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Com mais um título na ga-
leria de troféus do Grêmio – o 
recém conquistado Campeo-
nato Gaúcho –, o presidente do 
clube, Romildo Bolzan Júnior, 
será o convidado do próximo 
jantar-palestra do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços 
(CIC-BG). No dia 25 de abril, 
o dirigente falará sobre Gestão 
e Futebol no Salão de Eventos 
do Centro Empresarial, a partir 
das 19h30min. Torcedoes não 
associados podem participar do 
jantar.

Bolzan comanda o tricolor 
gaúcho desde 2015, quando 
deu início a uma gestão vence-
dora. Sob sua administração, 

A cooperativa de Bento 
Gonçalves  estará inaugurando 
no dia 1º de maio a nova unida-
de industrial, onde investiu R$ 
20 mil hões em 14 mil metros 
quadrados de área construída 
no Vale dos Vinhedos, para con-
centrar a produção e a expedi-
ção dos sucos de uva e vinhos de 
mesa.

Coma nova fábrica a matriz 
ganhará mais fôlego e capaci-
dade para expandir a produção 
dos vinhos e espumantes finos. 
Com $ 540 milhões faturados 
em 2018, crescimento superior 
a 5% em relação ao ano anterior, 
número expressivo consideran-
do o cenário de incertezas que o 
Brasil vivencia nestes anos. Fo-
ram mais de 63 milhões de litros 
vendidos em todo o Brasil.

 “Este é o nosso grande de-
safio, pois estamos partindo de 
uma necessidade. Atualmente, 
na matriz, as linhas utilizadas 
para envase estão com a capaci-
dade máxima de uso. A área in-
dustrial não consegue acompa-
nhar a área comercial. Esta nova 
unidade vem justamente para 
nos auxiliar e melhorar o nosso 
processo produtivo e aumentar 
a capacidade de produção, prin-
cipalmente no suco de uva que 

CIC convida presidente do Grêmio 
para falar sobre gestão e futebol
Romildo Bolzan Jr. estará palestrando no CIC  para associados e não associados

o time conquistou como prin-
cipais títulos a Copa do Brasil, 
em 2016, a Copa Libertadores, 
em 2017, e a Recopa Sul-A-
mericana, em 2018. Formado 
em Direito pela Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC-RS), 
Bolzan construiu sua carreira 
com destacada atuação na re-
gião litorânea do Estado. Em 
paralelo à atuação profissional 
na área trabalhista, o presiden-
te do Grêmio também desenvol-
veu uma ascendente trajetória 
política. Em 1982, elegeu-se 
vereador em Osório, município 
do qual se tornaria prefeito por 
três mandatos, em 1992, 2004 
e 2008.

Romildo Bolzan Jr., presidente do 
Grêmio

Aurora inaugura nova fábrica no Vale dos Vinhedos

hoje é o grande marco da coo-
perativa, correspondendo a 45% 
do faturamento anual”, salienta 
Ficagna

Dessa forma, a matriz ga-

nhará mais fôlego e capacidade 
para expandir a produção dos 
vinhos e espumantes finos. “É 
um marco na história da Auro-
ra. Esse conjunto de medidas 
constituem as mais significati-
vas inovações na empresa nos 
últimos 50 anos”, avalia Pozza.

Em 2018, conquistou 59 
premiações em concursos nacio-
nais e internacionais, chegan-
do a um total de 656 medalhas 
nos últimos anos, mantendo-se 
firme na liderança do ranking 
das vinícolas mais premiados do 
Brasil.

A vinícola de Bento Gon-
çalves possui um portfólio de 13 
marcas próprias e mais de 200 
itens. Exporta para mais de 20 

países e concentra seu foco de 
expansão das vendas externas 
na Ásia, com potencial de am-
pliação de negócios com a China 
e Japão. O mercado chinês tem 
se mostrado receptivo aos espu-
mantes Moscatel.

Braço Robótico
A Aurora implantou dois ro-

bôs para recebimento das uvas, 
um na matriz e outro na unida-
de Vinhedos. “Somos a primeira 
vinícola do mundo a implantar 
robôs nesse setor”, comemora 

Itacir Pozza, presidente do Con-
selho de Administração da Coo-
perativa Vinícola Aurora.

Os dois novos robôs, produ-
zidos na Alemanha, chegaram 
para eliminar o trabalho braçal 
do descarregamento dos cami-
nhões com uvas, e descarregam 
até 1,2 tonelada de uvas por mi-
nuto. Nessa implantação foram 
investidos R$ 10 milhões.  Os 
robôs de safra somam-se aos 
quatro robôs japoneses que a vi-
nícola já tem em operação na ex-
pedição dos produtos acabados.

Investimento de R$ 20 mil hões em 14 mil metros quadrados de área construída no Vale dos Vinhedos, para concentrar a produção e a expedição dos 
sucos de uva e vinhos de mesa.
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CARBENDAZIM
O fungicida está na lista da 

Pesticide Action Network (PAN) 
avaliados como Altamente Pe-
rigosos. A União Europeia clas-
sifica também como provável 
causador de problemas muta-
gênicos, que pode causar dano 
no DNA, e tóxico para o sistema 
reprodutivo. No Brasil, o carben-
dazim é usado para combater 
a praga pinta preta, que deixa 
manchas escuras nas folhas 
de laranjais. Em 2012, os EUA 
proibiram a importação do suco 
de laranja brasileiro devido à 
presença deste fungicida nos 
produtos.

Carbendazin autorizado no 
Brasil/Carbendazin proibido na 
União Europeia .

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 92% (24.478 de-
tecções de 26.658 testes feitos 
em todo o país).

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 3

Número de vezes que a con-
centração detectada estava aci-
ma do limite da União Europeia: 
4.757

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 120µg/L

Limite máximo permitido 
na água da União Europeia: 
0.1μg/L

Total vendido no Brasil em 
2017:  3.748,26 segundo dados 
do Ibama

DDT, DDD, DDE
O agrotóxico está na lista da 

Carbedazin, DDT, DDD, 
DDE, Diuron e mancozebe, 
2,4D, Aldicarbe, carbofurano, 
clopirifós, metamidifós, para-
tiona metílica, profenofós, te-
buconazol,  e terbufós  foram 
detectados 14 vezes em 19 tes-
tes. Se você quiser saber  a to-
xicidade deles veja box no final 
da reportagem.  

No Brasil 27 pesticidas
A água que abastece 1 em 

cada 4 cidades brasileiras está 
contaminada por um “coque-
tel tóxico” de 27 pesticidas, 
de acordo com estudo divulga-
do na segunda-feira (15). As 
substâncias foram identifica-
das pelas próprias empresas de 
abastecimento – que precisam, 
por lei, a fazer o teste desses 

13 agrotóxicos detectados na água potável de       Bento Gonçalves

CONHEÇA OS EFEITOS PREJUDICIAIS DOS 13 AGROTÓXICOS QUE SAEM DA          TORNEIRA DA SUA CASA DIARIAMENTE
PAN avaliado como altamente 
Perigoso.  O inseticida foi tam-
bém classificado pela Agência 
Internacional de Pesquisa em 
Câncer (IARC) como provavel-
mente carcinogênico para hu-
manos. Estudo encontraram 
associações positivas entre a 
exposição ao DDT ao câncer tes-
ticular e câncer de fígado. Hou-
ve também fortes evidências ex-
perimentais de que o DDT pode 
afetar os sistemas imunológico 
e sexuais.

Classificação no Brasil: I (Ex-
tremamente Tóxico) Proibido no 
Brasil/ Proibido na União Euro-
peia

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 84% (28.011 de-
tecções de 33.371 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 19

Número de vezes que a con-
centração detectada estava aci-
ma do limite da União Europeia: 
2.808

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 1µg/L

Limite máximo permitido 
na água da União Europeia: 
0.1μg/L

Total vendido no Brasil em 
2017: sem vendas registradas 
no Ibama

2,4D
O herbicida, segundo rela-

tório técnico do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário,  re-
presenta uma série de riscos à 

saúde. No Brasil, ele é usado 
plantações de arroz, café, cana-
-de-açúcar, milho, soja, e trigo. 

Classificação no Brasil: I (Ex-
tremamente Tóxico) Autorizado 
no Brasil/Autorizado na União 
Europeia

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 92% (29.119 de-
tecções de 31.709 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 2

Número de vezes que a con-
centração detectada estava aci-
ma do limite da União Europeia: 
4.270

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 30µg/L

DIURON
O agrotóxico está na lista da 

Pesticide Action Network (PAN) 
classificado como Altamente 
Perigoso. A EPA avalia o Diuron 
como “reconhecidamente can-
cerígeno”.

Classificação no Brasil: III 
(Medianamente Tóxico) Auto-
rizado no Brasil/Autorizado na 
União Europeia

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 92% (25.097 de-
tecções de 27.297 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 1

Número de vezes que a 
concentração detectada estava 
acima do limite da União Euro-
peia:5.072

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 90µg/L

Limite máximo permitido 
na água da União Europeia: 
0.1μg/L

Total vendido no Brasil em 
2017: 6.999,47, segundo dados 
do Ibama

MANCOZEBE
O fungicida está na lista da 

Pesticide Action Network (PAN) 
classificado como Altamente 
Perigoso. A Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos 
(EPA) avalia o Mancozebe como 
provável cancerígeno.

Classificação no Brasil: IIII 
(Medianamente Tóxico) Auto-
rizado no Brasil/Autorizado na 
União Europeia

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 91% (22.650 de-
tecções de 24.859 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 3

Número de vezes que a con-
centração detectada estava aci-
ma do limite da União Europeia: 
5.273

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 180µg/L

Limite máximo permitido 
na água da União Europeia: 
0.1μg/L

Total vendido no Brasil em 
2017: 30.815,09, segundo da-
dos do Ibama

ALDICARBE
Inseticida, acaricida e ne-

maticida, conhecido popular-
mente como chumbinho, está 
na lista da Pesticide Action Ne-
twork (PAN) classificado avalia-
do como Altamente Perigoso. 
O aldicarbe é classificado pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como Extremamente Pe-
rigoso (Extremely Harzadous) do 
ponto de vista agudo. O uso do 
químico passou por processo 
de reavaliação no Brasil após a 
substância começar a ser utili-
zada para outros fins, tais como 
agente abortivo e em tentativas 
de homicídio e de suicídio, acar-
retando um grave problema de 
saúde pública.

Classificação no Brasil:  I 
(Extremamente Tóxico) Proibido 
no Brasil/Proibido na União Eu-
ropeia

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 91% (24.477 de-
tecções de 26.915 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 74

Número de vezes que a con-
centração detectada estava aci-
ma do limite da União Europeia: 
5.636

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 12µg/L

Limite máximo permitido 
na água da União Europeia: 
0.1μg/L

Total vendido no Brasil em 
2017:  sem vendas registradas 
no Ibama

CARBOFURANO

Quatro destes agrotóxicos estão ligados a doenças crônicas como câncer, defeitos congênitos  e distúrbios endócrinos

produtos – entre 2014 e 2017.
Os dados são do Ministério 

da Saúde e fazem parte do Sis-
tema de Informação de Vigi-
lância da Qualidade da Água 
para Consumo Humano (Si-
sagua), que reúne esses testes 
realizados pelas empresas de 
abastecimento. Já investiga-
ção e sistematização das infor-
mações foram realizadas pela 
ONG Repórter Brasil e pela 
Agência Pública em parceria 
com a Public Eye, organiza-
ção suíça em prol dos direitos 
humanos. O resultado pode 
ser visto pelo site Por Trás do 
Alimento.

Dos 27 tipos de pesticidas 
buscados pelas empresas, 16 
são classificados como alta-
mente tóxicos pela Agência 

Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) e 11 associados 
a doenças como câncer, dis-
funções hormonais, doenças 
crônicas e malformação fetal.

A situação, ao que tudo 
indica, é ainda mais grave, já 
que o número de  agrotóxicos 
liberados no Brasil passa de 
300. 

Os dados também mos-
tram que o índice de conta-
minação aumentou gradu-
almente desde que o estudo 
foi iniciado em 2014, quando 
75% dos testes no país de-
tectaram as substâncias quí-
micas. No encerramento do 
estudo em 2017, as taxas che-
garam a 92%.

Além disso, nem todos os 
estados brasileiros realizaram 
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13 agrotóxicos detectados na água potável de       Bento Gonçalves

CONHEÇA OS EFEITOS PREJUDICIAIS DOS 13 AGROTÓXICOS QUE SAEM DA          TORNEIRA DA SUA CASA DIARIAMENTE
O inseticida, cupinicida, 

acaricida e nematicida está na 
lista da Pesticide Action Network 
(PAN) avaliado como Altamente 
Perigoso. O carbofurano é clas-
sificado também pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) 
como altamente tóxico do ponto 
de vista agudo.

Classificação no Brasil: I  
(Extremamente Tóxico) Proibido 
no Brasil/Proibido na União Eu-
ropeia

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 92% (26.155 de-
tecções de 28.478 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 3

Número de vezes que a con-
centração detectada estava aci-
ma do limite da União Europeia: 
4.454

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 7µg/L

Limite máximo permitido 
na água da União Europeia: 
0.1μg/L

Total vendido no Brasil em 
2017:  sem vendas registradas 
no Ibama

CLOPIRIFÓS
O inseticida, formicida e aca-

ricida está na lista da Pesticide 
Action Network (PAN) avaliado 
como Altamente Perigoso. A EPA 
também avalia o clopirifós como 
altamente tóxicos para abelhas.

Classificação no Brasil: II 
(Altamente Tóxico) Autorizado 
no Brasil/Autorizado na União 

Europeia
Percentual de detecção na 

água do Brasil: 91% (24.904 de-
tecções de 27.493 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 1

Número de vezes que a con-
centração detectada estava aci-
ma do limite da União Europeia: 
4.825

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 30µg/L

Limite máximo permitido 
na água da União Europeia: 
0.1μg/L

Total vendido no Brasil em 
2017: 6.471,19 segundo dados 
do Ibama

METAMIDIFÓS
O metamidifós está na lis-

ta da Pesticide Action Network 
(PAN) avaliado como Altamente 
Perigoso. O agrotóxico é classifi-
cado também pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como 
altamente tóxico do ponto de 
vista agudo.

Classificação no Brasil :I 
(Extremamente Tóxico) Proibido 
no Brasil/Proibido na União Eu-
ropeia

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 90% (24.051 de-
tecções de 26.596 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro:11

Número de vezes que a con-
centração detectada estava aci-

ma do limite da União Europeia: 
3.579

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 12µg/L

Limite máximo permitido 
na água da União Europeia:  
0.1µg/L

Total vendido no Brasil em 
2017: sem vendas registradas 
no Ibama

PARATIONA METÍLICA 
A parationa metílica está na 

lista da Pesticide Action Network 
(PAN) avaliado como Altamente 
Perigoso. O agrotóxico é classifi-
cado também pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como 
extremamente tóxico do ponto 
de vista agudo.

Classificação no Brasil : I 
(Extremamente Tóxico) Proibido 
no Brasil/Proibido na União Eu-
ropeia

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 85% (25.566 de-
tecções de 29.982 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 4

Número de vezes que a con-
centração detectada estava aci-
ma do limite da União Europeia: 
3.589

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 9µg/L

Limite máximo permitido 
na água da União Europeia: 
0.1µg/L

Total vendido no Brasil em 
2017: sem vendas registradas 
no Ibama

PROFENOFÓS 
O inseticida está na lista 

da Pesticide Action Network 
(PAN) avaliado como Altamente 
Tóxico. A Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos 
(EPA) também aponta a subs-
tância como altamente tóxica 
para abelhas.

Classificação no Brasil: II 
(Altamente Tóxico) Autorizado 
no Brasil/Proibido na União Eu-
ropeia

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 91% (25.392 de-
tecções de 27.883 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 4

Número de vezes que a con-
centração detectada estava aci-
ma do limite da União Europeia: 
4.910

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 60µg/L

Limite máximo permitido 
na água da União Europeia: 
0.1µg/L

Total vendido no Brasil em 
2017: Site do Ibama não apre-
senta os dados

TEBUCONAZOL
O fungicida é utilizado em 

diferentes culturas, tais como 
frutas, hortaliças, cana de açú-
car e trigo. A Universidade Fede-
ral de Viçosa fez um estudo para 
avaliar os efeitos do pesticida 
em morcegos que levou a alte-
rações metabólicas e hepáticas.

Classificação no Brasil: IV 
(Pouco Tóxico) Autorizado no 
Brasil /Aprovado na União Eu-
ropeia

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 92% (25.364 de-
tecções de 25.567 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 1 Nú-
mero de vezes que a concentra-
ção detectada estava acima do 
limite da União Europeia: 5.228

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 180µg/L

TEBUCONAZOL
O fungicida é utilizado em 

diferentes culturas, tais como 
frutas, hortaliças, cana de açú-
car e trigo. A Universidade Fede-
ral de Viçosa fez um estudo para 
avaliar os efeitos do pesticida 
em morcegos que levou a alte-
rações metabólicas e hepáticas.

Classificação no Brasil: IV 
(Pouco Tóxico) Autorizado no 
Brasil/Aprovado na União Euro-
peia

Percentual de detecção na 
água do Brasil: 92% (25.364 de-
tecções de 25.567 testes feitos 
em todo o país)

Número de vezes em que a 
concentração detectada estava 
acima do limite Brasileiro: 1 Nú-
mero de vezes que a concentra-
ção detectada estava acima do 
limite da União Europeia: 5.228

Limite máximo permitido na 
água do Brasil: 180µg/L

testes nas redes de abasteci-
mento, o que indica que o nú-
mero de municípios contami-
nados deve ser ainda maior.

Dos 27 pesticidas testados 
e detectados em diversas cida-
des do Brasil, 21 são proibidos 
pela União Europeia. A quan-
tidade permitida de cada quí-
mico liberado para uso tam-
bém se altera de acordo com 
as leis de cada país.

Proibidos, mas....
Os órgãos oficiais não con-

seguem explicar a presença 
de agroquímicos de comercia-
lização proibida no país que 
aparecem nas análises que 
da água consumida em Bento 
Gonçalves como o DDT, que 
está presente  84% da água do 

Brasil: (28.011 detecções de 
33.371 testes feitos em todo 
o país), o  Aldicarbe, que está 
presente em 91% das águas 
potáveis 91% (24.477 detec-
ções de 26.915 testes feitos 
em todo o país),o Carbofura-
no   em 92% dos testes (26.155 
detecções de 28.478 testes fei-
tos em todo o país), Metami-
difós encontrada em 90% das 
análises (24.051 detecções de 
26.596 testes feitos em todo o 
país), Parationa Metílica en-
contrada em 85%  das análises 
(25.566 detecções de 29.982 
testes feitos em todo o país)

Coquetel de veneno
Todas as capitais do sul do 

Brasil estão com água conta-
minada. Os estados do Para-

ná e Santa Catarina seguem 
São Paulo na lista de estados 
com maior número de cidades 
contaminadas pelos 27 agro-
tóxicos analisados. No centro-
-oeste, todos os estados têm 
cidades em que o coquetel foi 
detectado, com Mato Grosso 
do Sul em primeiro lugar.

De acordo com o mapa, na 
região norte, o estado do To-
cantins aparece com o maior 
número de cidades contami-
nadas com o coquetel. Os 27 
tipos de agrotóxicos foram de-
tectados nas redes de abaste-
cimento de 121 municípios. Já 
no nordeste, Alagoas, Bahia, 
Ceará e Sergipe aparecem en-
tre os que possuem água con-
taminada.

Você bebe agrotóxicos.
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Contrariando as expectati-
vas positivas que antecediam a 
data, os supermercados gaúchos 
não registraram crescimento nas 
vendas de Páscoa, em 2019, na 
comparação com o ano passado. 
O balanço divulgado na manhã 
deste domingo (21) pelo presi-
dente da Associação Gaúcha de 
Supermercados, Antônio Lon-
go, aponta para uma estagnação 
na comercialização de itens tí-
picos para o feriado, como ovos 
de chocolate, bombons e outros 
alimentos para as comemorações 
em família. Embora não tenham 
atingido as estimativas para a 
Páscoa, os supermercados do Es-
tado já preparam seus estoques 
de caixas de bombons, flores, 
bebidas e carnes para churras-
co, tradicionais itens procurados 
massivamente pelos consumido-

Páscoa não aquece 
vendas em supermercados
Vendas de Páscoa não  cresceu em relação a 2018, mas alguns produtos registraram boa procura 
como as caixas de bombom (+4%), a carne para churrasco (+4%) e as bebidas (+3,5%), além dos 
pescados comercializados para a Sexta-feira Santa (+5%)

res no Dia das Mães.
Apesar do crescimento zero, 

o resultado das vendas de Páscoa 
no setor não chega a surpreen-
der o presidente da Agas, Antô-
nio Longo. Segundo ele, o varejo 
apostou alto no volume de com-
pras, confiando na ocorrência da 
data festiva em abril (período de 
maior frio, propenso ao consu-
mo de chocolates) para anteci-
par a exposição de itens típicos 
e despertar mais cedo o espírito 
de Páscoa nos gaúchos. “O que 
percebemos, entretanto, foi uma 
concentração muito grande das 
compras na última semana, já que 
cerca de 80% dos gaúchos adqui-
riram os produtos de Páscoa nos 
últimos dias”, observa. De acordo 
com o dirigente da associação, a 
quinta-feira (18) que antecedeu a 
Sexta-feira Santa foi o melhor dia 

de vendas do mês de abril para os 
supermercados. “Os supermerca-
dos adquiriram 5% mais ovos de 
chocolates do que em 2018, e a 
sobra deste produto foi de exata-
mente 5%. Alguns supermerca-
dos ainda vão comercializar estes 
itens nos próximos dias, depen-
dendo de negociações com os for-
necedores”, explica Longo.

Mesmo que em linhas gerais 
as vendas de Páscoa não tenham 
crescido, alguns produtos regis-
traram boa procura e atingiram 
as expectativas de incremento 
em vendas: as caixas de bombom 
(+4%), a carne para churrasco 
(+4%) e as bebidas (+3,5%), além 
dos pescados comercializados 
para a Sexta-feira Santa (+5%), 
foram alguns dos destaques. “En-
tre os ovos de chocolate, as opções 
menores e mais baratas, com até 
150 gramas, foram as líderes em 
vendas”, explica Longo. Para o 
supermercadista, ficou evidencia-
da a intenção dos consumidores 
de presentearem mais pessoas do 
seu convívio, mas com presentes 
mais baratos. “A simbologia do 
presente foi mais importante que 
seu tamanho ou preço”, conclui.

Dia das Mães
Outra data importante para 

as vendas dos supermercados, o 
Dia das Mães, ocorrido sempre 
no segundo domingo do mês de 
maio, deverá alavancar novas 
oportunidades para o segmento 
varejista gaúcho. Além das car-
nes para churrasco, sobremesas 
e outros alimentos para o almoço 
em família, o setor deverá liderar 
a comercialização de pequenos 
presentes, como caixas de bom-
bons, flores e vinhos, para a data. 
“Estimamos um crescimento de 
cerca de 2% para o Dia das Mães”, 
projeta Longo.

Consolidado como o grande 
evento de premiação aos  super-
mercados que mais se destaca-
ram no Estado, o Ranking Agas 
2018 reunirá mais de 750 super-
mercadistas, fornecedores, líde-
res de classe, autoridades e im-
prensa no salão nobre do Grêmio 
Náutico União, em Porto Alegre, 
a partir das 20 horas desta ter-
ça-feira, dia 23 de abril. 

A intenção da Associação 
Gaúcha de Supermercados, re-
alizadora do evento, é reconhe-
cer o trabalho das empresas que 
mais cresceram no setor super-
mercadista gaúcho, distinguin-
do-as em nove diferentes cate-
gorias – o critério desta divisão 
são as faixas de faturamento. 
“Desta forma, as pequenas em-
presas não competem com gran-
des multinacionais pelos mesmos 
prêmios. 

No Ranking Agas 2018, to-
dos os varejos têm as mesmas 
condições de almejar o prêmio”, 
sublinha o presidente da Asso-
ciação Gaúcha de Supermerca-
dos, Antônio Cesa Longo.

Além das nove premiações 
aos supermercados que mais 
cresceram, a Associação vai ho-
menagear outras quatro empre-
sas – a maior em faturamento, 
a maior empregadora, a maior 
central de negócios e a rede de 
compras que mais cresceu. 

Agas distingue supermercados 
na festa do Ranking

A grande novidade desta 
edição do prêmio, entretanto, é a 
Medalha Marcello Zaffari, criada 
neste ano pela Agas para distin-
guir os líderes supermercadistas 
que melhor personificam a força 
de trabalho do varejo, o engaja-
mento social com a comunidade 
e o bom relacionamento com os 
fornecedores. “Concedida a três 
empresários supermercadistas 
de destaque – um em nível nacio-
nal, um representante da Região 
Metropolitana e um represen-
tante do Interior –, a Medalha 
Marcello Zaffari torna-se a mais 
alta honraria entregue pela Agas 
a representantes do setor vare-
jista”, antecipa o presidente da 
entidade.

O setor 
supermercadista 
gaúcho
Ao todo, os supermercados 

gaúchos somaram juntos um fa-
turamento de R$ 31,7 bilhões em 
2018 – com 4,7 mil lojas e 99,8 
mil empregos diretos em suas 
operações. Os números positivos 
de 2018 resultaram em um cres-
cimento da participação do setor 
supermercadista gaúcho no PIB 
do Estado, estimado em R$ 410 
bilhões: a representatividade dos 
supermercados foi de 7,2% em 
2017 para 7,7% em 2018.

Presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio Cesa Longo
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O preenchimento da decla-
ração do Imposto de Renda para 
aqueles que têm 65 anos ou mais 
exige um maior cuidado, pois 
existem algumas regras específi-
cas e especiais que devem ser ob-
servadas, sobretudo para aque-
les que possuem rendimentos de 
duas fontes de rendas diferentes.

O limite de isenção é maior 
para os aposentados de idade a 
partir de 65 anos, para os be-
nefícios recebidos exclusiva-
mente da Previdência Social ou 
previdência privada, tal isen-
ção limita-se a um valor de R$ 
24.751,74, o que equivale a um 
limite de R$ 1.903,98 mensais, 
acrescidos de uma parcela de 
igual valor referente ao décimo 
terceiro.           

Neste sentido, o total de 
benefícios percebidos que não 
ultrapassem o valor de R$ 
24.751,74, está livre de tribu-
tação. Pontua-se que o limite é 
exclusivo aos recebimentos ad-
vindos de aposentadoria, sendo 
assim, são excluídos aqueles de 
fonte de renda diversa, tais como 
aluguéis, salário e outras transa-
ções.

Fonte de renda única
Há uma simplicidade no pre-

enchimento da declaração para 
aqueles que recebem uma única 
aposentadoria, já que o próprio 
INSS disponibiliza os valores 
isentos discriminados de acordo 
com a idade do beneficiário.

No site da Previdência é 
possível obter o extrato de bene-
fícios recebidos através do link:  
https://www.inss.gov.br/servi-
cos-do-inss/demonstrativo-de-
-imposto-de-renda/ .

Para acessar é necessário 
ter disponíveis para o preenchi-
mento as seguintes informações: 
CPF e data de nascimento, além 
do ano referente ao extrato pre-
tendido.

O lançamento deve ser fei-
to na aba “Rendimentos Isentos 

O prazo para acertar as con-
tas com o Leão em 2019 vai até 
as 23h59 do dia 30 de abril e são 
esperados de 30 mil declarações 
de contribuintes de Bento Gon-
çalves, em 2018 foram declara-
dos R$ 72.175.859,00.

Vale lembrar que aqueles que 
perderem o prazo para declarar 
seus rendimentos referentes ao 
IR de 2019, pode pagar multa de 
1% ao mês, ou a fração referente 
ao atraso, equivalente a 20% do 
valor devido ao fisco.

Veja como reduzir a base de 
cálculo de sua declaração do Im-
posto de Renda.

Pensão alimentícia
Se você é o pagador da pen-

são alimentícia, poderá deduzir 
este valor em sua totalidade, po-
rém, quem recebe será tributado 
da mesma maneira que um salá-
rio, portanto, caso faça parte do 
segundo grupo, não inclua filhos 
que recebem pensão alimentícia 
como dependente.

O ideal para os casos de 
quem recebe a pensão alimen-
tícia (desde que o valor recebi-
do seja inferior a 28.559,70) é a 
realização da Declaração de Im-
posto de Renda referente a cada 
filho que recebe o valor, desta 
forma será concedida a isenção.

Reformas podem 
elevar valor do imóvel
Quando o contribuinte ven-

de um imóvel ele deverá pagar 
15% de imposto sobre o ganho 
de capital, utilizando como base 
o valor referente a diferença en-
tre o valor de compra do bem e 
o preço pelo qual  o imóvel foi 
vendido.

Para reduzir ao máximo esta 
diferença, podem-se incorporar 
ao valor do imóvel as benfeito-
rias e reformas realizadas, por 
mais simples que sejam desde 
que haja comprovação dos gas-
tos, excluindo-se apenas os in-
vestimentos com móveis.

A declaração retificadora 
atualizando os valores gastos 
com as benfeitorias e reformas 
poderão ser feitas retroativa-
mente, contemplando no máxi-
mo os últimos cinco anos.

Transmissão de 
Bens Imóveis 
Ainda com o objetivo de au-

mentar o valor de mercado do 
imóvel, é possível inserir os cus-
tos com o financiamento, além 
do laudêmio (imóveis localizados 
em terreno da Marinha ou fru-
to de aforamento), ITBI (Im-
posto de Transmissão de Bens 
Imóveis) e aqueles desprendidos 

Quais as regras de 
enquadramento para isenção 
de IR para maiores de 65 anos

e não Tributáveis” na linha re-
ferente a situação do segurado, 
após isso, uma nova aba irá se 
abrir, onde deverá ser informado 
se o recebimento do benefício foi 
realizado pelo declarante em sua 
titularidade ou por dependente. 
Para tal, é necessário o número 
de inscrição no CNPJ, nome da 
fonte pagadora e o valor da par-
cela a ser isenta.

Mais de um benefício
Para aqueles que recebem 

da Previdência Social ou priva-
da mais de um benefício mensal, 
tais como aposentadoria pública 
e privada ou aposentadoria e be-
nefício diverso, existem cálculos 
que devem ser realizados para 
chegar ao valor limite da isen-
ção.

O aposentado deverá fazer 
os cálculos mensais para preen-
cher a declaração, de forma que 
identifique os valores recebidos 
mensalmente separando a par-
cela isenta e a tributável.

Facilitando o processo
Devem-se somar as par-

celas de benefícios recebidos 
a cada mês em 2018 e subtrair 
R$ 1.903,98, o saldo deste valor 
é aquele que será tributável no 
mês.

Após os cálculos realizados 
e identificados os saldos tributá-
veis, estes devem ser somados e 
lançados em seu montante total 
como valor tributável na ficha de 
Rendimentos Tributáveis Rece-
bidos de Pessoa Jurídica.

Ao final, informa-se o va-
lor total resultado da multipli-
cação do valor de R$ 1.903,98 
pelo número de meses no qual 
a isenção foi concedida, (caso o 
contribuinte tenha feito 65 anos 
em mês diverso a janeiro, este 
será contado a partir do mês 
que atingiu a idade necessária 
para a isenção), não esquecendo 
o acréscimo da parcela referente 
ao 13° salário.

Maneiras de pagar menos ou aumentar 
a restituição do imposto de renda

com a corretagem. Ressaltando 
que todos esses custos devem ser 
comprovados.

Imóveis herdados ou 
comprados antes 1988
Se o contribuinte possui al-

gum imóvel que foi comprado ou 
herdado antes de 1988, existe 
um benefício fiscal que possibi-
lita ao contribuinte a redução 
de um percentual sobre o ganho 
de capital, os valores de redução 
são progressivos ao ano do imó-
vel, quanto mais antigo maior 
será o percentual de redução.

Para que o benefício possa 
ser usufruído é necessário que 
o valor seja atualizado na decla-
ração de espólio no momento da 
morte onde os bens serão parti-
lhados.

Aplicações financeiras
Caso possua aplicações fi-

nanceiras que se utilizem de 
corretoras, onde sejam despren-
didos valores de emolumentos e 
outras taxas referentes às tran-
sações com ações, fundos de in-
vestimento em bolsa de valores e 
títulos executivos públicos, estes 
poderão ser abatidos na Decla-
ração do IR.

Para que sejam comprova-
dos, as próprias instituições de-
vem informar no extrato de in-
vestimento de seus clientes, qual 
dos valores foi desprendido para 
o pagamento das taxas.

Cada cônjuge deve 
fazer a sua declaração
A alíquota do Imposto de 

Renda é progressiva aos ren-
dimentos, logo, não se devem 
juntar as receitas dos cônjuges, 
evitando que sejam inseridos em 
uma faixa maior de tributação.

Com a declaração separada, 
cada um terá a isenção de até R$ 
22.847,76 reais (1.903,98 reais 
por mês) sobre a renda tributá-
vel.

Só é vantajoso ao contri-
buinte declarar seu IR de forma 
conjunta caso o seu parceiro não 
possua renda, emprego fixo ou 
várias despesas dedutíveis, tais 
como as médicas.

Neste sentido vale a tentati-
va a fim de verificar qual forma 
de declaração será mais van-
tajosa, se cada um realizando a 
sua ou conjuntamente. Deve ser 
observado no próprio programa 
do IR, se inserir o cônjuge como 
dependente gera mais imposto a 
pagar ou uma restituição maior.

Alugueis divididos 
entre os cônjuges

Caso os alugueis recebidos 
não ultrapassem o valor de R$ 
1.903,98, estes receberão isen-
ção de tributação. Porém, para 
aqueles valores maiores, que 
receberiam tributação do fisco, 
podem os cônjuges declarar o 
valor pela metade.

Exemplificando, se o valor 
advindo de aluguéis for de R$ 
2.500,00, poderá cada um in-
formar ao fisco o valor de R$ 
1.250,00, em sua declaração 
individual, livrando-se assim da 
tributação do Leão.

Taxas paga referente 
a aluguel
Caso você possua um imóvel 

ou imóveis alugados, adminis-
trados através de uma imobiliá-
ria, os valores pagos referente a 
essas taxas podem ser abatidos 
do valor recebidos, sendo assim, 
será tributados apenas o valor 
líquido do aluguel.

O mesmo vale para o paga-
mento de taxas de IPTU e con-
domínio, entretanto os valores 
devem ser informados na ficha 
Pagamentos Efetuados, com o 
código 99 – Outros, com as res-
pectivas descrições.

Dependentes 
deficientes 
Há um teto de gastos com 

educação, que é de R$ 3.561,50 
para o IRPF de 2019 e as des-
pesas com saúde não possuem 
limite fixado, logo, inserir nesta 
categoria os gastos com a edu-
cação dos deficientes os tornará 
dedutíveis.

Autônomos da 
modalidade domiciliar
As despesas diretamente li-

gadas à atividade do autônomo 
no exercício de sua profissão em 
casa poderão ser abatidas, desde 
que informadas no livro-caixa e 
que possam ser comprovadas.

Podem ser deduzidos gastos 
com aluguel, material de expe-
diente, telefone, internet, e de-
mais valores gastos com o exer-
cício da função. Podem também 
receber abatimento na fração 
de até 1/5 do valor desprendi-
do para taxas de condomínio e 
IPTU.

Estas deduções só podem ser 
feitas no modelo mais completo 
de declaração, para realiza-la o 
contribuinte deverá informar a 
soma das despesas mensais na 
coluna “Livro Caixa”, na aba 
“Rendimentos Tributáveis Re-
cebidos de Pessoa Física e do 
Exterior pelo Titular” ou utili-
zando o programa Carnê-Leão e 
após importar para a declaração.
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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 20171: JOSÉ ALBRANTINO CARVALHO DE FREITAS, 
divorciado, advogado, natural de Cachoeira do Sul-RS, residen-
te e domiciliado em Bento Gonçalves e MARIA DARCLÉ FRANCO 
FLÔRES, solteira, advogada, natural de Santa Maria-RS, residente e 
domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comu-
nhão Universal de Bens.
Edital nº 20172: DIEGO DAMEDA PORTALUPI, solteiro, gerente 
comercial, natural de Ilópolis-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e VANESSA BRUNELLI, solteira, contadora, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20173: HIGOR ROSA DA SILVA, solteiro, conferente de 
carga, natural de Alegrete-RS, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves e ANA CLÁUDIA BEULK DOS SANTOS, solteira, industriária, 
natural de Alegrete-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20174: LUÍS ALBERTO LUCAS ALHO, divorciado, insta-
lador, natural de Belém-PA, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves e SILVANIA DE CARVALHO SANTANA, solteira, vendedora, 
natural de Belém-PA, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20176: VALDAIR MIGUEL RIBEIRO, solteiro, almoxarife 
aposentado, natural de Astorga-PR, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ROSMARY RECH, solteira, professora, natural de São 
Valentim-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Separação de Bens.
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 23 de abril de 2019.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Registrador Civil Designado

Alcides Antonio Pego-
rine, metalúrgico aposenta-
do, filho de Pedro Pegorine 
e Joséfina Noal, nascid o 
em 10/12/1946, falecido em 
14/04/2019, natural de Lagoa 
Vermelha,RS, morador da 
Rua Angelo Marcon, Bento 
Gonçalves, Divorciado

Jonatan Salvadori Marin, 
auxiliar de montagem, filho de 
Olir Marin e Odete Salvadori, 
nascido em 03/08/1993, fale-
cido em 09/04/2019, natural 
de Veranópolis, RS, morador 
da Linha Passo Velho, Tuiuti, 
Bento Gonçalves, Solteiro

Marlaine Ana Pizzatto, 
servidora pública estadual 
aposentada, filha de José Pi-
zzatto e Odila Grisa Pizzatto, 
nascida em 28/01/1940, fale-
cida em 15/04/2019, natural 
de Bento Gonçalves, RS, mo-
radora da Travessa Pelotas, 

Bento Gonçalves, Solteira 
Malvina Francisca Bi-

linski Stumpf, agricultora 
aposentada, filha de La-
dislau Bilinski e Alexandra 
Galambieski, nascida em 
20/10/1934, falecida em 
16/04/2019, natural de Cas-
ca, RS, moradora da Rua 
Francisco de Carli, Bento 
Gonçalves, Viúva

Vasco João Soligo, ven-
dedor autônomo, filho de José 
Soligo e Maria Calza Soligo, 
nascido em 23/07/1971, fale-
cido em 16/04/2019, natural 
de Farroupilha, RS, morador 
da Rua Livramento, Bento 
Gonçalves, Divorciado 

Gilberto Rebelatto, agri-
cultor, filho de Albino Rebelat-
to e Vilma Taffarel Rebelatto, 
nascido em 16/04/1965, fale-
cido em 18/04/2019, natural 
de Fagundes Varela, RS, mo-

ÓBITOS

rador da Linha Frei Caneca, 
Loteamento Zalamena, Coti-
porã, Solteiro 

Leontina de Assumpção 
de Queiroz, costureira apo-
sentada, filha de Delfino Pe-
dro de Assumpção e Malvina 
Rodrigues C. de Assumpção, 
nascida em 27/03/1956, fale-
cida em 17/04/2019, natural 
de Barros Cassal, RS, mora-
dora da Rua Antonio Miche-
lon, Bento Gonçalves, Casa-
da 

Eneida Maria Teresi-
na Manzoni Megiolaro, do 
lar aposentada, filha de Eu-
genio D. Manzoni e Alice 
Franzoni Manzoni, nascida 
em 24/10/1935, falecida em 
21/04/2019, natural de Mon-
te Belo do Sul, RS, morado-
ra da Alameda Anna Tedesco 
Variani, Linha Pradel, Bento 
Gonçalves, Viúva

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO 
MOBILIÁRIO DE BENTO GONÇALVES

Carta Sindical expedida em 20 de abril de 1977 
Processo MTb 303.322

Rua Avelino Luiz Zat, 95 Sala 08 – Bairro Fenavinho 
Bento Gonçalves – RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobili-
ário de Bento Gonçalves, CNPJ nº 89.341.101/0001-30, atendendo dispo-
sição estatutária, vem convocar seus associados, para a Assembleia de 
Prestação de Contas do Exercício de 2018, que será realizada no dia 29 
de abril de 2019 às 17:00 horas, em primeira convocação, e às 17:30 ho-
ras, em segunda convocação, na sede desta entidade, à  Rua Avelino Luiz 
Zat, 95, 3º andar, Centro Empresarial Bento Gonçalves, Bairro Fenavinho, 
Bento Gonçalves, para tratar da seguinte ordem do dia:

 
1 - Apresentação do relatório das Atividades Sociais do ano de 2018;
2 - Apresentação para deliberação sobre as Demonstrações Contá-

beis da entidade, do exercício encerrado em 31/12/2018, instruídas com o 
parecer do Conselho Fiscal.

Bento Gonçalves, 11 de abril de 2019.

Vinicius Benini
Presidente
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Todos os anos o projeto é 
realizado e, lamentavelmente, 
voluntários e órgãos ambientais 
continuam encontrando muito 
lixo nas margens do Rio das An-
tas. No último sábado (13), foram 
recolhidos 300 quilos de resídu-
os. Os materiais foram separados 
e encaminhados para reciclagem.

A ação “Viva o Taquari - 
Antas Vivo” está na 13ª edição. É 
realizado pelo Comitê de Geren-
ciamento da Bacia Hidrográfica 
do Rio Taquari Antas, em par-
ceria com a Companhia Ener-
gética Rio das Antas (Ceran), 
Patrulha Ambiental (Patram) da 
Brigada Militar, e prefeituras de 
Bento Gonçalves, Veranópolis e 
Cotiporã. O objetivo é a preser-

Foram recolhidos garrafas pet, sacolas plásticas e até mesmo, peças de 
automóveis

A quantidade de detritos tem aumentado nos últimos anos e a maior parte 
estava depositada sob a Ponte dos Arcos

Além do recolhimento de lixo, foi realizada a orientação dos moradores 
ribeirinhos sobre a pesca predatória e preservação da mata ciliar

Há 50 anos concretizava-se 
o sonho de uma comunidade que 
buscava ampliar os horizontes 
de seus filhos através da edu-
cação. Assim, nascia o Ginásio 
Estadual Dona Isabel, no bairro 
Maria Goretti, no ano de 1968. 
Em 1969 , iniciou suas ativi-
dades. Foi denominada Escola 
Estadual Dona Isabel – 5ª a 8ª 
série, em 1978; em 1981, Escola 
Estadual de 1º Grau Dona Isa-
bel; em 1983, Escola Estadual 
de 1º e 2º Graus Dona Isabel e, 

Para comemorarmos os 50 Anos de serviços prestados à Comunidade, 
estão sendo desenvolvidas atividades durante todo o mês de abril

Volmir Raimundo de 54 
anos vai integrar o governo fe-
deral no próximo dia 30 de abril. 
A nomeação saiu no Diário Ofi-
cial da União da segunda-feira 
(15). Raimondi, que foi um dos 
fundadores da Associação dos 
Deficientes Visuais de Bento 
Gonçalves, vai atuar no Ministé-
rio dos Direitos Humanos.

Ele foi convidado a assumir 
o cargo de Coordenador-Ge-
ral de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência na 
Secretaria Nacional dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência, 
vinculada ao Ministério dos Di-
reitos Humanos. A escolha de 
Raimondi ocorreu após o con-
vite da médica Priscilla Gaspar 
e teve a indicação da senadora 
Mara Gabrilli, que também é 
portadora de deficiência , além 
dos relevantes trabalhos junto 

Ele foi convidado a assumir o cargo de Coordenador-Geral de Promoção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Secretaria Nacional dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência, vinculada ao Ministério dos Direitos Hu-
manos

Bento-gonçalvense assume cargo 
no Governo Federal

aos deficientes visuais no Bra-
sil e na América Latina. Atual-
mente, Raimondi é o presidente 
da União Latino-americana de 
Cegos e presidente regional e 
membro da executiva da União 
Mundial de Cegos.

Raimondi se diz orgulhoso 
pelo convite e pelo reconheci-
mento do seu trabalho desem-
penhado ao longo da vida. “Será 
um grande desafio profissional e 
pessoal atuar em tão importante 
espaço, mas, confio que minha 
experiência de mais de 35 anos 
em que me dediquei nesta área, 
servirá para contribuir na busca 
de dias melhores para as pesso-
as com deficiência, atuando em 
equipe e dentro das atribuições 
específicas do cargo. Sinto-me 
orgulhoso e agradecido”, afirma 
Raimondi.

finalmente, em 2000, recebeu o 
nome de Colégio Estadual Dona 
Isabel, que se mantém até hoje. 
O nome Dona Isabel foi uma ho-
menagem à filha de D. Pedro II , 
Princesa Isabel.

O Colégio tem como missão 
contribuir com o processo de 
formação integral do indivíduo 
dentro de uma visão científica, 
humanística e interpessoal. Com 
o lema “Educando para a vida”, 
o Colégio desenvolve vários pro-
jetos, dentre eles, a Semana da 

Cultura, que está na sua 23ª 
Edição, contemplando a leitura 
nas suas múltiplas manifesta-
ções.

Para comemorarmos os 50 
Anos de serviços prestados à 
Comunidade, estão sendo de-
senvolvidas atividades duran-
te todo o mês de abril, como o 
resgate histórico da Instituição, 
através da criação do blog do-
naisabel50colegio@gmail.com, 
culminando com o Jantar de 50 
Anos, que irá se realizar no dia 
04 de maio, às 20h, no salão da 
Comunidade da Linha Paulina, 
distrito de Faria Lemos.

A Direção, Professores, 
Funcionários e Alunos convi-
dam a todos àqueles que pas-
saram por este Educandário a 
fazerem-se presentes no Evento, 
para um reencontro no qual se-
rão compartilhadas muitas his-
tórias de vida. Nesta noite, ha-
verá apresentações artísticas de 
alunos e ex-alunos, música e ale-
gria. Os ingressos encontram-se 
à venda no Colégio Dona Isabel, 
ao preço de R$ 30,00 para adul-
tos e crianças acima de 10 anos 
e R$ 15,00 para crianças de 6 a 
10 anos.

Colégio Dona Isabel comemora seu 50º aniversário

Ação entre voluntários recolhe 300 quilos de lixo do Rio das Antas
Entre os objetos recolhidos, estavam garrafas e sacos plásticos e, até, peças de veículos

vação e limpeza das margens e 
do leito do rio no trecho de 26 

quilômetros entre a Ponte dos 
Arcos, na divisa de Veranópolis 
com Bento, e o reservatório da 
Usina Hidrelétrica 14 de Julho, 
em Cotiporã.

As equipes foram compos-
tas por voluntários, servidores 
das secretarias de Meio Am-
biente dos três municípios, fun-
cionários da Ceran e órgãos de 
fiscalização, como a Patram e 
a Associação Riograndense de 
Proteção aos Animais (Arpa). 
Eles desceram o leito em oito 
barcos. Além do recolhimento 
de lixo, foi realizada a orientação 
dos moradores ribeirinhos sobre 
a pesca predatória e preservação 
da mata ciliar e, também, foram 
recolhidas redes de pesca.

Segundo o secretário de 

Agricultura, Meio Ambiente, 
Indústria e Comércio de Coti-
porã, Douglas Penso, a quanti-
dade de detritos tem aumentado 
nos últimos anos e a maior parte 
estava depositada sob a Ponte 
dos Arcos. Muitos dos objetos 
encontrados revelam um pouco 
das circunstâncias em que eles 
foram gerados.          Havia gran-
de quantidade de garrafas pet e 
embalagens plásticas, cuja ori-

gem deve estar relacionada ao 
consumo de produtos adquiri-
dos por visitantes em bancas nas 
proximidades da ponte, ponto 
turístico da região. Ou seja, ao 
descarte irregular desses mate-
riais. Quanto às peças de veícu-
los – pneus, metais –, provavel-
mente, estão relacionadas aos 
acidentes de trânsito ocorridos 
na rodovia e que acabam sendo 
deixados no local.
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O calendário de vacina-
ção não é usado apenas para as 
crianças, mas muitos adultos o 
abandonam ao longo da vida e só 
se vacinam em grandes campa-
nhas ou casos de epidemia.

O resultado disso é que atu-
almente o Brasil não tem uma 
cobertura vacinal de adultos 
nem perto do desejado. Todas 
as quatro vacinas recomendadas 
para pessoas de 20 a 59 anos es-
tão abaixo do considerado ideal 
de cobertura vacinal.

Na tríplice viral, por exem-
plo, a taxa de cobertura é baixís-
sima (4,7%) -- situação se man-
tém na hepatite B, na dupla dT e 
dTpa e na febre amarela (apesar 
do surto recente). 

Desde 2004, o Ministério da 
Saúde passou a definir calendá-
rios de vacinação por ciclos de 
vida. Também regulamentou a 
vacinação do adulto e idoso para 
as vacinas dT (dupla- difteria e 
tétano) de acordo com a situação 
vacinal anterior, instituiu a va-
cina dupla viral ou tríplice viral 
(sarampo, caxumba e rubéola) 
para o adulto do sexo feminino 
até 49 anos e do sexo masculi-
no até 39 anos, em casos em que 
não se sabe a situação vacinal e 
estabeleceu a vacina influenza 
(gripe) em dose anual.

Apesar do calendário, o Mi-
nistério da Saúde não estabelece 
metas de cobertura vacinal anual 
em adultos como faz com as va-
cinas infantis e também não faz 
balanços anuais. Um dos maio-
res problemas é a falta de um 
denominador específico, como 
o número de nascimentos anu-
ais no caso das vacinas infantis, 
que ajude a compilar melhor os 
dados.

 Resultados ruins
Segundo dados do minis-

tério, das vacinas do calendário 
adulto a única que passa dos 
50% de cobertura acumulada 
entre 1994 e 2018 é a da febre 
amarela com uma cobertura de 
78,8%.

Em boletim epidemiológico 
com dados até 2013, o Minis-
tério da Saúde fez um balan-
ço do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) e relatou as 

dificuldades da vacinação em 
adultos: “Um dos grandes de-
safios do PNI: alcançar altas e 
homogêneas coberturas vacinais 
em grupos que ainda não logra-
ram bons resultados. Teríamos, 
como exemplos, a vacinação de 
adolescentes e adultos contra 
hepatite B, gestantes com co-
berturas adequadas para a vaci-
na dupla adulto e população em 
áreas de risco para a febre ama-
rela, dentre outros.”

O mesmo boletim relata que 
de 1994 a 2013 a taxa de cober-
tura vacinal acumulada da hepa-
tite B em adultos ficou em 46%. 
Desde então, apesar da vacina 
ter sido introduzida também na 
rotina para adultos de 30 a 39 
anos em 2013, a cobertura vaci-
nal caiu para 39,4%.

A tríplice viral e a hepatite 
B deveriam estar com 95% de 
cobertura. A dupla (dT e dTpa) 
e a febre amarela deveriam atin-
gir 100%. Mesmo com o surto de 
febre amarela em 2018, a cober-
tura vacinal ainda não chegou a 
80%.

Renato Kfouri, vice-presi-
dente da Sociedade Brasileira de 
Imunizações, explica que cada 
vacina tem o seu perfil de co-
bertura ideal porque as doenças 
são diferentes: “Para algumas, 
como o sarampo, a gente preci-
sa de coberturas acima de 95% 
para evitar pontos suscetíveis a 
circulação do vírus. Já para a fe-
bre amarela, você pode ter 99% 
de indivíduos vacinados e aquele 
1% adoece do mesmo jeito”.

E muitas vezes, segundo ele, 
os não-vacinados se beneficiam 
da proteção indireta de quem 
está vacinado, já que com uma 
cobertura vacinal alta alguns ví-
rus circulam menos. Apesar dis-
so, os índices baixos não deixam 
de ser preocupantes.

O sarampo, considerado er-
radicado em 2016, voltou a re-
gistrar surtos no país, conforme 
o ministério da Saúde.

 Por que adultos 
não se vacinam?
Conforme o Secretário da 

Saúde Municipal, Diogo Siquei-
ra, o público adulto somente 

procura as vacinas em casos mais 
extremos, como quando há risco 
de epidemias e/ou reintrodução 
de doenças, ou sob exigência de 
determinada vacina em uma de-
terminada circunstância, como 
no caso dos países que exigem, 
para acesso a seu território, que 
o viajante comprove estar vaci-
nado contra a Febre Amarela, 
por exemplo, através da apre-
sentação do Certificado Inter-
nacional de Vacinação e Profila-
xia (CIVP). “Como diz o ditado: 
“prevenir é o melhor remédio”. 
E a vacinação é um dos méto-
dos mais eficientes de prevenção 
de doenças, seja para adultos, 
crianças, adolescentes, idosos, 
etc. Enquanto adultos, não po-
demos de forma alguma esque-
cer que temos responsabilidades 
para com nossos filhos, pais, 
amigos, cônjuges, etc., logo, es-
tar devidamente imunizado não 
somente traz benefícios a si, 
como a todos ao seu redor,” res-
salta.

 
Taxa de abandono
Outro problema grande é 

a taxa de abandono. Ou seja, 
quando uma vacina necessita 
de mais de uma dose para ter 
sua eficácia completa, mas os 
pacientes só tomam a primeira 
e não voltam para completar a 
prevenção. Há também os ca-
sos em que a vacina precisa ser 
tomada novamente após alguns 
anos, como a do tétano.

A primeira dose da vacina 
contra o tétano e a difteria é to-
mada aos 2 meses e um reforço 
é feito aos 4 anos. Depois disso, 
um reforço deve ser feito a cada 
10 anos, mas a partir da adoles-
cência é comum que o cartão de 
vacinação seja deixado de lado.

“Vemos muito o adulto co-
meçar o esquema e parar. Ou em 
momentos de surto em que as 
pessoas tomam a vacina. Porém, 
se não conseguem ser vacinados 
naquele momento, passado o 
surto também não voltam”, diz 
Siqueira.

Controle
A carteira de vacinação em 

papel ainda é uma realidade no 

Brasil. Até 2018, 65% das salas 
de vacinação do país estão equi-
padas com um novo sistema de 
registro informatizado e o res-
tante - 35% -- estão em proces-
so de implementação.

Com o sistema, a ideia é que 
todos os brasileiros consigam 
acessar seus dados de vacinação 
e que eles não estejam centrali-
zados somente na caderneta de 
papel - com a possibilidade de 
recuperação dos dados.

“Uma forma de garantir 
esse acompanhamento é ter 
tudo informatizado. Até para 
o gestor saber que ações locais 
pode fazer para campanhas de 
vacinação. No ministério fa-
zemos a recomendação, mas 
quem executa é o município. 
Naquela área, ele tem que co-
nhecer quem foi vacinado ou 
não”, explica Domingues.

Conforme o Secretário 
Siqueira, a melhor época é 
esperar quando ocorrem as 
campanhas de atualização da 

Muitos adultos o abandonam ao longo da vida e só se vacinam em gran-
des campanhas ou casos de epidemia

Adultos não obedecem calendário de vacina e deixam         de se imunizar contra febre amarela e outras doenças
Com o surto de febre amarela no último ano, vários brasileiros se viram diante de uma dúvida: eu já tomei essa vacina? A grande maioria não sabia a resposta.                                  Até sexta- feira (19)foram aplicadas  apenas 1.457 doses da vacina em Bento Gonçalves

Caderneta de Vacinação, devi-
do à movimentação midiática, 
a nível nacional, do tema, como 
ocorreu em agosto de 2018, por 
exemplo. “Embora a campanha 
fosse voltada para a vacinação 
contra a Poliomielite e o Sa-
rampo, a orientação dada pelos 
técnicos durante a campanha 
era justamente a de que todos 
buscassem as unidades de saú-
de para “atualizar suas cartei-
rinhas”. Nesse ano, durante a 
Campanha de Vacinação contra 
a Gripe, está sendo feito, ini-
cialmente no interior do mu-
nicípio, um trabalho junto às 
unidades de saúde e população 
da área rural referente à vaci-
nação contra a Febre Amarela. 
Inclusive, os grupos prioritá-
rios da Campanha da Gripe, 
ao se dirigirem às Unidades de 
Saúde do interior, receberão, se 
necessário, após avaliação dos 
técnicos, além da dose contra a 
Gripe, também a contra a Febre 
Amarela”, explica.
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Adultos não obedecem calendário de vacina e deixam         de se imunizar contra febre amarela e outras doenças
Com o surto de febre amarela no último ano, vários brasileiros se viram diante de uma dúvida: eu já tomei essa vacina? A grande maioria não sabia a resposta.                                  Até sexta- feira (19)foram aplicadas  apenas 1.457 doses da vacina em Bento Gonçalves

Crianças
Para vacinar, basta levar a 

criança a um posto ou Unidade 
Básica de Saúde (UBS) com o 
cartão da criança. O ideal é que 
toda dose seja administrada na 
idade recomendada. Entretanto, 
se perdeu o prazo para alguma 

Veja como deve ser seguido o calendário de vacinas de todos os grupos
dose é importante voltar à uni-
dade de saúde para atualizar as 
vacinas.

A maioria das vacinas dispo-
níveis no Calendário Nacional de 
Vacinação é destinada a crianças. 
São 12 vacinas, aplicadas antes 
dos 10 anos de idade em 25 doses.

Hepatite B - 3 doses, de acordo com a situação vacinal
Dupla Adulto (DT) (previne difteria e tétano) – 3 doses, 
de acordo com a situação vacinal
dTpa(Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) - previne 
difteria, tétano e coqueluche – Uma dose a cada 
gestação a partir da 20ª semana de gestação ou no 
puerpério (até 45 dias após o parto).

Adolescente
A caderneta de vacinação 

deve ser frequentemente atua-
lizada. Algumas vacinas só são 
administradas na adolescência. 
Outras precisam de reforço nes-
sa faixa-etária. Além disso, do-
ses atrasadas também podem ser 
colocadas em dia. Veja as vacinas 
recomendadas a adolescentes:

9 a 14 anos
HPV(previne o papiloma, 
vírus humano que 
causa cânceres e 
verrugas genitais) –
2 doses com seis meses 
de intervalo

11 e 14 anos (meninos)
HPV(previne o papiloma, 
vírus humano que causa 

cânceres e verrugas 
genitais) - 2 doses com 
seis meses de intervalo

11 e 14 anos
Meningocócica C 
(doença invasiva 
causada por Neisseria 
meningitidis do 
sorogrupo C) – Dose 
única ou reforço

10 anos 19 anos
Hepatite B - 3 doses, de 
acordo com a situação 

vacinal
Febre Amarela – 1 dose 

se nunca tiver sido 
vacinado

Dupla Adulto (previne 
difteria e tétano) – 

Reforço a cada 10 anos
Tríplice viral (previne 

sarampo, caxumba e 
rubéola) - 2 doses, a 

depender da situação 
vacinal anterior

Pneumocócica 23 
Valente(previne 

pneumonia, otite, 
meningite e outras 

doenças causadas pelo 
Pneumococo) – 1 dose 

a depender da
 situação vacinal - A 

vacina Pneumocócica 
23V está indicada para 
grupos-alvo específicos

Dupla Adulto(previne 
difteria e tétano) - 

Reforço a cada 10 anos

Adulto 20 a 59 anos
É muito importante que os 

adultos mantenham suas vacinas 
em dia. Além de se proteger, a 
vacina também evita a transmis-
são para outras pessoas que não 
podem ser vacinadas. Imuniza-
dos, familiares podem oferecer 

proteção indireta a bebês que 
ainda não estão na idade indi-
cada para receber algumas vaci-
nas, além de outras pessoas que 
não estão protegidas. 

Veja lista de vacinas dispo-
nibilizadas a adultos de 20 a 59 
anos:

Hepatite B - 3 doses, de acordo com a situação vacinal
Febre Amarela – dose única, verificar situação vacinal
Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – 
se nunca vacinado: 2 doses (20 a 29 anos) e 1 dose 
(30 a 49 anos);
Dupla adulto (DT) (previne difteria e tétano) – Reforço 
a cada 10 anos
Pneumocócica 23 Valente(previne pneumonia, otite, 
meningite e outras doenças causadas pelo 
Pneumococo) – 1 dose é indicada para grupos-alvo 
específicos a depender da situação vacinal

Hepatite B - 3 doses, de acordo com a situação vacinal
Febre Amarela – dose única, verificar situação vacinal
Dupla Adulto(previne difteria e tétano) – Reforço 
a cada 10 anos
Pneumocócica 23 Valente(previne pneumonia, otite, 
meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) 
– reforço a depender da situação vacinal - A vacina está 
indicada para grupos-alvo específicos, como pessoas 
com 60 anos e mais não vacinados que vivem acamados 
e/ou em instituições fechadas.

Ao nascer
BCG (Bacilo 
Calmette-Guerin) 
(previne as formas 
graves de tuberculose, 
principalmente miliar e 
meníngea) - dose única 
Hepatite B – dose única

2 meses
Pentavalente
(previne difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite B e 
meningite e infecções por 
HiB) – 1ª dose
Vacina Inativada 
Poliomielite (VIP)(previne 
poliomielite ou paralisia 
infantil) – 1ª dose
Pneumocócica 10 
Valente(previne 
pneumonia, otite, 
meningite e outras 
doenças causadas pelo 
Pneumococo) – 1ª dose
Rotavírus (previne diarreia 
por rotavírus) – 1ª dose

3 meses
Meningocócica C (previne 
a doença meningocócica 
C) – 1ª dose

4 meses
Pentavalente
(previne difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite B e 
meningite e infecções por 
Haemóphilus influenzae 
tipo B) – 2ª dose
Vacina Inativada 
Poliomielite (VIP)- (previne 
a poliomielite ou paralisia 
infantil) – 2ª dose
Pneumocócica 10 
Valente(previne pneu-
monia, otite, meningite e 
outras doenças causadas 
pelo Pneumococo) – 2ª 
dose
Rotavírus (previne diarreia 
por rotavírus) – 2ª dose

5 meses
Meningocócica C (previne 
doença meningocócica 
C) – 2ª dose

6 meses
Pentavalente

(previne difteria, 
tétano, coqueluche, 

hepatite B e meningite 
e infecções 

por HiB) – 3ª dose
Vacina Inativada 
Poliomielite (VIP)- 

(previne poliomielite 
ou paralisia 

infantil) – 3ª dose

9 meses
Febre Amarela – 

dose única (previne 
a febre amarela)

12 meses
Tríplice viral (previne 

sarampo, caxumba e 
rubéola) – 1ª dose
Pneumocócica 10 

Valente (previne 
pneumonia, otite, 

meningite e outras 
doenças causadas pelo 
Pneumococo) – Reforço

Meningocócica C (previne 
doença meningocócica 

C) – Reforço

15 meses
DTP (Difteria, tétano e 

coqueluche) – 1º reforço
Vacina Oral Poliomielite 

(VOP)- (previne 
poliomielite ou paralisia 

infantil) – 1º reforço
Hepatite A – dose única

Tetra viral ou tríplice
viral + varicela – 

(previne sarampo,
 rubéola, caxumba 

e varicela/catapora) - 
Uma dose

4 anos
DTP (Difteria, tétano 

e coqueluche)  – 
2º reforço

Vacina Oral Poliomielite 
(VOP) – (previne 

poliomielite ou paralisia 
infantil) - 2º reforço
Varicela atenuada

(previne 
varicela/catapora)

Idoso 60 anos ou mais
São três as vacinas dis-

poníveis para pessoas acima 

Gestantes
A vacina para mulheres 

grávidas é essencial para pre-
venir doenças para si e para o 
bebê. Elas não podem tomar as 

mesmas vacinas que qualquer 
adulto e, portanto, têm um es-
quema vacinal diferenciado. 
Veja as vacinas indicadas para 
gestantes.

de 60 anos, além da cam-
panha de vacinação contra 
gripe:
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Após denúncia anônima, foi 
detido na noite do sábado (20) na 
Planalto, Jones Rafael da Silva  de 
34 anos com sinais claros de em-
briaguez . O homem dirigia um Ka-
dett verde e estava acompanhado de 
sua esposa, ambos foram abordados 
e se recusaram a sair do veículo e a 
realizar o teste do etilômetro.

O homem desacatou os poli-
ciais realizando ameaças, além de 
desferir contra eles socos e chutes, 
obrigando os mesmos a utilizar de 

Foi registrada na Delega-
cia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA), na noite de 
quinta-feira (18), a ocorrência 
de um assalto no Bairro Planalto 
a um homem de 29 anos, foi le-

Na madrugada da quinta-
-feira (18), cerca de 0h30min, 
no bairro Cidade Alta um ho-
mem de 52 anos teve seu carro 
impedido de passar pela Rua 
Olavo Bilac, por torcedores 
do Internacional, os vândalos 
jogaram copos com bebida no 
veículo e golpearam o mesmo 
com um pedaço de madeira. 
Ainda houve a tentativa de ti-

Carro da vítima com lataria amassada e vidros quebrados

No início da tarde de quar-
ta-feira (17), a residência de um 
idoso de 67 anos foi arrombada 
a ponta pés por um assaltante 
que o ameaçou com uso de uma 
tesoura no pescoço da vítima, o 
criminoso roubou uma televisão 

Indivíduo embriagado e sem 
habilitação é detido dirigindo automóvel

força moderada e algemas para 
contê-lo. O carro foi apreendido, 
pois o homem não indicou nenhum 
motorista habilitado para conduzir 
o mesmo.

Após encaminhamento dos 
dois a DPPA, a mulher foi libera-
da e o homem indiciado e recolhido 
ao Presídio em flagrante por dirigir 
embriagado, estado confirmado por 
laudo pericial assinado por médico 
da Unidade de Pronto Atendimento 
24h.

Idoso tem residência assaltada 
com muita violência no Vila Nova II

de 32 polegadas, um barbeador, 
óculos, aparelho celular e R$30.

O idoso informou que o me-
liante era alto, tinha um bigode 
e vestia camisa xadrez vermelha 
e branco. A Polícia Civil está in-
vestigando o caso.

Torcedores do Internacional 
avariam carro de homem

rar a chave da ignição e o mo-
torista de dentro do carro.

A Polícia Civil investiga o 
caso, o veículo teve várias par-
tes da lataria amassada e vi-
dros quebrados, além do enor-
me susto pelo qual o condutor 
do veículo passou, o mesmo 
garante que não conhece os 
homens que realizaram o ato 
criminoso.

Homem é assaltado na Planalto
vada sua carteira com documen-
tos e uma quantia em dinheiro, 
ele foi abordado por dois indiví-
duos de moto, apenas a menção 
de uma arma foi verificada, a ví-
tima não viu a mesma.

O calendário de pagamen-
to do IPVA 2019 ingressa na 
sua última etapa a partir desta 
semana. Os proprietários que 
até agora não realizaram o pa-
gamento do imposto precisam 
ficar atentos para os prazos de 
quitação conforme o número fi-
nal da placa do veículo.

 Na quarta-feira (24/4) é o 
prazo final para os veículos final 
zero.

Até o momento, o IPVA 
2019 em Bento Gonçalves 

Prazo para pagamento do IPVA 
2019 termina na quarta-feira
Dia 24 é a data-limite para placas com o final zero

registra arrecadação de R$ 
35.004.706,65, conforme a Re-
ceita Estadual. O total repre-
senta 80% da expectativa de 
arrecadação para este ano, que 
é de R$ 43.411.229,06. Metade 
deste valor é repassado automa-
ticamente para o Município.

De acordo com dados da 
Receita Estadual, os veícu-
los pagantes somam 50.536, 
destes, estão pagos 38.426, já 
tendo sido excluídos aqueles 
que tiveram alguma isenção de 

pagamento do IPVA( taxistas, 
deficientes físicos, ônibus e ou-
tros).

Juros e multas
O contribuinte que não pa-

gar o tributo em dia, além de 
perder os descontos de Bom 
Motorista (de até 15%) e Bom 
Cidadão (de até 5%), terá multa 
de 0,334% ao dia sobre o valor 
do imposto não pago, até o limi-
te de 20%.

Depois de 60 dias em atra-
so, o débito sofrerá acréscimo 
de mais 5% e será inscrito em 
dívida ativa, com o contribuinte 
correndo o risco de ter seu nome 
lançado no Serasa, sofrer pro-
testo no cartório da sua cidade 
e processo de cobrança judicial.

Além dessas consequências, 
o proprietário que for flagrado 
em barreiras de fiscalização com 
o IPVA atrasado terá custos que 
poderão ir além de colocar o im-
posto em dia.

Como o IPVA é um dos re-
quisitos para renovar o Certi-
ficado de Registro e de Licen-
ciamento de Veículo (CRLV), 
transitar sem este documento 
em ordem significa infração 
gravíssima (art. 230, V, do Códi-
go de Trânsito Brasileiro), com 
risco de multa de R$ 293,47 e 
sete pontos no prontuário da 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH), além dos custos do 
serviço de guincho e depósito do 
Detran.

3.142 dos veículos ainda não tiveram o IPVA vencido e 8.968 já estão inadimplentes



Jornal Gazeta - 23 de abril de 2019 13Jornal Gazeta - 23 de abril de 2019 Polícia

Wendryon Rafael Barbieri, 
de 19 anos, que estava foragi-
do, foi preso na madrugada de 
sexta-feira (19) pelo Pelotão de 
Operações Especiais (POE), no 
bairro Tancredo Neves, tendo 
em uma mochila um montante 
de 78 porções de maconha, além 
de uma faca, cartão de banco, 
recibo, R$ 177,00 em dinheiro 
e um celular.

Os policiais abordaram o 
criminoso e solicitaram a pa-
rada do indivíduo para possível 
revista, sem sucesso, ocasio-

Individuo não se entrega e é necessário uso de técnicas de rendição 

No final da tarde de sábado 
(20), por volta das 18h30mum 
indivíduo de 34 anos foi abor-
dado pelo segurança de um 
supermercado do centro de 
Bento Gonçalves, após per-

Foi registrada na Polícia Mi-
litar a subtração de no mínimo 
seis aparelhos celulares em esta-
belecimento comercial, no final da 
manhã do sábado (20). Não houve 

Foi apreendida pela Brigada 
Militar uma espingarda desmon-
tada, no Bairro Cohab na noite 
de sábado (20), ás 22h45min, 
após terem  recebido denúncia 
anônima de que um indivíduo 
que estava em um bar se dirigiu 
até sua residência para buscar 
esta arma.

A Brigada Militar encontrou 

No final da manhã da 
sexta-feira (19), foi regis-
trado na Rua Livramanto, 
no bairro Juventude o fe-
rimento a tiros de Robson 
Wink, conhecido como La-
daia, de 23 anos.

O jovem estava em sua 
residência quando foi cha-
mado para ir até o portão, o 
carona que estava dentro do 
veículo que parou na frente 
da sua residência, começou 
a disparar os tiros contra a 
vítima que correu para os 
fundos da casa e caiu próxi-
mo a Rua Tupanciretã onde 
foi socorrido pelos Bombei-
ros e Samu e encaminhado 
ao Hospital Tacchini.

Érica Cericatto da 
Costa Santos, de 13 anos 
foi encontrada em Uru-
guaiana pelo Conselho 
Tutelar, após o seu desa-
parecimento a quase dois 
meses.

A menina havia sumido 
no distrito de Tuiuty após 
sair de casa a pé para ir ao 
colégio. A mãe da menina 
desconfiava que ela havia 
fugido com o namorado de 
15 anos e de fato, a desapa-
recida foi encontrada resi-
dindo na casa de familiares 
do menor que também es-
tava lá.  Os tramites legais 
serão realizados para que 
os adolescentes voltem ao 
convívio com seus pais em 
Bento Gonçalves.

O jornal Gazeta RS havia divulgado o seu desaparecimento e agora publica o 
encontro da menina em Uruguaiana

Um homem de 43 anos de-
sobedeceu a ordem de parada de 
policiais e iniciou fuga na qual 
resultou em uma perseguição, 
ocasionando diversas situações 
que expuseram muitas outras 
pessoas a riscos, ele fugiu até 
chegar em sua casa, onde ao sair 
do veículos reagiu com muita 
agressividade em relação aos po-

A Polícia Civil investiga a 
respeito de um veículo que foi 
encontrado incendiado, não 
sendo possível identificar qual o 
modelo do mesmo, pois as cha-

Foragido de 19 anos é preso em 
flagrante por tráfico de drogas

nando uma perseguição entre 
eles, pela as escadas que levam 
a Rua Alceu Sabino até o porão 
de uma residência, o jovem mais 
uma vez resistiu a se entregar, 
sendo necessária ação policial 
mais rígida de contenção e al-
gemação.

Após a detenção do indivi-
duo ele foi levado a Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA), após ser lavrado 
flagrante foi determinado pelo 
delegado plantonista o recolhi-
mento do criminoso ao presídio.

Homem tenta furtar barras de 
chocolate e Brigada Militar é acionada

ceber atitudes suspeitas, o 
homem estava com 8 barras 
de chocolate escondidas nas 
suas roupas, a Brigada Militar 
foi chamada para registro de 
ocorrência.

Furto de celulares é registrado 
em loja de Bento Gonçalves

abordagem a vendedora do local 
que não viu o momento do furto, 
pois estava atendendo clientes, os 
celulares estavam em um armário 
que não estava trancado.

Espingarda é apreendida 
após denúncia anônima

a arma com um homem, que ha-
via descartado a arma em uma 
lixeira, após abordagem da polí-
cia o mesmo explicou que estava 
com ela, pois queria proteger o 
seu amigo, dono da arma de uti-
lizá-la, evitando assim algum 
ato criminoso, o homem foi en-
caminhado a DPPA para prestar 
depoimento.

Carro destruído por fogo é 
encontrado em Monte Belo do Sul

mas o comprometeram por in-
teiro. O carro está no local desde 
o sábado (20), segundo esclare-
cimentos prestados por morado-
res da região.

Individuo foge de ordem de parada 
e agride Policiais Rodoviários Estaduais

liciais, seu veículo foi recolhido 
do local.

De acordo com a mãe do 
homem, ele tem enfermidade 
mental e que acreditava que ele 
não estava medicado, de fato, ao 
consultar o sistema policial, foi 
constatado que a habilitação do 
homem está suspensa por inca-
pacidade física e mental.

Menina desaparecida a cerca de dois 
meses é encontrada em Uruguaiana

Homem é alvejado por tiros 
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A notícia da morte de Valdi-
ram, Ex-atacante do Clube Es-
portivo, de 36 anos, foi noticiada 
em primeira mão pelo programa 
“Brasil Urgente”, o corpo ainda 
não havia sido reconhecido por 
familiares e sim por pessoas em 
situação de rua.

Na manhã de sábado (20), 
o jogador que já havia sido arti-
lheiro da Copa do Brasil, e estava 
em situação de rua, acometido de 
vícios de droga e álcool foi encon-
trado morto na Rua Santa Eulá-
lia na Zona Norte de São Paulo.

O Vasco através de seu De-
partamento de Serviço Social, já 
havia tentado lhe ajudar, em fe-
vereiro de 2018 entrou em con-
tato com o jogador e conseguiu a 
internação do ex-jogador em uma 
clínica de reabilitação no Rio de 
Janeiro, que era onde ele estava 
na época, após receber alta da 
clínica ele havia recebido opor-
tunidade em um time da região, 
mas seus vícios o fizeram voltar 
para as ruas. Valdiram estava em situação de rua devido a vícios com drogas e álcool

Atacante destaque da Equipe de 
2006 do Esportivo morre em São Paulo 
e corpo tem sinais de espancamento A abertura da edição de 

2019 do Colonial de Futsal 
ocorrerá em evento que contará 
com um jantar e jogos comemo-
rativos de categoria livre e ve-
teranos. A competição terá seu 
início de fato no dia 3 de maio, 
as agendas ainda não foram di-
vulgadas pela organização.

A divulgação dos times que 
irão participar do Campeonato 

Campeonato Colonial de Futsal
abre com jantar em Faria Lemos

será realizada de forma oficial 
nesta semana, mas a organi-
zação do evento adianta que as 
equipes serão as mesmas do ano 
passado, acrescidas de alguns ti-
mes de futsal amador de Bento 
Gonçalves.

O time São Pedro e Eulália 
são os campões nas categorias 
livre e veteranos, respectiva-
mente.

Faria Lemos Futsal em uma das edições da competição



Jornal Gazeta - 23 de abril de 2019 15Jornal Gazeta - 23 de abril de 2019 Esporte

 

Única equipe a vencer seu 
jogo na rodada inicial das quar-
tas de final da Divisão de Acesso 
2019, o Clube Esportivo de Ben-
to Gonçalves deu um importante 
passo rumo à classificação para 
a semifinal da competição – e, 
de quebra, presenteou seu tor-
cedor neste domingo de Páscoa. 
A decisão sobre quem avança de 
fase na competição fica para a 
partida de volta, evidentemente, 
mas a vantagem no placar per-
mite ao alviazul empatar para 
sair vitorioso nos 180 minutos. 
O semifinalista será conhecido 
no próximo domingo, no Estádio 
Montanha dos Vinhedos, a par-
tir das 16h – com expectativa de 
grande apoio do torcedor bento-
-gonçalvense.

O cronometro marcava me-
nos de um terço da etapa inicial 
e o Esportivo já abria o placar. 
Após passar boa parte da tem-
porada lesionado, o zagueiro 
Jonas retornou aos gramados e 
anotou o primeiro gol da par-
tida, com 11 minutos. A partir 
da vantagem, o alviazul recuou e 
viu o time de Lajeado pressionar 
até o final do primeiro tempo. 
Tanto que aos 46’, a bola bateu 
na mão do defensor Jackson, da 
equipe serrana, e o árbitro mar-
cou pênalti – convertido pelo 
centroavante Cristiano.

Na segunda etapa, as chan-
ces claras foram, mais uma vez, 
de ambas as equipes – eviden-
ciando o equilíbrio do primei-
ro confronto. Mas, apesar das 
oportunidades iguais, quem 
conseguiu realmente efetivá-las 
foram os visitantes. Aos 29 mi-
nutos, o camisa 10 Athos cobrou 
falta, Nunes desviou de cabeça 
e a bola sobrou para o zagueiro 
Gullithi, que estufou as redes do 
goleiro Kevin – decretando a vi-
tória alviazul.

Superando a pressão por 
bons resultados – visto que a úl-
tima vitória havia sido na 10ª ro-
dada, quando bateu o União Fre-
deriquense por 2 a 1 – o alviazul, 
agora, joga por um empate em 
Bento Gonçalves para carimbar 
a vaga na semifinal. “Apesar do 

Esportivo venceu o Lajeadense, neste domingo, e pode até mesmo empa-
tar em Bento Gonçalves para garantir vaga na próxima fase

Depois de 18 dias de treina-
mentos diários, o Bento Gonçal-
ves Futsal (BGF) realizou o seu 
primeiro teste de pré-temporada 
visando a Série Ouro de Futsal 
2019. A equipe bento-gonçal-
vense enfrentou a ACBF sub-20 
e foi superada pelo placar de 2 a 
1, na noite desta quinta, dia 18, 
em Carlos Barbosa.

Os comandados de Vaner 
Flores, apesar da falta de rit-
mo de jogo, iniciaram a partida 
com uma boa atuação, chegando 
forte ao ataque e proporcionan-
do perigo ao gol adversário. No 
entanto, nos minutos finais da 
primeira etapa, a ACBF abriu 
o placar com Gustavo e, em se-
guida, ampliou a vantagem com 
Juninho, 2 a 0. 

Após o intervalo a equipe do 
BGF voltou com uma marcação 
mais intensa no setor ofensivo 
e não demorou a descontar com 

BGF perde no teste de pré-temporada
Gabizinho. Com o desgaste de 
ambas as equipes e as sucessivas 
modificações dentro de quadra, o 
jogo ficou cadenciado, terminan-
do com o placar de 2 a 1.

Agora os atletas ganham 
folga até segunda, e depois re-
tomam os treinamentos já visan-
do o próximo teste preparatório 
para a competição estadual. O 
próximo amistoso será na quin-
ta, dia 25, às 20h, no Ginásio 
Municipal, diante do PSG, equi-
pe amadora de Bento Gonçalves, 
que por cinco anos consecutivos 
foi campeão da competição mu-
nicipal. O ingresso para acom-
panhar o amistoso será 1kg de 
alimento não perecível. O BGF 
conta com o projeto social “BGF 
é Série Ouro”, financiado pelo 
Governo do Estado do Rio Gran-
de do Sul, por meio do PRÓ-ES-
PORTE RS LIE e tem o apoio da 
Prefeitura de Bento Gonçalves.

Esportivo busca classificação para 
a semifinal apostando na vantagem
O clube pode pode garantir vaga na próxima fase da Divisão de Acesso 2019 com um empate no pró-
ximo domingo (28), no Estádio Montanha dos Vinhedos

bom resultado, sabemos que 
não podemos relaxar. Temos a 
partida de volta, que é a mais 
importante”, ressalta Gullithi, 
autor do gol do triunfo. Com o 
time base que buscou a classi-
ficação para as quartas de final, 
o Esportivo entrou em campo 
com: Jonatas; Jackson, Cleiton, 
Gullithi e Jonas; Vinícius Bovi, 
Nunes, Robert (Gustavo Xuxa) 
e Athos (Eduardinho); Toni Jú-
nior e Zulu (Nena).

Após a campanha impecável 
na primeira fase, garantindo o 
melhor desempenho entre todos 
os 16 times do campeonato, o 
Esportivo também destoou dos 
demais na largada dos ‘mata-
-matas’: a equipe não seguiu a 
tônica de empates nos outros 
três jogos e foi a única que ba-
teu seu adversário. A confirma-
ção da vaga pode acontecer no 
próximo domingo (28), às 16h, 
no Estádio Montanha dos Vi-
nhedos. Se avançar, o alviazul 
enfrenta o vencedor do confron-
to entre Igrejinha e Guarani de 
Venâncio Aires, que empataram 
em 0 a 0 no jogo de ida.

Resultados das 
partidas de ida 
das quartas de final

Ypiranga 1 x 1 São Paulo-RS
Bagé 1 x 1 Glória
Igrejinha 0 x 0 Guarani-VA
Lajeadense 1 x 2 Esportivo

O quê: Esportivo x 
Lajeadense, pelas 
quartas de final da 
Divisão de Acesso
Quando: domingo (28), 
às 16h
Onde: Estádio Montanha 
dos Vinhedos
Quanto:
Arquibancada – R$ 20,00
Meia-entrada (idosos e 
estudantes) – R$10,00
Cadeira – R$50,00
Estacionamento 
(não-sócios) – R$10,00
Visitante – R$20,00

SERVIÇO DO 
PRÓXIMO JOGO
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Megasena -  concurso 2144

Federal -  concurso 05381

Lotomania -  concurso 1962

07  16  21  33  55  60

44460
52431
67720
61696
43825

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
23/04

Qua
24/04

Qui
25/04

↑ 21°C
↓ 11°C

↑ 23°C
↓ 13°C

↑ 22°C
↓ 15°C

Chuva a 
qualquer hora

Pancadas 
de chuva

Chuva a 
qualquer hora

Shopping Bento: 3055 2442
L’américa Shopping: 3454 1334
Salas tradicionais (2D): R$ 26,00 inteira e R$ 13,00 meia
Salas 3D : R$30,00 inteira e R$15,00 meia
Promoção*: na terça-feira e quarta-feira todos pagam 
meia entrada
* Esceto feriados e sessões de pré-estreia

Validade da programação: 18/04/2019 a 24/04/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento

Dumbo
13:40h - Dublado 3D 

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

Shazam!
18:40h - Dublado 3D

Billy Batson (Asher An-
gel) tem apenas 14 anos de 
idade, mas recebeu de um 
antigo mago o dom de se 
transformar num super-he-
rói adulto chamado Shazam 
(Zachary Levi). Ao gritar a 
palavra SHAZAM!, o ado-
lescente se transforma 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. Thaddeus Si-
vana (Mark Strong).

Superação
O Milagre da Fé
16:10h - Legendado 2D 
21:00h - Dublado 2D

De Pernas pro Ar
13:40h - Nacional 2D
16:10h - Nacional 2D
18:40h - Nacional 2D
21:00h - Nacional 2D

L’américa Shopping

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

A Cinco 
Passos de Você
16:10h - Dublado 2D 
21:00h - Legenado 2D

Shazam!
16:10h - Dublado 3D 
21:00h - Legendado 3D

O Parque 
dos Sonhos
13:40h - Dublado 2D 
18:40h - Dublado 3D

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


