento. 
“Os pacientes consultam dentro 
do mesmo mês de agendamento 
e sempre que tivemos fila de es-
pera, os pacientes com glauco-
ma foram priorizados”, afirma o 
Secretário Municipal de Saúde, 
Diogo Siqueira.

Conforme o secretário existe 
um profissional que realiza, em 

média, 100 atendimentos men-
sais e três clínicas credenciadas 
que, juntas, efetuam aproxima-
damente 490 atendimentos por 
mês e pequenas cirurgias como 
pterígio, ectrópio, exérese de le-
sões, entre outras.

Os pacientes que precisam 
de acompanhamento de alta 
complexibilidade, normalmente 
são inseridos no GERCON (sis-
tema ambulatorial do estado), 
onde após serem avaliados por 
reguladores, são encaminha-
dos para hospitais de grande 
porte da capital, como o Banco 
de Olhos, Hospital de Clínicas 
ou Hospital São Lucas da PUC 
para seguirem em tratamento e, 
se necessário, realizar a cirurgia. 
Segundo Diogo, o investimento 
mensal do município, na área da 
oftalmologia é em torno de R$ 
90.000,00 para consultas, pro-
cedimentos e cirurgias.

Preguntas mais frequentes 
sobre o glaucoma:

O que é glaucoma?
O glaucoma é uma doença 

ocular capaz de causar cegueira 
se não for tratada a tempo, pois 
80% dos glaucomas não apre-
sentam sintomas no início da 
doença. É uma doença crônica 
que não tem cura, mas, na maio-
ria dos casos pode ser controla-
da com tratamento adequado e 
contínuo. Quanto mais precoce 
for o diagnóstico, maiores serão 
as chances de se evitar a perda 
da visão.

Como faço para saber 
se tenho glaucoma?
Para isto você deve consul-

tar seu oftalmologista regular-
mente. Durante a consulta, ele 
fará ou solicitará diversos exa-
mes que poderão diagnosticar 
o glaucoma, tais como: exame 
do fundo do olho, medida da 
pressão intra-ocular e exame de 
campo visual.

Todas as pessoas 
podem ter glaucoma?
Sim, qualquer um pode ter 

glaucoma, mas é mais comum 
em negros, em parentes de por-
tadores de glaucoma, em idosos, 
portadores de alta miopia, usu-
ários crônicos de colírios com 

corticóides, diabéticos.

Glaucoma tem cura?
O glaucoma não tem cura, 

mas tem controle. Por isso a im-
portância do rígido cumprimen-
to do tratamento.

Qual é o tratamento 
ideal para o glaucoma
O tratamento ideal é aquele 

que melhor proporciona CON-
TROLE da doença, ou seja, au-
sência de progressão. Pode ser 
feito através de colírios, laser ou 
cirurgias.

Qual o intervalo ideal 
entre consultas para o 
controle do glaucoma?
O acompanhamento deve ser 

o mais individualizado possível e 
depende do paciente, da agressi-
vidade da doença e da fidelidade 
do paciente ao tratamento entre 
diversos outros fatores.

Qual é a pressão 
intra-ocular normal? 
E a pressão 
intra-ocular ideal?
Estudos demonstram que 

a pressão intra-ocular normal 
é entre 10 e 21,5 mmHg, mas 
sabemos que cada paciente res-
ponde diferente a mesmos níveis 
de pressão. Há pacientes que 
apresentam glaucoma com pres-
são baixa e outros com pressão 
alta. Portanto, cada paciente 
tem a sua pressão ideal, que deve 

ser definida por seu oftalmolo-
gista.

A pressão intra-ocular 
pode variar no decorrer 
do dia e precisa ser
igual em ambos os olhos?
A pressão intra-ocular é ge-

ralmente maior de manhã e di-
minui à tarde. Porém, este ciclo 
pode mudar de paciente para 
paciente. A pressão intra-ocular 
difere pouco nos dois olhos, mas 
o ideal é que ela esteja dentro 
dos limites da normalidade em 
ambos.

A pressão intra-ocular 
tem relação com a 
pressão arterial?
São duas pressões distintas. 

A pressão arterial é a existente 
dentro dos vasos sanguíneos e a 
pressão intra-ocular é a existen-
te dentro do olho.

Existe um tempo 
determinado para a 
pessoa portadora de 
glaucoma perder a visão?
O objetivo do tratamento do 

glaucoma é preservar a visão e 
qualidade de vida do paciente. A 
obediência ao tratamento pro-
posto pelo oftalmologista é im-
portante, pois o glaucoma é uma 
doença que não tem cura, mas 
tem controle. Seguramente os 
pacientes que não fazem o tra-
tamento adequado evoluem para 
a cegueira.
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Cozido, mexido, frito, po-
che e até mesmo cru, o ovo já foi 
amado e odiado. Há algumas dé-
cadas ele era o considerado um 
dos principais inimigos do cora-
ção por seu alto nível de coleste-
rol. Depois, ele virou queridinho 
da saúde e passou a ser con-
sumido em altas quantidades, 
principalmente por quem quer 
ser “fitness” e ganhar músculos 
(o alimento tem poucas calorias 
e um alto teor proteico).

Porém, essa tendência fez 
com que a quantidade de ovos 
ingeridos por dia aumentasse 
consideravelmente.

A tendência chamou a aten-
ção de pesquisadores, que volta-
ram a analisar os possíveis riscos 
à saúde de um consumo exage-
rado do alimento. Um estudo 
publicado recentemente na re-
vista científica JAMA, mostrou 
que ingerir mais de três ovos 
por dia pode ser perigoso para 
a saúde.

O problema não é o ali-
mento em si e sim o colesterol 
presente nele. Um ovo grande 
contém cerca de 186 ml de co-
lesterol dietético. A pesquisa 
mostrou que indivíduos que in-
gerem mais de 300 miligramas 
de colesterol por dia estão 4,4% 
mais propensos a sofrer de mor-
te prematura e apresentam risco 
3,2% maior de doença cardíaca. 
Cada meio ovo extra consumido 
por dia – o que totalizaria ape-
nas três a quatro ovos a mais por 
semana – pode indicar um risco 
1,1% maior de doença cardio-
vascular e probabilidade 1,9% 
maior de morte prematura por 
qualquer causa.

O colesterol dietético tem 
grande impacto no aumento do 
risco de doenças cardiovascula-
res, como acidente vascular ce-
rebral (AVC) e insuficiência car-
díaca. “Os ovos, especialmente a 
gema, são uma fonte importante 
de colesterol dietético”, disse 
Victor Zhong, da Universidade 

Enfim, ovo faz bem ou mal?
Northwestern, nos Estados Uni-
dos, no estudo.

Alerta
Os cientistas chegaram a 

esta conclusão depois de revi-
sar seis estudos americanos que 
incluíram 29.615 participantes 
acompanhados por uma média 
de 17 anos e meio. Esses tra-
balhos recolheram informações 
sobre saúde geral, hábitos dieté-
ticos, estilo de vida e demogra-
fia. Durante a revisão, a equipe 
notou as seguintes ocorrências: 
nos anos de rastreamento ocor-
reram 5.400 eventos cardiovas-
culares, incluindo 1.302 AVCs 
(fatais e não fatais), 1.897 inci-
dentes de insuficiência cardíaca 
(fatal e não fatal) e 113 outras 
mortes por doenças cardíacas. 
Além disso, outras 6.132 pesso-
as morreram de outras causas. 

Segundo os resultados da 
análise, tanto o consumo total 
de colesterol na dieta quanto 
o consumo de ovos, especifica-
mente, estavam associados a 
um aumento na probabilidade 
de problemas cardíacos e mor-
te prematura. “Esse relatório 
é muito mais abrangente, com 
dados suficientes para afir-
mar que os ovos e a ingestão 
dietética global de colesterol 
permanecem como fatores im-
portantes no risco de doença 
cardiovascular e mortalidade 
por todas as causas”, disse Ro-
bert H. Eckel, da Universidade 
do Colorado, nos Estados Uni-
dos, em editorial publicado ao 
lado do estudo.

Apesar disso, ele ressaltou 
que a relação entre o consumo 
de ovo e o risco cardíaco e de 
morte prematura foi ‘modesta’. 
Além disso, críticos salientaram 
que o estudo mostrou apenas 
uma associação sem revelar a 
relação causa-efeito e, portan-
to, mais pesquisas serão neces-
sárias para entender as cone-
xões encontradas até agora.

A fibromialgia é uma con-
dição que afeta cerca de 8% da 
população mundial e é carac-
terizada por dores crônicas em 
todo o corpo. No entanto, em 
alguns casos, essa doença apre-
senta uma gama de sintomas 
que podem ser confundidos com 
outros distúrbios, o que dificulta 
o diagnóstico.

Felizmente, um grupo de 
cientistas americanos desenvol-
veu um exame de sangue capaz 
de detectar a fibromialgia de 
forma precisa. Isso significa que, 
em breve, essa condição poderá 
ser identificada com maior fa-
cilidade, ajudando a melhorar 
a vida de milhares de pacien-
tes que sofrem pela falta de um 
diagnóstico preciso.

Os resultados de desempe-
nhyo do novo exame de sangue 
– que pode estar disponível para 
uso dentro de cinco anos – foram 
publicados recentemente no 
Journal of Biological Chemistry.

Maior precisão
Para verificar a precisão do 

novo método de diagnóstico, os 
pesquisadores da Universidade 
Estadual de Ohio, nos Estados 
Unidos, recrutaram 121 pacien-
tes – 50 deles tinham fibromial-
gia confirmada. Os demais apre-
sentavam artrite reumatoide, 
osteoartrite, e lúpus – condições 
crônicas cujos sintomas se as-
semelham aos da doença. Utili-
zando a espectroscopia vibracio-
nal – técnica capaz de medir as 
ligações químicas e os níveis de 

Fibromialgia pode ser identificada 
através de novo exame de sangue
A fibromialgia afeta cerca de 3% da população brasileira. Segundo pesquisadores, o novo teste deve 
estar disponível nos próximos cinco anos

energia das moléculas, a equipe 
encontrou “impressões digitais 
metabólicas” que diferenciam 
as amostras de sangue de indiví-
duos com fibromialgia daqueles 
que sofrem de outros distúrbios.

De acordo com os cientis-
tas, essa descoberta não apenas 
melhora o diagnóstico da fibro-
mialgia, como pode identificar 
sintomas específicos da doença 
e determinar a sua gravidade, 
o que pode ajudar no desenvol-
vimento de melhores terapias. 
“Se pudermos ajudar a acelerar 
o diagnóstico para esses pacien-
tes, o tratamento será melhor, e 
eles provavelmente terão melho-
res perspectivas. Não há nada 
pior do que estar em uma área 
cinzenta onde você não sabe 
que doença tem”, comentou Ha-
ckshaw.  

Agora, a equipe preten-
de iniciar um segundo estudo 

com uma amostra populacional 
maior (150 a 200 pessoas) para 
confirmar os resultados. Se tudo 
ocorrer de acordo com o plane-
jado, os pesquisadores esperam 
que o exame de sangue esteja 
disponível para uso nos próxi-
mos cinco anos.

Fibromialgia
A fibromialgia afeta princi-

palmente a população feminina. 
Inclusive,em 2017, a cantora 
Lady Gaga cancelou diversos 
shows após ser diagnosticada 
com a condição.

No Brasil, estima-se que 2% 
a 3% das pessoas sofram com a 
doença. As prováveis causas da 
fibromialgia podem estar asso-
ciadas a stress ou trauma (que 
podem desencadear ou agravar 
o problema), alterações quími-
cas no sistema nervoso central 
(responsável por transmitir in-
formações para todo o corpo), 
distúrbios psíquicos (ansiedade 
e depressão, por exemplo) e me-
nor quantidade de fibras nervo-
sas (cuja função é conduzir im-
pulsos nervosos).

Entre os sintomas que po-
dem indicar a condição estão: 
sensibilidade ao frio, dor em 
cinco a sete partes do corpo por 
mais de três meses, problemas 
de memória e concentração, 
cansaço prolongado, suor em 
excesso, diarreia ou prisão de 
ventre constantes, vontade fre-
quente de urinar, além de in-
sônia ou sono que não promove 
descanso.

Os médicos cubanos com 
quem a BBC News Mundo, con-
versou dizem que a opção de 
revalidar o diploma é pratica-
mente inatingível. O principal 
problema, dizem, é que o gover-
no cubano retém a documenta-
ção e, sem isso, o trâmite não 
anda.

Retornar a Cuba está fora 
de cogitação para eles. Conside-
rados desertores, estes médicos 
não podem voltar à ilha por oito 
anos. Mesmo se o governo cuba-
no abrisse exceções e permitisse 
seu regresso, os médicos dizem 
temer o tratamento que recebe-
riam.

Assim, Yulia Molina, Joan 
Rodríguez, Surizaday Fernán-
dez e a maioria de seus colegas 
no Brasil estão de olho nos Esta-
dos Unidos.

 “Nosso futuro é muito in-
certo. Percebemos que não po-

Sem oportunidades no Brasil, cubanos querem ir para os EUA
demos ficar aqui. No início de 
janeiro, o senador republicano 
Marco Rubio apresentou a pro-
posta de reabrir um programa 
nos Estados Unidos que Oba-
ma havia fechado em janeiro de 
2017”, conta Rodríguez.

O programa a que ele se 
refere é o Autorizações para 
Profissionais Médicos Cuba-
nos (CMPP, na sigla em inglês). 
Lançado em 2006, permitia que 
médicos cubanos em outros paí-
ses (ou seja, que não estavam em 
Cuba ou nos Estados Unidos) 
solicitassem em uma embaixada 
ou consulado americano permis-
são para entrar no país.

Em 12 de janeiro de 2017, 
Estados Unidos e Cuba assina-
ram um acordo para normalizar 
suas políticas de imigração e, 
com isso, o CMPP foi encerrado. 
Molina tem a mesma esperança 
de Rodriguez. “A única alterna-

tiva real seria a reabertura deste 
programa. Estamos lutando por 
isso hoje”, diz.

Por sua vez, Fernandez dei-
xa claro que não vai ficar de bra-
ços cruzados. “Quando optei por 
não voltar a Cuba, presumi que 
talvez não praticaria medicina 
por muito tempo, talvez nunca 
mais”, afirma.

“Espero que o CMPP reabra 
e eu tenha a oportunidade de, 
mais tarde, ter uma outra for-
mação. Nos Estados Unidos, eles 
têm programas de estudos, mais 
oportunidades de emprego, de 
uma vida normal e digna.” “Es-
tudei por seis anos, o que exi-
giu muito sacrifício e esforço de 
mim e da minha família e de nin-
guém mais. Por isso, não admito 
que uma pessoa venha me tra-
tar como se fosse lixo. Trabalho 
com qualquer coisa, seja o que 
for, desde que seja respeitado.”
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Com quatro rodadas de an-
tecedência, a equipe de Bento 
Gonçalves já garantiu vaga en-
tre os melhores do grupo B e é 
o primeiro time classificado para 
as quartas de final da Divisão de 
Acesso 2019. A confirmação da 
classificação veio após a vitória 
sobre o União Frederiquense, 
neste domingo (24), por 2 a 1, 
no Estádio Montanha dos Vi-
nhedos.

No primeiro tempo, foram 
chances para ambos os lados, 
mas com maior volume de jogo 
da equipe bento-gonçalvense – 
dentre as oportunidades de gol, 
destaque para o chute na trave 
do jogador Diogo, aos 43 mi-
nutos, e para as boas chegadas 
de Zulu e Toni Júnior. Apesar 
de estar na lanterna da chave, 
o União Frederiquense iniciou 
o segundo tempo com pressão. 
Logo aos dois minutos, o goleiro 
Jonatas defendeu um chute pe-
rigoso que poderia ter aberto o 

A Associação Carlos Barbo-
sa de Futsal (ACBF) é vice-cam-
peã da Copa Tapera. Na noite 
deste sábado, o time laranja 
enfrentou o Joaçaba na decisão. 
Depois de um empate em 2x2 no 
tempo normal, o título foi deci-
dido nos pênaltis e os catarinen-
ses venceram por 5x4.

Nos primeiros 20 minutos 
de jogo, o domínio da partida era 
da ACBF. Porém, não marcou. A 
melhor chance de gol saiu dos 
pés de Pesk, que acertou a trave, 
aos 2 minutos.

Na segunda etapa, os catari-
nenses abriram o placar no pri-
meiro minuto com Ian. Porém, 
a ACBF chegou ao empate com 
Pesk, aos 3min. Logo depois, 
Selbach marcou o gol da vira-

ACBF é vice-campeão da Copa Tapera
Após o empate em 2x2, a disputa vai para os pênaltis e o time 
catarinense vence por 5X4

da. No entanto, o Joaçaba che-
gou ao empate, aos 12min. Com 
a igualdade no placar, a decisão 
foi para os pênaltis.

Mithyuê, Valdin, Bruno Sou-
za e Pesk marcaram os gols da 
ACBF nas cobranças alternadas. 
Porém, João Salla foi o terceiro 
batedor, mas o goleiro defendeu. 
Os atletas do time laranja ainda 
reclamaram que a bola teria en-
trado, mas a arbitragem não deu 
o gol. O Joaçaba, por sua vez, 
converteu as cinco cobranças e 
ficou com o título.

Agora o foco da ACBF passa 
a ser a estreia da LNF. No dia 5 
de abril, o time laranja inicia a 
caminhada na competição con-
tra o Campo Mourão, em Carlos 
Barbosa.

Esportivo vence e garante vaga 
para as quartas de final
Após vitória sobre o União Frederiquense por 2 a 1, alviazul está nas quartas de final na 10ª rodada 
da Divisão de Acesso 2019

placar. Contudo, o gol alviazul 
saiu aos 25’: após cobrança de 
falta, Gullithi cabeceou na trave 
e o camisa 7 Nunes aproveitou o 
rebote para abrir o placar. Em 
um pênalti, aos 40’, Zulu amen-
tou a vantagem. A equipe visi-
tante ainda descontou, em outro 
pênalti, aos 48’, com Rodrigo 
Silva, mas não foi o suficiente 
para evitar do Esportivo: 2 a 1.

O Alviazaul entrou em cam-
po com: Jonatas; Jackson, Clei-
ton, Gullithi e Tiago Cortes (Vi-
nícius Martins); Xaro (Adriano 
Chuva), Nunes, Robert e Diogo 
(Vinícius Santos); Toni Júnior e 
Zulu. Líder isolado de seu gru-
po e com a melhor campanha 
disparada de toda a competição, 
o clube sobe para 22 pontos e 
assume 73% de aproveitamento 
em sua chave. A diferença para 
o segundo colocado, Glória, au-
mentou para quatro pontos e a 
distância do primeiro time fora 
da zona de classificação, o Ypi-

ranga, subiu para dez – isso com 
12 pontos faltantes a serem dis-
putados. Completam o G-4 o 
Tupi e o Igrejinha, ambos com 
13.

Carlos Moraes, treinador al-
viazul, comemora o primeiro ob-
jetivo alcançado, mas mantém o 
foco no desempenho que a equi-
pe deve seguir mantendo dentro 
do campeonato, visto que a fase 
de mata-mata requer prepara-
ção e foco. “Todos os méritos são 
do grupo, que está de parabéns. 
Estamos conseguindo colocar 
em prática o que propomos nos 
treinamentos e a nossa idéia de 
jogo”, destaca.

Na próxima semana, o time 
terá um tempo de descanso e 
treinamentos antes de viajar 
à Crissiumal, para encarar o 
Tupi, no próximo domingo (31), 
às 15h30. Logo após, no meio 
da semana seguinte, o Esportivo 
recebe o Glória, na briga direta 
pela liderança do grupo B.

A 1ª rodada das Taças Ouro 
e Prata do Campeonato Gaú-
cho de Rugby XV de 2019 con-
tou com amplos placares, muitos 
tries e jogos equilibrados dentro 
de campo. Na Taça Ouro, Farra-
pos e Serra Gaúcha largaram em 
vantagem na competição estadu-
al, iniciando a fase classificatória 
com vitória. Já na Taça Prata, 
Planalto e URSM também come-
çaram a fase com o pé direito. Na 
2ª divisão do Campeonato Gaú-
cho, o Centauros conquistou sua 
primeira vitória na competição ao 
derrotar o Antiqua/UFPEL em 
Estrela.

Farrapos leva a Taça Ouro Contra o San Diego com Placar de 113 X 0
1ª divisão
Pela Taça Ouro, o Farrapos 

aplicou um amplo placar de 113 a 
0 sobre o San Diego de Porto Ale-
gre, iniciando a fase classificatória 
com um expressivo resultado posi-
tivo. No confronto entre Charrua 
e Serra Gaúcha Rugby, realizado 
em Porto Alegre, as equipes rea-
lizaram um embate equilibrado e 
marcado pela disputa intensa pela 
vitória. Com boa atuação, a equipe 
de Caxias do Sul levou a melhor, 
superando os donos da casa pelo 
placar de 27 a 21.

Na Taça Prata, o Planalto de 
Passo Fundo fez valer o fator lo-

cal e conquistou a vitória sobre 
o Brummers de Novo Hamburgo 
pelo placar de 64 a 8. Já em Gua-
íba, em jogo realizado à noite, a 
equipe do Guaíba, recém promovi-
da à elite, recebeu o Universitário 
de Santa Maria (URSM). Com o 
equilíbrio predominante dentro de 
campo entre as equipes, o URSM 
levou a melhor, garantindo a vi-
tória longe de seus domínios pelo 
placar de 19 a 8.

Resultados da 1ª 
divisão do CGR XV 2019
1ª rodada:
Taça Ouro:

Farrapos 113 x 0 San Diego
Charrua 21 x 27 Serra Gaúcha
Taça Prata:
Planalto 64 x 8 Brummers
Guaíba 8 x 19 URSM

2ª divisão:
O final de semana reservou 

apenas uma partida da 2ª divisão 
do rugby gaúcho, uma vez que o 
confronto entre Pampas e União 
Rugby Tauras e Carancho ocor-
re somente no dia 31 de março. 
Em Estrela, o Centauros recebeu 
a equipe do Antiqua/UFPEL de 
Pelotas, o qual fez sua estreia na 
edição da competição deste ano. 

Após perder na primeira rodada, 
a equipe do Centauros se recupe-
rou com vitória sobre os pelotenses 
pelo placar de 60 a 19, deixando a 
briga pelo acesso ainda mais acir-
rada neste início de campeonato.

Resultados da 2ª 
Divisão do CGR XV 2019
2ª rodada:
Centauros 60 x 19 Antiqua/

UFPEL
Pampas x URTC – 31/03
Horário: 15h
Local: Campo Olaria, Av. Luiz 

Pasteur, s/n (em frente ao nº8251), 
Bairro Parque Primavera, Esteio
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Polícia

Um motorista foi preso na 
manhã deste domingo dia (24), 
na BR 470, próximo ao bairro 
Santa Rita. Atendendo a ocor-
rência de saída de pista, a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) cosn-
tatou que o motorista, natural 
de Pernambuco, estava sob o 
efeito de álcool. Efetuado o teste 
do bafômetro, que apontou o va-
lor de 0,78mg/l, o indivíduo foi 

encaminhado à Delegacia para 
registro de ocorrência, já que o 
motorista não apresentava feri-
mentos.

A CNH do condutor e o veí-
culo foram apreendidos e o mo-
torista encaminhado ao Presídio 
Estadual de bento Gonçalves, 
por flagrante de crime de trân-
sito previsto no artigo 306, do 
Código de Trânsito Brasileiro.

Motorista embriagado é preso após 
acidente no bairro Santa Rita

Um homem foi morto e uma 
mulher ferida por disparos de 
arma, no início da tarde desta se-
gunda-feira (25. O casal estava  em 
um estacionamento localizado na 
Avenida Osvaldo Aranha, bairro 
Cidade Alta, em Bento Gonçalves, 
quando, conforme informações, 
uma motocicleta se aproximou, 
sendo que o ocupante efetuou os 
tiros em direção ao homem e a mu-
lher.

Uma equipe da SA, compareceu 
no local, constatou o óbito da víti-
ma de homicídio e conduziu a mu-
lher com ferimento no pé esquerdo 
para atendimento médico no hospi-
tal Tacchini. Amaro Antunes dos 
Santos, 58 anos, que tinha antece-
dentes por tráfico de drogas mor-
reu no local e Juliana Paulo Moro, 
40 anos, que possuía antecedentes 
por maus tratos foi encaminhada ao 
hospital Tacchini. Este é o 7º assas-
sinato registrado em 2019.

Homem morto e mulher baleada na Osvaldo Aranha

Um jovem de 21 anos foi es-
faqueado na madrugada deste 
domingo, 24, no bairro Planalto. 
Ele foi atingido após se envolver 
em uma briga com outro indiví-
duo. O agressor não foi identifi-
cado e fugiu do local. De acordo 
com o registro policial, a tenta-
tiva de homicídio aconteceu por 
volta das 2h50min, na Rua Pre-
sidente Costa e Silva, no bairro 
Planalto. O jovem Jonas da Sil-
va Ferreira, de 21 anos, estava 

Jovem ferido a facadas no bairro São Bento
no local com a namorada e um 
grupo de amigos, quando ocor-
reu o desentendimento com o 
suspeito. Eles entraram em luta 
corporal e Ferreira foi atingido 
com uma facada na região do 
tórax.

Após o crime, o autor da fa-
cada fugiu do local. A Brigada 
Militar foi acionada e os policiais 
encontraram Jonas Ferreira fe-
rido dentro de um automóvel 
Kadett, sendo socorrido por sua 

namorada. A SAMU foi aciona-
da e fez os primeiros atendimen-
tos ao jovem, encaminhando-o 
para o Hospital Tacchini. 

O estado de saúde do jovem 
é considerado estável. Testemu-
nhas informaram que o autor 
da facada já teve um desenten-
dimento com o jovem há cerca 
de uma semana. Porém, nenhu-
ma das pessoas soube informar 
o nome ou apelido do autor do 
crime.

Foi registrada na tarde da 
última segunda-feira (25), uma 
ocorrência de tentativa de ho-
micídio no bairro Municipal. As 
vítimas são Isaías Caetano, de 
18 anos, com antecedentes por 
roubo à pedestre, que foi ferido 
na região do abdome, e um me-

Tentativa de homicídio no bairro 
Municipal deixa dois feridos

nor, de 15 anos, sem anteceden-
tes criminais, que foi ferido na 
perna. As vítimas estavam no ve-
lório de Tailan Gobatto, 19 anos 
morto a tiros, em uma escadaria 
no mesmo bairro na noite ante-
rior. A motivação do crime ainda 
é desconhecida.
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Dois homens em uma moto 
roubaram uma caminhone-
te Renault Master, na última 
sexta-feira (22), no Vale dos 
Vinhedos. Conforme a vítima, 
um homem de 36 anos, ele es-
tava seguindo pela via, quando 
foi abordado pela motocicleta 
próximo a uma vinícola.

O suspeito que estava na 

Dois homens assaltaram 
uma farmácia no centro de Ben-
to Gonçalves, nesta última quin-
ta-feira (21). Conforme boletim 
de ocorrência registrado na De-
legacia de Polícia Civíl, no fim 
da tarde de sexta-feira (22), eles 
entraram na farmácia por volta 
das 21h e anunciaram o assalto. 
Os dois fizeram referência de 
estarem armados, e abordaram 
uma atendente e a caixa, fugin-
do com R$389,00 e um celular. 
Na noite deste sábado, o Centro 
Integrado de Operações (CIOP) 
foi informado da ocorrência e 
iniciou as buscas. Jonatas Balok 

Um morador do Bairro São 
Bento teve sua garagem arrom-
bada nesta última quinta-feira 
(21). O crime aconteceu na Rua 
Parnaíba e a vítima relata que 
foi furtada da garagem, uma 

Roubo de carro no Vale dos Vinhedos
carona apontou uma arma para 
a caminhonete, fazendo com 
que o motorista parasse o veí-
culo e saísse do carro. Ele assu-
miu a direção e fugiu seguido 
por seu comparsa, em direção 
ao município de Monte Belo. 
Ainda não há suspeitos do cri-
me e a polícia segue as investi-
gações.

Cesário, 33 anos, foi preso por-
tando um aparelho celular LG, 
que pertencia a uma das vítimas 
do local e o valor de R$15,00. 

O homem, que já possuía 
passagem pela polícia pelos cri-
mes de ameaça, apreensão de 
objeto, foragido, posse de entor-
pecentes, estelionato, furto em 
veículo, furto e arrombamento 
a comércio, lesão corporal, re-
ceptação e roubo à pedestre, 
cumpria pena em regime semia-
berto, em prisão domiciliar, foi 
encaminhado ao Presídio Esta-
dual de Bento Gonçalves, após 
registro de ocorrência.

Preso um dos homens que assaltaram 
farmácia na Júlio de Castilhos

Arrombamento e veículo 
furtado no São Bento

moto Honda/CG, preta, com 
placa IOR 5917 de Garibaldi. 
Segundo a vítima, o local possui 
câmeras de monitoramento, mas 
não há suspeitos do crime. A po-
lícia segue investigando.

Um jovem foi 
morto a tiros no bair-
ro Municipal, na noi-
te do último domingo 
(24). Em atendimento 
a ocorrência, a Briga-
da Militar constatou 
ao chegar ao local que 
se tratava de Tailan 
Gobatto (19 anos), 
que possuía passa-
gem pela polícia por 
apreensão de arma de 
brinquedo. A SAMU 
foi acionada para 
prestar os primeiros 
socorros no local, po-
rém constatou o óbi-
to. O local foi isolado 
até a chegada do Ins-
tituto Geral de Perí-
cias (IGP). A polícia 
segue investigando as 
causas da ocorrência.

Jovem morto à tiros no Municipal
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LOTERIAS

fo
nt

e:
 c

ai
xa

.g
ov

1°

00  01  02  11  21
25  31  38  44  55
59  64  67  68  70
74  78  79  89  90

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2136

Federal -  concurso 05373

Lotomania -  concurso 1954

01  08  11  22  30  35

58210
16721
05663
77355 
16025

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
26/03

Qua
27/03

Qui
28/03

↑ 23°C
↓ 11°C

↑ 24°C
↓ 14°C

↑ 22°C
↓ 13°C

Sol com muitas 
nuvens. Chuva a 
qualaquer hora

Sol com muitas 
nuvens. Chuva a 
qualaquer hora

Sol com nuvens.
Não chove

Validade da programação: 21/03/2019 a 27/03/2019 
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 2D 

Capitã Marvel
16:00h - Dublado 2D
18:30h - Legendado 2D 
21:00h - Dublado 3D

Aventura sobre Carol 
Danvers, uma agente da 
CIA que tem contato com 
uma raça alienígena e ganha 
poderes sobre-humanos. 
Entre os seus poderes estão 
uma força fora do comum e 
a habilidade de voar.

Chorar de Rir
14:00h - Nacional 2D 
16:20h - Nacional 2D
18:30h - Nacional 2D
21:00h - Nacional 2D

L’américa Shopping

Capitã Marvel
13:40h - Dublado 2D 
18:40h - Dublado 2D 
21:00h - Legendado 3D

Green Book:
O Guia
21:00h - Legendado 2D

1962. Tony Lip (Viggo 
Mortensen), um dos maio-
res fanfarrões de Nova York, 
precisa de trabalho após sua 
discoteca, o Copacabana, fe-
char as portas. Ele conhece 
um um pianista e quer que 
Lip faça uma turnê com ele. 
Enquanto os dois se chocam 
no início, um vínculo final-
mente cresce à medida que 
eles viajam.

O Parque 
dos Sonhos
14:00h - Dublado 3D
16:00h - Dublado 3D
18:30h - Dublado 3D


