
Motociclista morre em 
acidente na Argentina
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Homem é preso com 
caça-níqueis no Vila Nova

O temporal que atingiu vários bairros da cidade  na terde de sábado destelhou casas e  escola, arrancou arvores, derrubou 
muros e deixou um rastro de seis bairros sem energia elétrica por sete horas. Páginas 06 e 07

Feriado
Devido ao feriado de 
Sexta-feira Santa,  a 

Gazeta não circulará 
na sexta-feira, dia 19, 

retornando na 
terça-feira, dia 23

GRANIZO

35 casas destelhadas em 
30 minutos de chuva e granizo pág 10

Saúde 
Estilo de vida das 
crianças aumenta 
casos de miopia

pág 09

IR
Cinco dicas para 
amenizar a 
mordida do Leão

UBS
São Roque pode receber 
verba para ampliação de
horário de atendimento

pág 11

Saúde
Hormonioterapia e 
rádio dispensam 
a quimioterapia

Governo Federal aumentar substancialmente repasses para  as 
UBSs que  aderirem à proposta, de funcionar durante 60 ou 75 horas 
semanais, sem intervalo de almoço e, opcionalmente, aos sábados 
ou domingos. Páginas 04 e 05
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 O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandettta, anunciou 
no último dia (9) que municípios 
que desejarem ampliar o horário 
de atendimento de unidades bá-
sicas de saúde (UBSs) receberão 
mais recursos do governo fede-
ral.

O objetivo é ampliar o acesso 
aos serviços da chamada “Aten-
ção Primária” em saúde, na qual 
o Sistema Único de Saúde (SUS) 
é a principal porta de entrada. 
Com a medida, o ministério es-
pera desafogar o fluxo da Uni-
dades de Pronto Atendimento 
(UPA) e emergências de hos-
pitais, que devem se dedicar a 
atendimentos mais complexos.

Para aderir à proposta, as 
UBSs deverão funcionar duran-
te 60 ou 75 horas semanais, sem 
intervalo de almoço e, opcional-
mente, aos sábados ou domin-
gos. Atualmente, a maior parte 
das UBS funcionam por 40 ho-
ras semanais.“Nós duplicamos 
ou triplicamos o custeio de todas 
as equipes de saúde da família 

Ministério propõe repasse maior para ampliar       horário de unidade básica de saúde
Segundo Diogo Siqueira, Secretario de Saude do Municipio, somente a UBS que atende o bairro de Sao Roque estaria habilitada hoje para recber verbas para ampliaçao                        de horário de atendimento ao publico

que estão na atenção primária. 
Para que a gente faz todo esse 
esforço? Para recuperar o tempo 
perdido da atenção primária. O 
que mais simboliza, o que mais 
deixa no dia a dia, a falência, ou 
o abandono da atenção primária, 
é a queda do número de vacina-
ção”, disse o ministro na última 
quarta-feira (10), durante o lan-
çamento da campanha nacional 
da vacina contra a gripe.

Investimento 
da nova medida
De acordo com o ministé-

rio da Saúde, para aderir a nova 
medida, os prefeitos de cada mu-
nicípio receberam o modelo de 
como ampliar o horário das UBS 
para 60h ou até 75h por sema-
na. “Vamos dar para os prefeitos 
de todo o Brasil a modelagem. 
Eles que escolhem se querem 
permanecer com 40 horas, abrir 
uma unidade de 60 ou 75 horas 
semanais com ou sem saúde bu-
cal”, informou Mandetta.

Com esta proposta, as uni-
dades que recebiam R$ 21,3 mil 
para custeio de até três equipes 

de Saúde da Família receberão 
cerca de R$ 44,2 mil, caso o ges-

tor opte pela carga horária de 
60h semanais, ou seja, um au-

Em Bento Gonçalves, o Pronto Atendimento de São Roque seria uma das unidades a terem seus horários am-
pliados
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Ministério propõe repasse maior para ampliar       horário de unidade básica de saúde
Segundo Diogo Siqueira, Secretario de Saude do Municipio, somente a UBS que atende o bairro de Sao Roque estaria habilitada hoje para recber verbas para ampliaçao                        de horário de atendimento ao publico

mento de 106,7% no incentivo 
de custeio recebido pela unida-
de.

Para as unidade que ofere-
cem atendimento odontológico, 
o aumento passa de R$ 25,8 mil 
para R$ 57,6 mil. Além disso, 
as UBSs que recebem cerca de 
R$ 49,4 mil para gerenciar seis 
equipes de Saúde da Família e 
três de Saúde Bucal, passarão a 
receber um investimento de R$ 
109,3 mil se ampliarem a carga 
horária 75h, um um aumento de 
121% no custeio mensal.

Requisitos para 
ampliar o horário
Os gestores locais de saúde 

também terão autonomia para 
indicar “quais serão as unidades 
que terão o horário de atendi-
mento ampliado, dentro de cri-
térios estabelecidos e de acordo 
com a demanda e realidade lo-
cal”.

Entre os requisitos para 
a UBS aderir a ampliação do 
horário estão manter a compo-

sição mínima das equipes com 
médico, enfermeiro e auxiliar 
de enfermagem - sem reduzir o 
número de equipes que já atu-
am no município;

Funcionar sem intervalo de 
almoço, de segunda a sexta, com 
a possibilidade de aumentar as 
horas nos finais de semana;

Priorizar uma parte da 
agenda para atendimentos sem 
a necessidade de marcar con-
sulta com antecedência;

Ter o prontuário eletrônico 
implantado e atualizado.

Conforme o Secretário da 
Saúde de Bento Gonçalves, 
Diogo Siqueira, o atendimento 
estendido nas UBSs é um pro-
jeto que já vem sendo avaliado 
há tempos, porém, “não exis-
te nenhum custeio para que se 
aumente o horário em nenhum 
município do Brasil.” “Esta era 
uma demanda levada a todos os 
conselhos de saúde e ao Minis-
tério da Saúde, e com certeza 
muitos municípios estariam in-
teressados no aumento destas 

horas. Em Bento Gonçalves, a 
unidade de Pronto Atendimen-
to da Zona Norte (São Roque) 
seria a unidade indicada para 
receber a ampliação dos horá-
rios e um valor a mais para aju-
dar no custeio de todo o traba-
lho realizado”, explica.

Para Siqueira, o gover-
no federal tem agido de forma 
correta em relação aos valores 
e medicamentos repassados ao 
município de Bento Gonçalves, 
porém, o que têm atrasado é o 
repasse que deveria vir do go-
verno estadual. “A responsabi-

lidade dos medicamentos são 
divididos em três partes: mu-
nicípio, estado e governo fede-
ral. Quanto aos medicamentos 
que são de responsabilidade 
do município estão todos em 
dia. Os que são de competên-
cia do governo federal, às ve-
zes faltam até por 45 dias, mas 
os que atrasam mais são os do 
estado, pois o município está 
desde setembro sem receber 
nenhum valor que deveria ter 
sido repassado, somando num 
montante R$4.161.500,00”, 
ressalta.

Segundo o secretário, este 
valor que está atrasado em seu 
repasse, seria utilizado para 
pagar os medicamentos, ci-
rurgias, a UPA, a SAMU, uma 
parte da odontologia, o serviço 
de urgência do Hospital. “Lo-
gicamente esse valor atrasado 
no prejudica muito, pois somos 
obrigados a  colocar valores do 
município. Acabamos tiran-
do de outros setor para tentar 
manter o serviço de saúde em 
dia”, destaca. 

Secretário de Saúde afirma que medicamentos que são de responsabilida-
de do município estão em dia



Jornal Gazeta - 16 de abril de 20196 Clima

Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar

Ao menos 35 casas foram 
destelhadas em Bento Gonçal-
ves no último sábado (13). A 
chuvarada teve início por volta 
das 16h30min e durou em torno 
de 30 minutos, mas causou bas-
tante prejuízo na cidade. Con-
forme o Coordenador da De-
fesa Civil em Bento Gonçalves, 
Tiago Israel Fabris, as partes 
mais atingida da cidade foram 
as regiões sul, sudeste e leste, 
nos bairros Santa Rita, Santa 
Marta, Santa Helena, Fátima e 
Barracão. “Agentes da defesa 
civil trabalharam por muitas 
horas para atender a todas as 
famílias, que tiveram suas casas 
destelhadoas. O bairro Barra-
cão foi o mais atingido de to-
dos”, detalha.

A Escola Municipal Liette 
Tesser Pozza, no bairro Fátima, 
teve o telhado de um dos prédios 
arrancado pelo vendaval, cau-
sando muitos prejuízos. Ainda, 
houve registro de queda de ár-
vores no bairro, na BR-470 e na 
Fundaparque. Conforme a se-
cretaria da Educação de Bento 
Gonçalves, a escola não teve seu 
funcionamento interrompido e 
a prefeitura já encaminhou um 
engenheiro ao local para apon-
tar os reparos que precisam ser 
feitos.

Temporal com granizo na tarde de sábado destelha      casas e escola em Bento Gonçalves

No bairro Botafogo um muro que estva danificado acabou desabando com o temporal

No bairro São Francisco árvores ficaram despedaçadas

Na Fundaparque, gelo ficou acumulado 

A Defesa Civil trabalhou durante 
todo o final de semana para aten-
der os bairros atingidos

Conforme a Defesa Civil, Bento 
Gonçalves nao possui equipamen-
tos para medir a velocidade dos 
ventos e o volume de chuva

Gelo se estendeu por toda pista

Equipes da RGE fizeram reparos no local. Fenavinho e no Barracão ficaram sem luz por sete horas



Jornal Gazeta - 16 de abril de 2019 7Jornal Gazeta - 16 de abril de 2019 Clima

Temporal com granizo na tarde de sábado destelha      casas e escola em Bento Gonçalves

Ventos fortes derrubaram árvores 
na Fundaparque

Escola Municipal Liette Tesser Pozza, no bairro Fátima, ficou parte deste-
lhada, mas ações já foram realizadas para reparar os danos causados e 
as aulas seguem normais 

Na Linha Cruzeiro, um veículo ficou encoberto pelos galhos de árvore

Entre os bairros mais afetados es-
tão o Barracão, Fátima, Santa Rita, 
Santa Marta, Santa Helena e Fena-
vinho

Vários bairros ficaram sem energia elétrica devido a queda de árvores na 
rede de alta tensão

Temporal durou aproximadamente 30 minutos, mas causou vários estra-
gos

Vento forte arrancou árvores e 35 casas tiveram pequenos destelhamen-
tos na cidade

O temporal começou com fortes 
ventos e logo veio acompanhado 
de granizo
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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 20155: JOÃO CEZAR DOS SANTOS, solteiro, pintor de ve-
ículos, natural de Catanduvas-PR, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e RITA DE CÁSSIA STANISLASKI PILLA, solteira, indus-
triária, natural de Jaguari-RS, residente e domiciliada em Bento Gon-
çalves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 20156: JOSMAR DOMINGOS GALVAN, solteiro, montador, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e IONE INÊS DE MARCO , solteira, auxiliar administrativo, 
natural de São Valentim do Sul, Guaporé-RS, residente e domiciliada 
em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Uni-
versal de Bens.
Edital nº 20157: ANTÔNIO AUGUSTO BORGES DE LAVRA PIN-
TO, divorciado, funcionário público federal aposentado, natural de 
Faria lemos, Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e IVANIZE TEREZINHA DE SOUZA NUNES, divorciada, 
auxiliar administrativa, natural de Barão, Montenegro-RS, residente e 
domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Sepa-
ração Obrigatória de Bens.
Edital nº 20158: JAIME PADILHA, solteiro, soldador, natural de Vi-
cente Dutra-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e ANA-
LISSA ROSA RIBEIRO, solteira, do lar, natural de Bento Gonçalves-
-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens 
será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20160: LUIZ FERNANDO DA LUZ PEREIRA, solteiro, me-
cânico, natural de Santiago-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e FERNANDA DE SOUZA BOENO, solteira, enfermeira, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de 
Bens.
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 15 de abril de 2019.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Registrador Civil Designado

Clanir Maria Possenti Mayer, 
doméstica aposentada, filha de Al-
bino Possenti e Leonor Buogo, nas-
cida em 14/05/1943, falecida em 
07/04/2019, natural de Urussanga, 
SC, moradora da Rua Luiz Neves, 
BentoGonçalves, Casada

Angelo Domingos de Souza, 
mecânico aposentado, filho de Emi-
lio de Souza e Gentilia Jacomina 
Raimondi, nascido em 23/06/1941, 
falecido em 07/04/2019, natural de 
Putinga, Encantado-RS, morador da 
Rua Canisio Schmit, Bento Gonçal-
ves, Divorciado 

Neide Therezinha Scarton 
Giacomello, do lar aposentada, filha 
de Eduardo Scarton e Maria Soletti, 
nascida em 19/08/1940, falecida em 
08/04/2019, natural de Veranópolis, 
RS, moradora da Rua Olavo Bilac, 
Bento Gonçalves, Casada 

Idee Gumz Guerra, dona de 
casa aposentada, filha de Carlos 
Otto Gumz e Guilhermina Gumz, 
nascida em 27/02/1933, falecida em 
08/04/2019, natural de Curitiba, PR, 
moradora da Rua Salgado Filho, 
Bento Gonçalves, Viúva 

Agostinho Colferai, agricultor 

aposentado, filho de Jose Colferai 
e Terezinha Faggion Colferai, nas-
cido em 25/09/1946, falecido em 
08/04/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Linha São 
Pedro, Distrito de Sao Pedro, Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Carlos Alberto da Silva Mar-
tins, servente de pedreiro, filho de 
João Carlos Martins e Vera Regi-
na da Silva Martins, nascido em 
21/11/1963, falecido em 10/04/2019, 
natural de Porto Alegre, RS, mora-
dor da Rua Bramante Mion, Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Osmar Garziera, motorista apo-
sentado, filho de Francisco Cardenio 
Garziera e Ignez Bonotto Garziera, 
nascido em 20/10/1941, falecido em 
10/04/2019, natural de Garibaldi, 
RS, morador da Rua Getulio Vargas, 
Bento Gonçalves, Casado 

Pierina Josephina Somensi 
Felix, higienizadora aposentada, 
filha de Costante Somensi e Anna 
Beal, nascida em 17/06/1932, faleci-
da em 10/04/2019, natural de Bento 
Gonçalves,RS, moradora da Rua 
Belo Horizonte,Bento Gonçalves, 
Viúva

ÓBITOS

Ligia Camara Duartedo, lar 
aposentada, filha de Dario Duarte e 
Pacifica Camara Duarte, nascida em 
17/05/1926, falecida em 11/04/2019, 
natural de Uruguaiana, RS, mora-
dora da Avenida Doutor Casagran-
de,Bento Gonçalves, Viúva 

Jardelino Antônio Lodi Ris-
sini, pedreiro aposentado, filho de 
José Fidele Lodi Rissini e Itália Ma-
ria Sitta, nascido em 20/10/1941, 
falecido em 12/04/2019, natural de 
Encantado, RS, morador da Rua 
Pastor João, Bento Gonçalves, Vi-
úvo 

Gilmar da Silva, moveleiro 
aposentado, filho de José Aurelio da 
Silva e Olivia da Silva, nascido em 
20/09/1971, falecido em 12/04/2019, 
natural de Salto do Lontra, PR, mo-
rador da Estrada Geral, Linha Pica-
dela, Bento Gonçalves, Solteiro 

Cleci Mendes de Oliveira, em-
pregada doméstica, filha de Alge-
miro Mendes de Oliveira e Selvina 
Marques de Oliveira, nascida em 
15/07/1965, falecida em 13/04/2019, 
natural de São Borja, RS, moradora 
da Rua Artur Ziegler, Bento Gonçal-
ves, Divorciada 

O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2019 re-
cebeu 3,6 milhões de pedidos 
de isenção da taxa de R$ 85 da 
inscrição. Os solicitantes podem 
consultar os resultados a partir 
do dia 17 de abril, na Página do 
Participante. As provas serão 
nos dias 3 e 10 de novembro. 
A isenção da taxa não significa 
a inscrição automática no exa-
me. O candidato deverá voltar a 
entrar no site do Enem 2019 e 
concluir a inscrição em maio.

Quem pode fazer 
o Enem de graça?
Pelas regras do edital, são 

quatro categorias de gratuidade:
Estudantes que estejam 

cursando o último ano do ensino 
médio na rede pública;

Candidatos que tenham 

A isenção da taxa não significa a inscrição automática no exame. O candidato deverá voltar a entrar no site do 
Enem 2019 e concluir a inscrição em maio

Mais de 3 milhões de pessoas 
solicitam isenção para o Enem
Prazo para pedir o benefício encerrou na quarta (10). A isenção da taxa não significa a inscrição au-
tomática no exame

cursado todo o ensino médio em 
escola da rede pública;

Aqueles que declararem es-
tar em situação de vulnerabili-
dade socioeconômica, por serem 
membros de família de baixa 
renda, e que estejam inscritos 
no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico);

Estudantes da rede privada 
que tenham bolsa integral e com 
renda per capita de até meio sa-
lário mínimo, ou até três salários 
mínimos de renda familiar.

Inscrições
As inscrições para o Enem 

deverão ser feitas de 6 a 17 de 
maio. Os candidatos que preci-
sarem pagar a taxa de inscrição 
deverão quitar o boleto entre os 
dias 6 e 23 de maio em agências 
bancárias, casas lotéricas e Cor-

reios.

Roteiro do Enem 2019
Pedido de isenção: 1º a 10 de 

abril
Justificativa de ausência no 

Enem 2018: 1º a 10 de abril
Resultado da solicitação de 

isenção: 17 de abril
Solicitação de recursos caso 

a isenção seja negada: 22 a 26 de 
abril

Pedido de atendimento es-
pecial: 6 a 17 de maio

Pedido de uso de nome so-
cial: 20 a 24 de maio

Pagamento da taxa de ins-
crição: 6 a 23 de maio

Inscrições: 6 a 17 de maio
Provas: 3 e 10 de novembro
Gabarito: 13 de novembro
Resultado individual: janei-

ro de 2020

EDITAL

O SIMMME – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BENTO GONÇALVES 
informa através deste edital a todos os seus associados que está se 
desfazendo de um torno automático CNC INDEX, MODELO MC400 
FANUC. PREÇO MÍNIMO R$ 250.000,00 e de um compressor MAR-
CA SCHULZ, MODELO SRP 4015E C/RESERVATÓRIO 500L, PRES-
SÃO 11BAR, 380V, PREÇO MÍNIMO R$ 12.000,00, por motivo de en-
cerramento das atividades da ESCOLA CEPROMEC que mantinha em 
parceria com o STIMMME.

Não será aceito neste primeiro momento propostas abaixo da 
avaliação. 

No caso de não haverem licitantes a venda abaixo da avaliação, 
se houver propostas, será decidido pela Assembleia Geral.

Os referidos equipamentos estão disponíveis para avaliação dos 
interessados na Rua Ângelo Marcon, 320, Bairro São Roque, até o dia 
18 do corrente mês. As propostas poderão ser feitas formal e direta-
mente ao SIMMME até o dia 22 do corrente mês.

Ficará a critério da diretoria a avaliação das propostas e decisão 
da venda.

A retirada dos equipamentos será por conta dos adquirentes.

Maiores informações através do fone: 3452 1277.

Bento Gonçalves 15 de abril de 2019

JUAREZ JOSÉ PIVA
PRESIDENTE.
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O prazo de entrega da de-
claração do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF) 2019 
termina no dia 30 de abril. Em 
Bento Gonçalves , aproximada-
mente 30 mil pessoas são decla-
rantes

Durante o preenchimento 
dos dados, é preciso ficar aten-
to a cada detalhe. Esquecer de 
informar algum rendimento ou 
cometer erro de digitação pode 
levá-lo a cair na malha fina. 
Além disso, a forma de fazer a 
declaração pode influenciar no 
valor que o contribuinte deverá 
pagar à Receita ou receber como 
restituição.

Veja  para preencher a de-
claração em busca de um alívio 
na mordida do Leão no seu bol-
so:

Dependentes 
com renda
Se você pretende continuar 

declarando seu filho como de-
pendente, mas ele agora passou 
a ter uma renda, será necessário 
informá-la ao Leão. Entretan-
to, esse valor vai se somar aos 
rendimentos recebidos de pes-
soa jurídica e pode aumentar o 
valor do imposto a pagar. Dessa 
forma, é necessário fazer o teste 
para ver se é mais vantajoso in-
formar o dependente com renda 
ou não colocar seu filho como 
dependente. O mesmo vale para 
cônjuges que declaram o parcei-
ro que tem renda.

Dependentes 
que recebem pensão
Em caso de pais separados: 

se os gastos do seu filho, seja 
de instrução ou despesas médi-

A 14 dias do final do prazo para enviar a declaração: 
cinco dicas para amenizar a mordida do Leão

IR

Dependendo do caminho escolhido no formulário, contribuinte pode pagar menos ou receber restituição

cas, são inferiores ao valor que 
a criança ou adolescente recebe 
como pensão alimentícia, vale 
mais a pena não colocá-lo como 
dependente e fazer uma declara-
ção para ele em separado, inde-
pendente da idade, mesmo que 
seja um bebê. Por exemplo: se o 
pai paga R$ 2 mil de pensão por 
mês, terá pago R$ 24 mil ao lon-
go do ano. Se o bebê ainda não 
está na escola e tem plano de 
saúde, certamente não terá gas-
to mais que R$ 24 mil durante 
2018. Então, é interessante que 
a mãe faça a sua declaração sem 
informá-lo como dependente e 
faça outro IR para a criança, que 
já tem CPF.

Nesse caso, o valor será isen-
to, já que é inferior ao limite de 
R$ 28.559,70 estabelecido pela 
Receita. Mesmo se a quantia 
recebida for superior, é mais 
vantajoso fazer a declaração da 
criança separadamente, já que 
o imposto cobrado será menor. 
Em outras palavras, se a pen-

são ao longo do ano somou R$ 
30 mil, por exemplo, e os gastos 
foram menores que isso, o va-
lor não será isento de imposto 
de renda, mas o desconto será 
menor se a pensão for declara-
da separada dos rendimentos do 
responsável, a mãe por exemplo.

Previdência 
Privada PGLB
Antes de fazer uma previ-

dência privada, é importante 
saber qual é o tipo do contrato 
e os benefícios. O plano do tipo 
PGBL, por exemplo, permi-
te uma dedução de até 12% no 
Imposto de Renda. Portanto, 
informá-la da forma correta, em 
Pagamentos Efetuados, pode re-
duzir o valor a pagar ou aumen-
tar a quantia a receber como 
restituição.

Guarde recibos 

de consultas
Se você precisou ir a médi-

cos fora do plano de saúde, den-
tistas, fisioterapeutas, entre ou-
tros, deveria guardar, ao longo 
do ano, os recibos. Você pode até 
pensar que não, mas se for fazer 
a declaração completa, esses pe-
quenos papéis fazem toda a dife-
rença! Ainda há outra oportuni-
dade para declarar esses gastos. 

Escolher entre 
‘completa’ ou 
‘simplificada’
Ao terminar de informar 

os dados, é possível verificar no 
canto esquerdo da tela as duas 

maneiras de envio da declara-
ção do Imposto de Renda 2019: 
completa ou simplificada. Preste 
atenção para decidir o que é mais 
vantajoso. Na completa, a receita 
leva em conta todas as despesas 
com saúde e educação do contri-
buinte. Já na simplificada, con-
sidera que os gastos equivaleram 
a 20% da renda informada, limi-
tado a R$ 16.754,34. Portanto, 
se você teve muitos gastos com 
escola dos filhos, faculdades, 
consultas médicas, dentistas, 
talvez seja melhor enviar a com-
pleta. Mas, se é um jovem em 
início de carreira, sem filhos e 
muitos gastos, a melhor opção é 
a simplificada.
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A idade chega para todos, 
não tem como evitar. Mesmo os 
mais desapegados, porém, con-
tam com um mecanismo espe-
cial para disfarçar a aparência. 
É o que explica um estudo pu-
blicado recentemente, e que re-
vela a ação de uma proteína que 
ajuda a manter as células da pele 
fortes e jovens.

A proteína COL17A1 atua 
promovendo a competição entre 
células da epiderme. É aquela 
velha história da seleção natural. 
Organismos competem entre si, 
e os que se dão melhor acabam 
por se reproduzir e prevalecer.

O mesmo acontece com as 
células do nosso corpo. Através 
da competição promovida por 
ação da COL17A1, as células 
mais fortes “vencem” as mais 
velhas e nos dão uma pele firme 
e rejuvenescida. Isso acontece 
porque quanto maiores os níveis 
de COL17A1, maior o número 
de hemidemossomos, estruturas 
ligadas ao envelhecimento.   Ao 
competir por espaço no corpo, 
as mais jovens levam vantagem – 
e as mais velhas são descartadas.

Se essa tal proteína já está 
presente no organismo humano, 
então por que a nossa pele con-
tinua a envelhecer? Mais uma 
vez, não podemos escapar do 
tempo. Com o passar dos anos e 
aumento do estresse, a concen-
tração de COL17A1 nas células 
diminui. Sem a competição esti-
mulada pela proteína, as células 
velhas se reproduzem, deixando 
a pele flácida e mais difícil de se 
regenerar.

O mérito da pesquisa, após 

Os das pesquisas resultados demonstram a possibilidade de substituição 
de células danificadas por saudáveis em tecidos adultos

A preocupação dos médicos 
e pesquisadores é grande em 
torno o aumento dos casos de 
miopia. O problema já alcan-
çou o patamar de epidemia em 
alguns países, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). A entidade prevê que, 
em 2020, cerca de 35% da po-
pulação mundial esteja sofrendo 
com o problema e, em 2050, o 
número possa alcançar 52%. No 
sudeste da Ásia, estima-se que 
90% dos jovens sejam míopes.

Essa alteração que prejudi-
ca a visão de longe era vista até 
pouco tempo como um problema 
de causa exclusivamente heredi-
tária - ou seja, não havia muito 
que fazer a respeito. Mas hoje 
a comunidade científica já pode 
afirmar que nosso estilo de vida 
também contribui (e muito) para 
espalhar esse mal.

A miopia, conforme explica o 
oftalmologista Guilherme Diehl, 
do Hospital Banco de Olhos de 
Porto Alegre, está relacionada a 
um aumento no tamanho do ór-
gão. “É um erro refracional que 
ocorre quando o olho cresce de-
mais. A refração não ocorre em 
cima da retina, como deveria ser, 
mas antes dela, deixando a visão 
de longe embaçada. É um pro-
blema que surge ainda na infân-
cia ou na adolescência”, afirma.

Além de ter a visão borrada 
para objetos distantes, ser mío-
pe aumenta o risco de problemas 
como descolamento de retina e 
degeneração macular, que pode 
levar à cegueira.

Casos de miopia aumentam sob alerta 
de que o estilo de vida das crianças 
tenha relação com a epidemia
OMS estima que, em 2050, mais da metade da população mundial seja afetada pelo problema

As causas do aumento de 
casos de miopia geram muitas 
dúvidas entre os cientistas, mas 
já se sabe que há uma relação 
direta com o fato de as crian-
ças passarem menos tempo em 
ambientes abertos. “Nossas 
crianças vivem fechadas, brin-
cam pouco do lado de fora. Além 
disso, ficam cada vez mais tempo 
com os olhos voltados para telas 
de smartphone, tablet ou tele-
visão”, alerta a oftalmologista 
Tania Schaefer, da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia.

Permanecer muitas horas 
em ambientes fechados é preju-
dicial não somente pela falta de 
estímulo à visão de longe, mas 
também pela ausência de luz 
solar: ela auxilia a produção de 
dopamina, hormônio que ajuda a 
controlar o crescimento do olho.

Além disso, estudos mos-
tram que a melatonina, o hor-
mônio do sono, também é im-
portante para manter o tamanho 
do olho saudável. Não respeitar o 
ciclo circadiano (de dia e noite, 
luz e escuridão) e não dormir o 
suficiente também podem favo-
recer o aparecimento de miopia.

E tem como prevenir?
A boa notícia é que qua-

se todas as prováveis causas da 
miopia são evitáveis - exceto cla-
ro, os casos de origem genética. 
A chave para conter o avanço do 
problema parece estar em per-
manecer mais tempo em am-
bientes abertos.

“Recomenda-se que as 

crianças passem pelo menos uma 
hora ou uma hora e meia por dia 
brincando do lado de fora da 
porta”, aconselha a oftalmolo-
gista Tania Schaefer.

Outro fator importante, res-
salta o oftalmologista Guilher-
me Diehl, é limitar o tempo de 
uso das telas. “É cientificamente 
comprovado que a luz azul emi-
tida pelos aparelhos eletrônicos 
é tóxica para a retina”, diz.

Os cuidados na infância
O que pode ser feito para re-

duzir as chances de miopia nas 
crianças:

Estimule brincadeiras e ati-
vidades ao ar livre. Uma hora 
por dia é o mínimo recomendado 
para evitar a miopia

Limite o uso de aparelhos 
como smartphones, tablets e te-
levisores. A Academia America-
na de Pediatria chega a estipular 
o tempo de exposição ideal para 
o início da infância. Segundo a 
entidade, bebês não devem ter 
contato com eletrônicos. Para 
crianças de dois a cinco anos, a 
entidade recomenda no máxi-
mo uma hora por dia em frente 
à tela

Ensine as crianças a não 
usar os aparelhos eletrônicos 
antes de dormir. Eles devem ser 
desligados pelo menos uma hora 
antes de deitar na cama

Não instale equipamentos 
como televisão e computador no 
quarto da criança e não permi-
ta que ela durma com tablet ou 
smartphone por perto.

Além de ter a visão borrada para objetos distantes, ser míope aumenta o risco de problemas como descolamento 
de retina e degeneração macular, que pode levar à cegueira

Descoberta função de proteína 
que mantém a pele firme e jovem
Através da competição promovida por ação da COL17A1, as células mais 
fortes “vencem” as mais velhas e nos dão uma pele firme e rejuvenescida

descobrir os benefícios da pro-
teína, foi tentar estimular sua 
produção no corpo. Isolando e 
aplicando dois compostos quí-
micos nas células, os pesquisa-
dores foram capazes de promo-
ver uma melhor cicatrização e 
regeneração da pele.

Antes de se animar e fazer 
fila na farmácia para comprar o 
próximo creme rejuvenescedor, 
saiba que esses experimentos 
não foram feitos em humanos, 
só em tecidos bem parecidos 
com os nossos: caudas de ratos.

A pesquisa representou um 
grande avanço em experiências 
de competição celular, que antes 
só haviam sido estudadas a fun-
do em drosófilas (aquelas mos-
quinhas que voam em cima das 
frutas).

Os resultados demonstram 
a possibilidade de substituição 
de células danificadas por sau-
dáveis em tecidos adultos. Mais 
pesquisas devem ser feitas para 
descobrir de esse mesmo pro-
cesso pode ocorrer em outros 
órgãos que possuem células epi-
teliais.

Agora, a notícia boa: essas 
descobertas podem, sim, resul-
tar em cosméticos e cremes que 
ajudam na reparação e preser-
vação da pele. A pesquisadora 
Emi Nishimura, que participou 
do estudo, declarou em comu-
nicado que há a intenção de 
colaborar com a indústria far-
macêutica e de cosméticos para 
o uso clínico dos compostos quí-
micos. Quem não abre mão de 
sua rotina de cuidados faciais 
aguardará ansioso.
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Estes resultados são de um 
estudo inédito no Brasil feito 
pelo grupo Fleury e o Hospital 
Pérola Byington, do governo 
paulista, e foi divulgado no últi-
mo sábado (13) no congresso da 
Sociedade Brasileira de Masto-
logia. A recomendação médica 
padrão hoje, é prescrever qui-
mioterapia para todas as mulhe-
res diagnosticadas com tumores 
de 1 cm ou mais por causa da 
dificuldade de prever se o cân-
cer vai evoluir ou não de forma 
agressiva.

No entanto, há uma década 
a literatura médica vem apon-
tando que, com a ajuda de testes 
genéticos, é seguro e efetivo evi-
tar a quimioterapia na maioria 
dos tumores iniciais de mama. 
Isso tem levado países como 
Reino Unido, França e Canadá 
a adotar esses exames em seus 
sistemas públicos de saúde.

No ano passado, um estudo 
do Instituto Nacional do Câncer 
dos Estados Unidos com 10 mil 
mulheres de seis países (EUA, 
Austrália, Canadá, Irlanda, 
Zona Zelândia e Peru)chegou 
às mesmas conclusões do grupo 
brasileiro: 70% das pacientes 
submetidas ao teste não preci-
saram de quimioterapia.

No Brasil, as pacientes do 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
foram submetidas ao exame ge-
nético Oncotype DX, que deta-
lha o risco de agressividade do 
tumor de mama, possibilitando 
uma previsão sobre a respos-
ta do câncer aos tratamentos 
disponíveis e uma decisão te-
rapêutica mais adequada para 
cada caso. Antes do teste, 109 
de 111 mulheres estudadas no 
Pérola Byington, com idades 
entre 34 e 78 anos, tinham cri-
térios clínicos para a quimiote-
rapia. Após o exame, apenas 33 
permaneceram com a indicação. 
O restante recebeu hormono-
terapia, um tratamento menos 
agressivo, e radioterapia, caso 
necessário.

Segundo Luiz Henrique Ge-

Além de poupar pacientes de efeitos colaterais, como fadiga, náuseas e 
perda de cabelo, evitar a químio gera uma economia para o sistema

Teste com hormonioterapia e rádio podem 
dispensar o uso de quimioterapia em 
mulher com tumores iniciais em mamas
O uso de um teste genético em um hospital público de São Paulo evitou que 69,7% mulheres com 
câncer em estágio inicial de um grupo de 111 pacientes recebessem quimioterapia sem necessidade

brim, diretor do Hospital Pérola 
Byington, a tendência é fazer 
com que o tratamento oncológi-
co seja específico e não generali-
zado, como no caso de infecções 
em que se oferece antibiótico 
para todo mundo. “Sabemos 
que 30% dos casos de câncer de 
mama iniciais podem se agravar 
em dez anos. Então não dá para 
confiar só no exame que o pato-
logista faz. O estudo molecular 
dá pistas se o câncer vai voltar 
ou não mesmo estando no início 
e sinaliza o que é melhor para o 
paciente usar como prevenção.”

Além de poupar pacien-
tes de efeitos colaterais, como 
fadiga, náuseas e perda de ca-
belo, evitar a químio gera uma 
economia para o sistema. O 
custo do tratamento feito com 
quimioterapia, por um período 
de quatro a seis meses, só com 
medicamentos, é de cerca de R$ 
400 mil. “Há outros custos indi-
retos para essas mulheres e para 
o governo, como o tempo de des-
locamento até o hospital para as 
sessões de químio, internações, 
falta ao trabalho e possíveis se-
quelas do tratamento. Isso tem 
um valor muito maior do que só 
o remédio em si”, diz o médico.

O grande entrave é o custo 
elevado do exame genético: R$ 
13 mil cada um. Ele não está 
aprovado no SUS e apenas al-
gumas operadoras de saúde pa-
gam por ele. “A gente precisa de 
mais estudos econômicos para 
mostrar a relação de custo e efe-
tividade para o sistema e ver o 
quanto seria possível pagar por 
ele. Ele precisa trazer beneficio 
não só para o paciente, mas para 
o sistema financeiro do SUS.”

O Hospital Pérola Bying-
ton atende cerca de mil novos 
de câncer de mama por ano. A 
indicação para o teste seria para 
mulheres com tumores iniciais, 
de até 3 cm, o que correspon-
deria a um universo de 40% das 
mulheres, ou seja, 400 mulheres 
por ano.

Segundo Edgar Rizzat-
ti, diretor-executivo médico e 
técnico do Grupo Fleury, neste 
primeiro momento a priorida-
de é a continuidade dos estudos 
clínicos para atestar o benefício 
do teste na população brasileira. 
Ainda neste ano, o Icesp (Insti-
tuto do Câncer do Estado de São 
Paulo Octavio Frias de Oliveira) 
e a Santa Casa de São Paulo fa-
rão pesquisas semelhantes.

Como combater a resistên-
cia aos antibióticos, uma ques-
tão que gera grande preocu-
pação entre as autoridades de 
saúde? Entre as pistas explo-
radas, pesquisadores desenvol-
veram uma “bomba genética” 
capaz de atacar bactérias resis-
tentes sem matar aquelas que 
são boas para o organismo.

Quando se toma um anti-
biótico, o tratamento não faz 
nenhuma seleção: ataca as bac-
térias responsáveis por doenças, 
mas também as bactérias bené-
ficas que vivem em nosso intes-
tino.

Isso leva a um desequilíbrio 
da flora bacteriana, que pode 
promover o desenvolvimento de 
bactérias resistentes ao antibió-
tico.

Ao matar todas as bactérias, 
é criado um enorme espaço para 
aquelas que resistem, já que não 
têm mais competidoras.

Eles criaram uma estrutu-
ra que compararam com uma 
“granada genética”, carregando 
uma carga explosiva e um alfi-
nete de segurança.

Carrega uma toxina que é 
ativada apenas na presença de 
uma molécula específica da bac-
téria-alvo: o que permite matar 

‘Bombas genéticas’ para atacar 
bactérias resistentes a antibióticos

as bactérias responsáveis por 
doenças sem atacar as boas bac-
térias da flora intestinal.

Esta “bomba” atua por meio 
de um mecanismo específico 
para bactérias, que trocam ge-
nes por um processo chamado 
“conjugação”.

Os pesquisadores então re-
finaram sua arma para que pu-
desse atacar apenas cepas de 
bactérias resistentes aos anti-
bióticos, que carregam genes 
específicos.

O mecanismo foi testado em 
uma bactéria chamada Vibrio 
cholerae, que tem como hospe-
deiros naturais alguns peixes e 
crustáceos.

Os pesquisadores consegui-
ram matar especificamente esta 
bactéria em peixe-zebra e larvas 
de crustáceos.

Vibrio cholerae é responsá-
vel pela cólera em humanos.

As autoridades mundiais de 
saúde alertam regularmente so-
bre o perigo do consumo exces-
sivo de antibióticos, que produz 
bactérias resistentes e temíveis.

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), “a re-
sistência aos antibióticos é uma 
das ameaças mais graves à saúde 
global hoje”.
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A equipe do Bento Gon-
çalves Snakes foi eliminada do 
Campeonato Gaúcho de Fu-
tebol Americano de 2019, se 
despedindo na fase regular da 
competição estadual. Em con-
fronto que valia a classificação 
para os playoffs, realizado na 
tarde do último domingo (14), 
no Estádio da Montanha, em 
Bento, a equipe da casa foi der-
rotada pelo Armada Lions, de 
Porto Alegre, pelo placar de 34 
a 22, dando adeus ao campeo-
nato. 

No Estádio da Montanha, 
o jogo valia a vaga para a pró-
xima fase da competição. No 
primeiro tempo de jogo, o do-
mínio da partida foi do Armada 
Lions, que abriu o placar com 
um Touchdown de Daniel, com 
Extra Point convertido pelo Ki-
cker Manoel, 7 a 0. No segundo 
quarto, em ligação efetiva do 
Quarterback (QB) Nicolas para 
Daniel, aumentando a vanta-
gem no placar. 

O Bento Snakes reagiu e 
empurrou o adversário para o 
seu setor defensivo. Na primeira 
tentativa de ataque do Armada, 
o Running Back dos visitantes 
foi derrubado por Renan den-
tro da endzone, resultando em 
safety para o Snakes, diminuin-
do o placar para 14 a 2. Entre-

Bento Gonçalves Snakes foi eliminada do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano de 2019

A equipe do Abala FC levou 
a melhor no confronto direto 
contra o Bento FC na briga pela 
ponta da tabela e assumiu a li-
derança de forma isolada do Ci-
tadino de Futsal Feminino. A 3ª 
rodada da competição, realizada 
na última sexta-feira (12), no 
Ginásio Municipal de Esportes, 
contou também com a primeira 
vitória do La Fúria na competi-
ção, entrando na zona de classi-
ficação.

A partida mais aguardada 
da noite reservou um disputado 
e equilibrado confronto dentro 
de quadra entre o Abala FC e o 
Bento FC, valendo a liderança 
do Citadino. Com uma boa atua-
ção, a equipe do Abala FC man-
teve sua invencibilidade na com-
petição, conquistando a vitória 
pelo placar de 2 a 1, com gols 
anotados por Adriane Bellaver e 
Aline Melo. 

Na outra partida da rodada, 
As Mercenárias e o La Fúria en-
traram em quadra em busca da 
primeira vitória no Citadino. 
Em mais um jogo em que o equi-
líbrio entre as equipes reinou 
dentro das quatro linhas, o La 

Com uma boa atuação, a equipe do Abala FC manteve sua invencibilidade 
na competição, conquistando a vitória pelo placar de 2 a 1, com gols ano-
tados por Adriane Bellaver e Aline Melo

Bento Gonçalves Snakes é 
derrotada e se despede do 
Campeonato Gaúcho de 2019

tanto, a equipe porto-alegrense 
voltou a aumentar a vantagem 
no marcador, com Touchdown 
de Jordão Farias, que recebeu 
passe efetivo de aproximada-
mente 40 jardas do QB Nicolas, 
terminando a etapa inicial com 
o placar de 21 a 2 para os visi-
tantes.

Na volta do intervalo, o Ar-
mada seguiu melhor na partida, 
com uma ampla efetividade nos 
passes para first down. Perma-
necendo com uma boa atuação 
ofensiva, o Armada ampliou o 
placar com dois touchdowns, 
aumentando para 34 a 2 a van-
tagem no marcador. No último 
quarto, o Bento Snakes reagiu 
de forma expressiva na partida, 
ao mesmo momento em que os 
ânimos esquentaram dentro de 
campo. 

A reação do Bento Snakes 
iniciou com Touchdown de 
Gustavo RB, após receber bom 
passe do QB Maurício Vaz e ver 
a defesa adversária para mar-
car o primeiro touchdown da 
equipe de Bento na partida e no 
campeonato. Logo em seguida, 
após voltar ao ataque, Fachinelli 
marcou o segundo Touchdown 
do Snakes, com conversão de 
dois pontos de Maurão.

Pouco depois, aproveitando 
os espaços do adversário e a re-

animação da equipe na partida, 
o Bento Snakes anotou o seu 
terceiro Touchdown. Após snap 
ruim, a bola passou pelo kicker 
do Armada, parando na endzo-
ne. O Armada tentou recuperar 
a bola, mas Ferretti ganhou a 
dividida e conseguiu agarrar a 
bola dentro da zona de pontu-
ação, diminuindo a vantagem 
para 34 a 22. Apesar dos esfor-
ços nos minutos finais, o Arma-
da Lions garantiu a vitória e a 
vaga aos playoffs do Campeona-
to Gaúcho.

Com o resultado, o Bento 
Gonçalves Snakes marca a sua 
segunda desclassificação conse-
cutiva na primeira fase da com-
petição estadual. O clube agora 
direciona o seu foco para a Liga 
Nacional de 2019, que começa-
rá no segundo semestre do ano.

3ª rodada 
Campeonato 
Gaúcho 2019

Bento Gonçalves Snakes 22 x 34 
Armada Lions

Classificação 
grupo C 
(vitórias-derrotas)

1º Santa Maria Soldiers* 2-0
2º Armada Lions* 1-1
3º Bento Gonçalves Snakes 0-2

Abala FC vence e dispara na 
liderança do Citadino Feminino

Fúria levou a melhor, vencendo 
pelo apertado placar de 2 a 0, 
com gols anotador por Luana e 
Amanda. Com o resultado, o La 
Fúria entrou na zona de classifi-
cação, empurrando a equipe do 
Mercenárias para a lanterna do 
campeonato.

A próxima rodada será rea-
lizada apenas no dia 26 de abril 
devido ao feriado de Páscoa. 
A 4ª rodada será aberta com o 
confronto entre As Mercená-
rias e União, a partir das 20h. 
E no segundo jogo, o Bento FC 
enfrenta o La Fúria, às 20h50. 
Apesar de folgar na rodada, o 
Abala FC vai permanecer na li-
derança da competição. 

3ª rodada 
Citadino Feminino

Abala FC 2 x 1 Bento FC
La Fúria 2 x 0 As Mercenárias

Classificação
1º Abala FC: 7
2º União: 3
3º Bento FC: 3
4º La Fúria: 3
5º As Mercenárias: 1

A partida mais aguardada da noite reservou um disputado confronto den-
tro de quadra entre o Abala FC e o Bento FC, onde o Abala levou a melhor
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A partir de agora, a Divisão 
de Acesso 2019 entra na fase 
de ‘mata-mata’ e coloca as oito 
equipes finalistas frente ao mo-
mento mais decisivo do campe-
onato. Entre os melhores, está o 
Clube Esportivo de Bento Gon-
çalves – que já havia garantido 
sua vaga com quatro rodadas de 
antecedência e selou a melhor 
campanha da fase de grupos da 
competição com o resultado da 
última partida. Após empatar 
sem gols com o Ypiranga, em 
Erechim, no sábado (13), o al-
viazul confirmou a liderança do 
grupo B e conheceu seu adver-
sário na próxima etapa: o Lajea-
dense, quarto colocado do grupo 
A.

O jogo contra o Canarinho, 
fora de casa, foi protocolar – ape-
nas uma combinação de resulta-
dos pouco provável deixaria os 
bento-gonçalvenses na segunda 
colocação e o time de Erechim 
fora da zona de classificação. O 
empate servia para ambos e foi 
o reflexo da atuação das equipes. 
Mesmo com chances de gol e 
movimentação durante a parti-
da – com destaque para o pênalti 
defendido pelo arqueiro alviazul 
– o placar foi o suficiente para as 
pretensões dos clubes. Modifi-
cado em relação ao último jogo, 
o Esportivo entrou em campo 
com: Jonathan Walker, Cleiton, 
Douglão (Cortês) e Jonas; Jack-
son (Bovi), Nunes, Eduardinho, 
Chuva e Athos; Gustavo Xuxa e 
Zulu (Kemmer).

Comissão técnica e diretoria 
alinham seus discursos sobre a 
‘troca de chave’ dentro da com-
petição e mantém a confiança na 
meta da temporada. “O impor-
tante foi ter encerrado essa fase 

Quatro partidas separam o 
Esportivo da elite do futebol gaúcho
Após empate contra o Ypiranga, alviazul enfrentará o Lajeadense em confronto que pode levar a equi-
pe para a semifinal do estadual

Lajeadense e Esportivo já se enfrentaram em um amistoso e fazem, agora, jogo em busca do acesso à elite do 
futebol gaúcho

de grupos em primeiro lugar. 
Fizemos uma campanha irre-
tocável, com exceção, claro, de 
algumas partidas, mas sempre 
dentro do nosso planejamento. 
Agora, temos o Lajeadense pela 
frente, uma equipe que a gente 
conhece, que é jovem e rápida. A 
questão da viagem mais curta e 
campo neutro podem favorecer, 
mas independente do adversá-
rio, sempre será uma partida 
difícil, característica da Divisão 
de Acesso”, destaca o treinador, 
Carlos Moraes.

O presidente do clube, An-
derson Zanella, também celebra 
o feito, porém pondera a conti-
nuidade do campeonato. “Mis-
são cumprida, nesse primeiro 
momento, com a melhor cam-
panha e brindando um trabalho 
bem feito por todos. A partir de 
agora, contudo, é uma compe-
tição totalmente diferente. Por 
isso, é muito importante o apoio 
da comunidade nessa etapa para 
que alcancemos nosso objetivo 
nesse momento tão importante 
na história do Esportivo”, refor-
ça.

Campanha 
impecável do alviazul
Desde 17 de fevereiro, 

quando o Esportivo estreou na 
Divisão de Acesso 2019 com 
goleada sobre o Ypiranga, até 
o reencontro com o mesmo ad-
versário de Erechim, foram 14 
rodadas, em turno e returno, 
que culminaram na liderança do 
grupo B – e, de quebra, a melhor 
campanha de toda a competição 
entre os 16 times participantes. 
Com sete vitórias, quatro em-
pates e três derrotas, o alviazul 

encerrou a fase de grupos com 
59,5% de aproveitamento e 25 
pontos na tabela – dois a mais do 
vice-líder, Glória, e nove de sal-
do sobre o primeiro time fora do 
G-4, o Passo Fundo. Além disso, 
a equipe marcou 17 gols e levou 
11.

Sequência da 
Divisão de Acesso
A tabela reserva um encon-

tro de alviazuis: Lajeadense e 
Esportivo medem forças em bus-
ca de uma das vagas para a semi-
final. Quarta colocada do grupo 
A, com 20 pontos, a equipe de 
Lajeado chega para encarar o 
time de Bento Gonçalves após 
uma campanha instável – com 
quatro vitórias, duas derrotas e 
oito empates. As duas equipes já 
haviam se enfrentado nessa tem-
porada em um amistoso, antes 
do início da Divisão de Acesso, 
quando o triunfo foi da equipe 
do Vale do Taquari. Pelo crité-
rio de melhor campanha, o Mon-
tanha dos Vinhedos será palco 
da segunda partida. O primeiro 
embate está previsto para o pró-
ximo final de semana, na Arena 
Alviazul, em Lajeado, com dia e 
horário a serem definidos. Quem 
passar encara o vencedor da ou-
tra chave, que tem Guarani-VA 
e Igrejinha na disputa.

 

Ypiranga x São Paulo-RS
Bagé x Glória
Igrejinha x Guarani-VA
Lajeadense x Esportivo

CONFRONTOS DA 
PRÓXIMA FASE

Assim como no primeiro 
turno, o Farrapos aplicou mais 
uma vez um placar na casa das 
centenas sobre a equipe do San 
Diego. Com uma grande atua-
ção dentro de campo, os bento-
-gonçalvenses conquistaram a 
vitória pelo placar de 108 a 7, 
em jogo realizado na tarde do 
último sábado (13), em Canoas, 
pela 4ª rodada do Campeonato 
Gaúcho de Rugby XV 2019. 
Com o resultado, o Farrapos fi-
cou muito próximo de garantir 
a sua vaga à final da competição.

No primeiro turno, jogando 
em seus domínios, o Alviverde 
de Bento Gonçalves superou o 
San Diego pelo placar de 113 
a 0. Com mais uma atuação 
dominante, a equipe do técni-
co Javier Cardozo não encon-
trou grandes dificuldades para 
derrotar os porto-alegrenses 
e garantir mais uma vitória na 
competição.

O Farrapos ultrapassou 
mais uma vez a casa das cente-
nas para derrotar os donos da 
casa, vencendo por 108 a 7. No 
outro confronto da rodada, o 
Charrua superou o Serra Gaú-
cha fora de casa pelo placar de 
31 a 27 e assumiu a vice-lide-
rança da Taça Ouro, porém com 
a mesma pontuação que a equi-

Com o resultado, o Farrapos ficou muito próximo de garantir a sua vaga à 
final da competição

Farrapos derrota o 
San Diego fora de casa
Equipe Alviverde permanece com 100% de aproveitamento na 
competição estadual

pe de Caxias do Sul. 
Apesar da vitória fora de 

casa, o Farrapos ainda pode 
ser ultrapassado pelas equipes 
do Serra Gaúcha Rugby e pelo 
Charrua, próximos adversários 
nas últimas duas rodadas da pri-
meira fase da Taça Ouro. Entre-
tanto, para isso, as equipes rivais 
do Farrapos terão que quebrar 
uma expressiva hegemonia do 
clube alviverde no rugby gaú-
cho, uma vez que os bento-gon-
çalvenses não são derrotados na 
competição desde 2009. 

O próximo compromisso do 
Farrapos será contra o Serra 
Gaúcha Rugby, em jogo válido 
pela penúltima rodada da fase 
classificatória, marcado apenas 
para o dia 27, às 15h, no Estádio 
da Montanha. 

4ª rodada - Taça Ouro
San Diego 07 x 108 Farrapos
Serra Gaúcha Rugby 27 x 31 
Charrua

Classificação
Taça Ouro do 
CGR XV 2019

1º Farrapos: 20
2º Charrua: 10
3º Serra Gaúcha: 10
4º San Diego: 0

O Farrapos ultrapassou mais uma vez a casa das centenas para derrotar 
os donos da casa
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O tatuador bento-gonçal-
vense Adalberto Luiz Kaminski 
morreu em um acidente de mo-
tocicleta na tarde do último 
domingo (14), no quilômetro 
376 da rota nacional 20, perto 
da entrada de Santa Rosa Del 
Cantantal, na Argentina. Se-
gundo informações, Kaminski 
foi resgatado por populares que 
passaram pelo local e encami-

Kaminski teria dormido na direção, segundo companheiros de viajem

O Tatuador foi resgatado por populares e levado ao hospital, mas não re-
sistiu aos ferimentos

Em acidente de moto, 
tatuador morre na Argentina

nhado ao hospital na cidade de 
San Luis, mas acabou não re-
sistindo aos graves ferimentos.      
Kaminski estava pilotando uma 
motocicleta BMW, cinza, e se 
deslocava de Córdoba para o 
Chile, acompanhado de outros 
três motociclistas. Em deter-
minada altura, teria perdido ao 
controle ao adormecer na dire-
ção.

Dois roubos a pedestre fo-
ram registrados em Bento Gon-
çalves. A primeira ocorrência foi 
registrada na rua Osvaldo Ara-
nha, bairro Cidade Alta. O fato 
ocorreu por volta das 14h desta 
quinta-feira (11). Na ocasião, 
dois adolescentes, um deles com 
um skate, furtaram a bolsa de 
uma mulher de 38 anos que ca-
minhava pelo local. Uma quantia 
de R$ 150,00 em dinheiro, além 
de documentos e cartões foram 

Roubos à pedestre registrados 
no Borgo e na Cidade Alta

levados.
A segunda ocorrência foi re-

gistrada na rua São Paulo, bair-
ro Borgo, nesta sexta-feira (12). 
Por volta das 10h15min, uma 
mulher caminhava em via públi-
ca, quando foi abordada por dois 
indivíduos tripulando uma mo-
tocicleta. A vítima foi obrigada 
a entregar a sua bolsa, contendo 
documentos, cartões e talão de 
cheques. Ninguém foi preso e a 
polícia segue investigando.

Dois traficantes foram pre-
sos durante operação da polícia. 
Além das prisões em flagrante, 
uma grande quantidade de dro-
gas foi apreendida. A ocorrên-
cia aconteceu na madrugada do 
último domingo (14), quando 
policiais abordaram um veícu-
lo Fiat/Palio suspeito, na rua 
Presidente Costa e Silva, bairro 
Planalto. Durante revista, foram 
encontradas diversas porções de 
ecstasy, LSD, cocaína, pedras de 
oxi, além de tabletes de maco-
nha.

Após a apreensão, os po-
liciais se deslocaram até um 

Traficantes são presos em Bento Gonçalves

apartamento localizado no bair-
ro Humaitá, onde encontraram 
mais três tijolos de maconha, 
comprimidos de ecstasy e diver-
sas cápsulas e produtos quími-

cos, utilizados para embalar os 
entorpecentes.

No total, foram apreendidos 
14 porções grandes de maconha, 
585 comprimidos de ecstasy, 79 
porções de LSD, seis buchas de 
cocaína, além de dois papelotes 
de oxi. Balanças de precisão, 
produtos químicos, cápsulas 
para embalagem de drogas e R$ 
350,00 em dinheiro também fo-
ram apreendidas.

Os dois jovens foram deti-
dos em flagrante por tráfico de 
drogas e encaminhados para a 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) de Bento 
Gonçalves. Um dos acusados, 
23 anos, já possui passagens por 
roubo a pedestre com lesões, 
furto qualificado, desacato e 
ameaça. O outro jovem, 20 anos, 
tem passagem por lesão corpo-
ral.

A dupla acabou confessando aos policiais que mais drogas estariam ar-
mazenadas no apartamento de um deles, localizado no Bairro Humaitá

No interior do automóvel foi localizada uma mochila que armazenava diversas embalagens contendo comprimi-
dos de ecstasy, micro pontos de LSD, além de tabletes de maconha, porções de cocaína e OXI

Na noite do último sábado 
(13), Policiais a Brigada Mili-
tar, em operação especial, efe-
tuou a prisão de um criminoso 
foragido do sistema prisional. 
A ação ocorreu no Bairro Con-
ceição, quando o indivíduo foi 

Foragido da polícia é recapturado no Conceição
flagrado em atitude suspeita 
próximo a residências. Ao ver 
os policiais, o homem correu 
em direção a uma escadaria 
que dá acesso a Rua Agostinho 
Casagrande no Bairro Concei-
ção, mas acabou caindo.

O Samu foi chamado para 
atender o acusado que ficou 
ferido com a queda. Rafael 
Moreira Ribas estava foragi-
do desde 28/12/2018, quando 
violou a tornozeleira eletrôni-
ca.
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Um homem de 53 anos foi 
preso na noite da última quin-
ta-feira (11), durante uma ação 
especial da polícia, em Bento 
Gonçalves. Guarnições da For-
ça Tática da Brigada Militar de 
Bento Gonçalves, juntamente 
com agentes da Polícia Civil, 
realizaram abordagens e fisca-
lização em um bar localizado na 
Rua Carlos Dreher Neto, Bairro 
Vila Nova. Durante a fiscaliza-
ção, foram localizados e apreen-
didos no estabelecimento quatro 
“Caça Niqueis”, além de pen-
drives e R$ 3.440,00 reais em 
dinheiro. O proprietário do Bar 
e dois indivíduos que jogavam 
no local foram conduzidos até o 
plantão da Policia Civil para re-
gistro.

Foram apreendidos R$3.440,00, pendrives, além de quatro máquinas caça-níqueis

O proprietário do bar e mais dois indivíduos que jogavam, no momento da 
operação, foram detidos

Em Operação Integrada Me-
tropolitana da Serra Gaúcha em 
Bento Gonçalves, Guarnições da 
Força Tática da Brigada Militar 
de Bento Gonçalves, junto com a 
Polícia Rodoviária Federal, reali-
zou barreira na RS 431, na noite 
da última quinta-feira (11). Um 
veículo Citroen C3 não obedeceu 
à ordem de parada e fugiu em 
alta velocidade, sendo seguido 
pelas equipes. Após alguns km de 

Indivíduo possuía um mandado de prisão expedido pela comarca de Passo 
Fundo, por vários crimes

Marcos Rodrigues da Silva, de 23 anos perdeu o controle do veículo e 
acabou saindo da pista, sendo preso

Durante a Operação Inte-
grada Metropolitana da Serra 
Gaúcha, que vem acontecendo 
desde a última quinta-feira (11),  
na cidade de Garibaldi, Guar-
nições da Brigada Militar, jun-
tamente com agentes da Polícia 
Civil, realizaram a prisão de dois 
indivíduos que possuíam man-
dados de busca e apreensão por 

Um homem foi preso na noi-
te da última quinta-feira (11), 
após fugir de barreira policial. 
Durante a Operação Integrada 
Metropolitana da Serra Gaúcha 
em Bento Gonçalves, Guarni-
ções da Brigada Militar de Ben-
to Gonçalves, Juntamente com 
agentes da Polícia Rodoviária 
Federal, realizavam barreira na 
RS 431 quando um Ford/Fo-
cus não obedeceu a ordem de 
parada e empreendeu fuga em 

Foram encontrados no interior do veículo R$21.714,00 em dinheiro prove-
nientes de golpes do Conto do bilhete, aplicados pelos suspeito

O homem, que possui passagem 
pela polícia por homicídio, estava 
em prisão domiciliar

Homem é preso após fugir de 
barreira policial em Faria Lemos

fuga, Marcos Rodrigues da Silva, 
de 23 anos perdeu o controle do 
veículo e acabou saindo da pista, 
sendo preso. Ao ser investiga-
do, verificou-se que o indivíduo 
possuía um mandado de prisão 
expedido pela comarca de Pas-
so Fundo, por crime de lavagem 
de dinheiro, apreensão e objeto e 
furto qualificado. O acusado foi 
conduzido até o plantão da Poli-
cia Civil de Bento Gonçalves.

Em operação especial, polícia 
prende indivíduos com mandado 
de busca e apreensão em Garibaldi

delitos praticados quando ainda 
eram menores de idade. Am-
bos foram localizados e presos, 
sendo apresentados no plantão 
da Policia Civil, ficando a dis-
posição da justiça. Os suspeitos 
têm passagem pela polícia por 
estupro de vulnerável, desacato, 
ameaça, dano ao patrimônio e 
roubo a pedestre (por seis vezes).

Detento em prisão domiciliar é 
preso após fugir de barreira policial

alta velocidade. Foram emitidos 
alertas para órgãos de seguran-
ça de toda região, sendo que por 
volta das 21h, uma guarnição 
da Brigada Militar de Serafi-
na Correa que fazia ronda de 
rotina avistou o veículo Focus. 
Ao ver os policiais novamente 
empreendeu fuga, sendo acom-
panhado e abordado. O condu-
tor, identificado como Michel 
Ferreira de Souza, foi verificado 
que deveria estar em prisão do-
miciliar, porém descumpriu as 
condições impostas para man-

ter o benefício. O homem tem 
passagem pela polícia por ho-
micídio, porte Ilegal de arma de 
fogo, roubo a motorista de táxi e 
disparo de arma de fogo. No in-
terior do veículo, que estava com 
ordem de busca e apreensão, os 
policiais apreenderam a quantia 
de R$ 21.714,00 em dinheiro 
que, segundo o individuo, seria 
proveniente de golpes aplicados 
por ele, do chamado “Conto do 
bilhete”.O acusado foi preso e 
será apresentado na Polícia Ci-
vil.

Homem é preso no Vila Nova por jogos de azar em 
operação especial da polícia de Bento Gonçalves
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CINEMA
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1°

06  10  11  12  26
30  31  38  43  45
54  67  69  77  79
82  84  91  92  99

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2142

Federal -  concurso 05379

Lotomania -  concurso 1960

07  40  44  50  52  57

31483
08162
06366
88003 
41442

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
16/04

Qua
17/04

Qui
18/04

↑ 21°C
↓ 18°C

↑ 24°C
↓ 17°C

↑ 25°C
↓ 16°C

Chuva a 
qualquer hora

Sol com 
muitas  nuvens

Sol com 
muitas  nuvens

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: 11/04/2019 a 17/04/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento

De Pernas pro Ar
13:40h - Nacional 2D
16:00h - Nacional 2D
18:40h - Nacional 2D
21:00h - Nacional 2D

Dumbo
13:40h - Dublado 2D 

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.

Shazam!
16:10h - Dublado 2D

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).

Superação
O Milagre da Fé
18:40h - Dublado 2D 
21:00h - Legendado 2D

L’américa Shopping

After
13:40h - Dublado 2D 
18:30h - Legendado 2D

A Cinco 
Passos de Você
16:10h - Dublado 2D 

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 
(Exceto 13 e 14)
18:45h - Dublado 3D
21:20h - Legendado 3D

O Parque 
dos Sonhos
16:30h - Dublado 2D 
(Apenas dias 13 e 14)

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.


