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Cidade recebe 
viatura e coletes

Carro capota na 
Pipa Pórtico

Nesta quarta-feira (10), inicia a campanha nacional  contra a gripe influenza. Em 2018, Bento Gonçalves imunizou 83,77% 
da meta estabelecida, vacinando 22.137 pessoas. Página 07

SAÚDE 

Vacinação contra gripe quer 
imunizar 32,8 mil em Bento pág 05

Fenavinho
Bárbara Bortolini é
a nova imperatriz
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Depois de 72 horas, 
dona de casa segue 
desaparecida

ExpoBento
Feira põe à venda lotes 
promocionais de ingressos
Há dois meses do início da feira, os ingressos podem custar 
apenas  R$ 2,00, caso comprados em lotes
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A Secretaria da Segurança 
Pública entregou cinco ambu-
lâncias para a Superintendência 
dos Serviços Penitenciários (Su-
sepe), 112 viaturas para a Polícia 
Civil e 2.253 coletes balísticos 
para a Brigada Militar (BM). 
Deste total, uma viatura e 25 co-
letes foram destinados à a polícia 
de Bento Gonçalves.

Onze municípios da Serra 
Gaúcha foram contemplados com 
o reforço. Ao todo, 246 coletes e 
12 viaturas serão distribuídos 
entre Bento Gonçalves, Canela, 
Carlos Barbosa, Caxias do Sul, 
Flores da Cunha, Farroupilha, 
Gramado, Guaporé, Nova Prata, 
Vacaria e Nova Petrópolis.

No total, mais de 100 mu-
nicípios gaúchos serão con-
templados com as viaturas.  O 
vice-governador e secretário 
da Segurança Pública, Ranolfo 
Vieira Júnior, destacou a entrega 
dos veículos e dos equipamentos 
de proteção individual (EPIs). 
O secretário ainda prometeu, 
para os próximos dias, entrega 
de armamentos e de sistemas de 
monitoramento e de cercamento 
eletrônico.

O investimento nos veículos 
e nos EPIs foi de cerca de R$ 
12 milhões. Cada viatura cus-
tou R$ 88 mil, totalizando R$ 
9.856.000,00. O valor de cada 
colete balístico é de R$ 850,00, 
chegando a R$ 1.915.050,00. 
Tanto as viaturas como os cole-
tes foram comprados com repas-
ses federais, obtidos por meio de 
emenda parlamentar, somados 
a uma quantia de contrapartida 
estadual. As ambulâncias custa-
ram R$ 164 mil cada, um total 
de R$ 820 mil, adquiridas com 
recursos do Fundo Penitenciário 
Nacional (Funpen) e verba esta-
dual.

Durante a cerimônia de en-
trega, o governador comemorou 
o fato de que o primeiro trimes-
tre de 2019 chegou ao fim com 
o menor número de latrocínios 
já registrado no Estado desde 
2002, quando a contagem come-
çou a ser feita. De janeiro a mar-
ço deste ano, foram 16 casos.

 O repasse garantido em 
2017, de cerca de R$ 65,8 mi-
lhões, prevê, ainda, a compra de 
226 SUVs e de 46 picapes para 
a BM. A emenda também deter-
mina o investimento de R$ 18 
milhões em videomonitoramen-
to e cercamento eletrônico, que 
serão disponibilizados a 36 mu-
nicípios. Serão instalados 187 
pontos e dez salas de cercamento 
eletrônicos, e 151 pontos e 20 
salas de videomonitoramento.

Bento Gonçalves recebe viatura e coletes 
da Secretaria de Segurança Pública do Estado
O investimento nos veículos e nos EPIs foi de cerca de R$ 12 milhões e onze municípios da Serra Gaúcha foram contemplados
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ExpoBento está comercia-
lizando ingressos antecipados 
com preço promocional de R$ 
2,00 – em pacotes com mínimo 
de 100 unidades. Essa condição 
diferenciada é um atrativo extra 
especialmente para as empresas 
presentearem seus colaborado-
res com os bilhetes para visitar a 
programação, ou entidades, que 
podem oferecer os tickets como 
benefício aos associados.

O ingresso de acesso per-
mite ao visitante aproveitar as 
boas oportunidades de compras 
trazidas pelos mais de 450 ex-
positores esperados para a 29ª 
ExpoBento – de segmentos va-
riados, como moda feminina, 
masculina e infantil, utilidades 
para o lar, variedades, imóveis e 
novidades do setor automotivo, 
além de destaques como os pro-
dutos da agroindústria familiar 
e as opções gastronômicas de 
lanches e refeições. Quem visita 
a feira pode, ainda, se divertir 
com a agenda de shows, espetá-
culos artísticos e culturais que 
ocorrem durante os 11 dias de 
programação – e podem ser as-
sistidos sem qualquer custo ex-
tra.

Outra vantagem para o pú-

Shows musicais também atraem grande público no palco principal

ExpoBento põe à venda lotes promocionais de ingressos antecipados

O quê: 29ª ExpoBento e 16ª 
Fenavinho

Quando: de 13 a 23 de 
junho
Onde: Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves

Mais informações: no site 
www.expobento.com.br, pelo 
e-mail expobento@expoben-
to.com.br ou pelo telefone 
(54) 2105.1966.

Promoção: Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves (CIC-BG)

blico da ExpoBento 2019 é ex-
perimentar, também, as atrações 
da 16ª Fenavinho, que ocorre de 
forma integrada, no mesmo pe-
ríodo de 13 a 23 de junho, no 
Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves. Recriando o univer-
so das tradicionais celebrações 
comunitárias que enaltecem 
as tradições legadas pelos imi-
grantes italianos que coloniza-
ram a região, a Festa Nacional 
do Vinho oferecerá ao visitante 
a oportunidade de conhecer al-

guns dos melhores rótulos de vi-
nhos, espumantes e sucos brasi-
leiros, além de degustar delícias 
da gastronomia típica – tudo isso 
embalado por muita música, em 
um cenário repleto de elementos 
culturais.

“Pelo valor de R$ 2,00 do 
ingresso antecipado adquiri-
do nos lotes promocionais de 
100 unidades, o visitante tem a 
chance de se divertir, aprovei-
tando as atrações na programa-
ção da ExpoBento – o que torna 

a visitação a feira uma excelente 
opção de lazer para toda a famí-
lia, acessível em termos de inves-
timento e versátil em opções de 
diversão para todos os gostos”, 
indica o diretor-geral da Ex-
poBento 2019, Rogério Capoa-
ni. A expectativa da feira é rece-
ber cerca de 260 mil visitantes 
neste ano.

Os interessados em adqui-
rir os ingressos promocionais 
devem entrar em contato com o 
Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG), entidade promotora 
da ExpoBento e Fenavinho, pelo 
telefone (54) 2105.1999. No pe-
ríodo da feira, os ingressos serão 
comercializados pelo valor de R$ 
5,00 (de segunda a sexta-feira) e 
R$ 12,00 (nos sábados, domin-
gos e feriados).

O quê conferir na 
ExpoBento e Fenavinho
Em 2019, a 16ª Festa Nacio-

nal do Vinho e a 29ª ExpoBento 
vão ocorrer de forma integrada, 
entre 13 e 23 de junho, reunin-
do cerca de 400 expositores que 
oferecem oportunidades de ne-
gócios nos segmentos de vestu-
ário, automóveis, agronegócio, 

serviços, imóveis e variedades. 
Com a chegada da Fenavinho, 
que será retomada após oito 
anos, o evento trará de volta 
grandes marcas da festividade, 
como a Vila Típica, o vinho en-
canado e os tradicionais desfiles 
no centro do município, muita 
gastronomia, tradição e os pre-
miados vinhos da Serra gaúcha. 
A realização é do Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves.

SERVIÇO
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Após uma noite de pura 
emoção, está eleita a corte da 
16ª Fenavinho: Bárbara Bor-
tolini (representante da Rota 
Caminhos de Pedra) foi coro-
ada Imperatriz do Vinho e, em 
seu reinado, será acompanha-
da pelas Damas de Honra Ana 
Paula Pastorello (representante 
do Bento Convention Bureau) e 
Sandi Marina Corso (represen-
tante da Associação Vale do Rio 
das Antas). A festa da escolha 
ocorreu na noite de 06 de abril, 
no Parque de Eventos de Ben-
to Gonçalves, reunindo mais de 
700 pessoas.

Tomadas pela alegria que 
acompanha a coroação, as sobe-
ranas da 16ª Fenavinho compar-
tilharam mensagens de agrade-
cimento com o público antes 
de seu desfile oficial. “É um or-
gulho imenso representar essa 
festa e mostrar toda a riqueza 
de Bento Gonçalves”, disse Bár-
bara. Agradecendo à cidade por 
proporcionar essa experiência, 
Sandi sintetizou a comoção do 
momento de forma marcante. “É 
uma sensação indescritível! Va-
mos dar nosso melhor para que 
a Fenavinho seja retomada com 
o carinho que merece”. Somada 
à alegria de representar a corte 
da Festa Nacional do Vinho vem, 
também, a responsabilidade. 
“Continuaremos a história de 
nossa gente com muito orgu-
lho”, disse Ana Paula.

Às soberanas caberá a mis-
são de colaborar com a promo-
ção da Festa Nacional do Vinho 
– que ocorre de 13 a 23 de junho, 
de forma integrada a ExpoBen-
to – e, principalmente, divulgar 
a riqueza cultural, tradições e 
atrativos de Bento Gonçalves 
perante todo o Brasil. “A Impe-
ratriz do Vinho e suas Damas de 
Honra são os expoentes da Fe-
navinho e fundamentais agentes 
na consolidação da retomada do 
evento e valorização de todo o 
simbolismo que ele carrega. Seu 
papel vai muito além do caráter 
festivo: elas serão articuladoras 

Ana Paula Pastorello, Barbara Bortolini e Sandi Corso

Bárbara Bortolini é a  nova Imperatriz do Vinho
Ana Paula Pastorello e Sandi Marina Corso são as Damas de Honra da 16ª Fenavinho

do potencial turístico de nossa 
cidade e da força do setor viní-
cola”, avalia o diretor do Comitê 
Fenavinho, Diego Bertolini.

Agora, as eleitas iniciam 
o trabalho representativo na 
condição de Soberanas da Fe-
navinho – elas participarão de 
agendas oficiais de visitas e com-
promissos envolvendo a divulga-
ção da festa.

Escolha técnica 
para eleger a corte
O processo de escolha da 

corte começou ainda na parte 
da tarde de sábado, quando os 
jurados participaram de entre-
vistas individuais com as can-
didatas. A performance delas, 
nesse momento, definiu 65% da 
pontuação de cada uma. Foram 
avaliados quesitos como apre-
sentação pessoal, comunicação 
e expressão, conhecimento, sim-
patia e cordialidade. A segunda 
etapa da análise foram os desfi-
les, quando os juízes estudaram 
itens como beleza, desenvoltura, 
tranquilidade e naturalidade 
para compor o restante das no-
tas.

A comissão avaliadora foi 
composta por seis integrantes, 
todos de fora de Bento Gonçal-
ves, e representantes do setor 
vinícola, do mundo da moda e da 
imprensa: Sandra Guerra, pri-
meira imperatriz do vinho, elei-
ta em 1976; Bruna Tramontina, 
empresária, publicitária e digital 
influencer; Caroline Dani, pro-
fessora do Centro Universitá-
rio Metodista, de Porto Alegre, 
Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Biociências e 
Reabilitação da instituição; Sara 
Bodowsky jornalista e comuni-
cadora; Daniel Salvador, enólo-
go e presidente da Associação 
Brasileira de Enologia; e Márcio 
Irion, proprietário da RDCTV, 
e CEO da empresa Grupo IEX 
Empreendimentos e Participa-
ções.

Noite de emoção 

e resgate da 
essência da festa
Quem acompanhou a pro-

gramação experimentou uma 
noite de muita emoção, com os 
desfiles coletivos e individuais 
das 18 candidatas, coreografa-
dos pelo embalo de canções ita-
lianas, homenageando a heran-
ça cultural dos imigrantes que 
colonizaram a região – essên-
cia original da Festa Nacional 
do Vinho. “Trabalhamos para 
criar uma festa emocionante, 
que resgatasse na comunida-
de o carinho pela Fenavinho, 
na essência uma festa de une e 
integra as pessoas, que valori-
za nossa cultura e a história de 
Bento Gonçalves. Cada detalhe 
da festa da escolha foi pensado 
para traduzir esse sentimento”, 
disse o Secretário Municipal de 
Turismo e integrante do Comitê 
Fenavinho, Rodrigo Parisotto.

Além de conhecer as can-
didatas e acompanhar a eleição 
das soberanas, o público es-
pectador teve a oportunidade 
de confraternizar, apreciando 
vinhos, espumantes e sucos de 
diversas vinícolas locais – que 
já confirmaram sua condição de 

expositoras na 16ª Fenavinho – 
e delícias da gastronomia típi-
ca italiana. Foram mais de 650 
garrafas de vinhos e espumantes 
degustadas, além das cerca de 
400 unidades de suco. Perfor-
mances musicais ao vivo no pal-
co também embalaram a festa.

Enojóia para as eleitas
O protagonista da Fena-

vinho – o vinho – também bri-
lhou, literalmente, adornando as 
eleitas. A Imperatriz do Vinho 
e suas Damas de Honra rece-
beram um conjunto de enogias, 
composto por brincos, anéis e 
pingentes. As peças são feitas a 
partir do bitartarato de potássio 
– um subproduto da fabricação 
da bebida retirado de pipas que 
armazenam o vinho. As joias 
passam pela modelagem e são 
impressas em 3D – logo após, 
são realizados os processos de 
fundição na prata e folheamen-
to em ouro. Os acessórios foram 
desenvolvidos por Patrícia Pe-
drotti, idealizadora do projeto, 
e confeccionados pela Enojoias 
– Diamantes do Vinho, de Tuiu-
ty. “Pensamos em características 
que levem os traços da Fenavi-
nho, especialmente da parte do 
metal, com grãos de uva e ele-
mentos de parreirais”, destacou 
Patrícia.

Tradição e futuro 
em evidência
A escolha da corte da 16ª 

Fenavinho foi uma celebração 
carregada de significados – um 
elo que reconecta a festa à es-
sência da primeira edição, re-
alizada de forma pioneira em 
1967, pelas mãos do empresário 
Moysés Michelon. “Nessa noite 
estamos prestando uma home-

nagem e demonstrando respeito 
a todos os nossos antepassados, 
aos líderes e empreendedores 
que há mais de 50 anos acredi-
taram, idealizaram e fizeram a 
Festa Nacional do Vinho, evento 
tão grandioso que elevou Bento 
Gonçalves à condição de Capi-
tal Nacional do Vinho e tornou 
a cidade conhecida perante todo 
o país”, disse Elton Paulo Gial-
di, presidente do Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves, entidade à 
frente da retomada e promotora 
da 16ª Fenavinho.

Revivendo a herança e res-
gatando o patrimônio cultural 
que a Fenavinho simboliza, o CI-
C-BG trabalha para devolver à 
comunidade uma festa grandio-
sa, à altura do legado que acom-
panha sua história.   “O que o 
CIC-BG se propõe, e pode fazer 
de melhor pela Fenavinho, é ze-
lar, proteger e manter viva sua 
essência. É garantir que dora-
vante, sob o comando e tutela da 
entidade, a Festa ocorrerá pe-
riodicamente, de forma segura, 
responsável e sustentável, como 
merece a comunidade. A Fenavi-
nho é de toda Bento Gonçalves, 
pertence a cada cidadão do mu-
nicípio. É uma festa de todos e 
para todos”, disse Gialdi.

Enaltecendo o conceito de 
união que a Fenavinho carre-
ga em sua essência, o prefeito 
de Bento Gonçalves, Guilherme 
Pasin, relembrou o poder de 
mobilização que a Festa é capaz 
de gerar. “A Fenavinho uniu os 
bento-gonçalvenses pelo pro-
pósito de atuar, coletivamente, 
pelo município. E fará isso no-
vamente. Vamos brindar, com 
vinhos de Bento Gonçalves, a 
nossa querida Fenavinho”, disse.
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Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar

O presidente disse que este 
ano o Brasil não terá o horário de 
verão e sinalizou que para o fu-
turo a tendência é que a mudan-
ça nos relógios seja eliminada do 
calendário do país. “Tomei a de-
cisão que neste ano não teremos 
horário de verão”, disse o ele na 
última sexta-feira (5), durante 
café da manhã com jornalistas.

Na última semana, o minis-
tro de Minas e Energia, infor-
mou que a pasta vai finalizar nos 

Para o governo, a decisão não leva em conta apenas dados econômicos, 
mas outros fatores como sobrecarga e picos de consumo

A Receita Federal abriu, na 
manhã da última segunda-feira 
(08), a consulta ao lote residu-
al de restituição do Imposto de 
Renda (IR) Pessoa Física de abril.

Serão desembolsados R$ 
210 milhões para 91,3 mil con-
tribuintes que estavam na ma-
lha fina das declarações entre 
os anos de 2008 e 2018, mas re-
gularizaram as pendências com 
a Receita. A lista com os nomes 
está disponível no site da Recei-
ta Federal https://receita.eco-
nomia.gov.br/. O contribuinte 
também pode realizar a consulta 
por meio do Receitafone, no nú-
mero 146. Para acompanhar as 
restituições, a Receita também 
oferece aplicativo para tablets e 
smartphones.

As restituições terão cor-
reção de 6,64%, para o lote de 
2018, a 108,76% para o lote de 
2008. Em todos os casos, os ín-

Serão desembolsados R$ 210 milhões para 91,3 mil contribuintes que 
estavam na malha fina das declarações entre os anos de 2008 e 2018

Fim do horário de verão
Presidente sinalizou que para o futuro a tendência é que a mudança nos 
relógios seja eliminada do calendário do país

próximos dias os estudos sobre o 
tema. O material será entregue 
ao presidente, que decidirá em 
caráter definitivo pela continui-
dade ou não do horário de verão 
no país.

Segundo o ministro, a de-
cisão tem que ser tomada neste 
momento e não leva em conta 
apenas dados econômicos, mas 
outros fatores como sobrecarga 
e picos de consumo, por exem-
plo.

Receita Federal abre consulta 
a lote da malha fina do IR
Serão desembolsados R$ 210 milhões para 91,3 mil contribuintes que estavam na malha fina das 
declarações de 2008 a 2018

dices têm como base a taxa Selic 
(juros básicos da economia) acu-
mulada entre a entrega da decla-
ração até este mês.

O dinheiro será depositado 
no próximo dia 15 nas contas 
informadas na declaração. O 
contribuinte que não receber a 

restituição deverá ir a qualquer 
agência do Banco do Brasil ou li-
gar para os telefones 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclusivo 
para deficientes auditivos) para 
ter acesso ao pagamento.

Nenhum dos cerca de 1 mi-
lhão de contratos antigos do 
Fies foi renovado até o momen-
to. Estima-se que o Ministério 
da Educação (MEC) tem deixa-
do de pagar cerca de R$ 1 bilhão 
por mês às instituições de ensino 
superior, levando em considera-
ção que o tíquete médio dos em-
préstimos do Fies é de R$1 mil.

O MEC tem informado ao 
setor que s contratos do Fies não 
foram finalizados devido a um 
problema técnico de integração 
nas plataformas da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) e do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE).

Esta demora no repasse 

MEC ainda não repassou recursos do Fies em 2019
As instituições de ensino superior ainda não receberam nenhuma participação do Fies, programa de 
financiamento estudantil do governo, neste ano

pode gerar mais custos para o 
MEC. Segundo o Sindicato das 
Entidades Mantenedoras de Es-
tabelecimentos de Ensino Su-
perior (Semesp), se os contratos 
antigos não forem renovados e 
os novos, contratados até o dia 
20 de abril, os valores em atraso 
vão abranger também o mês de 
março, comprometendo ainda 
mais o fluxo de caixa das insti-
tuições de ensino.

Em relação às 100 mil novas 
vagas de Fies (sem cobrança de 
taxa de juros) ofertadas neste 
primeiro semestre, apenas 60 
mil foram preenchidas. Ainda 
assim, deste volume, menos de 
10% dos alunos conseguiram 

finalizar o processo de contrata-
ção, afirma o Semesp.

O clima é de insegurança, 
pois os alunos estão estudando 
de ter a certeza de que conse-
guirão o Fies. Já as instituições 
podem atrasar o salário dos pro-
fessores e pagamentos dos tri-
butos com a falta de repasse dos 
financiamentos.

Diante de tantas mudan-
ças na equipe do MEC, há uma 
grande dificuldade de interlocu-
ção com a pasta. Após a demis-
são de Ricardo Vélez RodrÍgues, 
na manhã desta última segunda-
-feira (08), quem assumiu o Mi-
nistério da Educação foi o eco-
nomista Abraham Weintraub.

Atraso poderá gerar mais custo ao MEC se contratos não forem validados até 20 de abril
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A 21ª edição da Encenação 
da Paixão de Cristo no Vale dos 
Vinhedos acontecerá no próxi-
mo dia 19 de abril, a partir das 
19 horas, no “Morro da Antena”. 
A encenação começa na Gruta de 
Nossa Senhora de Lourdes, na 
comunidade Ceará, e atinge seu 
ápice no alto do morro.

Realizada por um grupo 

Paixão de Cristo será encenada dia 19
de teatro amador, formado por 
aproximadamente 80 moradores 
da comunidade, vivenciam a pas-
sagem bíblica da Paixão de Cris-
to, retratando as estações enfren-
tadas por Jesus, desde o momento 
em que ele é preso pelos romanos 
no Monte das Oliveiras. O even-
to conta com o financiamento da 
Secretaria de Estado da Cultu-

ra do RS (LIC/ RS), realização 
da DWR Som e Luz Produções 

Nesta quarta-feira (10), ini-
cia-se a Campanha Nacional de 
Vacinação  contra a gripe (in-
fluenza). Em um primeiro mo-
mento, entre os dias 10 e 18 de 
abril, a imunização será direcio-
nada para crianças e gestantes, 
público que teve a menos ade-
são à imunização no estado em 
2018. O dia D, sábado em que 
todos os postos estarão abertos 
para a aplicação da vacina está 
marcado para o dia 04 de maio.

Neste ano, a campanha foi 
antecipada. De acordo com a 
vigilância epidemiológica do 
Centro Estadual de Vigilância 
em Saúde (Cevs), o laboratório 
que produz a vacina adiantou-
-se na fabricação da medicação.

Além da antecipação das 
vacinas, em 2019 a campanha 
terá uma semana a mais para a 
imunização exclusiva de crian-
ças e gestantes, que forma os 
grupos que atingiram menor 
cobertura vacinal de influen-
za nos últimos anos. A meta é 
vacinar 90% do público-alvo e, 
em 2018, as crianças chegaram 
a apenas 67% de cobertura va-
cinal no Estado, enquanto que 
75% das gestantes gaúchas fo-
ram imunizadas.

Segundo a Cevs, quanto aos 
mitos e dúvidas, é importante 
esclarecer que a vacina ofere-
cida gratuitamente pelo gover-
no, a trivalente, tem a mesma 
eficácia da vendida pela rede 
privada, a tetravalente. Na rede 
pública, a vacina tem dois tipos 
do vírus influenza A, o H1N1 e 
o H3N2, e um vírus do tipo B. 
A vacina tetravalente só acres-
centa um vírus a mais do B nas 
é idêntico ao da trivalente. Esta 
composição foi determinada 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) de acordo com a 
análise dos vírus que mais cir-
cularam no inverno anterior, 
por isso, a importância da vaci-
nação todos os anos, pois o ví-
rus passa por transformações ao 
longo do tempo.

Mesmo que as crianças es-
tejam apresentando algum tipo 
de problema leve no quadro res-
piratório, a orientação do Cevs 
é que elas sejam levadas para 
serem imunizadas. A restrição é 
apenas se o indivíduo apresen-
tar febre.

Pais e responsáveis também 
devem ficar atentos a faixa etá-
ria de vacinação das crianças. A 
partir deste ano, crianças com 
seis meses até menores de 6 
anos de idade (5 anos, 11 me-
ses e 29 dias) estão incluídos 
na campanha. Anteriormen-
te, a imunização era válida so-

Bento Gonçalves pretende imunizar 32.881 pessoas 
dos principais grupos de risco

mente até menores de 5 anos 
de idade (4 anos, 11 meses e 29 
dias). Como a vacinação de ro-
tina também apresenta falhas, 
a orientação é que a carteira de 

Culturais e patrocínio de Cenci 
Equipamentos de Segurança.

vacina seja conferida na hora da 
imunização da gripe.

Segundo a Secretaria da 
Saúde de Bento Gonçalves, os 
grupos prioritários em 2019 so-

mam 30 mil pessoas. Na última 
segunda-feira (08), equipes da 
secretaria estiveram em Caxias 
do Sul, para pegar as primeiras 
25 mil vacinas. Em 2018, foram 

vacinadas 22.137  pessoas, ou 
seja 83,77% da meta estabele-
cida.

As vacinas estarão disponí-
veis em todos os postos de saúde 
da cidade. Na Unidade Básica 
de Saúde, o horário de aplica-
ção da vacina é das 7h30min às 
11h30min. e das 13h30min. às 
17h30min. A orientação para 
quem vai procurar os postos 
dos bairros é que telefone antes 
para confirmar os horários de 
atendimento.

 

Crianças: 6.742
Trabalhadores 
da saúde: 4.037
Gestantes: 1.112
Puérperas: 183
Indígenas: 72
Idosos: 13.765
Pessoas com 
comorbidades: 5.631
Professores: 1.339
Total estimado: 32.881

ESTIMATIVA DOS GRUPOS
PRIORITÁRIOS 2019 
(DADOS MINISTÉRIO 
DA SAÚDE E SECRETARIA 
ESTADUAL)

A meta é vacinar 90% do público-alvo. Em 2018, as crianças chegaram a apenas 67% de cobertura vacinal no 
Estado, enquanto que 75% das gestantes gaúchas foram imunizadas
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SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
DE BENTO GONÇALVES
EDITAIS DE CASAMENTO

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

Edital nº 20143: ROGER AJALLA CARVALHO, solteiro, pedreiro, 
natural de São Borja-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e ROSIMÉRI LOPES DA ROSA, solteira, auxiliar de limpeza, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 20148: ROGER EDUARDO DOS SANTOS, solteiro, indus-
triário, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e MARIA EDUARDA PERES RAMOS, solteira, te-
lefonista, natural de Rio Grande-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20154: ÁLYSON NASCIMENTO DE MACÊDO LEITE, sol-
teiro, impressor, natural de Maceió-AL, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e VERÔNICA GONÇALVES GUARESCHI, solteira, 
recepcionista, natural de São Francisco de Assis-RS, residente e do-
miciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comu-
nhão Universal de Bens.
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 09 de abril de 2019.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Registrador Civil Designado

Vera Regina Nondilo La-
zzari, industriária aposentada, 
filha de Antonio Nondilo e Lour-
des Bugallo Nondilo, nascida 
em 02/01/1955, falecida em 
31/03/2019, natural de Bento 
Gonçalves,RS, moradora da 
Rua Matheus Valduga, Bento 
Gonçalves, Casada 

Rosalina Somensi Arse-
go, auxiliar de educação infan-
til aposentada, filha de Hermes 
Somensi e Carolina Zeni So-
mensi, nascida em 03/12/1951, 
falecida em 31/03/2019, natural 
de Bento Gonçalves,RS, mora-
dora da Rua Antonio Michelon, 
Bento Gonçalves, Casada 

Soelcí Boaro, serviços ge-
rais aposentado, filho de Hermi-
nio Boaro e Rosalinda Grassi 
Boaro, nascido em 12/02/1946, 
falecido em 31/03/2019, natural 
de Guaporé, RS, morador da 
Rua Cesar Arpiani, Santa Tere-
za, Casado 

Leonello Bianchi, agri-
cultor aposentado, filho de 
Edoardo Bianchi e Joanna 
Rossatto Bianchi, nascido 
em 01/08/1933, falecido em 
01/04/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Li-
nha Eulália Alta, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Adelaide Cavagnolli Ar-
cari, agricultora aposentada, fi-
lha de Miguel Cavagnolli e Luiz 
Bosa, nascida em 03/05/1922, 
falecida em 01/04/2019, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mora-
dora da Linha 40 da Graciema, 
Vale dos Vinhedos, Bento Gon-
çalves, Viúva 

Ida Cáo Bernardido, lar 
aposentada, filha de Luiz Cáo 
e Ritta Valenti Cáo, nascida 

em 26/05/1930, falecida em 
02/04/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da 
Rua Fortaleza, Bento Gonçal-
ves Viúva 

Antônio Longo, industriá-
rio aposentado, filho de Victório 
Longo e Josefina Sachet Longo, 
nascido em 29/09/1941, faleci-
do em 02/04/2019, natural de 
Bento Gonçalves, RS, morador 
da Rua Comendador José Za-
netti, Garibaldi, Casado 

Ignacio Celso Brand, mas-
soterapeuta aposentado, filho de 
Nicolao Brand e Therezia Elydia 
Brand, nascido em 28/02/1936, 
falecido em 03/04/2019, natural 
de Montenegro, RS, morador 
da Travessa José Gava, Bento 
Gonçalves, Casado 

Eliane Berton, do lar, filha 
de Vitório Berton e Maria Ma-
dalena Rosa Tumelero, nasci-
do em 03/09/1964, falecido em 
03/04/2019, natural de Pinto 
Bandeira, BentoGonçalves-RS, 
morador da Linha Silva Pinto 
Norte, Interior, Pinto Bandeira, 
Solteira 

Lodovico Carrer, comer-
ciante aposentado, filho de 
João Carrer e Augusta Morroni 
Carrer, nascido em 30/12/1936, 
falecido em 04/04/2019, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mora-
dora da Travessa Bagé, Bento 
Gonçalves, Casado 

Leni Maria Netson Benat-
ti, funcionária pública estadual 
aposentada, filha de Aldérico 
Netson e Iria Matiuz Netson, 
nascido em 30/12/1955, faleci-
do em 04/04/2019, natural de 
Veranópolis, RS, moradora da 
Avenida Osvaldo Aranha, Bento 
Gonçalves, Casada 

ÓBITOS

Santo Rostirolla, industri-
ário aposentado, filho de Fran-
cisco Umberto Rostirolla e Re-
gina Riviera Rostirolla, nascido 
em 02/05/1941, falecido em 
03/04/2019, natural de Muçum, 
RS, moradora da Rua Artur Zie-
gler, Bento Gonçalves Casado 

Adair Antonio Fabisiak, 
pedreiro, filho Estacio Fabisiak 
e Marciana de Moraes Fabisiak, 
nascido em 01/10/1976, faleci-
do em 03/04/2019, natural de 
Erval Grande, RS, morador da 
Rua Ercilio Waldir Muraro, Ben-
to Gonçalves, Solteiro 

Paulo Cesar dos Santos, 
pedreiro aposentado, filho de 
Manoel dos Santos e Maria Bor-
ges, nascido em 02/08/1969, 
falecido em 02/04/2019, natural 
de Guaporé, RS, morador de 
Bento Gonçalves, Solteiro 

Henrique Lovera da Sil-
va, serviços gerais autônomo, 
Ivanir Minosso da Silva e Maria 
Salete Lovera da Silva, nasci-
do em 26/06/1998, falecido em 
04/04/2019, natural de Bento 
Gonçalves,RS, morador da Rua 
Thomas Arioli, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Jéferson Silva Viegas, fi-
lho de Marco Antonio Viegas e 
Rosa Maria da Silva Costa, nas-
cido em 07/11/1995, falecido em 
04/04/2019, natural de Portão, 
RS, morador da Rua Bramante 
Mion, Bento Gonçalves, Solteiro 

Huriel Tavares de Miranda, 
filho de Daniela Tavares de Mi-
randa, nascido em 06/04/2019, 
falecido em 06/04/2019, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mora-
dor da Rua Pastor João Rodri-
gues de Jesus, Bento Gonçal-
ves 

Ações estratégicas perso-
nalizadas para intensificar e 
promover a relação comercial 
entre os designers brasileiros 
e o mercado externo. Este é o 
fio condutor do Projeto Raiz, 
iniciativa que apoia 24 estú-
dios nacionais durante a Se-
mana de Design de Milão, que 
acontece entre os dias 09 e 14 
de abril em diversos distritos 
milaneses. São esperadas tan-
to ações em conjunto com o 
BeBrasil, com a exposição de 
produtos selecionados com 
a curadoria da Apex-Brasil, 
quanto eventos e exposições 
independentes. Esta é consi-
derada a principal semana de 
design do mundo.

As ações do Projeto Raiz 
ampliam a percepção de valor  
sobre o mobiliário brasileiro, 
além de promover  a relação 
comercial entre os designers 
e o mercado externo. Partici-

Sindmóveis leva o design brasileiro a Milão
Mostra no Furiosaloni e exposições independentes incluem 28 estúdios apoiados pelo Projeto Raiz, 
que fomenta a internacionalização de designers brasileiros

pam das ações do BeBrasil e 
de eventos independentes os 
designers e estúdios: Adolini 
+ Simonini, Alessandra Del-
gado, Cristiana Bertolucci, 
estudiobola, Fahrer, Giáco-
mo Tomazzi, Gustavo Marti-
ni, Gisela Simas, Guto Indio 
da Costa, Jader Almeida, Ilse 
Lang, Katia Moraes, Konsep-
ta, Larissa Batista, Leandro 
Garcia, Leonardo Vanetti, 
Lovato Móveis, Marta Manen-
te, Noemi Saga, Paulo Alves, 
Plataforma4, Renata Rubim, 
Roberta Rampazzo, Rodrigo 
Karam, Ronald Sasson, Sér-
gio Matos e Suzanne Reboh e 
Wagner Archella.            

O Projeto Raiz é promovi-
do a partir da parceria entre 
o Sindicato das Indústrias do 
Mobiliário de Bento Gonçal-
ves (Sindmóveis) e a Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil). Atualmente, 
55 estúdios de design de todo 
o país participam da iniciativa, 
que mantém 340 produtos as-
sinados no exterior e mais de 
30 cessões de licenciamento e 
propriedade intelectual.

O cronograma de ações 
do Projeto inclui várias mos-
tras internacionais. Para os 
próximos dois anos, é prevista 
a participação nos seguintes 
eventos: Semana de Design 
de Milão (abril/2019 e 2020); 
ICFF Nova Iorque (maio/2019 
e 2020); Semana de Design 
de São Paulo (agosto/2019 e 
2020); Prospecção durante a 
semana de Design de Londres 
(setembro/2019) e Movelsul 
Brasil (março/2020). As tra-
dicionais mostras itineran-
tes por embaixadas do Brasil 
devem seguir por Barcelona 
(junho/2019) e Berlim (setem-
bro/2019).
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Empresários optantes pelo 
Simples Nacional devem ficar 
atentos ao calendário do eSo-
cial. Termina na quarta-feira 
(09) de abril o prazo para cadas-
tramento no sistema e envio de 
tabelas. Esse grupo é formado 
ainda por empregadores pessoa 
física (exceto domésticos), pro-
dutores rurais pessoas físicas e 
entidades sem fins lucrativos. 
Segundo o Ministério da Eco-
nomia, já são mais de 23 milhões 
de trabalhadores cadastrados na 
base do eSocial.

Para o processo de migração 
para o sistema do eSocial foram 
definidos quatro grupos de em-
presas. Cada grupo tem quatro 
fases para a transmissão eletrô-
nica de dados.

A primeira fase é destinada 
à comunicação dos eventos de 
tabela e dos cadastros do em-
pregador.

A segunda etapa engloba os 

eSocial: cadastramento para empresas 
do Simples termina em 9 de abril
Mais de 23 milhões de trabalhadores já estão cadastrados na base do sistema

eventos não periódicos: envio de 
dados dos trabalhadores e seus 
vínculos com a empresa.

A terceira fase compreende 
os eventos periódicos: informa-
ções sobre a folha de pagamen-
to. Na última fase, são exigidas 
informações relativas à segu-
rança e à saúde dos trabalhado-
res.

Primeiramente, o sistema 
tornou-se obrigatório para os 
empregadores domésticos, em 
outubro de 2015. Num módulo 
simplificado na página do eSo-
cial, os patrões geram uma guia 
única de pagamento do Simples 
Doméstico, regime que unifica 
as contribuições e os encargos 
da categoria profissional. As 
empresas do Simples Nacional 
fazem parte do terceiro grupo 
de empresas a migrar para o 
eSocial.

O primeiro grupo, que reú-
ne as 13.115 maiores empresas 

do país, começou a inserir dados 
no sistema em janeiro do ano 
passado e, desde março de 2018, 
informa os dados dos trabalha-
dores.

O segundo grupo, com em-
presas de médio porte (que fatu-
ram até R$ 78 milhões por ano), 
iniciou o processo em julho do 
ano passado e insere dados dos 
empregados desde outubro.

Para o terceiro grupo, a in-
serção dos dados dos emprega-
dores começou em janeiro. Em 
julho, as empresas do Simples 
e os demais integrantes des-
se segmento passarão para a 
terceira fase do programa, que 
prevê a inserção das folhas de 
pagamento no eSocial.

O quarto grupo, compos-
to pelos órgãos públicos e por 
organismos internacionais que 
operam no país, só começará a 
adesão ao eSocial em janeiro de 
2020.

O período de inscrição 
para as eleições no Conselho 
Tutelar de Bento Gonçalves foi 
aberto na última segunda-feira 
(08), e irá ate o dia 26/04. São 
cinco vagas para Conselheiro 

Abertas as inscrições para 
o Conselho Tutelar em Bento

e mais cinco para suplentes.  
Maiores informações sobre as 
eleições estarão disponíveis no 
Portal da Transparência da 
Prefeitura Municipal de Bento 
Gonçalves.

Na noite de segunda-feira 
(08), a equipe do Jornal Gazeta 
entrou em contato com o espo-
so de Juraci, que relata os fatos. 
Na quinta-feira, a mulher disse 
sentir-se mal, com fortes dores 
de cabeça e pediu que o esposo a 
levasse ao posto para uma con-
sulta. O marido a deixou no pos-
to por volta das 13h, e foi até o 
banco, pois, um dia antes, a mu-
lher pegou todos os cartões de 
banco do casal e disse que “iria 
transferir um valor para a conta 
do esposo”, o que não aconteceu 
o dinheiro foi sacado.

Ao retornar ao posto, teve 
informações de que a mulher 
não havia sido atendida. Ele foi 
então até a Unidade de Pronto 
Atendimento UPA para verifi-
car se Juraci não teria ido até lá. 
No local, o homem teve a mesma 
informação do posto de São Ro-
que: a esposa não teria passado 
por ali. “Eu a procurei em todos 
os hospitais e ninguém sabia do 
paradeiro dela”, disse Antônio, 
esposo de Juraci.

Na tarde do mesmo dia, a 
mulher ligou de um telefone 
de número desconhecido para 
a filha, dizendo que teria de ser 
internada no Hospital Tacchi-
ni para fazer uma tomografia e 
pedindo para que a filha solici-
tasse ao pai, que fosse buscá-la 
na manhã da sexta-feira (05). 
O marido ficou intrigado e re-
tornou ao Hospital Tacchini, e, 
novamente foi informado de que 

Dona de casa desaparecida há mais de 72 horas
Juraci Rosseto, moradora da Linha Eulália, interior de Bento Gonçalves está desaparecida desde a última quinta-feira (04). A mulher sumiu após ser deixada pelo esposo 
no posto de saúde do bairro São Roque para atendimento

a mulher não estaria lá. Depois 
de ligar para a esposa por várias 
vezes sem sucesso, o homem de-
cidiu registrar um Boletim de 
Ocorrência na Delegacia de Po-
lícia de Bento Gonçalves, onde 
foi informado, que o “registro 
de desaparecimento só é valida-
do após 72h”. Com isso, ele re-
tornou para casa.

 Na manhã da sexta-feira 
(05), ele voltou ao hospital, e 
aguardou por algumas horas, 
mas ela não apareceu. Na tarde 
do mesmo dia, Juraci foi vista 
por uma mulher que varria a 
calçada no bairro Zatt. Segun-
do esta mulher, Juraci teria se 
aproximado dela e pedido um 
copo de água. A mulher a re-
conheceu e perguntou se ela 
queria ajuda, se estava bem. Ela 
respondeu que estava bem, que 
estava muito cansada e que es-
taria indo para casa. A mulher 
ligou para a família que pron-
tamente deslocou-se até o local, 
mas novamente, sem sucesso em 
encontra-la.

Alguns dias antes de sumir, 
a mulher queixou-se de dores 
na cabeça. Antônio, seu esposo, 
levou-a até a UPA, onde o mé-
dico de plantão receitou uma 
medicação e pediu ao marido 
para que ficasse de olho nela, 
para que não a deixasse sozinha. 
Pediu também que eles procu-
rassem um especialista, “pois a 
mulher poderia estar com de-
pressão”.

Antônio precisava fazer 
uma viagem a Londrina e, para 
não deixar a esposa, convidou-a 
para acompanha-lo. “Passamos 
cinco dias juntos e não percebi 
nada de errado. Ela estava feliz”, 
relata ele. Ao retornar, a mulher 
passou mais três dias na casa de 
seu pai, que também não notou 
nada que contribuísse para o su-
miço de Juraci.

O marido conta que há três 
anos, a mulher já havia desapa-
recido por três dias, e que retor-
nou para casa. Ela nunca disse 

exatamente onde estava. “Per-
guntei algumas vezes, mas como 
percebia que ela ficava muito 
nervosa, parei de perguntar e 
esqueci-me deste fato”, desta-
ca. Ele afirma ainda que o casal 
nunca teve nenhuma briga e que 
a relação dos dois é ótima. “Em 
36 anos de casados, nunca bri-
gamos. Tivemos uma discussão 

há mais de 15 anos atrás, mas 
sem alterações”, afirma.

Até o fechamento desta 
edição, Juraci não havia sido 
encontrada. A família pede 
que qualquer informação seja 
repassada pelos telefones (54) 
997086546, (54) 996911573 ou 
(54) 999468125, ou ainda pelo 
190.

Juraci esta desaparecida desde a 
ultima quinta-feira, 04
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Em um mundo de correria 
total, o Estresse tem se manifes-
tado na vida das pessoas de vá-
rias maneiras, abalando não só o 
emocional como também o físico

Muitas pessoas estão tento 
distúrbios que variam de derma-
tite, a estados de ansiedade até 
problemas relacionados à nutri-
ção: a maioria dos sintomas tem 
um fio condutor. É o estresse, 
aquela condição que pensamos 
ser apenas mental e que, ao con-
trário, se manifesta no corpo de 
maneiras muito específicas.

Estes são os sinais que o cor-
po nos envia para nos dizer que 
estamos passando por estresse 
excessivo.

Dores nas costas. Condições 
crônicas de estresse levam à pro-
dução excessiva de cortisol e à 
sobrecarga das glândulas supra-
-renais. Um dos sintomas do es-
tresse excessivo é a dor nas cos-
tas, localizada na parte inferior, 
onde - não surpreendentemente 
- as glândulas estão localizadas.

Distúrbios intestinais. Sob 
estresse, há um aumento nas ca-
tecolaminas, neurotransmissores 
que podem alterar o revestimen-
to interno da mucosa intestinal. 
Além disso, esse sistema está 
intimamente ligado ao sistema 

O corpo, lança vários alarmes que podem ajudar a evitar um dano maior na saúde

Conheça os sintomas que não devemos ignorar quando se trata de estresse excessivo
nervoso, e reage imediatamente 
com fenômenos de constipação 
ou diarréia se o sistema nervoso 
central é perturbado pelo estres-
se.

Ação no cérebro. O corti-
sol tem um efeito direto sobre 

as células neuronais: não apenas 
danifica as células na região do 
hipocampo, mas acelera o enve-
lhecimento da matéria cerebral.

Em geral, nosso corpo, no 
entanto, nos lança vários alarmes 
que podem nos ajudar a evitar um 

Conforme a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Bento Gon-
çalves, o município registrou em 
2018, 1.227 ocorrências de Do-
enças Sexualmente Transmis-
síveis (DSTs). Deste número, a 
DST mais freqüente registrada 
foi a Sífilis, com 337 casos (60 
destes casos registrados em ges-
tantes), visto que a doença tem 
aumentado significativamente 
há alguns anos no Brasil.

A Vigilância Epidemioló-
gica faz um levantamento com 
base nas notificações recebidas 
e, ao longo de 2019, já está con-
tabilizando novos casos, separa-
dos por agravo e, relacionado à 
causa do contágio. As Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs) são investigadas com tes-
tes rápidos nas unidades de saú-
de e encaminhadas ao atendi-
mento de clínico geral e, quando 
necessário, às especialidades, 
como o Serviço de Atendimento 
Especializado SAE.

Estas doenças, normalmente 
são identificadas com testes rá-
pidos, exames de sangue e coleta 
de material, que estão disponí-
veis em todas as Unidades Bá-

Mulheres não procuram atendimento médico 
e número de DSTs aumenta
Por vergonha, constrangimento ou estigma, muitas mulheres deixam de procurar atendimento médico quando apresentam algum sintoma de DST, comprometendo assim 
a própria saúde com autodiagnósticos

sicas de Saúde (UBS). Segundo 
a Secretaria, todos os medica-
mentos para tratamento estão 
disponíveis nas farmácias das 
unidades, inclusive antibióticos 
quando necessário.

O método de informação uti-
lizado pela Secretaria de Saúde 
de Bento Gonçalves, são progra-
mas que as próprias unidades de 
saúde desenvolvem juntamente 
com grandes campanhas como 
o Novembro Azul e o Outubro 
Rosa, e ainda oferece materiais 
informativos disponíveis nos se-
tores da saúde. Algumas empre-
sas também procuram o Serviço 
de Atendimento Especializado 
para palestras na Semana Inter-
na de Prevenção de Acidentes no 
trabalho (SIPAT).

Muitas mulheres não pro-
curam atendimento médico por 
vergonha, constrangimento e 
estigma e o auto diagnóstico 
torna-se uma questão muito 
perigosa. Uma coceira entre as 
pernas ou secreção incomum 
pode ser significado de uma 
Doença Sexualmente Trans-
missível e, muitas mulheres não 
fazem nada a respeito, apenas 

Em 2018, a DST mais registrada foi a Sífilis, com 337 casos (60 destes 
casos registrados em gestantes), visto que a doença tem aumentado sig-
nificativamente

dano maior, especialmente em 
relação ao nosso cérebro. Além 
de dores clássicas e irregularida-
des intestinais, outros eventos a 
serem observados podem ser:

Perda de memória ou emba-
çamento (até mesmo curto) das 

habilidades cognitivas a que nor-
malmente estamos acostumados;

Desequilíbrios do aparelho 
esquelético ou muscular;

Problemas hormonais que se 
manifestam com irregularidades 
no ciclo menstrual;

Alterações no metabolismo 
de carboidratos e acúmulo de 
gordura desmotivado no corpo;

Irritações da pele;
Dores de cabeça recorrentes 

e, aparentemente, sem motivos;
Sistema imunológico parti-

cularmente frágil.
Quando alguns desses sinto-

mas se repetem e - após exames 
médicos - eles não parecem estar 
ligados a doenças detectáveis, é 
muito provável que eles tenham 
uma raiz nervosa e que sejam 
desencadeados pelo estresse ao 
qual estamos sujeitos. Pode ser 
uma preocupação internalizada 
pela situação financeira, por uma 
questão familiar não resolvida ou 
por um medo que não podemos 
admitir.      Também poderia ser 
simplesmente um problema de 
descanso noturno inconsistente 
e de baixa qualidade. Qualquer 
que seja a causa, é bom nunca 
subestimá-la e encará-la, antes 
que ela leve a consequências mais 
sérias.

esperam que o problema desa-
pareça para não sofrer constran-
gimento. Por exemplo, muitas 
mulheres confundem vaginose 
bacteriana com candidíase vagi-
nal. Mas estas são duas infecções 
distintas. Assim como a candidí-
ase vaginal, a vaginose bacteria-
na também é comum e pode ter 

consequências graves se não for 
tratada.

Um estudo recente desco-
briu que a vaginose bacteriana 
aumenta o risco de aborto, par-
to prematuro e complicações 
pós-parto, como endometrite e 
infecções. Uma pesquisa divul-
gada no British Medical Jour-

nal revelou que a vaginose bac-
teriana estava associada a um 
aumento no risco de aborto no 
primeiro trimestre em mulheres 
submetidas à fertilização in vi-
tro, sem considerar outros fato-
res de risco, como por exemplo, 
taxas mais altas de nascimentos 
de prematuros durante a gravi-
dez.

Além disso, mulheres com 
vaginose bacteriana também 
apresentam taxas mais altas de 
infecções após cirurgias gineco-
lógicas. Os pesquisadores tam-
bém descobriram que a vaginose 
bacteriana aumenta o risco de 
mulheres contraírem HIV, além 
de outras infecções sexualmente 
transmissíveis, incluindo gonor-
reia. A gonorreia pode causar 
a doença inflamatória pélvica, 
que por sua vez pode deixar uma 
mulher estéril.

É fácil entender por que 
tantas mulheres relutam em fa-
lar sobre sua saúde íntima. Mas 
as consequências dessa relu-
tância podem ser profundas. O 
preconceito deve ser vencido e o 
atendimento médico procurado 
em qualquer sintoma percebido.
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O governo iniciou um proces-
so de liberação dos preços de me-
dicamentos isentos de prescrição 
médica (MIP). A medida retira a 
necessidade de fixação de preço-
-teto para parte dos produtos que 
as pessoas podem comprar livre-
mente em farmácias, como dipi-
rona e ibuprofeno. O texto cria 
três grupos destes medicamentos 
e tem a intuição de garantir um 
processo de implantação gradual 
dessa liberação, reduzindo o risco 
de alta de preços ao consumidor. 
Os medicamentos que podem ser 
comprados sem receita médica, 
serão inseridos nestes três grupos 
de maneira gradual, provavel-
mente em três lotes com prazos 
e quantidades a serem definidos 
em nova reunião da Câmara de 
Regularização do Mercado de 
Medicamentos (CMED), que deve 
reunir-se na próxima semana.

Existe uma lista de cerca de 3 
mil produtos destes medicamen-
tos, movimentando um mercado 
superior de R$10 bilhões por 
ano. Na visão do governo, a con-
corrência de valores destes medi-
camentos é muito grande e, por 

Cerca de 3 mil destes medicamentos, movimentando um mercado superior de R$10 bilhões por ano

O cloridrato de lorcaserina 
foi aprovado para venda no Bra-
sil em 2016, mas, por questões 
burocráticas e logísticas, chega-
rá às farmácias só em 2019.

A medicação poderá ser 
prescrita a indivíduos obesos 
(quando o índice de massa cor-
poral, o IMC, está acima de 30 
– ou a quem tem sobrepeso (IMC 
superior a 27) e possui outros 
problemas de saúde, como dia-
betes e hipertensão).

Segundo a Sociedade Brasi-
leira de Endocrinologia e Meta-
bologia, esta é mais uma opção 
segura e efetiva para lidar com 
a doença tão complexa, o que 
permite individualizar melhor o 
tratamento conforme o perfil de 
cada paciente.

A Sociedade diz ainda que 
“não se trata de um pílula má-
gica”. Sozinho, o medicamento 
não irá garantir resultados no 

O medicamento só deve entrar em cena após uma minuciosa avaliação 
do paciente

Medicamentos vendidos sem 
receita médica custarão menos
A medida prevê que os medicamentos vendidos sem receita médica não tenham mais preço-teto e, 
com isso, as concorrentes farmacêuticas serão obrigadas a baixarem os preços

isso não deve haver alta de preços 
ao longo prazo, embora algum 
impacto venha a ser sentido no 
em curto prazo pode ser sentido.

A liberação generalizada do 
governo dos MIPs não exime o 
governo de algum tipo de con-
trole de preços, para que não haja 
abusos. Esses medicamentos se-
rão encaixados no grupo 2 – faixa 
intermediária na qual não há li-
mites de preços nas fábricas, mas 
existe teto de valor para o varejo 
– e no grupo 3, com preço-teto 
nas duas etapas (fábrica e co-
mércio). A resolução prevê que os 
medicamentos poderão mudar de 
categoria, reduzindo ou elevando 
a sua liberdade de precificação.

Com isso, o governo diz que 
“está iniciando-se um proces-
so de reconstrução de merca-
dos, promovendo liberalização 
e, consequentemente, deixando 
a competição definir os preços”. 
A tendência é que, sem um pre-
ço-teto, os preços caiam, pois 
hoje, as empresas farmacêuticas 
trabalham com um preço-teto, o 
que faz com que puxem o valor de 
qualquer medicamento para mais 

perto deste preço.
O Ministério da Economia 

aponta para um aumento em cur-
to prazo de tempo, o que atrairá 
mais participantes para o merca-
do, provocando maior competição 
e possível queda nos medicamen-
tos em longo prazo. O governo 
ainda garante que nos casos em 
que se perceber um risco de au-
mento muito forte de preços, será 
efetuado um monitoramento e 
controle de preços.

Para a CIMED, a medida é 
saudável tanto no ponto de vista 
econômico para o consumidor, 
como para a desburocratização 
e maior eficiência de regulatória 
do Estado. Hoje são 40 empresas 
competindo e os consumidores 
atentos buscarão os melhores 
preços.

Com a medida, o governo 
abre mão de parte da regula-
ção, mas vai reforçar o monito-
ramento dos produtos e coibir 
movimentos que prejudiquem o 
consumidor e afirma que, “de-
pendendo do comportamento do 
mercado, a medida pode ser revo-
gada e redesenhada”.

Novo medicamento em 
combate à obesidade começa 
a ser disponibilizado no Brasil
Nova pílula ao combate da obesidade é disponibilizada poderá ser 
mais uma opção segura e efetiva para lidar com a doença

longo prazo e só deve entrar em 
cena após uma avaliação minu-
ciosa do paciente.

Hoje, os remédios dispo-
níveis para tratar o excesso de 
peso são:

Orlistate: diminui a absor-
ção de gordura da dieta, que é 
eliminada nas fezes. Seu efeito 
na perda de peso é limitado.

Liraglutida: imita a ação 
do hormônio GLP-1, original-
mente fabricado pelo intestino. 
O objetivo é induzir uma maior 
saciedade.

Sibutramina: antidepressi-
vo com ação no sistema nervoso 
central. Como pode trazer riscos 
cardíacos, seu uso é bem contro-
lado.

Lorcaserina: mexe com o 
neurotransmissor serotonina e 
faz com que o indivíduo se sinta 
satisfeito mesmo comendo me-
nos.
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Há algum tempo a ciência 
investiga até quando acontece a 
neurogênese ( processo pelo qual 
novos neurônios são produzidos 
e que se dá, principalmente, na 
infância). Mas há duas décadas 
estudos vêm mostrando que o 
nascimento de novas células se 
estende até a vida adulta. E, pos-
sivelmente, a terceira idade.

É o que sugere o resultado de 
uma pesquisa realizada no último 
dia 25 de março. No trabalho, 
conduzido por cientistas espa-
nhóis, foram analisadas amostras 
de tecido cerebral de pessoas que 
já haviam morrido, todas com 
idades entre 43 e 87 anos. Os 
pesquisadores notaram a presen-
ça de neurônios recém-nascidos 
e uma pequena variação da neu-
rogênese ao longo do tempo.

A pesquisa se concentrou 
em analisar o hipocampo, a área 
da massa cinzenta responsável, 
entre outras coisas, por guardar 
e recuperar nossas memórias. É 
graças a ele que lembramos dos 
nossos pratos favoritos da infân-
cia, da sensação de começar um 
novo ano escolar ou de como foi 

Há duas décadas estudos vêm mostrando que o nascimento de novas 
células se estende até a vida adulta, inclusive na terceira idade

Em experimentos feitos com 
ratos, aglomerados de proteínas 
prejudiciais que interferem nas 
funções cerebrais foram parcial-
mente eliminados usando ape-
nas luz e som. Isso, por sua vez, 
melhorou a função cognitiva nos 
animais.

A técnica ainda não foi cli-
nicamente testada em humanos, 
por isso é muito cedo para di-
zer se funcionaria. Além disso, 
os ratos foram geneticamente 
modificados para exibirem sin-
tomas parecidos com a condição 
em humanos. Esses resultados 
iniciais indicam uma maneira 
barata e simples de tratar essa 
forma tão comum de demência.

Quando os cérebros dos ca-
mundongos foram dissecados, 
percebe-se que, a quantidade 
de placas amiloides e emaranha-
dos de tau nos animais haviam 
despencado. A estimulação da 
luz intermitente desencadeou 
uma tremenda resposta na mi-
croglia. Estas são as células do 
sistema imunológico do cérebro 
que limpam os restos celulares e 
os resíduos tóxicos, incluindo a 
amiloide. Elas são prejudicadas 
na doença de Alzheimer, mas a 
luz parece restaurar suas habi-
lidades.

Esse processo de eliminação 
só aconteceu no córtex visual, 
onde o cérebro processa infor-
mações leves. Para conseguir 
que esses efeitos penetrassem 
mais fundo no cérebro, foi adi-
cionado um som de clique com 
uma frequência igual de 40 
hertz, um som apenas alto o sufi-
ciente para humanos o ouvirem.

Quando ratos receberam 
o tratamento de uma hora com 

Os ratos foram geneticamente modificados para exibirem sintomas pareci-
dos com a condição em humanos

Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) aprovou o uso de 
ozonioterapia, em caráter ex-
perimental e complementar, 
para tratamentos médicos. A 
técnica utiliza a aplicação de 
uma mistura dos gases oxi-
gênio e ozônio com finalidade 
terapêutica. 

A ozonioterapia é uma 
técnica que utiliza a aplicação 
de oxigênio e ozônio, por di-
versas vias de administração, 
como: endovenosa, retal, in-
tra-articular, intramuscular, 
intravesical, entre outros. O 
tratamento também pode ser 
feito pela ingestão de água 
ozonizada ou pela aplicação de 

Pesquisa mostra que cérebro 
produz neurônios em seres 
humanos com idade avançada
Pesquisadores acreditam que a descoberta abre novos 
caminhos para o desenvolvimento de terapias contra o 
Alzheimer

incrível a primeira excursão com 
os colegas de classe.

Esta é a região mais afeta-
da pelo Alzheimer. Para analisar 
como a neurogênese se dá entre 
os adultos e idosos que sofrem 
com essa doença cognitiva, os 
estudiosos da Espanha também 
analisaram pedaços do hipo-
campo de indivíduos entre 52 e 
97 anos de idade que tinham o 
problema quando estavam vi-
vos. Como era de se esperar, eles 
apresentavam uma queda acen-
tuada e progressiva na geração 
de novos neurônios.

O desafio da ciência é des-
cobrir maneiras de reverter esse 
declínio – e, consequentemente, 
frear o Alzheimer. As princi-
pais terapias estudadas até ago-
ra focam em impedir o acúmulo 
da proteína beta-amiloide no 
cérebro de pessoas com a doen-
ça. Ela se amontoa em grandes 
quantidades na massa cinzenta 
e impede a comunicação entre 
os neurônios, além de contribuir 
para a morte deles. Até agora, 
nenhum medicamento desenvol-
vido foi bem-sucedido.

Placas de Alzheimer são removidas do 
cérebro de ratos apenas com luz e som
Um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, sugere que expor 
pacientes a luz intermitente e sons pulsantes, ambos sintonizados em uma frequência de 40 hertz, 
pode reverter os principais sinais do Alzheimer no cérebro

luz e som por sete dias seguidos, 
placas amiloides e emaranhados 
de tau começaram a cair não 
apenas nos córtices auditivos e 
visuais, mas também no córtex 
pré-frontal e no hipocampo.

Este foi um dos grandes sal-
tos do novo estudo. Esses são os 
centros de aprendizado e memó-
ria do cérebro. E houve uma re-
dução de 40% ou 50% nos níveis 
de amiloide e tau.

Ao fornecer aos cérebros 
uma batida constante e regular, 
a luz e o som repetidos podem 
funcionar como uma espécie de 
metrônomo para a atividade ce-
rebral.

Descobrir novos mecanis-
mos para eliminar resíduos e 
sincronizar a atividade cerebral 
é um enorme passo para o de-
senvolvimento de tratamentos 

para todos os tipos de distúr-
bios neurológicos, mas traduzir 
as descobertas para o cérebro 
humano exigirá mais trabalho, 
especialmente quando há po-
tenciais contrastes em como as 
ondas gama aparecem nos ratos 
e nas pessoas com Alzheimer. A 
boa notícia é que os primeiros 
testes de segurança mostraram 
que o processo não parece ter 
efeitos colaterais claros.

Por enquanto, a luz e o som 
parecem aumentar as ondas 
gama em participantes saudá-
veis, sem efeitos colaterais ne-
gativos. “Mas para ver um efeito 
terapêutico em humanos, tere-
mos que esperar muito tempo. 
Se essa abordagem tiver impac-
to, o experimento poderá levar 
cinco anos para ter uma resposta 
conclusiva”, esclareceu.

Ozonioterapia pode ser utilizada como tratamento complementar no SUS
Prática é recurso terapêutico aplicado a doenças como câncer, inflamações crônicas e infecções variadas

óleo ozonizado na pele, con-
forme recomendação médica.

A técnica é complemen-
tar e auxilia o tratamento de 
doenças como o câncer, dores 
e inflamações crônicas, infec-
ções variadas, além de feri-
das, queimaduras e problemas 
vasculares em que haja redu-
ção do fluxo sanguíneo.

Ozonioterapia no SUS
Em 2018, o Ministério da 

Saúde anunciou a inclusão 
da ozonioterapia, e de mais 
nove tratamentos, chamados 
de Práticas Integrativas e 
Complementares no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), 

na rede pública de saúde. 
Ao todo, o SUS oferece 29 
modalidades de tratamento. 
A ozonioterapia é oferecida 
gratuitamente a pacientes de 
odontologia, neurologia e on-
cologia, quando houver reco-
mendação médica e interesse 
do paciente.

Esta técnica também pode 
ser utilizado para as seguin-
tes patologias: vários tipos de 
câncer, ajudando a combater 
tumores e reduzindo os efei-
tos colaterais da radioterapia 
e da quimioterapia; diversos 
problemas circulatórios; do-
enças virais como hepatite e 
herpes; feridas de origem vas-

cular, arterial ou venosa, úl-
ceras diabéticas e por insufi-
ciência arterial; queimaduras 
de diversos tipos; hérnias de 
disco, protrusão discal e dores 
lombares; dores articulares 
decorrentes de inflamações 
crônicas; colites e outras in-
flamações intestinais crônicas; 
condições e doenças de idosos 
e imunoativação geral.

É importante saber que 
somente profissionais capa-
citados podem indicar a do-
sagem e a via correta de apli-
cação da Ozonioterapia. Além 
disso, o ozônio é um gás alta-
mente instável e nocivo se ina-
lado, necessitando ser gerado 

de forma precisa com equipa-
mentos específicos, no local do 
uso.

 
Contra-indicações
A principal contra-indi-

cação é deficiência da enzima 
Glicose-6-Fosfato Desidroge-
nase (G6PD), conhecida como 
favismo, em função do risco de 
hemólise. Em casos de hiper-
tireoidismo descompensado, 
diabetes mellitus descompen-
sado, hipertensão arterial se-
vera descompensada e anemia 
grave, é necessário que a esta-
bilização clínica dessas situ-
ações seja realizada antes da  
aplicação da Ozonioterapia.
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A Brigada Militar atendeu 
um chamado de tumulto no bair-
ro Ouro Verde, na noite desta 
quinta-feira (04), por volta das 
22h30min. Ao chegar ao local, 
foi constatado um homicídio.

Duas vítimas foram encon-
tradas dentro de um apartamen-
to, sendo acionado o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu), que constatou o óbito 
de Jeferson Silva Veigas, de 23 
anos. A vítima possuía ante-
cedentes criminais por roubo, 
tráfico e adulteração de veículo, 
e atualmente encontrava-se em 
prisão domiciliar pela Peniten-
ciária Modulada Estadual De 
Montenegro. Sua companheira, 

Registrado o décimo homicídio 
em Bento Gonçalves

A vítima possuía antecedentes criminais por roubo, tráfico e adulteração 
de veículo, e atualmente encontrava-se em prisão domiciliar

de 32 anos, também foi baleada 
na perna, sendo socorrida pelo 

Samu e não corre risco de vida.
Outras duas pessoas que se 

encontravam no apartamento 
no momento do crime e foram 
atingidas pelos disparos, sendo 
socorridas por vizinhos e con-
duzidas até a UPA São Roque. 
Dentre as vítimas, um homem 
de 28 anos, que foi atingido por 
um disparo de raspão na região 
do pescoço, e uma mulher, tam-
bém de 28 anos, atingida por um 
disparo na região abdominal e 
outro no braço. Ambos não cor-
rem risco de vida. Este é o déci-
mo homicídio do ano registrado 
em Bento Gonçalves.

Outras três pessoas que se encontravam no apartamento no momento do 
crime e foram atingidas pelos disparos

Um acidente de trânsito foi 
registrado na manhã do último 
sábado (6), no trevo de acesso à 
Pipa Pórtico, entrada para a ci-
dade de Bento Gonçalves.

Um veículo Honda/CRV, 
preto e com placas de Caxias 
do Sul, trafegava pela BR-470 
e acabou capotando após ser co-

Veículo capota na Pipa Pórtico
lidido lateralmente. O veículo 
era ocupado por cinco pessoas, 
sendo duas crianças que estavam 
acomodadas em cadeirinhas. 
Ninguém ficou ferido e o trân-
sito ficou totalmente bloqueado 
até a retirada dos automóveis. 
A Polícia Rodoviária Federal 
acompanhou a ocorrência.

Ninguém ficou ferido. Apenas danos materiais foram registrados

Um acidente deixou duas 
pessoas feridas na noite da última 
sexta-feira (05), no bairro São 
Bento, por volta de 20h50min. 
O fato ocorreu no entroncamen-
to da rua Herny Hugo Dreher 
com a avenida Presidente Costa 
e Silva. Na ocasião, ao fazer uma 
manobra para acessar a avenida 
Presidente Costa e Silva, uma 

Acidente deixa duas pessoas 
feridas no São Bento

motocicleta acabou atropelando 
um pedestre que atravessava.

O homem de 58 anos, jun-
tamente com o condutor da mo-
tocicleta, de 28, foram socorri-
dos por equipes do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) e dos Bombeiros de Ben-
to Gonçalves e encaminhados 
para atendimento médico.

O local foi isolado para atendimentos dos feridos e logo liberado

A polícia de Bento Gon-
çalves recapturou dos fugitivos 
da justiça na noite da última 
quinta-feira (4). A primeira 
prisão ocorreu por volta das 
20h, na rua Ricardo Zanoni, 
bairro Aparecida. A polícia se 
deslocou até o endereço, que 
foi informado através de uma 
denúncia e encontrou o homem 
de 54 anos que foi identifica-
do como foragido da Justiça. 
O acusado foi encaminhado 
ao Presídio Estadual de Bento 

Foragidos da justiça recapturados 
pela polícia em Bento

Gonçalves.
A segunda ocorrência, re-

gistrada na rua Parnaíba, bair-
ro São Bento, a Brigada Mili-
tar fazia patrulhamento e após 
denúncia, abordou um veículo 
GM/Corsa. Após consultar da-
dos do motorista, um jovem de 
20 anos, foi constatado que se 
tratava de outro foragido da 
Justiça. O jovem foi encami-
nhado para a Delegacia de Po-
lícia de Pronto Atendimento, 
ficando a disposição da Justiça.

Um incêndio deixou parte 
de uma residência danificada em 
Bento Gonçalves no último sába-
do (06). O Corpo de Bombeiros 
atendeu a ocorrência na Rua Rua 
Izidoro Cavedon, no bairro Ouro 
Verde. Foram utilizados oito mil 
litros de água para conter as cha-
mas, trabalho que levou duas ho-
ras para ser finalizado. Conforme 
a corporação, o fogo iniciou na 
parte superior da casa que estava 
vazia. Moradores do bairro fica-
ram assustados pela quantidade 
de fogo e pelo tempo que levou 
para as chamas serem combati-

Incêndio assusta moradores no bairro Ouro Verde
das. O proprietário da residência 
precisou ser atendido pela SAMU 
e encaminhado para atendimento 

hospitalar por ter inalado fuma-
ça. Ainda não são conhecidas as 
causas do incêndio.

Foram utilizados oito mil litros de água para combater as chamas que ini-
ciaram na parte superior da residência
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O time da Associação Car-
los Barbosa de Futsal (ACBF) 
recebeu o Campo Mourão na 
primeira rodada da Liga Na-
cional de Futsal (LNF) e venceu 
por 5x2. O time laranja abriu 
o placar com 30 segundos de 
jogo, quando Pesk marcou. Po-
rém, os paranaenses equilibra-
ram a partida. Aos 18 minutos, 
Vini marcou o gol de empate.

A segunda etapa foi mais 
movimentada e aos 5 minutos, 
após uma bela troca de passes, 
Júlio Zanotto marcou o segun-
do gol laranja. Pouco depois, 

ACBF vence o Campo Mourão 
na primeira rodada da LNF

Júlio deu um belo passe para 
Pesk chutar forte no ângulo e 
fazer 3x1. Aos 16, Darlan to-
cou de cabeça para o gol e au-
mentou a vantagem. O Campo 
Mourão passou a jogar com 
goleiro-linha e descontou com 
Canhoto, aos 19 minutos. Po-
rém, antes do fim da partida 
Mithyuê completou a vitória da 
ACBF. O próximo compromis-
so da ACBF será longe de Car-
los Barbosa. No dia 12, o time 
laranja enfrenta a Intelli, em 
São Carlos, pela segunda roda-
da da LNF.

A equipe da ACBF saiu em vantagem, abrindo o placar com apenas 30 
segundos de jogo

A 3ª rodada do Campeonato 
Gaúcho de Rugby XV 2019, rea-
lizada neste final de semana, nos 
dias 6 e 7 de abril, foi de jogos 
equilibrados e de disputa dentro 
de campo em busca da classifi-
cação. Na Taça Ouro, o Farra-
pos e Charrua promoveram um 
embate bastante disputado em 
campo, com vitória Alviverde, 
que disparou na liderança. Na 
Taça Prata, a vitória do Brum-
mers sobre o líder Universitário 
(URSM) e o resultado positivo 
obtido pelo Planalto deixaram 
a briga pela classificação ainda 
mais acirrada. Na 2ª Divisão, o 
Antiqua/UFPEL conquistou sua 
primeira vitória na competição.

1ª divisão
Na Taça Ouro do rugby 

gaúcho, o Farrapos venceu o 
Charrua pelo placar de 24 a 9, 
em clássico marcado por emba-
te físico entre as equipes. Com 
o resultado, a equipe Alviverde 
manteve o seu 100% de aprovei-
tamento e se aproximou ainda 
mais da classificação antecipada 
à final. O Serra Gaúcha Rugby 
venceu em casa o lanterna San 
Diego pelo placar de 86 a 7 e as-
sumiu a vice-liderança da Taça 
Ouro.

Na Taça Prata, a equipe 
do Brummers superou o líder 
URSM pelo placar de 24 a 9 e 
se aproximou da classificação à 
final. Outra equipe que também 
aproximou-se do líder foi o Pla-
nalto, que derrotou fora de casa 
o Guaíba pelo apertado placar 
de 12 a 10, se aproximando da 
ponta da tabela de classificação 
com a mesma pontuação que o 

Terceira rodada do Campeonato Gaúcho 
é maracado por confrontos equilibrados

líder URSM.

2ª divisão
Pela 2ª Divisão do Campeo-

nato Gaúcho, o Antiqua/UFPEL 
conquistou sua primeira vitória 
na competição estadual, derro-
tando em seus domínios o Guas-
ca de Porto Alegre pelo placar 
de 19 a 14, em jogo realizado no 
domingo, dia 7, em Pelotas. O 
outro confronto da rodada en-
tre Centauros e Pampas ocorre 
no próximo domingo, dia 14, 
em Estrela. O URTC, apesar de 
folgar na rodada, segue líder do 
campeonato.

Resultados da 1ª Divisão do 
CGR XV 2019

3ª rodada – 06/04
Taça Ouro
Farrapos 24 x 9 Charrua
Serra Gaúcha Rugby 86 x 7 

San Diego

Taça Prata
Brummers 22 x 17 URSM

Guaíba 10 x 12 Planalto

Classificação 
Taça Ouro
1º Farrapos 15
2º Serra Gaúcha Rugby: 9
3º Charrua: 5
4º San Diego: 0

Classificação 
Taça Prata
1º URSM: 10
2º Planalto: 10
3º Brummers: 9
4º Guaíba: 1

Resultados da 2ª Divisão do 
CGR XV 2019

3ª rodada
Antiqua/UFPEL 19 x 14 

Guasca – 07/04
Centauros x Pampas – 14/04
Horário: 15h
Local: Campo do Parque 

Princesa do Vale. R. Júlio de 
Castilhos – Cristo Rei, Estrela 
– RS

A equipe Alviverde manteve o seu 100% de aproveitamento e se aproximou ainda mais da classificação anteci-
pada à final

Na Taça Ouro, o Farrapos e Charrua promoveram um embate bastante 
disputado em campo

Com vista em continuar seu 
projeto centenário, o Clube Es-
portivo de Bento Gonçalves reu-
niu os membros dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo, na última 
quinta-feira (28), para prestar as 
contas da gestão referente ao ano 
de 2018 e eleger a nova diretoria 
para o biênio 2019/2020. Ao final 
da assembleia, o relatório finan-
ceiro da instituição foi aprovado 
por unanimidade pelos conselhei-
ros presentes.

No Conselho Deliberativo, 
Gilberto Durante foi reeleito para 
a presidência, ao lado de Guilher-
me Salton, como vice-presidente, 
e Felipe Truculo, como secretário, 
que compõe a chapa. Já no Conse-
lho Fiscal, o presidente será Elton 

Clube Esportivo elege conselho 
gestão 2019/2020

Paulo Gialdi – tendo como mem-
bros titulares Leocir Glowacki, 
Piero Basile, Marcos Fracalossi 
e Vagner Dalla Coleta, e conse-
lheiros suplentes Luís Dellano 
Oselame, Daniel Amadio e Adacir 
Troian.

Reeleito presidente do con-
selho, Durante fez um balanço da 
aprovação das contas e dos refle-
xos da boa gestão. “O Clube Es-
portivo sempre busca ser transpa-
rente em suas ações, trabalhando 
para que venham bons resultados 
tanto dentro quanto fora das qua-
tro linhas. Isso se reflete no bom 
momento vivido na Divisão de 
Acesso e, também, nas constantes 
melhorias realizadas pelo clube 
em prol do seu torcedor”, destaca.

O Clube Esportivo de Bento Gonçalves reuniu os membros dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo para nova votação
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Com um resultado não vis-
to ainda em 2019, o Esportivo 
perdeu para o São Borja com 
um placar de 3X2, no Estádio 
Montanha dos Vinhedos, neste 
domingo (07). Após abrir 2 a 0 
no placar, a equipe bento-gon-
çalvense permitiu o empate e a 
consequente derrota por 3 a 2. 
Apesar do resultado negativo, 
o clube se mantém na liderança 
do grupo B e depende de suas 
próprias forças para encerrar 
a fase classificatória na mesma 
posição.

No início do primeiro tem-
po, a partida se igualava com 
o time saindo na frente, assim 
como ocorreu durante toda a 
competição. Para manter a in-
vencibilidade diante de seu 
torcedor, o Esportivo abriu o 
marcador logo no início, aos 10 
minutos, com Athos, após chu-
te de fora da área. O camisa 9 

Esportivo perde de 3X2 para o São 
Borja em casa em primeiro revés de 2019
Alviazul perdeu para o São Borja em casa, mas enfrenta o Ypiranga, no próximo domingo

Zulu ainda ampliou o placar aos 
29, em mais uma infiltração na 
área adversária. Porém, a partir 
dos 32, a trajetória do confronto 
começou a mudar: Gil descon-
tou para o São Borja e, ainda no 
tempo inicial, Linik deixou tudo 
igual aos 41. Apesar das cons-
tantes investidas alviazuis no 
ataque, quem se deu bem foram 
os visitantes que, em cobrança 
de pênalti, decretaram a vitó-
ria aos 27 do segundo tempo, 
com Eto’o. A partida ainda teve 
a expulsão do goleiro Jonatas, 
que foi substituído na meta pelo 
lateral Vinícius Bovi – devido às 
três alterações já efetuadas pelo 
técnico Carlos Moraes.

Alguns atletas contratados 
ao longo da semana tiveram 
sua oportunidade de estreia no 
campo do Montanha. O Espor-
tivo entrou em campo com: Jo-
natas; Vinícius Bovi, Douglão, 

Tiago Cortes e Xaro; Nunes, 
Robert e Athos (Vinícius San-
tos); Toni Júnior (Diogo), Viní-
cius Martins (Gustavo Xuxa) e 
Zulu. Ainda líder de seu grupo 
e mantendo o melhor desem-
penho de toda a competição, 
o clube fica com os mesmos 24 
pontos. Atrás dele, segue o Gló-
ria, que aumentou sua pontua-
ção para 23. Por isso, o alviazul 
pode consolidar o topo da chave 
de acordo com seu resultado ou, 
ainda, com um tropeço do time 
de Vacaria. Completam o G-4 
Ypiranga, com 19, e Igrejinha, 
com 18.

Apesar da boa fase na com-
petição, o revés causou cobrança 
da torcida, mas a confiança no 
potencial do elenco prevalece. 
“Temos que pedir desculpas ao 
torcedor pela derrota. Nunca 
entramos em campo com a ideia 
de as coisas não darem certo, 
por isso entendemos o torcedor 
que fica chateado, assim como 
nós. Acredito que a derrota pas-
sou por várias situações, como 
a baixa de jogadores e o méri-
to do adversário, mas ainda nos 
mantemos na liderança e vamos 
buscar a manutenção dela no 
próximo jogo”, destaca Moraes.

Na última rodada da primei-
ra fase do Acesso, o Esportivo 
viaja até Erechim para enfren-
tar o Ypiranga, no próximo do-
mingo (14), às 16h, no Colosso 
da Lagoa – mesmo adversário da 
estreia no campeonato, quando 
o time venceu  por 3 a 0. Após 
essa partida, o clube aguardará 
o desfecho dos demais resulta-
dos e conhecerá o adversário nas 
quartas de final – que deve ter 
início na semana seguinte.

O Esportivo enfrenta o Ypiranga, no próximo domingo (14), às 16h, no Colosso da Lagoa

Em revés visto pela primeira vez em 2019, Esportivo perde em casa

A Copa Bento de Futebol - 
Taça Fenavinho vai movimentar 
o futebol amador de Bento Gon-
çalves pelos gramados do mu-
nicípio. A competição, que será 
disputada nas categorias Livre 
e Veteranos, tem início previsto 
para o mês de maio. As inscri-
ções para participar do campeo-
nato são limitadas. 

A competição promete reto-
mar o futebol amador realizado 
tradicionalmente aos domingos. 
As inscrições estão abertas tan-
to para a categoria Livre como 
para os Veteranos, porém são 
limitadas, devido ao espaço para 
a realização do campeonato. Al-

Copa Bento de futebol amador 
inicia neste primeiro semestre
Competição está prevista para maio e contará com categorias Livre 
e Veteranos

gumas equipes de tradição no 
futebol amador bento-gonçal-
vense já receberam o convite e 
confirmaram presença na com-
petição. Em breve a organização 
vai disponibilizar detalhes sobre 
o regulamento. 

O campeonato será organi-
zado pela Liga Regional de Es-
portes. As equipes interessadas 
em participar do campeonato 
devem entrar em contato pelos 
fones (54) 99153-7511 e/ou (54) 
98110-0123. A Taça Fenavinho 
não tem data definida para iní-
cio, no entanto a expectativa é 
que o campeonato inicie no mês 
de maio.

A competição, que será disputada nas categorias Livre e Veteranos, tem 
início previsto para o mês de maio

O Carlos Barbosa Ximan-
gos somou o seu segundo revés 
consecutivo em casa pelo Cam-
peonato Gaúcho de Futebol 
Americano de 2019 e não possui 
mais chances de classificação aos 
playoffs. A equipe barbosense 
foi derrotada pelo Juventude FA 
pelo placar de 10 a 3, em partida 
realizada no domingo, dia 7, em 
Carlos Barbosa, pela segunda 
rodada da fase regular da com-
petição estadual. 

Apesar da chuva, o públi-
co se fez presente em peso para 
conferir o duelo entre as equi-
pes serranas. Dentro de campo, 
Ximangos e Juventude FA re-
alizaram um embate bastante 
disputado em busca da vitória. 
No primeiro quarto, a disputa 
intensa e as boas atuações das 
defesas de ambas as equipes fi-
zeram com que o placar não fos-
se alterado.

No segundo quarto de jogo, 
Juliano “Zaca” Tenger, em cor-
rida de três jardas, abriu o pla-
car da partida para o Juventu-
de FA, com conversão de Extra 
Point de Álvaro Fröhlich. Nos 
minutos finais, o Quarterback 
Alex Cordolino foi interceptado 
por Bruno Braun na linha de 27 
jardas, percorrendo boa parte do 
campo e chegando muito próxi-

Ximangos está eliminado 
do Campeonato Gaúcho

mo de marcar o segundo Touch-
down da partida.

O terceiro quarto não hou-
ve movimentação no placar. Já 
no derradeiro quarto de jogo, o 
Kicker Gabriel Caio acertou um 
Field Goal e colocou o Ximan-
gos de volta ao jogo, diminuindo 
a vantagem para 7 a 3. Entre-
tanto, o Juventude voltou a mar-
car com Field Goal de Álvaro 
Fröhrich, decretando a vitória 
por 10 a 3. 

O Juventude FA segue com 
chances de classificação, en-
quanto que o Carlos Barbo-
sa Ximangos foi eliminado da 
competição. Na última rodada, 
a equipe comandada pelo Head 
Coach Maurício Pechina vai vi-
sitar o Venâncio Aires Bulldogs, 
líder e já classificado do grupo, 
na cidade de Mato Leitão, no dia 
27 de abril. 

Para o Head Coach Mau-
rício Pechina, a última partida 
no Gauchão servirá como uma 
preparação para o segundo se-
mestre de 2019. “Sabemos que o 
Bulldogs já está classificado para 
a segunda fase, mas vamos enca-
rar o confronto como um treino 
para o segundo semestre deste 
ano. Nosso objetivo será como 
de costume dar o nosso melhor e 
tentar a vitória”, afirma. 
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1°

02  04  06  10  11
15  22  28  34  36
38  46  48  53  61
63  77  80  87  99

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2140

Federal -  concurso 05377

Lotomania -  concurso 1958

17  20  26  36  42  54

62522
96937
27605
82442 
26420

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
09/04

Qua
10/04

Qui
11/04

↑ 25°C
↓ 11°C

↑ 25°C
↓ 12°C

↑ 25°C
↓ 15°C

Sol com nuvens. 
Não chove

Sol com nuvens. 
Não chove

Sol com nuvens. 
Não chove

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

Validade da programação: 04/04/2019 a 10/04/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

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


