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Conforme o Tribunal, quem não acertar contas com a Justiça Eleitoral pode ter o título cancelado

Segundo a Chefe de Cartório 
Eleitoral e Substituta, Francine 
Stringhini, 1.115 eleitores que 
não votaram e nem justificaram 
a ausência às urnas nas últimas 
três eleições têm até o próximo 
dia 6 de maio para regularizar a 
situação. Depois deste prazo os 
títulos serão cancelados.

Com 89.695 eleitores aptos, 
Bento Gonçalves está em pleno 
cadastramento biométrico. O 
Cartório Eleitoral está receben-
do os eleitores para o cadastro 
biomédico diariamente das10 
as 17horas ininterruptamente. 
Para o Cadastro ser efetivado o 
eleitor deve levar um compro-
vante de residência e o docu-
mento de identidade.

Apesar do prazo para o ca-
dastramento biométrico encer-
rar 2022, Francine reforça que o 
prazo é exíguo, já que em 2020, 
por causa das eleições munici-
pais, o atendimento acontece so-
mente até maio. 

2,6 milhões  
Segundo o Tribunal Supe-

rior Eleitoral (TSE),  são 2,6  
de títulos irregulares no país e 

quem não acertar contas com a 
Justiça Eleitoral pode ter o tí-
tulo cancelado. O TSE informa 
que são incluídas eleições regu-
lares e suplementares e que cada 
turno é considerado uma eleição.

O documento, conforme o 
TSE, é necessário para obter 
passaporte ou carteira de iden-
tidade e para receber vencimen-
tos, remuneração, salário ou 
proventos de função ou emprego 
público, autárquico ou paraes-
tatal, bem como de fundações 
governamentais, empresas, ins-
titutos e sociedades de qualquer 
natureza, mantidas ou subven-
cionadas pelo governo ou que 
exerçam serviço público delega-
do, correspondentes ao segundo 
mês subsequente ao da eleição.

O título é exigindo para par-
ticipar de concorrência públi-
ca ou administrativa da União, 
dos estados, dos territórios, do 
Distrito Federal, dos municí-
pios ou das respectivas autar-
quias, para obter empréstimos 
nas autarquias, nas sociedades 
de economia mista, nas caixas 
econômicas federais e estadu-

ais, nos institutos e caixas de 
previdência social, bem como 

1.150 eleitores correm o risco de cancelamento de título
em qualquer estabelecimento 
de crédito mantido pelo governo 

e com essas entidades celebrar 
contratos.
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Responsável por 24,6% dos 
casos da doença meningocócica 
no País, a meningite B não tem 
vacina prevista no calendário do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
A imunização ocorre apenas 
por meio da rede privada, onde 
a dose custa em torno de R$ 
600. A doença, que é endêmica, 
ou seja, pode ocorrer durante o 
ano todo.

Bento Gonçalves
Conforme o Coordenador 

das Vigilâncias em Saúde de 
1990 até 2018 foram registra-
dos 394 casos de meningite em 
Bento Gonçalves, com 90,4% 
com cura. Destes, 57,7% dos 
casos foram registrados em ho-
mens. Dos 394 casos, 49% das 
ocorrências foram bacterianas 
(B), 37,6% viral (C), 3% de ou-
tras etiologias e por fim, 10,4% 
meningite não especificada.

Sem especificar qual o tipo 
de meningite, a Secretaria de 
Saúde do Município  revelou  
que nos últimos 5 anos, os 36 
registros da doença,  oito casos 
ocorreram em  2018.

Vacina disponível 
somente a C
Conforme o Coordenador 

Com 49% dos casos em Bento, meningite B 
não tem vacina prevista no calendário do SUS
Imunização ocorre apenas por meio da rede privada, onde a dose custa em torno de R$ 600

das Vigilâncias em Saúde, Ra-
fael Vieira a vacina meningocó-
cica C está disponível em todas 
unidades. É administrada aos 3 
e aos 5 meses, com reforço aos 
12 meses, e faz parte do Calen-
dário Nacional de Vacinação. 
Adolescentes de 11 a 14 anos 
tomam uma dose.

12 tipos de meningite
O Ministério da Saúde (MS) 

afirma que "o Brasil, desde 
2010, optou pela vacina con-
tra o sorogrupo C, devido à sua 
maior magnitude de ação no 
País (com 63,1% dos casos)". 

Segundo o MS, ao todo, há 
12 diferentes sorogrupos da do-
ença: A, B, C, E, H, I, K, L, W, 
X, Y e Z. No Brasil, os princi-
pais são o B, C, W e Y. 

Vacina contra 
meningite C 
enfrenta problema
A vacina contra a meningi-

te C tem faltado nos postos de 
saúde há cerca de um ano. O 
Ministério da Saúde confirma o 
problema. Em resposta a ques-
tionamento da reportagem, o 
MS respondeu que "a distribui-
ção da meningocócica C ficou 
reduzida durante alguns meses, 

devido a atrasos na entrega pelo 
laboratório produtor, a Funda-
ção Ezequiel Dias (Funed)".

O ministério ainda explica 
que tentou adquirir doses de 
produtor internacional, mais 
não houve viabilidade, pois a 
vacina não está no rol de pro-
dutos fornecidos pela Organi-
zação Pan-americana da Saúde 
(OPAS) por meio de seu Fundo 
Rotatório. Com o problema na 
entrega, "a pasta continuará 
atendendo a demanda dos es-
tados de acordo com o cumpri-
mento do cronograma de entre-
gas pelo laboratório produtor, 
Funed", diz.

Estados distribuem 
aos municípios
O Ministério da Saúde 

esclarece que as doses são 
enviadas aos estados, que são 
responsáveis pela distribui-
ção aos municípios. "Para a 
definição do número de do-
ses de determinado insumo 
a ser enviado aos estados, o 
Ministério da Saúde consi-
dera a cota mensal desse in-
sumo predefinida por estado, 
de acordo com o público-alvo 
e situação epidemiológica, 
além dos estoques federal e 
estaduais".

Ao todo, no ano de 2018, 
o MS afirma ter enviado 9,8 
milhões de doses da C ao 
País. Em 2019, foram envia-

das três milhões, sendo 141,7 
mil para o Rio Grande do Sul.

No Estado, foram oito ca-
sos de meningite meningocó-
cica, com duas mortes apenas 
em São Leopoldo, o que tem 
causado uma corrida aos pos-
tos atrás das doses.

Entenda as vacinas
Estão disponíveis para pre-

venção das principais causas de 
meningite bacteriana no calen-
dário nacional de vacinação da 
criança no Programa Nacional 
de Imunização - Ministério da 
Saúde. São elas:

a) Vacina meningocócica 
conjugada sorogrupo C: prote-
ge contra a Doença

Meningocócica causada 
pelo sorogrupo C;

b) Vacina pneumocócica 
10-valente (conjugada): prote-
ge contra as doenças invasivas 
causadas pelo Streptococcus 
pneumoniae, incluindo menin-
gite;

c) Pentavalente: protege 
contra as doenças invasivas 
causadas pelo Haemophilus 
influenzae sorotipo b, como 
meningite, e também contra a 
difteria, tétano, coqueluche e 
hepatite B;

d) Vacina BCG: protege 
contra as formas graves da tu-
berculose e nos casos de me-
ningite miliar (cutânea).

A recomendação é sempre 

o afastamento de crianças e 
adultos de ambientes escolares 
ou de trabalho, quando os mes-
mos estiverem febris ou com 
algum quadro agudo de doen-
ça, devendo ser encaminhados 
para avaliação médica.

Fonte: Departamento de 
Vigilância Epidemiológica Ge-
rência de Vigilância em Saúde

Principais sinais 
e sintomas
A meningite é um proces-

so inflamatório das meninges, 
membranas que envolvem o cé-
rebro e a medula espinhal, que 
pode ser causada por agentes 
não infecciosos e por diversos 
agentes infecciosos, como bac-
térias, vírus e fungos.

- Febre alta que começa 
abruptamente, dor de cabeça 
intensa e contínua,

- Vômitos, náuseas, rigidez 
de nuca e manchas vermelhas 
na pele (petéquias).

- Nos casos de meningites 
virais, não existe recomenda-
ção de uso de medicamentos ou

vacinas para os contatos.

As formas de 
prevenção incluem
1. Evitar aglomerações,
2. Manter os ambientes 

ventilados e limpos e
3. Lavar adequadamente as 

mãos.
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Novo Presídio Estadual de Bento Gonçalves está 
pronto e deverá ser inaugurado neste mês

Segundo aSusepe a nova casa prisional vai abrigar também as mulheres infratoras 

Fo
to

 d
e:

 A
nd

ré
 M

aj
ol

aa

Maquete  do novo presídio que foi apresentada no início das obras

O antigo prédio do Pre-
sídio Estadual de Bento Gon-
çalves, localizado no centro da 
cidade tem seus dias contados 
para ser desativado. Conforme 
a assessoria de comunicação da 
Susepe, a obra da nova casa de 
detenção já está pronta e será 
entregue ainda em abril. O Vi-
ce-Governador, Ranolfo Vieira 
Júnior, confirmou a entrega da 
obra  quando esteve em Ben-
to Gonçalves participando da 
abertura de  feira de máquinas.

Hoje, o prédio  localizado no 
centro da cidade, encontra-se  
com superlotação, acolhendo  
354 detentos.

Com seguidos casos de fu-
gas, a casa prisional não com-
porta a demanda. Somente em 
fevereiro de 2019, 10 apenados 
do sistema semiaberto abriram 
um buraco em uma parede la-
teral do complexo e fugiram em 
um táxi que aguardava em fren-
te ao Presídio. Até a data de 
quatrode abril, oito condenados 
foram recapturados.

A nova casa prisional com-
porta 420 vagas e, segundo a 
Susepe, dará conta de atender a 
demanda, porém, não foi desti-
nada uma ala específica para  22 
mulheres infratoras.

Conforme assessoria de im-
prensa da Susepe, 80 dos 127 
novos soldados que estão em 
treinamento em Bento Gon-
çalves e, deverão se formar no 
dia 17 deste mês de abril, serão 
parte do efetivo do novo presí-
dio.

Custo da obra
Orçado em R$ 30 milhões, 

a nova casa prisional distribui-
rá os 420 detentos em oito por 
cela, tendo sido projetada para 
acomodar portadores de neces-
sidades especiais. A construção 
só foi possível graças a cedência,  
pelo Estado, de prédio do Daer, 
avaliado em R$ 19 milhões, so-
mado aos R$ 11 milhões restan-
tes dos recursos do Fundo Esta-

dual de Gestão Patrimonial.

Atrasos da obra
Em julho de 2018 o en-

genheiro Fernando Verdi, da 
empresa responsável pela obra, 
declarou que havia apenas con-
tratempos com terraplanagem 
devido ao clima úmido da re-
gião, mas que estaria  manten-
tendo o cronograma com previ-
são de entrega para janeiro de 
2019.

O que foi confirmado, em 
outubro de 2018, pelo entao 
Secretário de Segurança do Rio 
Grande do Sul, Cezar Schirmer, 

Prorrogação
A empresa que conduz a 

construção do presídio justi-
ficou problemas na ligação de 
redes elétricas e "aprovação 
de alguns projetos finais" para 
solicitar prorrogação da obra, 
que, segundo ele, está finalizada 
e aguarda data de inauguração.

 A empresa  responsável pela obra já usou o prazo prorrogativo de dois meses que constava em clausula contratual, ou seja, o prazo máximo para a entrega do prédio 
já expirou
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Diante das falhas apresen-
tadas pelo sistema do Fundo 
de Financiamento Estudan-
til (Fies), onde estudantes não 
conseguiam concluir a com-
plementação da inscrição - o 
Ministério da Educação (MEC) 
prorrogou até a sexta-feira (5) o 
prazo para que os selecionados 
consigam finalizar a inscrição 

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) informou 
nesta terça-feira (2) que avalia 
"alternativas seguras" para a 
impressão das provas do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2019. De acordo com 
o instituto, o cronograma do 
exame está mantido. As provas 
devem ocorrer em 3 e 10 de no-
vembro.

Na segunda-feira (01), a 
gráfica RR Donnelley, respon-
sável pela impressão das provas 
desde 2009 e que também iria 
imprimir a edição deste ano, en-
trou com pedido de falência. A 
empresa informou estar deixan-
do de operar no Brasil devido às 
"atuais condições de mercado 
na indústria gráfica e editorial 

MEC prorroga prazo de inscrição do Fies
O Inep informou na última terça-feira, (02) que avalia alternativas seguras 
para a impressão das provas

Diante das falhas apresentadas pelo sistema MEC prorrogou até a sexta-
-feira (5) o prazo de inscrição no FIES

Inep irá avaliar novas alternativas para imprimir prova do Enem
Segundo o instituto, as provas ocorrerão na data prevista, dias 3 e 10 de novembro. Não foram divulgados os novos critérios para contratação da empresa que irá imprimir 
as provas

tradicional". Funcionários da 
gráfica protestaram contra a 
decisão.

Segundo o cronograma ge-
ral da licitação que a RR Don-
nelley venceu para imprimir as 
provas, o trabalho da gráfica co-
meçaria no mesmo período das 
inscrições para o Enem - de 6 a 
17 de maio.

O processo para elaborar 
uma licitação até a contratação 
de uma nova empresa, no entan-
to, leva no mínimo seis meses – 
incluindo audiências públicas e 
as demais etapas exigidas pela 
Lei de Licitações.

Alternativas seguras
Uma alternativa, em casos 

emergenciais, é o Inep conse-
guir uma dispensa de licitação 

para contratar uma gráfica e 
garantir a impressão segura 
das provas a tempo da aplicação 
do Enem 2019. Em nota à im-
prensa, o instituto informou que 
"existem alternativas seguras 
sendo avaliadas" para a impres-
são das provas. No entanto, o 
instituto não detalhou que me-
canismo poderá usar para fazer 
a nova contratação. 

 Contrato até 2020
A RR Donnelley presta ser-

viços para o Inep na impressão 
das provas do Enem desde que 
foi contratada, em caráter de 
urgência, em 2009 - primeiro 
ano da reformulação do exame. 
A contratação de última hora 
ocorreu após os cadernos de 
provas serem roubados naquele 
ano, o que atrasou em dois me-
ses a realização do exame.

Em 2010, a gráfica venceu 

uma licitação e foi contratada 
até 2015, desta vez sem caráter 
emergencial. Em 2016, um novo 
pregão foi realizado e a Donnel-
ley venceu novamente. O novo 
contrato permitia a renovação 
anual até 2020.

A última renovação havia 
sido feita em julho de 2018, pelo 
período de 12 meses, e incluía a 
execução dos serviços do Enem 
2019, além da possibilidade de 
outra prorrogação por mais 12 
meses.

no sistema. O resultado da cha-
mada única do Fies do primeiro 
semestre de 2019 foi divulgado 
em 25 de fevereiro e, inicial-
mente tinha entre 26 de feve-
reiro a 7 de março, para a fase 
de complementação. No mês 
passado, esse prazo já havia sido 
prorrogado até 11 de março.

O problema iniciou quando 

os estudantes chegavam à fase 
de efetivar o contrato do Fies 
com a Caixa Econômica Federal 
e eram informados que faltavam 
informações no cadastro para 
finalizar o processo, no caso no 
Documento de Regularidade de 
Inscrição (DRI), que além da 
matrícula, também impactou no 
atraso da lista de espera.

O Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE) informou que a falha 
que impedia a troca de infor-
mações com o agente financeiro 
foi identificada e, casos de erros 
ou problemas no sistema podem 
levar o MEC ou os bancos ope-
radores do programa a prorro-
garem o prazo de conclusão da 
inscrição até 30 de junho. 

Sobre o Fies
O Fies é um programa do 

governo federal que viabiliza o 
acesso a estudantes brasileiros 
ao ensino superior. O processo 
funciona por meio de financia-
mento estudantil, cujo estudan-
te não precisa pagar as mensa-
lidades durante o curso, o valor 
só será pago ao governo após 
conclusão da graduação.

Para participar é preciso 
ter feito alguma edição do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) a partir de 2010 e ob-
tido média igual ou superior a 
450 pontos e maior que zero na 
redação. Além disso, é neces-
sário atender aos critérios de 
renda per capita familiar, que 
na modalidade Fies não pode 
ser maior que três salários mí-
nimos.
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Nesta segunda-feira ( 
01/04) aconteceu a audiência de 
interrogatório dos acusados de 
fraude no  concurso da Câma-
ra de Vereadores,  na Segunda 
Vara Criminal da Comarca de 
Bento Gonçalves. Foram ouvi-
dos os quatro réus ( dois sócios 
da empresa que realizou o con-
curso, um sócio da empresa que 
corrigiu as notas e o então presi-
dente da Câmara de vereadores, 
Valdecir Rubbo., havendo men-
ção à existência de delação pre-
miada, confirmando a adultera-
ção no cartão de notas, mediante 
pagamento. 

A delação foi feita pelo só-
cio da empresa  que aplicou as 
provas dos dois concursos. Ele 
estava preso na Penitenciária 
de Montenegro, no Vale do Caí, 
e devido à colaboração, passa a 
acompanhar a investigação em 
liberdade.

Os réus ligados às duas 
empresas confirmaram os de-
poimentos dados em delação 
premiada e o ex-presidente da 
Câmara negou o envolvimento.

Encerrados os interrogató-
rios, foi aberto prazo para ale-
gações finais, quando o processo 
seguirá para a sentença final.

Fraude no concurso da 
Câmara de Vereadores
As investigações culmina-

ram na denúncia contra o presi-
dente da Câmara de Vereadores 
de Bento Gonçalves, Valdecir 

Ex-presidente da Câmara nega 
envolvimento em fraude de 
concurso na Câmara de Vereadores

Rubbo, bem como de Maicon 
Cristiano de Mello, Franciele 
Rech Fragoso e Hernesto Hatt-
ge Filho. Eles fraudaram o con-
curso público regido pelo Edital 
01/2014 para aprovar oito pes-
soas indicadas pelo presidente 
do Legislativo municipal, con-
forme delação premiada. 

Os quatro são acusados de 
associação criminosa; já as prá-
ticas de corrupção ativa e passi-
va (pagamento de R$ 5 mil para 
a inclusão de nomes na lista de 
aprovados) e falsidade ideológi-
ca são imputadas apenas a Val-
decir Rubbo e Maicon de Mello. 
Em alguns dos casos, as notas 
chegaram a ser dobradas para 
que os indicados pudessem ser 
nomeados para os cargos. 

Fraude no concurso 
da prefeitura
O nome do presidente da 

Câmara de Vereadores, Valdecir 
Rubbo (PTB) apareceu também 
na lista das 14 pessoas acusadas 
pelo Ministério Público Estadu-
al, responsável pela Operação 
Cobertura, de terem sido bene-
ficiadas na fraude do concurso 
público da Prefeitura de Bento 
Gonçalves em 2015. 

Na denúncia, o Promotor 
apontou os nomes dos beneficiá-
rios, mas pediu que fosse arqui-
vado o processo contra eles, por 
não conseguir provas que ligas-
sem os candidatos aos mentores 
da fraude do concurso.

Fraude à licitação
Segundo o MP, a organiza-

ção criminosa atuou no período 
compreendido de agosto de 2014 
a setembro de 2015. Ela se arti-
culava para que os valores apre-
sentados por Maicon Cristiano 
de Mello (sócio da IDRH) fossem 
muito abaixo do mercado, o que 
dificultava a participação de ou-
tras empresas. Ernesto Hattge 
Filho deu o suporte técnico aos 
crimes, gerenciando e manipu-
lando documentos e informações 
repassadas pela IDRH. A espo-
sa de Maicon, Franciele Rech 
Fragoso, era quem armazenava 
documentos e mídias eletrôni-
cas, para ocultar as fraudes pra-
ticadas pelo bando. Ela também 
participava como fiscal de sala 
de aula durante a aplicação das 
provas. 

Rodrigo Melo Ferreira (sócio 
da Energia Essencial) participa-
va de licitações para apresentar 
valores superiores aos da IDRH, 
ação tratada pelos denunciados 
através da expressão “cobertu-
ra”. Além disso, ele auxiliava na 
administração da IDRH, sua su-
posta concorrente, emprestando 
seus conhecimentos técnicos, 
informações sobre editais aber-
tos e contatos com funcionários 
de prefeituras. Os três pratica-
ram condutas semelhantes nos 
municípios de Restinga Seca, 
Nova Hartz, Vale Verde e Bom 
Retiro do Sul.

Com uma ampla gama de 
especialidades,  consultas e 
exames com valores acessíveis, 
além de descontos em farmácias 
parceiras,  a Clínica Popular 
completa um ano de atividade 
no município, levando saúde ao 
alcance de todos, com agilidade  
e qualidade.

Atendendo à missão de pre-
zar pelo bem estar do paciente, 
a clínica Popular oferece o be-
nefício do Cartão Fidelidade, 
que facilita o acesso dos pacien-
tes aos serviços complementa-

Clínica Popular comemora 
um ano de bom atendimento

res conveniados como serviço 
de fisioterapia, laboratórios, 
clinica de radiologia, além de 
pacotes de check-up com duas 
modalidades: a básica e a com-
pleta.

A Clínica Popular está lo-
calizada na rua Saldanha Ma-
rinho, n° 435, Galeria Solar 
sobreloja 1, no centro. Infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone 3075-0796, whatsapp 
99691-4166, site www.clinica-
popularbg.com.br e email con-
tato@clinicapopularbg.com.br
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No dia 02 de março, ce-
lebrou-se o Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo. O 
autismo, ou Transtorno do Es-
pectro do Autismo (TEA) é um 
transtorno neurológico caracte-
rizado por comprometimento da 
interação social, comunicação 
verbal e não-verbal e comporta-
mento restrito e repetitivo, teve 
seu primeiro diagnóstico regis-
trado em 1938, no Missis-sippi. 

Este transtorno atinge dois 
milhões de brasileiros; em crian-
ças é mais comum que o câncer, 
AIDS e a diabetes. A ONU esti-
ma que existam mais de 70 mi-
lhões de pessoas com Autismo. 
As crianças com 18 meses que 
ainda não falam e também não 
apontam para pedir o que que-
rem deve ser investigada. 

Atendimento 
do município
Em Bento Gonçalves, o 

atendimento das crianças au-
tistas é feito pelo CAPS Infantil 
(atende crianças e adolescentes 
até os 17 anos e 11 meses), que 
conta com uma equipe de um 
psiquiatra, um assistente social, 
três psicólogos, uma enfermeira, 
uma técnica em enfermagem e 
uma nutricionista.

Conforme Janice Cavali-
ni, a psicóloga e Coordenadora 
Técnica Caps, "não é possível 
quantificar o número exato de 
au-tistas menores de 18 anos 
que a rede atende, por se tratar 
de um diagnóstico relativamen-
te novo”. “O Autismo começou 
a ser tratado de forma mais es-

As dificuldades e desafios para atendimento ao autista
pecífica há cinco anos, quando 
foi reclassificado o Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM).

 "Para um diagnóstico cor-
reto e definido, quando feito 
pela rede pública, é preciso que 
a criança consulte com um pe-
dia-tra. Este profissional fará 
uma breve avaliação e irá faze os 
encaminhamentos necessários 
para neurologistas pediatras e 
psi-cólogos, que irão solicitar os 
exames corretos para identificar 
o transtorno", explica a coorde-
nadora.

A psicóloga relata ainda so-
bre as tentativas de trabalhar 
com os grupos de auxílio às fa-
mílias. “Estamos sempre ten-
tando manter conversas com as 
famílias, promover encontros e 
bate-papos, pois também nos 
interessa que a família compre-
enda que a total inclusão e acei-
tação delas faz toda a diferença”, 
detalha.

Segundo ela, o atendimen-
to de crianças autistas em Ben-
to Gonçalves tem condições 
de atender a demanda, mas o 
CAPS poderia ter ainda algu-
mas especialidades à sua dispo-
sição. “Seria muito importante 
para o CPAS Infantil que tivés-
semos profissionais da área de 
fonoaudiologia, psicopedagoga 
e terapeuta ocupacional, pois 
qualificaria muito mais os aten-
dimen-tos”, justifica.

Associação
A partir dos 18 anos o por-

tador de TEA pode ser acolhido 

para atendimento na Associação 
Pró Autistas Conquistar.

Na associação são atendidos 
18 jovens e adultos com mais de 
18 anos. A pedagoga Cláudia da 
Cruz Pimentel conta que a enti-
dade atende aos jovens com uma 
equipe reduzida e, muitos cedi-
dos da prefeitura. “Não temos 
enfermeira disponível na casa 
em tempo integral. A prefeitura 
nos cede uma técnica que vem 
apenas nas sextas-feiras”.

Para enfatizar as necessi-
dades de mais profissionais, in-
cluindo enfermeira em tempo 
integral, durante a reportagem 
da Gazeta, um rapaz que fre-
quenta a Associação, pegou uma 
lagarta (bicho cabeludo) que 
estava no jardim da associação, 
esma-gou e esfregou em sua 
perna.

 Logo, a Coordenadora ligou 
aos pais do aluno e em seguida 
para um posto de saúde para pe-
dir auxílio e se informar so-bre 
providências de atendimento. A 
mãe do aluno, por estar no tra-
balho, não pode se deslocar até 
lá, e no posto de saúde, quem 
a atendeu, disse que não seria 
“nada de grave”. Com isso, Cláu-
dia procurou orientação na in-
ternet para resolver a ques-tão e 
aliviar as bolhas que levantaram 
na pele do jovem.

Acolhimento aos pais
Depois de atendido o jovem, 

a coordenadora continuou ex-
planando sobre a importância 
de acolhimento aos pais e fami-
li-ares dos alunos, o que aconte-

ce uma vez por mês. “Os pais e 
familiares também precisam de 
um olhar especial sobre eles. Sa-
bemos que uma pessoa com au-
tismo ocupa 24h do dia de seus 
familiares e que, muitas vezes, 
eles precisam se anular com-
-pletamente. Promovemos esses 
encontros para que eles possam 
trocar experiências e ter um 
tempo para si”, afirma.

Como a entidade atende 
pessoas acima de 18 anos, a pre-
ocupação com o envelhecimento 
dos alunos torna-se uma neces-
-sidade para a sociedade. “Tive-
mos o caso de um aluno que, já 
adulto, perdeu os pais, e o irmão 
não tinha condições psicológi-
-cas de cuidar do aluno e aca-
bou internando o rapaz em uma 
clínica de repouso para idosos. 
O rapaz começou a regredir e 
chegava aqui usando fraldas. So-
licitamos que o responsável reti-
rasse de lá. Uma cuidadora foi 
contratada para ficar com ele, 
que acabou assumindo ele para 
sempre como seu. Acho que está 
na hora dos nossos governos co-
meçarem a pensar na criação de 
um lar para estes casos”, aponta.

Hoje, a instituição se man-
tém com doações e parte dos 
gastos são pagos pela prefeitura, 
como alimentação, material de 
higiene e outros. “Precisamos 
de amigos que nos visitem, de 
voluntários na área da música, 
das artes e da dança. Eles ficam 
muito felizes quando recebem 
visitas”, enfatiza Cláudia.

A Associação Pró Autistas 
Conquistar realizará no próximo 
domingo (07), na Praça Aquiles 
Micarone (Igreja São Ben-to), 
uma tarde de integração, para 
comemorar a passagem do dia 
02 de abril.

De mãe para mãe
Para Sinara Asunção da 

Cunha, mãe de João Vitor, 07 
anos, o diagnóstico chegou 
quando o menino atingiu os 04 
anos de idade. “No primeiro 
contato com a escola, a profes-
sora solicitou que consultásse-
mos um psicopedagogo, e este, 
por sua vez, encaminhou o João 
para um neuropediatra. Fizemos 
muitos exames que definiram 
TEA (Transtorno do Espectro 
Autista) ”, conta. 

Sinara conta que não teve 
tempo para sofrer com a notí-
cia, pois atender às necessida-
des do filho virou seu projeto de 
vi-da. “Precisamos nos moldar 
aos horários dele. Hoje ele faz 
terapia de música, frequenta 
fonoaudióloga duas vezes na 
semana e consulta com o neu-
rologista. Acabamos não tendo 
mais vida social, mas todo o 
amor e carinho que ele nos dá, 
vale qualquer sacrifício”, afir-
ma.

João está no primeiro ano 
da escola regular e reconhece e 
escreve algumas palavras. “Sa-
bemos que o desenvolvimento 
dele poderá ser mais lento, mas 
isto faz parte do autismo. Os 
colegas o adoram. Recebem ele 
com muito amor na escola e ele 
retribui. Isso para mim, como 
mãe é gratificante demais”, 
conta.

Para a mãe, autismo não é 
uma doença. “As mães e as fa-
mílias precisam “abrir a cabeça. 
Quando a criança tem alguma 
crise, as mães e familiares pre-
cisam estar preparados. Preci-
sam encontrar força. Encha seu 
filho de amor e não tenha pre-
-conceito. Ele é igual aos ou-
tros! Ele só é autista”, conclui.

O Autismo não tem cura, 
mas o diagnóstico precoce po-
tencializa o sucesso do trata-
mento através da intervenção 
com as terapias especificas.

02 DE MARÇO

“Precisamos de amigos que nos visitem. De voluntários na área da música, das artes e da dança. Eles ficam 
muito felizes quando recebem visitas”, enfatiza a coordenadora da associação 

Sianara Assunção da Cunha: “seu fi-
lho é igual aos outros. Só é autista.” 

Claudia da Cruz Pimentel, coorde-
nadora, neuropsicopedagoga e es-
pecialista em educação inclusiva 
da Associação Pró-Autistas Con-
quistar
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No jogo mais aguardado das 
últimas rodadas pelos torcedo-
res alviazuis, o equilíbrio foi a 
constante que conduziu o con-
fronto entre as duas melhores 
equipes da Divisão de Acesso 
2019. E não era para menos: 
tanto o Clube Esportivo quan-
to o Glória, de Vacaria, brigam 
diretamente pela liderança do 
grupo B da competição. O pla-
car de 1 a 1 deixa a primeira co-
locação em aberto para decisão 
nas últimas partidas – porém, 
com vantagem bento-gonçal-
vense, que mantém os dois pon-
tos de distância.

Dependendo apenas de si 
para consolidar a cabeça da 
chave, o alviazul tinha a seu fa-
vor o fator local. No Montanha 
dos Vinhedos, a equipe de Car-
los Moraes está invicta e, até 
essa partida, havia conquistado 
100% de aproveitamento. Con-
tudo, a invencibilidade começou 
a ser ameaçada logo no início do 
jogo. Aos três minutos, Talles 
Cunha aproveitou o descuido 
inicial da equipe da casa e mar-
cou um belo gol, estufando as 
redes do goleiro Jonatas. Após 
o tento, o Esportivo ligou o si-
nal de alerta e colocou pressão 
sobre o rival serrano. De tanto 
insistir, aos 20 minutos da eta-
pa final, depois de uma confu-
são na área o jogador Marlon, 
do Glória, acabou desviando a 
bola para o próprio gol e decre-
tou o empate. As equipes ainda 
tiveram um atleta expulso por 

Faltam três rodadas para o 
fim da fase classificatória da Di-
visão de Acesso 2019. Depois, 
as fases mata-mata esperam as 
equipes que prosperarem na 
competição. De olho nesse de-
safio, o Clube Esportivo investe 
em reforços para continuar com 
a boa campanha na sequência de 
jogos. Nesta semana, o alviazul 
incorporou ao elenco mais atle-
tas, que chegam para disputar 
vagas na defesa, meio de campo 
e ataque.

No setor defensivo, a no-
vidade é o zagueiro Douglas 
Almeida Marques, o Douglão. 
O jogador de 31 anos chega do 
Aimoré, tendo disputado 13 
partidas no Campeonato Gaú-
cho deste ano. O defensor acu-
mula passagens por times como 
Glória, de Vacaria, São Luiz, de 
Ijuí, Brasil de Farroupilha e In-
ter de Lages. Douglão também 
pode atuar como volante, caso 
necessário.

O meio-campo e o ataque 
são as posições que mais rece-
beram contratações. Também 
do Aimoré, chega o atacante 
Gustavo Xuxa. O ponta-direita 

Esportivo empata com Glória e mantém vantagem de dois pontos sobre o time de Vacaria

Esportivo espera confirmar 
liderança do grupo B

cada lado - Jackson e Lucas Lis 
se envolveram em um lance po-
lêmico e foram para o vestiário 
mais cedo.

Ainda sem contar com a es-
treia dos novos reforços, o Es-
portivo entrou em campo com: 
Jonatas, Cleiton, Gullithi e Cor-
tês (Diogo); Jackson, Pedrada, 
Robert, Xaro e Athos (Vinícius 
Bovi); Toni Júnior (Vinícius 
Santos) e Zulu. "Enfrentamos 
uma equipe boa, bem treinada 
e com um contra-ataque forte, 
que não está na vice-liderança 
à toa. Mas, com o resultado, se-
guimos na ponta da chave e no 
domingo temos mais uma opor-
tunidade, em casa, para confir-
marmos o primeiro lugar", ga-
rante o treinador Moraes.

Um dos destaques da par-
tida, o meio-campista Robert 
também mantém a confiança no 
potencial do grupo para alcan-
çar o objetivo da temporada. "É 
um trabalho que estamos fazen-
do desde o começo do ano e que 
está sendo reconhecido. Mas va-
mos continuar com o foco total 
na meta de recolocarmos o Es-
portivo na primeira divisão do 
futebol gaúcho, especialmente 
por ser o ano do centenário", 
comenta.

Líder de seu grupo e man-
tendo o melhor desempenho 
de toda a competição, o clube 
sobe para 24 pontos. Na se-
quência, aparece justamente o 
Glória, que também aumentou 
seu escore para 22 - com isso, 

o alviazul depende dos pró-
prios resultados para se man-
ter na primeira posição. Com 
uma combinação de resultados, 
pode, ainda, confirmar a ponta 
da chave já na próxima rodada.  
Além disso, matematicamente 
já está nas quartas de final.

Na sequência, o Esporti-
vo segue em Bento Gonçalves, 
dessa vez para encarar o São 
Borja, no domingo (07), às 16h, 
no Montanha dos Vinhedos. Na 
última rodada, o alviazul viaja 
até Erechim para enfrentar o 
Ypiranga, no final de semana 
seguinte.

 

O quê: Esportivo x São 
Borja, pela 13ª rodada 
da Divisão de Acesso

Quando: domingo (07), 
às 16h

Onde: Estádio 
Montanha dos Vinhedos

Quanto:
Arquibancada: 
R$ 20,00
Meia-entrada (idosos 
e estudantes): R$10,00
Cadeira: R$50,00
Estacionamento 
(não-sócios): R$10,00
Visitante: R$20,00

SERVIÇO DO 
PRÓXIMO JOGO

Novos reforços para o alviazul
Alviazul traz zagueiro, meio-campistas e atacantes para encorpar 
o elenco

de 26 anos atuou em 13 jogos 
da divisão principal do futebol 
gaúcho em 2019 e anotou dois 
gols. Revelado pelo Juventude, o 
atleta tem passagens pelo Grê-
mio, onde ficou por três tem-
poradas, além de equipes como 
Passo Fundo, Londrina, Pelotas 
e Joinville.

No mesmo setor, atletas re-
tornam para o alviazul: o jovem 
centroavante Douglas Kremer 
iniciou nas categorias de base 
do Esportivo e chega por em-
préstimo do Juventude. Já os 
meias Diego Torres e Eduardi-
nho, que defenderam as cores 
do time bento-gonçalvense na 
última temporada, chegam do 
Cascavel e do Veranópolis, res-
pectivamente.

Todos os reforços já trei-
nam normalmente junto com 
o restante do grupo e podem 
estrear ao longo das próximas 
rodadas. O Esportivo está clas-
sificado para as quartas de final 
da competição e encara o Glória, 
pela 12ª rodada, na quarta-feira 
(03), às 19h, no Montanha dos 
Vinhedos – buscando consolidar 
a liderança do grupo B.

Atacante Gustavo Xuxa

Douglas Kemmer

Eduardinho

Zagueiro Douglão
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Polícia

Um acidente de trânsito 
ocorrido por volta das 19h20min 
desta segunda-feira (1), no qui-
lômetro 4 da ERS-444, altura 
do Barracão, em Bento Gonçal-
ves. O condutor de um Kadett, 
de cor bordô, que trafegava no 
sentido Farroupilha/Bento Gon-
çalves, perdeu o controle do ve-
ículo e saiu da pista, caindo em 
um barranco na lateral da rodo-
via.

Condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista, caindo em um bar-
ranco na lateral da rodovia

No trevo da saída de Ta-
mandaré, na rodovia entre Te-
lasul e Farroupilha, uma colisão 
entre um carro e uma moto, vi-
timou Clésio Benedito Laronka, 

Colisão entre um carro e uma moto, vitimou Clésio Benedito Laronka, de 
54 anos

Na terça-feira (02), a Briga-
da Militar recebeu uma chama-
da para atender ocorrência na 
rua Fernandes Vieira, no bairro 
Cidade Alta, onde um homem 
estaria arrombando um veículo 
estacionado. Uma viatura foi até 
o local e localizou Laerti Cesar 
Marchetto, 36 anos, com passa-
gem pela polícia por tráfico de 
drogas, roubo com morte, rou-
bo a estabelecimento comercial, 
furto qualificado, porte ilegal de 
arma de fogo e, por quatro vezes 
foragido da justiça.

Foi apreendido com ele o 
rádio do veículo e uma planta 
que estava no interior do carro. 
O meliante, com inúmeros an-
tecedentes policiais pelos mais 
variados crimes, foi conduzido 
à Delegacia de Polícia em Beto 
Gonçalves.

Foi apreendido com ele o rádio do veículo e uma planta que estava no 
interior do carro

Laerti Cesar Marchetto, 36 anos, com várias passagem pela polícia

Condutor foge do local do 
acidente em Bento Gonçalves

Equipes de resgate recebe-
ram informações de que o aci-
dente seria grave, mas quando 
o Corpo de Bombeiros de Ben-
to Gonçalves e do o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU) chegaram ao local, 
verificaram que o condutor do 
veículo havia fugido por motivos 
desconhecidos. No interior do 
automóvel, ainda foram encon-
trados documentos e um facão.

Vítima fatal de colisão 
de moto com caminhão

de 54 anos, que pilotava a mo-
tocicleta.

O acidente ocorreu, por 
volta das 13 horas desta quarta-
-feira (03/04).

Polícia prende homem após arrombamento em veículo

Segundo informações da Brigada Militar, o jovem estaria com ferimentos 
na cabeça

Após os trâmites legais por 
parte do IGP (Instituto Ge-
ral de Perícias), foi confirma-
do como Henrique Lovera da 
Silva, 20 anos, o jovem encon-
trado sem vida na manhã des-
ta quinta-feira, dia 4, por volta 
das 7h30min, num matagal (em 

Jovem encontrado morto em 
matagal no bairro São Bento

O corpo foi encontrado nas imedia-
ções de uma pousada na Rua Se-
nador Salgado Filho, no bairro São 
Bento

uma trilha) nas imediações de 
uma pousada na Rua Senador 
Salgado Filho, na ligação do 
bairro São Bento com o Imi-
grante. Foram apontados fe-
rimentos na região da cabeça, 
possivelmente de pedradas e até 
garrafadas. Vestígios de sangue 

foram localizados no caminho, 
o que reforça a hipótese de que 
a vítima possa ter corrido an-
tes de ser agredido em eventual 
fuga. A investigação está com a 
2ª Delegacia de Polícia (2ª DP). 
Foi o 9º homicídio do ano no 
município.
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Uma criança de 9 anos foi 
atacada por um cão da raça Pi-
tbull enquanto brincava com 
amigos, bairro Conceição, na 
rua Alceu Sabino, em Bento 
Gonçalves. O fato aconteceu ain-
da no domingo (31) e o registro 
foi efetuado junto a Delegacia de 
Polícia nesta segunda-feira (2). 
A vítima sofreu lesões no rosto 
e foi encaminhada de imediato 
para atendimento médico, onde 
necessitou receber pontos. Ain-

O corpo apresentava sinais de violência na cabeça

Conforme a perícia, o homem está morto há cinco dias

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), em conjunto com a Polí-
cia Civil de Garibaldi, prendeu 
um homem que transitava na 
RSC-453, num veículo Ônix, 
cor branca, clonado.

Durante a ação, agentes da 
PRF deram ordem de parada 
ao veículo Ônix, placas de Bom 
Princípio-RS, quando iniciaram 
os procedimentos de fiscaliza-
ção. Ao analisarem os sinais de 
identificação do veículo, conclu-

Ao analisarem os sinais de identificação do veículo, concluíram que alguns 
elementos estavam incompatíveis com o original

Um corpo foi encontrado 
na tarde desta terça-feira (2) 
no bairro São Roque, em Bento 
Gonçalves, por volta das 14h na 
Rua Guilherme Fasolo, próximo 
ao trevo com a BR-470. A vítima 
foi identificado como Paulo Ce-
sar dos Santos, 50 anos.

Conforme informações da 
polícia, o corpo apresentava si-
nais de violência. A vítima esta-
va com uma corda e uma cinta 
enroladas no pescoço, além de 
apresentar um ferimento na ca-
beça. A perícia concluiu que, o 
homem está morto há cinco dias, 
por conta do estado de decom-
posição. O cadáver foi localizado 
por uma pessoa que passava no 
local e sentiu um cheiro forte. O 
local é frequentado por mora-
dores de rua. A Brigada Militar 
(BM) isolou a cena do crime até 
a chegada da Polícia Civil e Ins-
tituto Geral de Perícias (IGP) 
que trabalhou na identificação 
do cadáver.

Homem é detido pela PRF 
transitando com carro 
clonado na RSC-453

íram que alguns elementos es-
tavam incompatíveis com o ori-
ginal. Em pesquisa, verificaram 
se tratar de veículo roubado em 
2015, na cidade de Porto Ale-
gre-RS.

Foi dada voz de prisão ao 
indivíduo de 27 anos, natural 
de Bento Gonçalves. O homem 
foi encaminhado à Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) de Bento para os proce-
dimentos legais.

Criança sofre ataque de Pitbull
da, segundo informações, dois 
cachorros Pitbulls foram dei-
xados soltos em uma residência 
após a proprietária dos animais 
mudar de endereço.

Foi efetuado contato com 
a Associação de Proteção ao 
Meio Ambiente e aos Animais 
(ARPA), que orientou encami-
nhamento de ofício para a Se-
cretaria Municipal do Meio Am-
biente para o recolhimento dos 
animais.

Corpo encontrado no São Roque
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CINEMA
Validade da programação: 04/04/2019 a 10/04/2019 
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
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35  38  45  46  53
57  59  61  64  82
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2°

3°
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Megasena -  concurso 2139

Federal -  extração 05376

Lotomania -  extração 1957

14  23  29  41  57  58

28470
36834
08888
77233 
89987

Shopping Bento

Shazam!
13:40h - Legendado 3D 
16:10h - Dublado 3D
18:45h - Legendado 3D
21:20h - Legendado 3D

Billy Batson (Asher Angel) 
tem apenas 14 anos de idade, mas 
recebeu de um antigo mago o dom 
de se transformar num super-he-
rói adulto chamado Shazam (Za-
chary Levi). Ao gritar a palavra 
SHAZAM!, o adolescente se trans-
forma nessa sua poderosa versão 
adulta para se divertir e testar suas 
habilidades. Contudo, ele precisa 
aprender a controlar seus poderes 
para enfrentar o malvado Dr. Tha-
ddeus Sivana (Mark Strong).

Dumbo
13:40h - Dublado 3D 
18:30h - Dublado 3D

1919, Joplin, Estados Unidos. 
Holt Farrier (Colin Farrell) é uma 
ex-estrela de circo que, ao retornar 
da Primeira Guerra Mundial, en-
contra seu mundo virado de cabe-
ça 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 prestes a parir. 
Quando o bebê nasce, todos ficam 
surpresos com o tamanho de suas 
orelhas, o que faz com que de início 
seja desprezado. Cabe então aos fi-
lhos de Holt a tarefa de cuidar do 
pequenino, até que eles descobrem 
que as imensas orelhas permitem 
que Dumbo voe.

Cinderela Pop
16:10h - Nacional 2D 

Cintia Dorella (Maisa Silva) 
é uma adolescente que descobre 
uma traição no casamento dos pais. 
Descrente no amor, ela vai morar 
na casa da tia e passa a trabalhar 
como DJ, se tornando a Cinderela 
Pop. Mas ela não esperava que um 
príncipe encantado pudesse fazê-
-la se apaixonar.

Chorar de Rir
21:00h - Nacional 2D

“Estrela do programa de TV 
Chorar de Rir” , Nilo Perequê (Le-
andro Hassum) é um grande nome 
da comédia no país. Quando ganha 
o prêmio de melhor comediante do 
ano, o humorista decide mudar ra-
dicalmente sua carreira e se dedi-
car totalmente ao drama, deixando 

sua família e seu empresário deses-
perados.

L’américa Shopping

O Parque 
dos Sonhos
14:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D 
(Exceto dia 05)
19:00h - Dublado 2D 
(Apenas dia 05)

A jovem otimista e sonhado-
ra June encontra escondido na 
floresta um parque 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.

A Caminho 
de Casa
16:10h - Dublado 2D
21:00h - Dublado 2D 
(Exceto dias 05, 06 e 07)

Bella é uma cadelinha especial 
que vive com Lucas, um estudante 
de medicina veterinária que traba-
lha como voluntário em um hospi-
tal local. Um dia ela é encontrada 
pelo Controle de Animais na rua e 
acaba sendo levada para um abri-
go a 400 milhas de distância de 
seu dono. No entanto, Bella, uma 
cachorra extremamente leal e co-
rajosa, decide iniciar sozinha uma 
longa jornada de volta para a casa, 
emocionando a todos que cruzam o 
seu caminho.

Suspíria: A 
Dança do Medo
21:00h - Legendado 2D

Susie Bannion (Dakota John-
son), uma jovem bailarina america-
na, vai para a prestigiada Markos 
Tanz Company, em Berlim. Ela 
chega assim que Patricia (Chloë 
Grace Moretz) desaparece miste-
riosamente. Tendo um progresso 
extraordinário, com a orientação 
de Madame Blanc (Tilda Swinton), 
Susie acaba fazendo amizade com 
outra dançarina, Sara (Mia Goth), 
que compartilha com ela todas suas 
suspeitas obscuras e ameaçadoras.

Shazam!
13:40h - Dublado 3D
16:10h - Legendado 3D
18:45h - Dublado 3D
21:20h - Legendado 3D

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
29/03

Sáb
30/03

Dom
31/03

Seg
01/04

Chuva forte 
e trovoadas

Chuva a 
qualquer hora

Chuva a 
qualquer hora

Chuva a 
qualquer hora

↑ 22°C
↓ 13°C

↑ 19°C
↓ 11°C

↑ 18°C
↓ 10°C

↑ 19°C
↓   8°C


