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Acatando a decisão da maio-
ria em Assembleia realizada na 
noite de quinta-feira (28), o Sin-
dicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Bento Gonçalves 
estará protocolando um pedi-
do de audiência com o Prefeito. 
O objetivo do encontro é tratar 
da trimestralidade salarial, que 
desde o ano passado não é in-
corporada aos provimentos dos 
servidores e a assinatura de um 
convênio entre a entidade e o 
Executivo para que o desconto 
das mensalidades dos associados 
continue sendo feito na folha de 
pagamento. A assembleia foi re-
alizada no salão de atos do Co-
légio Bento e teve como pauta 
o atraso no repasse da trimes-
tralidade e a reforma da previ-
dência, que foi explanada pelo 
advogado Cassiano Scandolara 
Rodrigues, do escritório Marin 
Advogados.

“O servidor público munici-
pal não recebeu o reajuste de ou-
tubro - de 0,55% - e nem de ja-

ASSEMBLEIA

Servidores decidem por mais uma tentativa de diálogo com Prefeito

“O servidor público municipal não recebeu o reajuste de outubro - de 0,55% - e nem de janeiro - de 0,29%. Em abril vence mais uma trimestralidade, 
e não há sinal de que será incorporado ao pagamento do servidor” reafirma Neilene

O advogado Cassiano Scandolara Rodrigues, do escritório Marin Advogados explanou o atraso no repasse da 
trimestralidade e a reforma da previdência

Neilene Lunelli: “O Sindiserp, cumprindo seu papel de representante da categoria, tem cobrado veementemente 
do Executivo uma posição”

neiro - de 0,29%. Em abril vence 
mais uma trimestralidade, e não 
há sinal de que será incorpora-
do ao pagamento do servidor. O 
Sindiserp, cumprindo seu papel 
de representante da categoria, 

tem cobrado veementemente 
do Executivo uma posição so-
bre esta questão e vamos tentar, 
mais uma vez, o diálogo com o 
Prefeito”, comenta a Presidente 
do Sindiserp, Neilene Lunelli.
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O Concurso ocorre na noite 
de 06 de abril no hall do Pavi-
lhão A do Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves. A venda de in-
gressos ao público iniciou dia 1º 
de abril e não haverá comercia-
lização de entradas na noite da 
escolha.

Na noite deste sábado, 6 de 
abril, a partir das 19h, os holo-
fotes estarão voltados para as 18 
candidatas que disputam a co-
roa de Imperatriz da Fenavinho. 
“Tudo está sendo pensado para 
transmitir a real e verdadeira 
essência da Fenavinho, uma fes-
ta para a comunidade, de valori-
zação de nossa cultura, história, 
tradição e, principalmente, enal-
tecendo a qualidade dos vinhos 
pelos quais Bento Gonçalves é 
referência”, afirma Elton Paulo 
Gialdi, presidente do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC-BG), 
entidade à frente da retomada 
da Fenavinho e promotora de 
sua 16ª edição.

O compromisso com a va-
lorização dos elementos histó-
ricos aparece já na escolha do 
local que acolhe a programação: 
o Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves, onde ocorreu a pri-
meira edição da Fenavinho, em 
1967. Essa viagem pelo tempo 
aparece, também, nos trajes. O 
figurino comum a todas as can-
didatas será composto por uma 
saia bordô e uma camisa branca 
que remonta à essência dos pri-
meiros vestidos.

Também as emblemáticas 
coroas, passadas de corte em 
corte, e há mais de uma década 
compondo a ornamentação que 
identifica as soberanas, foram 
revitalizadas para este ano. As 

Sábado será conhecida a nova Imperatriz do Vinho
peças símbolo da nobreza foram 
projetadas pelo professor de ar-
tes plásticas e decorador Henry 
Angelo Dalla Coletta (In memo-
riam) e confeccionadas por uma 
fábrica especializada em joias de 
Guaporé.

Enojoias 
personalizadas 
às soberanas
O vinho é a matéria-prima 

do conjunto de brincos, anéis e 
pingentes, destinado às sobera-
nas. As peças são feitas a partir 
do bitartarato de potássio – um 
subproduto da fabricação da be-
bida retirado de pipas que arma-
zenam o vinho. As joias passam 
pela modelagem e são impressas 
em 3D – logo após, são realiza-
dos os processos de fundição na 
prata e folheamento em ouro.

Como será a escolha
O processo de escolha da 

corte da 16ª Fenavinho iniciou 
em fevereiro deste ano, quando 
foram abertas as inscrições para 
as interessadas em participar do 
concurso. Concluídas as etapas 
de validação das candidaturas, 
hoje são 18 mulheres na dispu-
ta pela coroa, representantes de 
entidades, associações, bairros, 
distritos do interior e empresas 
de Bento Gonçalves.

Durante todo o mês de mar-
ço, elas participaram de uma in-
tensa agenda de preparação, que 
envolveu visita aos principais 
pontos históricos e turísticos 
de Bento Gonçalves, distritos e 
região. “O papel das soberanas 
transcende a promoção da Fe-
navinho em 2019 ou 2020: com-
preende a missão de divulgar o 

município de Bento Gonçalves, 
as tradições de uma região e o vi-
nho brasileiro. Por isso precisam 
dominar com muita propriedade 
essas informações”, avalia Diego 
Bertolini, coordenador do Co-
mitê Fenavinho.

A eleição da imperatriz e 
suas damas de honra caberá a 
um júri composto por sete inte-
grantes – todos vindos de fora do 
município de Bento Gonçalves, 
sendo eles representantes do se-
tor vinícola, do mundo da moda 
e da imprensa – cujos nomes so-
mente serão conhecidos na noite 

da escolha. Uma das presenças já 
anunciadas entre os jurados é a 
de Sandra Guerra, primeira im-
peratriz da Fenavinho.

Passagem do título
Contabilizados os pontos e 

anunciada a nova corte da 16ª 
Fenavinho, será a vez das atuais 
soberanas se despedirem. Kelly 
Scanagata, Imperatriz da 15ª 
Fenavinho, e suas damas de hon-
ra, Carine Pedrotti e Gabriela 
Bottega, deixam o cargo que as-
sumiram em 2011 com o orgu-
lho de terem ajudado a escrever 
a história da festa. “Desejo todo 
o sucesso à nova corte, que as 
meninas tenham momentos má-
gicos, assim como eu tive, e que 
seja um sonho, assim como foi 
para mim. Também espero que 
a Fenavinho volte ainda maior 
e melhor, resgatando sempre as 
nossas culturas e a nossa essên-
cia”, enfatiza Kelly.

Programe-se 
para o evento e 
agende-se para as 
próximas atrações
A escolha da corte da 16ª 

Fenavinho será na noite de 06 
de abril, no hall do Pavilhão A 
do Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves. Além de assistir ao 
desfile, quem participar poderá 
degustar  vinhos, espumantes 
e sucos de uva elaborados pelas 
melhores vinícolas  da região, 
acompanhados de delícias da 
gastronomia local. Além disso, 
atrações musicais permeiam a 

Enojoia inspirada na Fenavinho

programação.
Para garantir presença no 

encontro, que inicia às 19h, 
basta entrar em contato com 
CIC-BG pelo telefone (54) 
2105.1999 e adquirir o ingres-
so pelo valor de R$15 – que dá 
direito a uma taça para degus-
tação. 

O clima de Fenavinho se-
gue, em Bento Gonçalves, com 
as atividades que estão confir-
madas no mês de junho: nos dois 
fins de semana que antecedem a 
festa (dias 01 e 08) haverá pro-
gramação temática especial no 
centro da cidade, com vinhos de 
pelo menos nove vinícolas que já 
confirmaram a presença na 16ª 
Fenavinho, além de gastronomia 
italiana e músicas tradicionais – 
atrações oferecidas à comunida-
de em um ambiente que resgata 
a essência das festas do interior, 
típicas da região. Essa agenda 
mobiliza o público para curtir, 
de 13 a 23 de junho, as experi-
ência da Festa Nacional do Vi-
nho, que ocorre de forma inte-
grada a ExpoBento, no Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves.

ExpoBento e 
Fenavinho juntas
Em 2019, a 16ª Festa Nacio-

nal do Vinho e a 29ª ExpoBento 
vão ocorrer de forma integrada. 
Entre 13 e 23 de junho, os dois 
eventos prometem atrair mais 
de 200 mil visitantes ao Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves. 
A maior feira multissetorial do 
país reúne anualmente cerca de 
400 expositores que oferecem 
oportunidades de negócios nos 
segmentos de vestuário, auto-
móveis, agronegócio, serviços, 
imóveis e variedades. Já a Fena-
vinho será retomada após oito 
anos e trará de volta grandes 
marcas, como a Vila Típica, o 
vinho encanado e os tradicionais 
desfiles no centro do município. 
A realização é do Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves.

 

 O que: Escolha da 
corte da 16ª Fenavinho

Quando: 06 de abril, 
a parir das 19h

Onde: Hall do Pa-
vilhão A do Parque de 
Eventos de Bento Gon-
çalves

Quanto: ingressos a 
R$ 15 – limitados e so-
mente com venda ante-
cipada no CIC-BG. Não 
serão comercializados 
ingressos na noite da es-
colha. Informações: (54) 
2015.1999.

SERVIÇO
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A gráfica que iria imprimir o 
Exame do Ensino Médio (Enem) 
decretou falência na segunda-
-feira (01) e paralisação de todos 
os trabalhos.

A prova do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), dei-
xará de ser impressa pela RR 
Donnelley, gráfica responsável 
pela impressão do desde 2009. A 
empresa “precisou encerrar suas 
ações no Brasil” por causa das 
“atuais condições de mercado”.

Para que o cronograma do 
maior vestibular do país não se 
atrase, o ideal é que a prova fos-
se ainda neste mês, ou no mês de 
maio para a impressão. O exame 
será aplicado em novembro e as 
inscrições para quem quer pedir 
a isenção da taxa.       

O decreto de falência da em-
presa complica inda mais a situ-

Impressão das provas do Enem 
podem atrasar em 2019

ação do Enem, que está sendo 
afetado pela crise atual no Mi-
nistério da Educação (MEC). Na 
semana passada, o presidente do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep), 
Marcus Vinicius Rodrigues, foi 
demitido ao se desentender com 
o ministro Ricardo Vélez Rodrí-
guez. Ele foi o responsável pela 
decisão de deixar de avaliar a 
alfabetização no País, revelada 
pelo Estado e depois revogada 
por Vélez.

O presidente no Inep daria o 
aval para o trabalho da comissão 
criada para analisar questões 
consideradas inadequadas. Ain-
da não foi nomeado um substi-
tuto. Só depois de finalizado esse 
trabalho é que a prova com 180 
questões será montada, um tra-
balho demorado.

O ideal é que a prova fosse ainda neste mês, ou no mês de maio para a 
impressão

O MEC não enviou dados de 
novos alunos com direito a ajuda 
para as universidades. Sem isso, 
as instituições não conseguem 
emitir documento para liberar o 
financiamento na Caixa.

Estudantes que dependem 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES) ainda não 
conseguiram começar a estudar 
porque estão sem acesso ao do-
cumento que liberaria o recurso 
na Caixa Econômica Federal.

O programa oferece 100 mil 
contratos de financiamento em 
cursos de graduação em univer-
sidades privadas. O resultado 
dos selecionados saiu no dia 25 
de fevereiro e os alunos preci-
sam assinar o contrato até 10 
de abril. No entanto muitos ain-
da não conseguiram destravar a 
burocracia.

Segundo os estudantes, o 
Ministério da Educação (MEC) 
não enviou para as universida-
des a lista dos alunos com direi-
to ao financiamento. Sem isso, 
as instituições não conseguem 

Atraso do MEC em enviar dados prejudica o ingresso 
de novos alunos nas universidades

emitir o Documento de Regu-
laridade de Inscrição (DRI), um 
dos papéis exigidos pela Caixa 
Econômica Federal para fechar 
o contrato.

Em outros casos, os estu-
dantes dizem que o atraso ocor-
re na migração de dados entre 
o MEC e a Caixa: os alunos até 
conseguem emitir o DRI, mas 
na Caixa, a informação não está 
atualizada.

Procurado, o MEC disse que 
o assunto deveria ser tratado 
com o Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação.

 A reclamação dos alunos 
ocorre em meio à crise no MEC, 
que já teve mais de dez demis-
sões no alto escalão em três me-
ses e se envolve em polêmicas 
e recuos que acabam travando 
as políticas de ensino do país. 
Marcus Vinicius Rodrigues, 
ex-presidente do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), instituição responsável 
pelo Enem, foi um dos mais re-

centes exonerados do MEC. Ele 
disse que “não há diálogo entre 
os membros da pasta” e também 
declarou que, “em três meses de 
governo, não houve nenhuma 
reunião de trabalho com o mi-
nistro da Educação. Foi um pro-
cesso muito ruim, que mostrou a 
incompetência gerencial muito 
grande”, disse.

Secretários estaduais já co-
bram prioridade da gestão. Em 
uma nota pública, eles listam as 
demandas mais urgentes, entre 
elas a permanência de progra-
mas de financiamento e a conti-
nuidade de avaliações de apren-
dizagem.

Entenda o caso
O resultado de aprovação 

nas universidades saiu no último 
dia 24 de fevereiro e até o dia 
10 de abril, os alunos precisam 
assinar esse contrato para que 
possam usufruir do programa. O 
problema é que, quando chegam 
à universidade para a impressão 
deste documento, são informa-
dos de que o Ministério da Edu-
cação (MEC), ainda não enviou 
os dados dos novos alunos e, por 
isso, a impressão do documento 
não é possível. Quando a univer-
sidade consegue imprimir o do-
cumento, o aluno vai até a Caixa 
e enfrenta o mesmo problema: 
não há dados cadastrados dos 
novos alunos no banco.

O atendimento pelo MEC é 
feito através de um número 0800 
e pelo site. Quando os alunos li-
gam para o órgão, são instruídos 
a entrarem no site e abrir uma 
demanda, o que, segundo alu-
nos, não tem sido respondido. 
Várias universidades já estão em 

É um assunto que foge do nosso 
controle e não queremos causar 
nenhum prejuízo na vida acadê-
mica dos nossos alunos, destaca 
Fernando Malheiros, da Faculdade 
Cenecista 

época de provas, atrasando as-
sim, estes novos alunos.

Como está sendo 
tratada a questão 
em Bento Gonçalves?
Segundo Fernando Malhei-

ros, Diretor da Faculdade Cene-
cista de Bento Gonçalves, a uni-
versidade tem tratado a questão 
com muito cuidado, a fim de não 
prejudicar a vida acadêmica de 
seus novos alunos. “Sabemos 
que é uma questão burocrática 
e federal, por isso, estamos pos-
sibilitando que todos os alunos 
assistam às aulas, enquanto a 
questão não se resolve. Todos 
os alunos novos ou os que estão 
renovando os contratos, estão 
tendo acesso ás aulas, com a 
condição de que se regularize a 
situação assim que possível. É 
um assunto que foge do nosso 
controle e não queremos causar 
nenhum prejuízo na vida acadê-
mica dos nossos alunos”, enfati-
za Fernando.

A Pró-Reitora Acadêmica 
do Centro Universitário Unif-
tec, de Bento Gonçalves, Débo-
ra Frizzo, diz que, a procura em 
Bento Gonçalves não foi grande 
em relação ao FIES. “Tanto em 
Bento, quanto em Caxias, não 
tivemos grande procura para o 
ingresso pelo FIES, mas é cons-
tatada a lentidão no sistema 
para a confecção do documento. 
Os alunos que não estão conse-
guindo o ingresso agora, terão 
nova chance em maio sem ter 
prejuízo nenhum, afirma Débo-
ra.

No Campus Universitário da 
Região dos Vinhedos, os alunos 

não estão tendo problemas para 
efetuar o contrato do FIES, 
conforme Leonardo Roth, Su-
pervisor da Divisão de Registro 
Acadêmico. “Trabalhamos de 
forma a ajudar o aluno com essa 
situação. Se o aluno não conse-
gue emitir o contrato, a própria 
universidade abre uma demanda 
no site do MEC para ajuda-lo a 
resolver a questão. Não temos 
alunos fora da sala de aula por 
falta do Documento de Regula-
ridade de Inscrição e acredita-
mos que não teremos, pois ainda 
há prazo para a confecção do 
documento”, afirma Leonardo.

 Procurada para comentar 
sobre os fatos, a Coordenadora 
dos Cursos Superiores da FSG, 
Karine Callegari, não se pro-
nunciou até o fechamento desta 
edição.

Segundo os estudantes, o Ministério da Educação (MEC) não enviou para as universidades a lista dos alunos com 
direito ao financiamento.
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189  examinadores de trân-
sito, participaram de um en-
contro para aprimorar exames 
teóricos e práticos de direção. 
Profissionais de 268 Centros de 
Formação de Condutores  se en-
contraram para discutir assutos 
como o avanço no meio-fio ou a 
parada obrigatória

Questões tecnológicas, como 
a biometria, e o atendimento em 
Libras para candidatos surdos, 
também foram assuntos abor-
dados.

Nas reuniões, são debatidos 

Nas reuniões, são debatidos novos procedimentos, esclarecidas eventuais 
dúvidas, encaminhadas sugestões e apontamentos para análise

Examinadores do Detran reunem-se 
para discutir novos procedimentos

novos procedimentos, esclare-
cidas eventuais dúvidas, enca-
minhadas sugestões e aponta-
mentos para análise e posterior 
feedback. “É um trabalho muito 
produtivo, que nos aproxima e 
possibilita compreender melhor 
as demandas de todos os envolvi-
dos”, explica a coordenadora de 
Exames Teóricos Michele Bit-
tencourt. Os próximos encon-
tros ocorrerão em Pelotas (02 e 
03 de abril), Porto Alegre (08, 
09 e 16 de abril) e Santo Ângelo 
(23 e 24 de abril).

Para quem faz a declaração 
do Imposto de Renda completa, 
é fundamental inserir correta-
mente as despesas médicas, em 
“Pagamentos Efetuados”

Veja como declarar gastos 
de plano de saúde, em situações 
específicas:

Pago plano de saúde indivi-
dual, como devo declarar?

Em “Pagamentos Efetua-
dos”, informe todo o valor pago 
ao plano de saúde no ano de 
2018.

Eu tenho um plano de saúde 
na minha empresa sob regime de 
coparticipação. Como declaro?

No extrato anual de paga-
mentos feitos, será possível ve-
rificar o valor total do recebido 
e o valor que foi reembolsado. É 
preciso preencher as duas infor-
mações na declaração. Ou seja, 
se a consulta médica custou R$ 
100, e o reembolso foi de R$ 80, 
ambos os valores devem ser in-
formados para que a Receita en-
tenda que a despesa real para o 
contribuinte foi de R$ 20. Caso 
seja informado somente o valor 

Imposto de Renda 2019: veja 
quatro formas de declarar 
gastos com plano de saúde
Erros no lançamento dessas despesas são os que mais levam contribuintes a cair na malha fina

total, o programa vai detectar a 
inconsistência ao cruzar com as 
informações oferecidas pela se-
guradora.

Minha mulher e meu filho 
são meus dependentes no plano 
de saúde. Entretanto, não de-
claro minha mulher como de-
pendente no IR porque ela tem 
renda própria. Como fazer com 
os gastos de saúde?

Será possível verificar, no 
extrato anual de pagamentos 
efetuados, quais foram as despe-
sas médicas de cada um. Diante 
disso, você deve informar apenas 
os seus gastos médicos e os de 
seu filho. As despesas referentes 
à sua mulher podem ser declara-
das no Imposto de Renda dela, 
mesmo que você seja o responsá-
vel pelo pagamento.

Como declarar despesas de 
plano de saúde por adesão?

Plano de saúde por adesão é 
aquele oferecido por entidades 
de classe, como planos de advo-
gados e contadores. Para fins de 
declaração de Imposto de Ren-
da, o procedimento é o mesmo 
do empresarial (oferecido por 

empresas a seus funcionários): 
se for coparticipativo, separam-
-se os valores que o contribuinte 
paga para informar, ou seja, va-
lor total e valor dedutível.

Tenho um pequeno negócio 
e fiz, no CNPJ da minha empresa, 
um plano de saúde para os meus 
funcionários. Como declarar isso 
no meu Imposto de Renda?

O IRPF é o imposto sobre a 
renda da pessoa física, e os gas-
tos do plano de saúde do seu ne-
gócio são despesas da empresa 
(pessoa jurídica). Portanto, não 
há como abatê-los na sua decla-
ração pessoal.

Fiz um seguro viagem para 
cobrir despesas médicas em uma 
viagem internacional. Posso de-
clarar isso no IR?

Em geral, os seguros viagem 
não cobrem apenas despesas 
médicas. Eles também cobrem 
problemas com voos, como can-
celamentos e atrasos, e com ba-
gagens, como extravios ou da-
nos. Por isso, o gasto com esse 
contrato pode até ser informado 
na sua declaração, mas não é de-
dutível.

A 17ª edição do Bacchus Con-
curso Internacional de Vinhos 
(de 7 a 11 de março), realizada 
em Madri, premiou com medalha 
Gran Ouro o vinho Aurora Reser-
va Chardonnay, da Vinícola Auro-
ra, a maior e mais premiada viní-
cola do Brasil. Com esta medalha,  
o vinho Aurora Reserva Chardon-
nay chega à sua 54ª premiação 

Vinho Aurora Reserva Chardonnay é medalha “Gran 
Ouro” no concurso Bacchus Internacional, na Espanha
Na França, espumante Aurora Procedências Chardonnay  recebe prata no Chardonnay du Monde

e à 3ª medalha especial (aquela 
concedida aos exemplares que su-
peram a marca de 95 pontos nas 
competições internacionais) – foi 
medalha Duplo Ouro em La Mujer 
Elige 2016 e Gran Ouro no Vinus 
2016, ambos na Argentina. Nesta 
edição do Bacchus Internacional, 
outro rótulo da vinícola recebeu 
medalha de prata: o espumante 
Aurora Moscatel, o mais premia-
do da Aurora e um dos mais pre-
miados do Brasil nos concursos 
internacionais. Em outra compe-
tição internacional realizada em 
março, o Chardonnay du Monde, 
na França, o espumante Aurora 
Procedências Chardonnay ficou 
com medalha prata.

Ao lado do Reserva Chardon-
nay, integram a linha os exem-
plares tintos Merlot, Cabernet 
Sauvignon e Tannat e o Rosé de 
Merlot. Os vinhos Aurora Reser-
va são elaborados com as melho-
res uvas de cada safra, dentro de 
um conceito de alta qualidade, 
fácil harmonização com os mais 
diversos pratos das gastronomias 
regional e internacional e faixa de 
preço acessível. Estão à venda em 
grandes redes e comércio especia-

lizado de todo o Brasil e presente 
em bons restaurantes de várias 
cidades do país. Os espumantes 
Aurora podem ser encontrados no 
mercado brasileiro também nas 
versões Moscatel Rosé, Demi-Sec, 
Brut e Prosecco. Da mesma for-
ma, a linha Aurora Procedências 
que é composta por 3 espumantes 
que homenageiam a alta qualida-
de das uvas de comunidades es-
pecíficas: além do Chardonnay de 
Lageadinho, o Pinot Noir branco 
de Tuiuty e o Rosé (de Pinot Noir 
de Tuiuty com Riesling Itálico de 
Monte Belo do Sul).

O concurso Bacchus Interna-
cional tem a chancela da Organi-
zação Internacional da Vinha e do 
Vinho (OIV) e a patronagem da 
Federação dos Grandes Concursos 
(Vinofed). Este ano, reuniu 1.650 
amostras de 20 países, avaliadas 
por um júri de 65 especialistas 
internacionais. O Chardonnay du 
Monde, um dos mais tradicionais 
concursos de vinho da Europa, 
avalia vinhos espumantes e não es-
pumantes, de todo o mundo, ela-
borados com a uva Chardonnay, a 
variedade branca mais cultivada 
nos cinco continentes.

O Frei Jaime Bettega, irá 
ministrar a palestra chamada “A 
importância da Espiritualidade 
na Família para o Sucesso Pesso-
al e Profissional, no próximo dia 
12, às 19h30mim., no auditório 
do CIC, em Bento Gonçalves.

Jaime é capuchinho, natu-
ral de Caxias do Sul/RS, com 
formação em Filosofia, Teolo-
gia e Administração de Empre-
sas, pós-graduação em Gestão 
de Pessoas, mestrado em Ad-
ministração (enfoque: a espi-
ritualidade nas organizações). 
Atualmente faz doutorado em 
Administração com a tese: “A 
compaixão e a liderança benevo-
lente nas organizações”. É pro-
fessor do curso de Administra-
ção da Universidade de Caxias 
do Sul (disciplinas: Ética Orga-
nizacional e Empreendedorismo 
Cristão), criador da especializa-

Jaime é capuchinho, natural de Caxias do SulRS, com formação em Filoso-
fia, Teologia e Administração de Empresas

Frei Jaime Bettega 
ministra palestra no CIC

ção “Espiritualidade no Mundo 
do Trabalho.

Coordena os Projetos So-
ciais da Legião Franciscana de 
Assistência aos Necessitados 
(Lefan – Caxias do Sul) e é o 
fundador do Projeto Mão Ami-
ga, que auxilia crianças caren-
tes, de zero a quatro anos, com 
50% da mensalidade de uma es-
colinha particular. Nos últimos 
vinte e seis anos atuou na cidade 
de Caxias, dividindo seu tem-
po entre a Paróquia Imaculada 
Conceição, os projetos sociais, os 
programas de rádio, palestras e 
aulas na Universidade de Caxias 
do Sul. Gosta de escrever sobre 
as coisas simples da vida, bus-
cando um sentido para o coti-
diano. Ama o carisma francisca-
no-capuchinho, mediante o qual 
procura atualizar a dedicação de 
Francisco de Assis aos pobres. 
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O prazo para pagamento 
do IPVA 2019 vence neste mês 
de abril, conforme o número fi-
nal da placa. O licenciamento 
do veículo é composto por três 
itens: IPVA, seguro obrigató-
rio DPVAT e taxa de expedição 
do documento. Somente após a 
quitação desses três valores e 
de eventuais multas vencidas o 
veículo vai estar licenciado para 
o exercício 2019 e será emitido 
o novo documento de licencia-
mento (CRLV). Os valores do li-
cenciamento podem ser consul-
tados no site do DETRAN.

O pagamento pode ser feito 
no Banrisul, Bradesco, Santan-
der, Sicredi, Caixa (loterias) e 
Banco do Brasil (somente para 

Prazo para pagamento do IPVA 
2019 vence em abril

clientes). Para quitar o imposto, 
o proprietário deverá apresentar 
Certificado de Registro e Licen-
ciamento do Veículo (CRLV). 
Junto com o IPVA, é possível 
pagar o seguro obrigatório (DP-
VAT), taxa de licenciamento e 
multas de trânsito.

Descontos
O desconto do Bom Moto-

rista garante abatimentos con-
forme o período sem infrações 
no trânsito: 15% para os con-
dutores sem multas nos últimos 
três anos, 10% para quem não é 
multado há dois anos e 5% para 
quem está há um ano sem infra-
ções.

O desconto do Bom Cidadão 
varia conforme a participação  

1º de abril – final 1
3 de abril – final 2
5 de abril – final 3
8 de abril – final 4
10 de abril – final 5
12 de abril – final 6
15 de abril – final 7
17 de abril – final 8
22 de abril – final 9
24 de abril – final 0

DATAS DE 
VENCIMENTO

dos proprietários de veículos no 
programa Nota Fiscal Gaúcha: 
5% para quem acumulou no mí-
nimo 100 notas fiscais registra-
das, 3% para aqueles que regis-
traram entre 41 e 99 notas e 1% 
para quem cadastrou de uma a 
40.

Após a quitação de todas as 
obrigações (seguro obrigató-
rio, licenciamento, IPVA, mul-
tas e demais taxas) do veículo, 
o CRLV 2019 será entregue no 
endereço cadastrado, permane-
cendo o CRLV 2018 válido até 
as seguintes datas, de acordo 
com o número final da placa:

30 de abril – final 1, 2 e 3
31 de maio – final 4, 5 e 6
30 de junho – final 7 e 8
31 de julho – final 9 e 0

O governo federal autori-
zou reajuste de até 4,33% no 
preço dos remédios para 2019, 
já a partir deste domingo, 31. 
O aumento está publicado em 
edição extraordinária do Diá-
rio Oficial da União (DOU) de 
ontem em decisão da Câmara 
de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (Cmed). “As 
empresas produtoras de me-
dicamentos poderão ajustar os 
preços de seus medicamentos 
em 31 de março de 2019, nos 
termos desta resolução”, diz o 
ato. 

Diferentemente de anos 
anteriores, o reajuste em 2019 
será linear para todos os tipos 
de medicamentos. Este ano, o 
aumento ficará um pouco aci-
ma da inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 
No acumulado de março do 
ano passado até fevereiro deste 
ano, esse índice foi de 3,89%.

O Ministério da Saúde ex-
plica em nota que o porcentual 
não é um aumento automático 
nos preços, mas uma definição 
de teto permitido de reajuste. 
Com isso, cada empresa pode 
optar por aplicar o índice total 
ou menor. “Será uma correção 

Governo autoriza aumento de até 
4,33% no preço de medicamentos
Diferente de anos anteriores, o reajuste em 2019 será linear para 
todos os tipos de medicamentos

igualitária para os três grupos 
de insumos: os de maior con-
corrência, concorrência mo-
derada e concentrada”, diz a 
pasta. De acordo com o minis-
tério, mais de 12 mil apresen-
tações de medicamentos são 
comercializadas no Brasil. 

Outra resolução da Cmed, 
também publicada no Diário 
Oficial extra, dispõe sobre o 
monitoramento e liberação 
de critérios para o estabele-
cimento ou ajuste de preços 
dos medicamentos isentos de 
prescrição médica, medica-
mentos fitoterápicos, produ-
tos tradicionais fitoterápicos 
e anestésicos locais injetáveis 
de uso odontológico. A norma 
“aplica-se a quaisquer pessoas 
físicas ou jurídicas de direito 
público ou privado que atuem 
no mercado de medicamentos, 
dentre as quais, as empresas 
produtoras de medicamentos, 
representantes, distribuidoras 
de medicamentos e o varejo”.

Dentre outros pontos, a 
resolução classifica em três 
grupos os medicamentos pas-
síveis de monitoramento e 
liberação dos critérios de es-
tabelecimento ou ajuste de 
preços.
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Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar

A Piva está investindo em 
novas tecnologias robóticas 
para melhorar ainda mais a 
produtividade e qualidade final 
de seus produtos. Os sistemas 
também vão proporcionar uma 
melhoria ergonômica de seus 
colaboradores e também assim 
reduzir trabalhos insalubres.

O Diretor da empresa, Jua-
rez José Piva ressalta a sua pre-
ocupação com as pessoas que 
são a alma do negócio. Por isso, 
investe e busca sempre manei-
ras de propiciar um ambiente 
de trabalho saudável. Em par-
ceria com a empresa Dalca Bra-
sil foi desenvolvido um sistema 
robotizado para soldar compo-
nentes metálicos.

Segundo o Diretor da Dal-
ca Brasil Sr. Bruno Dal Fré: “As 
empresas que não melhorarem 
seus processos produtivos, de 
forma contínua e prioritária, 
em um futuro muito breve não 
serão mais competitivas, a pon-
to de saírem automaticamente 
do mercado em função do seu 
alto custo de produção.

Hoje as tecnologias estão 
cada vez mais acessíveis para 
otimização de produção, a pou-

Piva investe em novas 
tecnologias robóticas

cos anos atrás a robótica era 
uma realidade de grandes em-
presas multinacionais e linhas 
automotivas, hoje pequenas e 
médias empresas já estão utili-
zando estas tecnologias”. 

A Piva tem como alguns de 
seus valores que estão ligados 
a esta inovação: - Ser Huma-
no – Valorizado e Respeitado 
e - Conhecimento e Tecnologia 
– Uma busca constante; entre 
outros.

A empresa está no mercado 
há 30 anos, e possui certificação 
ISO 9001, ferramenta estra-
tégica que tem como objetivo 
aperfeiçoar a gestão dos empre-
endimentos.

Com um parque fabril de 
mais de sete mil metros quadra-
dos de área construída, a Piva, 
localizada na Serra Gaúcha, ga-
nhou notoriedade com o passar 
dos anos pela diversificação em 
produtos e serviços oferecidos a 
inúmeros setores graças a solu-
ções de alta tecnologia e quali-
dade. 

Consulte a Piva, com cer-
teza temos uma solução para a 
sua empresa. www.piva-rs.com.
br. Piva, perfeição nos detalhes.

Depois de acolher na sede 
do sindicato a equipe adminis-
trativa da Obispa, para que per-
maneçam durante as reformas 
de sua sede, o Simmme enviou 
chamamento de apoio para em-
presas da região, com a finali-
dade de encontrar alternativas 
para que sua associada, Obispa 
Design, possa garantir o atendi-
mento dos pedidos de clientes, 
enquanto se avaliam formas de 
reerguer o parque fabril da em-
presa. 

A unidade industrial da me-
talúrgica Obispa foi consumida 
pelas chamas no dia 24 de março 
de 2019, véspera da abertura da 
Fimmma.

Em entrevista exclusiva, o 
Presidente do Simmme, Juarez 
Piva reforça que todos os mem-
bros do sindicato estão empe-
nhados nesta força tarefa para 
que seja breve essa reconstru-

Simmme chama associados para 
ação de apoio à empresa incendiada
A mobilização do indicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico parceiros que 
possam contribuir com serviços para a empresa Obispa, atingida por um incêndio no dia 24 de março

ção. “Como sindicato, atuante 
há mais de 40 anos represen-
tado o setor na região, temos 
o compromisso de contribuir, 
sem medir esforços, para que os 
impactos deste acidente sejam 
minimizados. É muito triste ser 
surpreendido com notícias como 
esta. A fábrica ficou totalmente 
destruída, máquinas, equipa-
mentos e estrutura, além disso 
a fumaça casou danos na parte 
administrativa e showroom e 
ambos terão que passar por pro-
fundos reparos”, destacou Piva. 

“Temos um setor forte na 
região e certamente a sensibili-
dade destas indústrias em con-
tribuir com horas de máquinas 
e serviços relacionados, também 
contribuirá com o entusiasmo 
da equipe Obispa para reerguer 
a sua estrutura. ”

 “Felizmente o sindicato 
conta com um prédio pensado 

para seu associado e que, neste 
momento difícil, está receben-
do em suas salas a equipe ad-
ministrativa da empresa, para 
que permaneçam durante as re-
formas de sua sede”, comentou 
Piva.

Empresários da região que 
tiverem condições de contri-
buir, podem fazer contato com 
o Simmme, para que este possa 
intermediar as negociações en-
tre as empresas e viabilizar essa 
prestação de serviço. Inicialmen-
te foram relacionados os seguin-
tes recursos como fundamentais: 
aluguel ou horas de injetoras de 
zamac; banhos de níquel, cromo, 
ouro; verniz cataforético incolor; 
eletroerosão; centro de usina-
gem cnc; fresadora e retífica pla-
na;  furadeira de coluna; caixas 
plásticas e metálicas.

Presidente do Simmme, Juarez 
José Piva

O Simmme acolheu em suas salas a equipe administrativa da Obispa, en-
quanto  se processam as reformas nos escritórios da empresa

Os sistemas vão proporcionar uma melhoria ergonômica de seus colabo-
radores e também assim reduzir trabalhos insalubres
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Um novo estudo realizado 
por pesquisadores em uma Uni-
versidade de São Paulo (USP) 
e Universidade de Trento, na 
Itália, apontou relação entre o 
câncer colorretal e alterações na 
microbiota intestinal.

Por meio da análise de sete 
estudos sobre o tema utilizando 
softwares, os especialistas che-
garam a 16 bactérias que podem 
indicar a presença da doença nos 
pacientes. O achado, poderá ser 
uma ferramenta no futuro para 
diagnósticos mais precisos e 
como base para estabelecer me-
didas preventivas.

Para a pesquisa, foram ana-
lisadas amostras extraídas de 
fezes de 969 pacientes divididos 
em grupos com e sem a doença. 
As amostras eram de pacientes 
dos Estados Unidos, Canadá, Ja-
pão, China, França, Alemanha e 
Itália.

“Cada vez mais, a microbiota 
vai se tornar um elemento forte 
para o tratamento e a prevenção 
de várias doenças. Também para 
descobrir as causas delas. Tem 
alguns estudos anteriores que 
mostraram que a microbiota é 
um preditor para o câncer color-
retal. Usamos dados públicos e 
privados que geramos na Itália. 
Usamos softwares que têm mé-
todos estatísticos que aprendem 
com os dados que damos para 
eles”, explica Andrew Thomas, 
biólogo e pesquisador na área de 
microbioma humano e bioinfor-
mática, que é o principal autor 
do estudo.

Segundo ele, no início, to-
das as bactérias que fazem parte 
do microbioma intestinal eram 
avaliadas e os pesquisadores ini-
ciaram um processo de redução 
das espécies utilizadas no estudo 
até chegar a um grupo de 16 que 
indicavam a presença da doença.

Consumo de embutidos e carne vermelha em excesso está associado a 
casos de câncer colorretal

Pesquisa encontra relação entre 
bactérias do intestino e câncer colorretal

“Pode ser que alguns pa-
cientes tenham as 16 ou um sub-
conjunto das 16, variações delas, 
mas, quando se vê um perfil com 
elas, é uma fonte para o câncer 
colorretal” afirma.

O especialista diz que o cân-
cer colorretal é de crescimento 
lento e, quando diagnosticado 
precocemente, tem alto poten-
cial de cura. Ele explica que os 
resultados não devem fazer com 
que exames invasivos, como a 
colonoscopia sejam substituídos 
pela técnica, mas que ela pode se 
tornar mais um meio de tornar o 
diagnóstico mais preciso. “Per-
cebemos que, quando combiná-
vamos o uso da microbiota com 
o exame de sangue oculto nas 
fezes, tínhamos maior precisão e 
sensibilidade.”

No Brasil, de acordo com o 
Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), são estimados 36.360 
casos da doença por ano (2018). 
Pessoas com mais de 50 anos, 
pacientes acima do peso, quem 
tem histórico familiar e pesso-
as que consomem embutidos e 
carne vermelha em excesso têm 
mais risco de desenvolver a do-
ença. Sangue nas fezes, fraque-
za, perda de peso e alterações do 
hábito intestinal estão entre os 
sintomas.

Thomas afirma que a pes-
quisa também pode oferecer 
caminhos para a prevenção da 
doença. “Identificamos que a 
presença de uma enzima degra-
dadora de colina, um nutriente 
que está presente na gordu-
ra e na carne vermelha, estava 
mais abundante nos pacientes 
com câncer colorretal. Isso cria 
um link de como deve ser a ali-
mentação de quem quer evitar 
a doença.” A degradação desse 
nutriente já era associada a do-
enças cardiovasculares.

Pouco sol, muito vento e 
chuvas, o outono chegou – isso 
estimula o cansaço e desequili-
bra o corpo e a alma. A queda 
de disposição pode, no entanto, 
ser contrabalançada por meio de 
atividades esportivas e um pro-
grama que proporcione bem-es-
tar, como um aconchegante chá 
da tarde ou um banho de óleos 
aromáticos.

Os dias ficam mais curtos 
e a intensidade do sol diminui 
– sinal de que a natureza vai 
descansar. Você tem uma boa 
chance de aproveitar o clima que 
antecede o inverno.

As pessoas também sentem 
a mudança e começam a se pre-
parar para dias mais amenos. O 
apetite aumenta, o desejo por 
doces e alimentos substanciais 
se intensifica e o corpo diminui 
suas atividades. E tudo isso se 
intensifica no inverno.

Evite o cansaço 
do outono
O humor se adapta à nova 

estação, a melancolia reprime o 
ânimo. Em algumas partes do 
mundo as pessoas chegam até 
mesmo a sofrer um tipo de de-
pressão conhecido como trans-
torno afetivo sazonal (SAD). 
Essa depressão tem origem na 
falta de raios UV, que durante 
o dia desestimula a produção da 
melatonina, o hormônio do sono. 
Como resultado, as pessoas po-
dem perder o ânimo e ficar mais 
cansadas.

O estimulante do humor, a 
serotonina, também não pode 
atuar no equilíbrio do organis-
mo, pois sua produção igual-
mente depende da luz. A falta 
desse neurotransmissor estimu-
la tanto o apetite quanto à de-
pressão.

Os doces podem aumentar 
em curto prazo o nível de sero-
tonina e, por isso, são permi-
tidos nessa época do ano. Para 
estimular o ânimo, existem di-
versas ervas: o hipericão afasta 
os pensamentos tristes, a raiz 
de kava-kava do sul do Pacífico 
previne acessos de pânico e a 
raiz asiática ginseng aumenta a 
capacidade de concentração e a 
resistência física.

Atividades 
melhoram o humor
Mais saudável do que o cho-

colate ou os doces é a prática de 
atividades ao ar livre, que pro-
duz o mesmo efeito, porém du-
rante um tempo mais prolonga-
do.

Passe o outono bem-humorado 
– pouco sol, muita chuva
As mudanças da meia-estação não estão apenas na natureza

Sobretudo durante a mu-
dança dos dias amenos para as 
noites frias, o metabolismo se 
acelera para que a circulação 
consiga manter a temperatu-
ra corporal. As necessidades do 
corpo nesse período podem ser 
atendidas por meio de cami-
nhadas. Esportes de resistência, 
como praticar corrida ou andar 
de bicicleta, liberam a endorfi-
na, promovendo os sentimentos 
alegres. A natureza também se 
prepara e nos oferece frutas ri-
cas em vitaminas.

A fonte rica 
da natureza
Atividades constantes ao ar 

livre fortalecem o sistema imu-
nológico, que é fortemente tes-
tado nessa época do ano.

A natureza também se pre-
para e nos oferece frutas ricas 
em vitaminas. A roseira-brava 
(rica em vitamina C), as avelãs 
e as nozes (ricas em vitamina 
E) ou o sabugueiro (rico em vi-

tamina B) nos fornecem todos 
os nutrientes necessários e são 
ideais para o consumo durante 
o outono.

Uma maçã contém cerca 
de 300 substâncias diferentes, 
como os metabolitos secundá-
rios, as vitaminas e os minerais, 
extremamente úteis para o nos-
so sistema imunológico.

Temporada da gripe
Se desejar, você pode tomar 

a vacina antigripal. Antes que 
o sistema imunológico tenha de 
enfrentar as primeiras ondas 
de frio, a vacina pode ser usada 
como forma de estimular a pro-
dução de anticorpos. O processo 
dura cerca de 14 dias.

A vacina é recomendada 
para aqueles que tenham con-
tato diário com o público, para 
indivíduos acima dos 60 anos 
e para portadores de doenças 
crônicas (bronquite, problemas 
cardíacos e renais ou distúrbios 
metabólicos, como diabetes).

Sol em um dia, chuva no 
outro. Calor durante à tarde, 
frio à noite. Essas mudanças 
bruscas de temperatura ocor-
rem com frequência, especial-
mente no centro-sul do país. 
As frentes frias e as massas 
de ar polar são os principais 
sistemas meteorológicos res-
ponsáveis por essas viradas. 
O problema é que a rápida 
variação de tempo e tempera-
tura pode afetar nossa saúde. 
Começam os espirros, crises 
alérgicas, resfriados e gripes!

Imunidade e humor
As mudanças de tempo e 

temperatura podem diminuir 
nossa imunidade e favorecer o 
aparecimento de complicações 
como sinusites, pneumonias 
e até facilitar a incidência de 
gripes e resfriados.  

Existe também uma rela-
ção entre clima e humor. As 
pessoas tendem a ficar mais 
tristes e depressivas no frio, 
devido à diminuição dos níveis 
de melatonina e serotonina, 
que regulam o humor e o sono.

Choque térmico
A brusca mudança de 

temperatura pode provocar 
um choque térmico, principal-
mente quando há mudança do 
calor para o frio. 

Como as mudanças do 
tempo podem afetar a saúde

Do frio para o calor
Quando o tempo esquen-

ta, nossa pressão arterial cai. 
Quem já tem uma tendência à 
hipotensão pode sentir moleza 
ou fraqueza.

Do calor para o frio
Quando esfria, a pressão 

arterial tende a subir. Os hi-
pertensos devem ficar atentos, 
pois aumentam as chances de 
uma crise hipertensiva, ele-
vando os riscos de complica-
ções como um acidente vascu-
lar cerebral.
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O agrotóxico é uma ferra-
menta de trabalho comum na 
agricultura, mas esses produtos 
podem ser perigosos e muitas 
vezes são usados de maneira er-
rada. De 2007 a 2017, data do 
último levantamento oficial, fo-
ram notificados cerca de 40 mil 
casos de intoxicação aguda por 
causa deles. Quase 1.900 pesso-
as morreram.

Segundo maior produtor de 
grãos do país, o Paraná, é o esta-
do com o maior número de casos 
relatados – e também o que tem 
o sistema mais eficiente de no-
tificações.

Muitas comunidades para-
naenses estão se organizando 
para tentar se livrar dos efeitos 
dos venenos agrícolas. Em al-
guns casos, ele chega pelo ar.

Luiziana tornou-se um dos 
primeiros municípios do Paraná 
a fazer valer uma lei que impõe 
regras para o uso de agrotóxicos 
ao redor da cidade.

A regra entrou em vigor no 
final de 2017 e determina que os 
agricultores que quiserem pro-
duzir perto de cidades terão que 
implantar o sistema de “cortinas 
verdes” (trata-se de duas fileiras 
de árvores, uma arbórea e uma 
arbustiva, para o controle do 
agrotóxico).

O agricultor até pode pro-
duzir nesta área, desde que não 
use veneno.

Fazer a barreira é opcional, 
mas, sem ela, é proibido usar 
agrotóxico numa faixa de 100 
metros da cidade.

De 2007 a 2017, foram notificados cerca de 40 mil casos de intoxicação 
aguda por causa dos agrotóxicos

A colonoscopia é um exa-
me invasivo que captura ima-
gens em tempo real do intestino 
grosso e de parte do íleo termi-
nal (a porção final do intestino 
delgado). Para isso, um apare-
lho chamado de colonoscópio é 
introduzido no ânus – e avalia 
a presença de câncer, males in-
flamatórios como a doença de 
Crohn e a retocolite ulcerativa 
e outros. Esse dispositivo tem 
um tubo fino e flexível com uma 
microcâmera no final, que filma 
o interior do intestino. Como se 
fosse pouco, ele consegue reti-
rar pólipos suspeitos e mate-
riais para biópsias.

Este exame serve para in-
vestigar a presença de câncer 
colorretal, pólipos e doenças 
inflamatórias intestinais, como 
a doença de Crohn e a retoco-
lite ulcerativa. Além disso, a 
colonoscopia ajuda a entender 
a causa de diarreias crônicas, 
sangramento flagrados ante-
riormente pelo teste de sangue 
oculto nas fezes e anemia sem 
causa aparente.

Durante o exame, o colo-
noscópio é munido de instru-
mentos que, como dissemos, 
conseguem retirar pólipos (que 
podem originar um câncer ou 
provocar incômodos) e extrair 
pedacinhos do intestino para 
biópsias.

Intoxicação por agrotóxicos chega 
há 40 mil casos em 10 anos

Na safra 2017/ 2018 o país 
produziu cerca de 228 milhões 
de toneladas de grãos. E consu-
miu quase 500 mil toneladas de 
agrotóxicos em 2017, segundo 
o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama).

Para a Andef – entidade 
formada pelas indústrias que 
desenvolvem e fabricam agro-
tóxicos –, o uso desses produtos 
no país é eficiente. “Se a gente 
olha por tonelada de produto 
extraída da área onde foi apli-
cado, o Brasil é o 13º. A gente 
deixa para trás países como os 
Estados Unidos, Canadá, paí-
ses europeus como a Inglaterra, 
Alemanha, a própria França. 
Isso mostra eficiência na utili-
zação dessa tecnologia aqui.”

Os dados da Andef mostram 
que, em média, o Brasil gasta 
menos de R$ 35 para produzir 
uma tonelada de alimentos. Os 
EUA gastam R$ 44. E no Ja-
pão, primeiro colocado neste 
ranking, o valor é de R$ 372.

Segundo Zuben, atualmen-
te não seria possível eliminar 
o agrotóxico do processo de 
produção. “Nós traríamos uma 
crise mundial de alimentos. De 
fome”, avalia.

No ano de 2017, o merca-
do de agrotóxicos movimen-
tou mais de R$ 33 bilhões no 
Brasil. Os campeões de venda 
são os herbicidas, usados prin-
cipalmente na cultura da soja. 
Em seguida, vêm fungicidas e 
inseticidas.

Este exame serve para investigar a presença de câncer colorretal, pólipos e doenças inflamatórias intestinais

Como é e para que serve o 
exame de colonoscopia?
Esse importante exame avalia uma parte do intestino e detecta, entre outras coisas, pólipos, câncer 
e doenças inflamatórias intestinais

Como é feito o 
preparo para o exame 
e como ele é feita
Nas 48 horas que antecedem 

o teste, começa uma verdadeira 
faxina no intestino. O paciente 
adota uma dieta leve e toma re-
médios com efeito laxante. Um 
dia antes, as refeições se tornam 
mais restritas, sem alimentos 
gordurosos e proteínas animais, 
por exemplo. É fundamental pe-
dir orientação para o preparo e 
segui-la estritamente.

Na hora do procedimento, o 
indivíduo é deitado confortavel-
mente de lado e sedado por um 
anestesiologista. Em seguida, o 
colonoscópio é introduzido pelo 
reto. Todo o processo é indolor 
e, se necessário, o médico injeta 
ar no intestino para melhorar as 
imagens. Em geral, dura de 20 a 
40 minutos.

Por causa da anestesia, a 
pessoa precisa estar acompanha-
da. Dirigir ou operar máquinas 
é terminantemente proibido de-
pois da colonoscopia. O resulta-
do do exame é analisado por um 
gastroenterologista. Ele rastreia 
inflamações, sangramentos, le-
sões, pólipos etc. Há casos, po-
rém, em que o médico pode co-
lher uma biópsia para entender 
melhor a gravidade da situação.

Todos os homens e mulhe-
res com mais de 50 anos devem 

fazer o exame para detectar pre-
cocemente o câncer colorretal, 
segundo as recomendações bra-
sileiras. Quem tem histórico da 
doença na família, é portador de 
síndromes relacionadas aos tu-
mores na região (como a de Lyn-
ch) ou já teve adenomas precisa 
fazer o rastreamento a partir dos 
40 anos.

A Organização Mundial da 
Saúde indica que o procedimen-
to seja repetido a cada dez anos 
nas pessoas que não estão nos 
grupos de maior risco e que já 
tiverem feito a primeira análise. 
Alguns médicos, porém, orien-
tam a repetição do exame a cada 
cinco anos, dado o aumento no 
número de casos de câncer.

Cuidados e 
contraindicações
Esse método não pode ser 

feito em pacientes com certas 
condições no intestino. Entre 
elas, destacam-se a diverticulite 
aguda complicada, a obstrução 
intestinal e o megacólon tóxico.

Fora isso, existem as con-
traindicações relativas, ou seja, 
situações em que a colonoscopia 
é autorizada apenas depois de 
uma avaliação detalhada do mé-
dico. Indivíduos que acabaram 
de infartar, gestantes no terceiro 
semestre e quem toma anticoa-
gulantes integram a lista.
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O Instituto Vidas Raras 
começou uma campanha para 
arrecadar um milhão de assina-
turas para propor um projeto de 
lei no Congresso Nacional com o 
objetivo de estender a identifica-
ção de doenças raras por meio do 
teste do pezinho na rede pública 
de saúde.

 Hoje o SUS oferece o exame 
que identifica apenas seis doen-
ças. A proposta da ONG é que o 
serviço seja ampliado, com pos-
sibilidade de rastrear até 53 ti-
pos de doenças raras. O Distrito 
Federal ampliou o teste do pezi-
nho para 30 doenças e conseguiu 
reduzir a taxa de mortalidade in-
fantil após disponibilizar o exa-
me na rede pública. “Queremos 
motivar a sociedade nesta cor-
rente do bem. Trabalhamos por 
uma causa nobre: salvar vidas 
de nossas crianças”, diz Regi-
na Próspero, vice-presidente do 
Instituto Vidas Raras. Ela teve 
dois filhos com uma doença rara 
e um deles morreu. O segundo 

ONG quer recolher um milhão 
de assinaturas para teste do 
pezinho ampliado no SUS

sobreviveu com graves sequelas.
Atualmente, o teste do pezi-

nho ampliado só é disponibiliza-
do na rede particular e o custo 
pode chegar até R$ 1 mil, a de-
pender da região e do laborató-
rio onde é realizado. Para parti-
cipar da petição, basta assinar 
pela internet. A pessoa também 
pode se tornar embaixador desta 
causa.

Para isso, é só baixar o apli-
cativo Corrente do Futuro (dis-
ponível para IOS e Android). 
Feita a adesão, aquele que quer 
ser um embaixador tem o pa-
pel de disseminar a petição em 
sua rede de contatos. Seu nome 
entrará num ranking que indi-
cará sua posição de acordo com 
os apoiadores que conseguir 
conquistar para essa iniciativa. 
Personalidades e artistas como 
Bella Falconi, Sabrina Sato, 
Luiza Possi e Sabrina Petraglia 
já aderiram a esta campanha. 
Como é feito o teste O exame 
deve ser feito entre o segundo 

e quinto dia de vida do bebê. O 
sangue é colhido do calcanhar 
da criança (região com grande 
irrigação sanguínea) por meio 
de um papel filtro próprio para 
o procedimento.

Os médicos garantem que 
o exame é indolor para o bebê 
e determinante para a triagem 
neonatal diagnosticando até 53 
doenças raras que podem causar 
sequelas irreversíveis caso não 
sejam tratadas com urgência. 
Essas doenças são genéticas e 
hereditárias. Não há cura, ape-
nas tratamentos que amenizam 
as sequelas e garantem uma 
melhor qualidade de vida para 
quem convive com a enfermida-
de.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), para 
ser considerada doença rara, 
a patologia deve atingir uma a 
cada 65 mil pessoas. No Brasil 
13 milhões de pessoas convivem 
com alguma doença rara, sendo 
75% delas crianças.

O objetivo é estender a identificação de doenças raras por meio do teste do pezinho na rede pública de saúde

Após emigração da África 
para a Europa, população de-
senvolveu gene que a tornou 
mais resistente a baixas tempe-
raturas, mas mais suscetível a 
enxaquecas, aponta estudo. Do-
ença é mais comum em climas 
mais frios.

Estima-se que cerca de 
um bilhão de pessoas em todo 
o mundo sofram regularmen-
te de ataques de enxaqueca. Na 
Alemanha, cerca de 1 milhão 
de pessoas são afetadas todos 
os dias, enquanto nos Estados 
Unidos cerca de 13% dos adultos 
dizem que sofrem regularmente 
de fortes dores de cabeça.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), os 
ataques de enxaqueca são a sex-
ta doença mais incapacitante do 
mundo. Além de uma forte dor 
latejante que pode durar dias se-
guidos, os afetados muitas vezes 
também experimentam distúr-
bios visuais, náuseas, tonturas e 
sensibilidade à luz.

Há muito tempo a enxa-
queca tem sido vista como uma 
doença hereditária, transmitida 
de pais para filhos. No entanto, 
pesquisadores do Instituto Max 
Planck de Antropologia Evolu-
tiva, na cidade alemã de Leipzig, 
sugerem que o elo pode ser bem 
mais antigo.

Um estudo realizado pelo 
um pesquisador em genética 
evolucionária, descobriu que 
uma mutação genética que tem 
conhecida relação com a enxa-
queca é muito mais comum em 
pessoas da Europa ou descen-
dentes de europeus.

Ao estudar os padrões gené-
ticos do gene TRPM8, receptor 
nas células nervosas através do 
qual os seres humanos sentem 
as temperaturas frias, Key e sua 
equipe descobriram que certas 
mutações eram muito mais fre-
quentes em algumas regiões e 
latitudes geográficas.

Clima e enxaqueca
Ao fazer uma retrospectiva 

de dezenas de milhares de anos 
de dados do genoma, o estudo 

Pesquisa liga enxaqueca 
a adaptação ao frio

descobriu que a mutação gené-
tica ligada à enxaqueca é mais 
frequente quanto mais se avança 
para o norte, em direção a climas 
mais frios.

Por exemplo, de acordo com 
as descobertas de Key, apenas 
cerca de 5% das pessoas com an-
cestrais nigerianos têm a varia-
ção do gene, enquanto 88% das 
pessoas com ancestrais finlande-
ses a possuem. A OMS também 
aponta que o número de pessoas 
que sofrem de enxaquecas na 
África e na Ásia é menor do que 
em outras regiões.

“Normalmente, você observa 
algo em alguma frequência em 
uma população em algum lugar 
e espera que essas frequências 
sejam as mesmas em todas as 
populações”, afirma Key. “Mas 
aqui você tem uma mudança de 
frequência de quase 80%. Isso é 
algo muito incomum

Os dados sugerem, portan-
to, que quando os primeiros hu-
manos viajaram da África em di-
reção ao norte, eles se ajustaram 
a temperaturas mais frias, mas 
ao fazê-lo, também se tornaram 
mais suscetíveis a enxaquecas.

 fonte : climatempo
“A colonização pode ter sido 

acompanhada de adaptações ge-
néticas que ajudaram os primei-
ros humanos a lidar com tem-
peraturas mais baixas”, afirma 
a geneticista Aida Andres, da 
University College London, que 
supervisionou o estudo.

No entanto, os resultados 
não esclarecem por que as sus-
cetibilidades a enxaquecas e a 
temperaturas frias estão geneti-
camente ligadas. Isso ainda per-
manece um mistério, de acordo 
com Key.

“Podemos especular, no en-
tanto, que haja uma sobreposi-
ção funcional no receptor que 
pode mediar enxaquecas, junta-
mente com a percepção da dor e 
do frio”, explica. “Assim, o res-
friamento do receptor provoca 
efeitos que vão em uma direção 
similar, mesmo que não estejam 
diretamente relacionados entre 
si.”
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Um homem foi preso pela 
Brigada Militar na madrugada 
do último sábado (30), por volta 
da 1h, após roubar um veículo. 
O fato ocorreu no bairro Santa 
Helena, em Bento Gonçalves. A 
Brigada recebeu denúncia de 
que um veículo VW/Gol havia 
sido roubado. Guarnições fize-
ram buscas e localizaram o auto-
móvel na rua Arcido Garbin. O 
suspeito empreendeu fuga, não 
respeitando a abordagem poli-

O homem restistiu abordagem policial fugindo a pé mas acabou sendo 
detid

Uma mulher foi localizada 
pela Brigada Militar desorienta-
da na noite de sábado (30), em 
São Valentim do Sul. A vítima, 
de 26 anos, afirma ter sido rap-
tada por quatro homens no dis-
trito de Santa Bárbara, enquan-
to caminhava para a casa de seu 
pai. Ela Foi abandonada em uma 
estrada do distrito.

Ao receber a chamada, por 
volta as 20h30min., uma guar-
nição da Brigada Militar iniciou 
as buscas pela vítima, que foi en-
contrada às 21h50min, próximo 

Um jovem de 20 anos 
foi alvejado por disparos de 
arma na noite desta sexta-
-feira (29), por volta das 
19h45min, na rua Thomas 
Arioli, bairro Santa Hele-
na, em Bento Gonçalves.

Conforme informa-
ções, a vítima, identifica-
da como Gabriel Molinaro 
Schizzi, estava na casa de 
um amigo, quando dois 
homens chegaram ao en-
dereço invadindo o local e 
efetuando diversos dispa-
ros. Gabriel foi atingida 
por três tiros. A vítima foi 
socorrida pela SAMU e 
enviada ao hospital. Jovem foi atendido pela Samu e encaminhado ao hospital

Ao menos dois roubos a pe-
destre foram denunciados na 
Delegacia de Polícia em Bento 
na última quinta-feira (28). Na 
primeira ocorrência, verificada 
ainda no dia 21 de março, um 
vendedor foi abordado por um 
criminoso na escadaria da Praça 
Centenário, bairro Cidade Alta, 
em Bento. Na ocasião, o assal-
tante levou um relógio Apple 
Watch e um notebook Samsung 
da vítima.

A segunda ocorrência, 
aconteceu na madrugada ainda 
da quinta-feira (28). A vítima 
relata que estava em um bar no 
bairro Progresso, quando dois 
homens o abordaram e o agredi-
ram. A vítima ficou desacordada 
e teve seu celular e um boné rou-
bados. A vítima foi encaminhada 
ao hospital para atendimento. O homem teve seu relógio e um notebook roubados

a uma igreja em São Valentim 
do Sul. Segundo depoimento, a 
vítima conta que, ao deslocar-se 
para a casa de seu pai, no sába-
do, por volta das 15h, foi abor-
dada por quatro indivíduos em 
um carro prata, que a raptaram 
fazendo que ela entrasse no ve-
ículo. Ela conta ainda, que foi 
agredida na cabeça e desmaiou. 
Ao acordar, ligou para o 190 
pedindo ajuda. A vítima foi en-
caminhada para atendimento 
médico e posteriormente foi efe-
tuado o registro policial.

Policiais encontram mulher 
desorientada em São Valentim do Sul

Homem preso por roubo de veículo
cial. Após uma perseguição de 
3km, o condutor bateu o veículo 
contra um barranco na ERS-
444, na altura do Barracão. O 
suspeito tentou fugir a pé, sendo 
detido pelos policiais. O acusa-
do, que já possui ficha criminal, 
foi preso em flagrante e enca-
minhado para a Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) de Bento Gonçalves e, 
após, conduzido ao Presídio Es-
tadual de Bento Gonçalves.

Tentativa de homicídio no Santa Helena

Ocorrências de roubo a pedestre voltam 
a ser registradas em Bento

Na última segunda-feira 
(01), um detento ficou ferido 
após se envolver em uma briga 
com outro apenado. O jovem, 
de 20 anos, teve lesões no nariz 

Detento fica ferido após tumulto no presídio em Bento
e em uma das mãos e foi enca-
minhado para o hospital para 
receber atendimento. Iniciou-
-se um tumulto nas celas e a 
Brigada Militar foi solicitada 

para vigilância de alguma ocor-
rência maior. A rua Assis Brasil 
chegou a ser interrompida por 
algum tempo, mas logo foi libe-
rada.
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A aposta na juventude é o 
suporte para garantir a conti-
nuidade e as conquistas futuras 
dos clubes de futebol mundo a 
fora, que cada vez mais investem 
na formação de atletas. Adepto 
desse conceito, o Clube Esporti-
vo de Bento Gonçalves trabalha 
continuadamente nas categorias 
de base. Essa preparação envolve 
a formação técnica e profissional 
de quem almeja consolidar uma 
carreira nos gramados, com uma 
rotina de treinos e preparações. 
E traz, também, benefícios que 
extrapolam os limites do campo, 
abrangendo as questões sociais.

Em 2019, o alviazul inicia 
um projeto inédito em sua quase 
centenária história: pela primei-
ra vez, a instituição oportuniza 
chances para meninas de oito a 
13 anos na chamada categoria 
de iniciação. A proposta, nesse 
primeiro momento, é integrar 
as garotas junto aos meninos, 
de cinco a oito anos, nos treina-
mentos – mas, em breve, as cate-
gorias serão divididas.

Antes, o clube já teve uma 
equipe de futebol feminino 
adulta, mas nunca em formação. 
“Pela primeira vez o clube está 
oferecendo, em nível de catego-
rias de base, essa oportunidade 
para as meninas. Também va-
mos analisar a possibilidade de 
aumentar essa faixa etária para 
proporcionar a chance a um nú-
mero cada vez maior de jovens”, 
afirma o coordenador da base al-
viazul, Acácio Eggres.

Os treinos iniciaram no dia 
(09) de março e ocorrem aos 
sábados pela manhã, na Asso-
ciação Atlética Banco do Brasil 
(AABB), sob o comando do téc-
nico Marciano Bianchi e do au-
xiliar Everton Luiz Souza – que 
conduzem, também, a categoria 
sub-15. “A proposta inicial é 
trabalharmos a categoria de ini-
ciação de uma forma que vá além 

Com novidade no time 
feminino, Clube Esportivo 
se prepara para temporada

da prática recreativa, para que 
possamos introduzir situações 
específicas do futebol. Quere-
mos que as crianças participem 
do clube, que elas comecem a 
se envolver e, principalmente, 
criem um laço de amizade aqui 
dentro. Acima de tudo, temos 
que trabalhar nas questões de 
caráter e no desenvolvimento 
delas”, explica Bianchi.

Demais categorias 
se preparam para 
campeonatos estaduais
Desde fevereiro na ativa, as 

duas categorias que conectam 
jogadores da base à equipe pro-
fissional trabalham com foco em 
campeonatos estaduais organi-
zados pela Federação Gaúcha de 
Futebol. São cerca de 60 atletas 
que compõe as categorias sub-
15 e sub-17 – essa comandada 
pelo treinador Acácio Eggres e 
pelo auxiliar Vinícius Stringui-
ni Casagranda. Todos eles trei-
nam no Estádio Montanha dos 
Vinhedos.

Para os mais velhos, o Cam-
peonato Gaúcho Juvenil inicia 
no dia seis de abril. A compe-

tição conta com 35 equipes de 
todo o Estado, que se enfrentam 
dentro de seus respectivos gru-
pos e vão avançando, com trocas 
de chave, até a fase de mata-ma-
ta. Os jovens com 15 anos, por 
sua vez, começam o Campeona-
to Estadual no dia 27 de abril, 
ao lado de mais 15 equipes.

Além desse, os atletas tam-
bém disputam o Campeonato 
Estadual Inovação – juntamente 
com as categorias sub-11, 12, 
13 e 14. Parte do grupo estreia 
no dia 13 de abril, já os demais 
dão o pontapé inicial na compe-
tição em 11 de maio. Ainda há 
o Campeonato do SESC, or-
ganizado pelo SESC de Caxias 
do Sul, que inicia no dia seis de 
abril, na cidade de Vacaria, e 
contará com a participação das 
categorias sub-14 e sub-16.

Mais informações sobre o 
trabalho realizado nas cate-
gorias de base do Esportivo 
podem ser obtidas com o coor-
denador geral, Acácio Eggres, 
pelo e-mail acacio.eggres@hot-
mail.com ou pelo telefone (54) 
99106-9934 e, ainda, pelo nú-
mero (54) 3452-2165, na secre-
taria do clube.

A preparação envolve a formação técnica e profissional de quem almeja consolidar uma carreira nos gramados

A 2ª rodada do Campeona-
to Gaúcho de Rugby de 2019 
rendeu grandes emoções dentro 
dos gramados pelo Rio Grande 
do Sul no último final de sema-
na, nos dias 30 e 31 de março. 
Na elite do rugby gaúcho, a ro-
dada foi marcada por clássicos e 
confrontos valendo a liderança. 
O time do Farrapos e o Univer-
sitário de Santa Maria (URSM) 
dispararam na ponta da tabela 
das taças Ouro e Prata, respec-
tivamente. Já na 2ª Divisão, o 
União Rugby Tauras e Caran-
cho (URTC) se manteve invicto 
e assumiu a liderança da compe-
tição.

1ª divisão
Pela Taça Ouro, em con-

fronto valendo a liderança, o 
Farrapos superou a equipe do 
Serra Gaúcha Rugby fora de 
casa pelo placar de 67 a 5, abrin-
do vantagem na ponta da tabe-
la da competição. Já no clássico 
porto-alegrense entre San Die-
go e Charrua, a equipe do Char-
rua levou a melhor, vencendo 
pelo placar de 23 a 15. Com a 
conquista de sua primeira vitó-
ria, o Charrua subiu para a 2ª 
colocação. O San Diego, com 
duas derrotas em dois jogos, é 
lanterna do grupo.

Na Taça Prata, o URSM 
fez valer o fator local para con-
quistar a sua segunda vitória e 
assumir a liderança isolada da 
competição. A equipe de Santa 
Maria superou em casa o Planal-
to de Passo Fundo pelo placar de 
24 a 19, em confronto que valia 
a ponta da tabela. Já no outro 
confronto, o Brummers somou a 
sua primeira vitória na competi-
ção, derrotando em casa o recém 
promovido à elite Guaíba pelo 
placar de 57 a 8.

Resultados da 1ª divisão do 
CGR XV 2019

2ª rodada – 30/03
Taça Ouro: 

RUGBY

Farrapos e URSM Lideram 
disputa pelas Taças de Ouro 
e Prata do Campeonato Caúcho

Serra Gaúcha Rugby 5 x 67 
Farrapos

San Diego 15 x 23 Charrua
Taça Prata:
URSM 24 x 19 Planalto
Brummers 57 x 8 Guaíba

Classificação 
Taça Ouro
1º Farrapos 10
2º Charrua: 5
3º Serra Gaúcha: 4
4º San Diego: 0

Classificação 
Taça Prata
1º URSM: 9
2º Planalto: 6
3º Brummers: 5
4º Guaíba: 0

2ª divisão
O confronto entre Pampas 

e União Rugby Tauras e Caran-
cho (URTC) fechou a segunda 
rodada da 2ª Divisão do Campe-
onato Gaúcho de 2019. Jogando 
fora de casa, o URTC manteve 
sua invencibilidade na compe-
tição ao superar o Pampas pelo 
placar de 55 a 19, assumindo a 
liderança isolada. No outro jogo, 
realizado no dia 24 de março, o 
Centauros de Estrela derrotou 
a equipe do Antiqua/UFPEL de 
Pelotas pelo placar de 60 a 19. 
A equipe do Guasca folgou na 
rodada.

2ª rodada 
2ª Divisão CGR XV 2019
Centauros 60 x 19 Antiqua/

UFPEL – 24/03
Pampas 19 x 55 URTC – 

31/03

Classificação
1º URTC: 9
2º Centauros: 6
3º Guasca*: 5
4º Antiqua*: 0
5º Pampas: 0
*possuem um jogo a menos

O time do Farrapos e o Universitário de Santa Maria (URSM) dispararam 
na ponta da tabela das taças Ouro e Prata

Categoria de iniciação do Clube Esportivo segue trabalhos com meninos e 
meninas de até 13 anos
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Os ingressos para a estreia 
na Liga Nacional de Futsal já 
estão à venda. A ACBF estreia 
na competição no dia 5 de abril, 
às 20h15, contra o Campo Mou-
rão, em Carlos Barbosa.

As entradas estão disponí-
veis em pontos de venda na Ca-
pital Nacional do Futsal, Caxias 
do Sul, Porto Alegre, Farroupi-
lha e Bento Gonçalves (Confira 
os locais abaixo). Além disso, o 
torcedor poderá adquirir o seu 
ingresso através do site Minha 
Entrada e poderá comprar em 
até 6x no cartão. O site conta 
com acréscimo de 10% de taxa 
de serviço.

Os ingressos para a estreia na Liga Nacional de Futsal já estão à venda

Com três rodadas faltantes 
para o encerramento da fase 
classificatória da Divisão de 
Acesso 2019, o Clube Esportivo 
prospecta a conquista definitiva 
da liderança do grupo B já na 
próxima partida. Isso porque o 
alviazul recebe, na quarta-feira 
(03), o Glória, de Vacaria, no Es-
tádio Montanha dos Vinhedos, 
podendo encaminhar a ponta da 
chave e, assim, aguardar o ad-
versário na fase de quartas de fi-
nal. Dessa forma, o apoio do tor-
cedor no estádio é essencial para 
que a equipe mantenha a melhor 
campanha da competição.

Antes do jogo que marca o 
encontro dos líderes do grupo, 
porém, a equipe comandada por 
Carlos Moraes encarou o Tupi, 
em Crissiumal, neste domingo 
(31). Com o empate em 0 a 0, o 
Esportivo somou um ponto fora 
de casa, mas viu a distância para 
o segundo colocado diminuir 
para dois. Apesar do placar ze-
rado, foi uma partida movimen-
tada e com diversas chances para 
o time bento-gonçalvense nas 
duas etapas. Dentre as boas de-
fesas, destaque para o lance com 
o centroavante Nena, no final do 

Esportivo empata com o Tupi e 
encaminha liderança do grupo

segundo tempo, evitando o que 
poderia ter sido o gol da vitória 
do time visitante.

Estreando com o novo re-
forço, o lateral-direito Vinícius 
Bovi, vindo do Veranópolis, o 
Esportivo entrou em campo com: 
Jonatas; Jackson, Cleiton, Gulli-
thi e Tiago Cortes; Bovi, Nunes, 
Robert, Adriano Chuva e Athos 
(Vinícius Martins); Toni Júnior 
(Diogo) e Zulu (Nena). Líder de 
seu grupo e mantendo o melhor 

desempenho de toda a competi-
ção, o clube sobe para 23 pontos. 
Na sequência, aparece o Glória, 
que também aumentou seu esco-
re para 21 pontos conquistados. 
Matematicamente, o alviazul já 
está nas quartas de final – visto 
que a distância do primeiro time 
fora da zona de classificação, 
o Tupi, ficou em nove pontos 
– isso com outros nove a serem 
disputados. Completam o G-4 o 
Ypiranga, com 15, e o Igrejinha, 
com 14.

Mesmo sem o triunfo, a atu-
ação fora de casa e o retrospecto 
alviazul no campeonato marca 
a busca pela manutenção da li-
derança até o final da primei-
ra fase. “Sempre entramos em 
campo buscando os três pontos, 
independente da nossa situação 
da tabela. Apesar do empate, 
conseguimos impor o estilo de 
jogo que estamos apresentan-
do ao longo da competição, mas 
infelizmente a vitória não veio. 
Agora, temos duas partidas den-
tro de casa para consolidarmos a 
primeira colocação”, reforça o 
técnico Moraes.

Na próxima rodada, por-
tanto, o Alviazul conta com seu 
torcedor para encaminhar a li-
derança do grupo contra o Gló-
ria, às 19h, Estádio Montanha 
dos Vinhedos. Logo após, o time 
segue em Bento Gonçalves para 
encarar o São Borja, no final de 
semana.

Próximo jogo: Esportivo x 
Glória, pela 12ª rodada da Divi-
são de Acesso, na próxima quar-
ta-feira (03), às 19h, no Estádio 
Montanha dos Vinhedos.

Valores dos ingressos:
Arquibancada – R$ 20,00
Meia-entrada (idosos e estu-

dantes) – R$10,00
Cadeira – R$50,00
Estacionamento (não-só-

cios) – R$10,00
Visitante – R$20,00

Apesar do placar zerado, foi uma partida movimentada e com diversas 
chances para o time bento-gonçalvense

Com o empate em 0X0, o Esportivo somou um ponto fora de casa

Começa a venda de ingressos 
para a estreia na LNF

LNF 2019 – 1ª Rodada
ACBF x Campo Mourão
Data: Sexta, 05/04/19
Horário: 20h15
Local: Centro Municipal de 

Eventos, em Carlos Barbosa-RS
Transmissão: Rádio Esta-

ção FM

Ingressos
Inteiro: R$ 16,00;
Meia-Entrada: R$ 8,00 

(para jovens entre 10 e 14 anos 
e idosos mediante apresenta-
ção de RG e para estudantes 
SOMENTE com a carteira da 
UNE);

A Associação Carlos Barbosa 
de Futsal (ACBF) anunciou o re-
torno da equipe feminina no dia 
8 de março e, no último sábado 
(30), realizou o Peneirão afim de 
completar o grupo para a tempo-
rada 2019. Mais de 60 meninas 
de várias regiões do estado e do 
país participaram dos testes.

O Centro Municipal de 
Eventos, em Carlos Barbosa foi 
palco para as avaliações. Os téc-
nicos precisaram de mais de três 
horas para realizar os testes com 
as atletas. Para Henrique Pianta, 
que coordenou o Peneirão, as ati-
vidades superaram as expectati-
vas. “A nossa avaliação ficou aci-
ma das expectativas. As atletas 
tinham nível técnico muito alto. 

Divulgada a lista de aprovadas 
no “Peneirão” da ACBF
Testes do time feminino reuniu mais de 60 meninas no último sá-
bado

Das 60 atletas, muitas poderiam 
integrar a equipe. A gente teve 
dificuldade para selecionar. Isso 
é mais uma mostra que o futsal 
feminino vem crescendo muito. 
Elas se mostraram preparadas 
para enfrentar um campeonato 
em nível estadual”.

As atletas aprovadas com-
parecerão à estreia da ACBF na 
LNF 2019, na sexta-feira (05), 
contra o Campo Mourão.

Confira a lista das apro-
vadas: Bruna Nueno Carneiro; 
Diovana Romero Machado; Gi-
sele da Silva Maurina; Indianara 
F. W. Nunes; Júlia Weber; Nicole 
Spinder da Silva; Nicoly Gomes 
Rodrigues e Shaiane Vargas Gu-
bert

Os técnicos precisaram de mais de três horas para realizar os testes com 
as atletas
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CINEMA

LOTERIAS
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1°

03  14  18  37  38
42  44  52  61  62
69  73  74  78  88
90  92  93  94  99

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2138

Federal -  concurso 05375

Lotomania -  concurso 1956

04  13  14  21  30  34

16255
36813
45724
65903 
69453

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
02/04

Qua
03/04

Qui
04/04

↑ 27°C
↓ 16°C

↑ 28°C
↓ 16°C

↑ 26°C
↓ 16°C

Chuva a 
tarde e a noite

Sol com muitas 
nuvens. Chuva a 
qualaquer hora

Sol com muitas 
nuvens. Chuva a 
qualaquer hora

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

Dumbo
13:40h - Dublado 3D 
16:30h - Dublado 3D
18:40h - Dublado 3D
21:00h - Legendado 3D

1919, Joplin, Estados 
Unidos. Holt Farrier (Co-
lin Farrell) é uma ex-estre-
la de circo que, ao retornar 
da Primeira Guerra Mun-
dial, encontra seu mundo 
virado de cabeça para baixo. 
Além de perder um braço 
no front, sua esposa faleceu 
enquanto estava fora e ele 
agora precisa criar os dois 
filhos. Soma-se a isso o fato 
de ter perdido seu antigo 
posto no circo, sendo agora 
o encarregado em cuidar de 
uma elefanta que está pres-
tes a parir. Quando o bebê 
nasce, todos ficam surpresos 
com o tamanho de suas ore-
lhas, o que faz com que de 
início seja desprezado. Cabe 
então aos filhos de Holt a ta-
refa de cuidar do pequenino, 
até que eles descobrem que 
as imensas orelhas permi-
tem que Dumbo voe.

Chorar de Rir
13:40h - Nacional 2D 
18:40h - Nacional 2D

“Estrela do programa 
de TV Chorar de Rir” , Nilo 
Perequê (Leandro Hassum) 
é um grande nome da comé-
dia no país. Quando ganha 
o prêmio de melhor come-
diante do ano, o humorista 
decide mudar radicalmente 
sua carreira e se dedicar to-
talmente ao drama, deixan-
do sua família e seu empre-
sário desesperados.

Capitã Marvel
16:00h - Dublado 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.

L’américa Shopping

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

A Caminho 
de Casa
16:20h - Dublado 2D
18:40h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

Bella é uma cadelinha 
especial que vive com Lu-
cas, um estudante de medi-
cina veterinária que traba-
lha como voluntário em um 
hospital local. Um dia ela é 
encontrada pelo Controle de 
Animais na rua e acaba sen-
do levada para um abrigo a 
400 milhas de distância de 
seu dono. No entanto, Bella, 
uma cachorra extremamen-
te leal e corajosa, decide 
iniciar sozinha uma longa 
jornada de volta para a casa, 
emocionando a todos que 
cruzam o seu caminho.

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

A jovem otimista e so-
nhadora June encontra es-
condido na floresta um par-
que de diversões chamado 
Wonderland, que é cheio 
de passeios e animais que 
falam. O único problema é 
que o parque está confuso 
e desorganizado. June logo 
descobre que o parque veio 
de sua imaginação e que ela 
é a única que pode deixar o 
lugar mágico de novo.

Validade da programação: 28/03/2019 a 03/04/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.


