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Homem é vítima de 
sequestro relâmpago

 Depois de colocar no mercado quase seis mil profissionais em 18 cursos ofertados, a instituição que completa 60 anos, vem 
sofrendo cortes de orçamento desde 2015. Páginas 04 e 05

Corte de 30% nas verbas podem 
paralisar funcionamento do IFRS
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Religiões em debate 
na Casa das Artes
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Feira
ExpoBento terá 
atrações exclusivas 
para crianças
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Educação
Início das inscrições 
do Enem 2019

Saúde 
Campanha de vacinação: 
58,9% do grupo prioritário 
está imunizado

pág 07

Seu Bolso
Bento tem mais de 
8 mil inadimplentes 
de IPVA

A Campanha Nacional de Vacinação está com término marca-
do para o dia 31 de maio, até essa data as Unidades Básicas 
de Saúde ainda estarão disponibilizando a vacina para a po-
pulação. Página 05
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A equipe econômica do Go-
verno Federal  preparou um De-
creto que já está sendo analisado 
pela Casa Civil  para que f moto-
ristas de aplicativos, como Uber 
e similares passem a contribuir 
para o INSS.

O Congresso já aprovou,  em 
2018, novas regras para os apli-
cativos de transporte que garan-
tiriam a segurança dos passa-
geiros e exigir que os motoristas 
sejam inseridos no INSS.

Benefícios
Ao se formalizar, o traba-

lhador passa a ter direito a be-
nefícios, como auxílio-doença, 
aposentadoria por invalidez e 
auxílio-reclusão, que é pago a fa-
miliares de quem for preso. Não 
há estimativa de quanto deve ser 
arrecadado aos cofres públicos 
após a edição do decreto.

Segundo pessoas que parti-
ciparam da elaboração do texto, 
a responsabilidade de se inscre-
ver no INSS deve ser do moto-
rista, que poderá se formalizar 

Motoristas do Uber e aplicativos serão 
obrigados a pagar INSS e podem abrir MEI

Estão sendo instala-
dos em Bento Gonçalves, 
sensores que identificarão 
onde tem vagas disponí-
veis na zona azul da cida-
de e serão mostradas aos 
usuários por um aplicati-
vo. A Secretária Munici-
pal de Segurança, através 
da empresa que opera a 
zona azul da cidade a Rek 
Parking, começou as ins-
talações dos sensores nas 
vagas da Rua General 
Cândido Costa.

De acordo com o Se-
cretário de Segurança 
José Paulo Marinho, os 
próximos lugares a re-
ceberam o sensor são as 
Ruas Dr. Antunes e Ave-
nida Dr. Casagrande .

como MEI (microempreendedor 
individual), desde que cumpra 
os requisitos.

Para ser considerado MEI, 
o trabalhador não pode, por 
exemplo, obter renda superior 
a R$ 81 mil no ano. Nessa cate-
goria, a alíquota de contribuição 
previdenciária é de 5% sobre o 
salário mínimo, atualmente em 

R$ 998.
São muitos os casos de mo-

toristas de aplicativo que têm 
emprego e usam o transporte de 
passageiros como complementa-
ção de renda. Se o trabalhador 
já contribui à Previdência pelo 
teto do INSS (R$ 5,8 mil), não 
precisará pagar mais por causa 
da atividade de motorista.

Tecnologia implantada nas vagas da zona azul em Bento 

Os usuários da zona azul irão poupar tempo com a novidade

Se o trabalhador já contribui à Previdência pelo teto do INSS (R$ 5,8 mil), 
não precisará pagar mais
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Educação

O prazo de inscrição vai até 
dia 17 de maio, somente pela 
internet, através da Página do 
Participante. As provas serão 
nos dia 3 e 10 de novembro, 
dois domingos consecutivos. A 
taxa de inscrição custa R$ 85 
e deve ser paga até o dia 23 de 
maio, de acordo com o crono-
grama do exame.

O aluno pode atualizar da-
dos de contato, escolher outro 
município de provas, mudar a 
opção de língua estrangeira e 
alterar atendimento especiali-
zado e/ou específico até o dia 17 
de maio. Depois dessa data, ne-
nhuma informação poderá ser 
alterada. O candidato que pre-
cisar de atendimento especia-
lizado e específico deve fazer a 
solicitação durante a inscrição. 
O prazo para pedidos de aten-
dimento por nome social vai de 
20 a 24 de maio.

Quem já concluiu o ensi-
no médio ou vai concluir ainda 
este ano pode utilizar as no-
tas no Enem, por exemplo, em 

Inscrições para o Enem 2019 
iniciaram segunda-feira

programas de acesso à educa-
ção superior, de bolsas de es-
tudo ou de financiamento estu-
dantil.

A prova também pode ser 
feita pelos chamados treineiros 
– estudantes que vão concluir o 
ensino médio depois de 2019. 
Neste caso, os resultados ser-
vem somente para autoavalia-
ção, sem possibilidade de con-
correr efetivamente às vagas 
na educação superior ou para 
bolsas de estudo. Esses partici-
pantes devem declarar ter ciên-
cia disso já no ato da inscrição.

Isenção
Mesmo quem solicitou a 

isenção da taxa precisa se ins-
crever. Estudantes que entra-
ram com recurso relacionado 
ao pedido de isenção já podem 
verificar o resultado. As infor-
mações foram divulgadas na úl-
tima quinta-feira (02/05/2019) 
no Sistema Enem. É necessário 
fazer login para acessar o resul-
tado.

Preocupada com o anúncio 
feito pelo Ministério da Educa-
ção no dia 30 de abril, a gestão 
do campus Bento Gonçalves ain-
da está avaliando quais medidas 
serão tomadas caso não haja o 
desbloqueio de 30% do orça-
mento previsto para a institui-
ção. De acordo com a Diretora-
-Geral, professora Soeni Bellé, 
a notícia do bloqueio impacta 
diretamente na manutenção da 
instituição, visto que desde 2015 
o campus já sofre com cortes se-
veros de orçamento.

Em constante crescimento, 
visto que nos últimos dois anos 
foram abertos 5 cursos, esse 
bloqueio de orçamento compro-
mete a manutenção de contratos 
básicos, como vigilância, limpe-
za, e demais manutenções estru-
turais. Para se ter uma ideia dos 
frequentes cortes que a insti-
tuição sofre há 4 anos, em 2015 
o valor liberado foi de R$ 8,37 
milhões (valores para custeio e 
investimento), reduzindo ano a 
ano, até chegar na quantia de 
R$ 4,75 milhões, previstos para 
2019. Cabe ressaltar que o valor 
de investimento, que é utilizado 
para construção de novos blocos, 
compras de equipamentos novos, 
dentre outras compras que não 
sejam manutenção, caiu de R$ 
1,5 milhão de 2015 para apenas 
R$ 191 mil previstos em 2019.  
“Nesse valor que temos ideia 
para receber em 2019 já reali-
zamos todos os cortes possíveis e 

IFRS
Bloqueio de 30% do orçamento       pode inviabilizar funcionamento do campus Bento
 Depois de colocar no mercado quase seis mil profissionais em 18 cursos ofertados, a instituição que 
completa 60 anos, vem sofrendo cortes de orçamento desde 2015

Cursos técnicos 503
Cursos superiores 1215
Cursos de 
pós-graduação - 30
250 servidores, entre 
professores, técnicos 
administrativos e esta-
giários.

quase não há valor previsto para 
investimento. Ou seja, não temos 
como cortar mais”, enfatiza Soe-
ni. Até mesmo atividades básicas 
para o funcionamento dos cam-
pi, como a compra de materiais 
para aulas práticas, realização 
de visitas técnicas e aquisição de 
alimentos para a merenda esco-
lar ficam ameaçadas.

Para termos uma noção do 
quanto um bloqueio desses pre-
ocupa a gestão, vale lembrar 
que o campus Bento Gonçalves 

NÚMERO DE 
ESTUDANTES

Inscrições vão até o dia 17 de maio e as provas serão nos dias 3 e 10 de 
novembro

O campus Bento Gonçalves é uma instituição que em 2019 comemora 60 anos de atuação, sendo responsável 
pela formação de 5.654 profissionais, que hoje atuam em diversas áreas

Diretora geral do campus Bento , professora Soeni Bellé
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No congelamento, já anun-
ciado pelo Ministério da Edu-
cação, estão as verbas para 
construção de escolas, ensino 
técnico, bolsas de pesquisa, 
transporte escolar, além de cus-
teio das universidades federais.

Na semana passada, o go-
verno definiu um novo blo-
queio, de R$ 1,6 bilhão —o que 
resultará em um corte total de 
R$ 7,3 bilhões. A divisão desse 
novo congelamento por área ou 
órgão ainda passa por análises 
no MEC.

Depois do polêmico em-
bargo de recursos para univer-
sidades federais, o Mec anun-
ciou que priorizaria creches e 
privilegiaria a educação bási-
ca, especialmente a educação 
infantil, alfabetização e ensino 
profissional, mas essas áreas fo-
ram atingidas.

Além dos cortes em obras e 
manutenção do ensino, ações li-
gadas a livros didáticos e trans-
porte escolar também sofreram 
impacto. Estão congelados R$ 

Julion Xandro Heck, Reitor 
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Sul (IFRS), em 
entrevista à Gazeta RS, preo-
cupa-se com o cenário que as 
Instituições Federais podem en-
frentar com o anúncio do corte 
de 30%.

O Reitor seguiu para Brasí-
lia na tarde desta segunda-feira 
(6), onde ficará até quinta-feira, 
os encontros ocorrem todos os 
meses e contam com a presen-
ça dos reitores das Instituições 
Federais de todo o País para dis-
cussão de temas pertinentes.

Entretanto, com o alarman-
te anúncio da última terça-feira 

Os 1748 estudantes, dos 
18 cursos ofertados no campus 
Bento estão organizando mobi-
lização de protesto para dia 15 
de maio, iniciando  as 16h com 
uma passeata pelas ruas da ci-
dade, com o mote “ Tira a mão 
do meu IFRS: Campus Bento 
Gonçalves em luta!”.

Mesmo com um cenário 
de recessão e cortes de verbas 
o Campus Bento ampliou, nos 

Bloqueio de 30% do orçamento       pode inviabilizar funcionamento do campus Bento
é uma instituição que em 2019 
comemora 60 anos de atuação, 
sendo responsável pela formação 
de 5.654 profissionais, que hoje 
atuam em diversas áreas e loca-
lidades. Possui em seu quadro 
funcional aproximadamente 250 
servidores, entre professores, 
técnicos administrativos e esta-
giários. Ressalta-se ainda que 

hoje o campus Bento Gonçalves 
atende 1748 estudantes, entre 
todos os níveis, em 18 cursos 
ofertados. Esse número cresce 
anualmente, visto que em 2014 a 
instituição possuía apenas 1336 
estudantes e uma matriz orça-
mentária maior se comparada 
a atual. Os cursos abertos pela 
instituição nos últimos anos são 

demandas feitas pela sociedade e 
que movimentam a economia lo-
cal. Além disso, a qualidade dos 
profissionais formados nas li-
cenciaturas, que posteriormente 
atuarão também na Educação 
Básica, fica comprometida, visto 
que o campus possui hoje 4 cur-
sos de formação de professores 
que são referências na área.

Estudantes  se mobilizam
últimos quatro anos,  vagas, de 
1.336 para 1748 alunos, mes-
mo quando a verba reduziu, no 
mesmo período,  de R$ 8,37 mi-
lhões  para R$ 4,75 milhões.

Apesar deste cenário nos 
últimos anos com redução de 
orçamento, o IFRS Bento am-
pliou a oferta na educação (de 
2016 para 2019 foram abertos 
cinco cursos) técnicos e supe-
riores.

Bloqueios no MEC vão do ensino infantil à pós-graduação
Ministério da Educação diz que corte de R$ 7,3 bi é técnico e operacional

144 milhões dos recursos para 
compra de livros, que repre-
senta 8% do autorizado. Já o 
programa de aquisição de ve-
ículos escolares perdeu R$ 23 
milhões, equivalente a 7% do 
previsto.

Foram suspensos 40% dos 
valores separados para o ensino 

técnico e profissional. Dos R$ 
250 milhões autorizados, R$ 
99,9 milhões foram bloqueados.

O corte para ações de alfa-
betização e Educação de Jovens 
e Adultos atingiu 41% do pre-
visto. São R$ 14 milhões con-
gelados ante de R$ 34 milhões 
autorizados.

Posicionamento do reitor do 
IFRS Campus Bento Gonçalves

(30), as pautas mudaram. Eles 
devem ter conversa direta com 
o Ministro da Educação, onde 
terão como principal objetivo 
a reversão dos cortes, demons-
trando ao governo através de da-
dos numéricos que comprovam 
a importância dos Institutos, 
além do impacto que a medida 
pode causar na vida dos alunos, 
funcionários e comunidade em 
geral.

Júlio afirma que caso os cor-
tes sejam implementados, até o 
final do ano as atividades básicas 
e manutenção do IFRS Bento 
Gonçalves poderão sofrer sérios 
problemas, impossibilitando in-
clusive ás aulas.

Júlio Xandro Heck, reitor do IFRS Campus Bento Gonçalves

O IFRS  é a instituição da cidade que pode ter os maiores prejuízos com 
o corte

1.215 alunos de gradução de 10 cursos superiores estarão em risco de suspensão de aulas

Eventos como a Mostra Técnico-Científica estarão sob suspensão caso o 
recurso não seja desbloqueado
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Todos os anos a população 
da Serra é contemplada com 
a ExpoBento, feira dos seg-
mentos de vestuário, agroin-
dústria e variedades além de 
promover shows e espetáculos 

Crianças terão atrações exclusivas na ExpoBento
proporcionando diversão para 
todas as idades.

A feira que está em sua 
29ª edição  acontecerá entre 
os dias 13 e 23 e junho, no 
Parque de Eventos da cida-

 

Data: 13 a 23 de junho
Local: Parque de Even-
tos de Bento Gonçalves 
(Alameda Fenavinho, 
481)
Valores e horários:
Segunda à sexta: das 
18h às 22h30min (R$ 
5)
Sábados e feriados: das 
10h às 22h30min (R$ 
12)
Domingos: das 10h às 
21h (R$ 12)

EXPOBENTO E 
FENAVINHO 2019

de. E este ano terá destaque 
ás apresentações ao público 
infantil. As atrações estarão 
inclusas no ingresso de acesso 
a feira.

Um dos grandes espetá-

culos que serão apresenta-
dos nesta edição será o “Uma 
Viagem Mágica ao Mundo de 
Korvatunturi”, no dia 21 de 
junho, às 21h, a atração lúdica 
que envolve teatro, circo, mú-

sica, acrobacias e efeitos visu-
ais  conta a história de um po-
voado mágico que resgata ao 
mundo dos humanos os valores 
da vida, como amor, felicidade, 
fé e esperança. O espetáculo é 
apresentado em Gramado des-
de 2012 e é a atração principal 
desde a sua estréia.

O Grupo Tholl apresen-
tará o espetáculo “Cirquin”, 
que promete encantar a todos, 
será no dia 20 ás 16h e tem 
como destaque cores, luzes e 
movimentos. Haverão outras 
peças teatrais entre elas o 
“Entrevero Farroupilha: uma 
Epopeia nos Pampas” (23/06, 
às 14h e 17h), “Vai dar Bolo” 
(13/06, às 20h), “Lá na Casa 
da Vizinha” (17/06, às 21h) e 
outros.

No site www.expobento.
com.br poderá ser conferida a 
programação completa.

Fenavinho 
e ExpoBento
O ano de 2019 trará uma 

inovação, juntando a Festa Na-
cional do Vinho que estará em 
sua 16° edição e a ExpoBento, 
a integração dos dois eventos 
agregará diversos públicos e 
agradará a todos os gostos.

A Fenavinho terá espaço 
aconchegante para os visitan-
tes que apreciarão programa-
ções temáticas que os farão 
conhecer ás origens e cultura 
dos imigrantes italianos. O 
espaço temático será chamado 
de Vila Típica que integra-
rá culinária, agroindústria e 
vinícolas,proporcionando aos 
visitantes uma atmosfera de 
expressão cultural através da 
arquitetura, artesanato, ves-
timentas, hábitos, música e 
diversas outras atrações.

O Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves (CIC-BG) promo-
vem  a 29ª ExpoBento e a 16ª 
Fenavinho.
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O prazo para enviar a de-
claração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF 2019) se 
encerrou às 23h59min59s da 
última terça-feira (30). Mui-
tos contribuintes que se en-
quadram nas obrigatoriedades 
não fizeram a entrega e estão 
pendentes com o fisco. Outros, 
enviaram a declaração a tem-
po mas precisam retificá-la, ou 
seja porque mandaram a versão 
incompleta (opção geralmente 
escolhida para fugir da multa), 
seja porque precisam corrigir 
dados.

Em ambos os casos, a Recei-
ta já liberou o acesso do contri-
buinte ao programa do Imposto 
de Renda desde a última quinta-
-feira (02).

Passo a passo do que o con-
tribuinte que está em dívida 
com o Leão precisa seguir.

Perdi o prazo: e agora?
Quem não enviou a declara-

ção até a data-limite da Receita, 
última terça-feira (30), já está 
obrigado a pagar multa de R$ 
165,74.

Para quem não tem impos-
to a pagar, esse é o único valor 
cobrado. Já para quem deve tri-
butos, além desse valor, há uma 
cobrança que irá variar de 1% 
por mês de atraso até o limite 
de 20% sobre o imposto devido. 
São cobrados juros com base na 
Selic (tava básica).

Baixe o programa no site da 
Receita Federal, que é o mesmo 
para quem entregou no prazo. 
Também é possível fazer pelo 
celular, através do aplicativo 
Meu Imposto de Renda.

Preencha os campos so-
licitados com as informações 
correspondentes. O programa 
irá calcular automaticamente o 
valor do imposto a pagar com a 
multa.

Ao emitir a declaração, o 
contribuinte receberá a “Notifi-
cação de Lançamento de Multa” 
e o Darf  (Documento de Ar-
recadação) da multa. O contri-
buinte terá 30 dias para pagá-la 
e regularizar a situação.

Preciso corrigir 
ou incluir informações
Quem enviou a declaração 

no prazo, mas se esqueceu de in-
cluir dados ou preencheu infor-
mações erradas, precisa enviar 
a declaração retificadora. Nesse 
caso, não há cobrança de multa 
por atraso. 

Entre no mesmo progra-

0,0577 real por litro  foi o 
aumeno nos preços do diesel 
nas refinarias a partir de sába-
do, para em média 2,3047 reais 
por litro. O reajuste, de 2,57 por 
cento, é o primeiro para o die-
sel desde 18 de abril, quando os 
preços subiram 4,8 por cento.

Já o gás de cozinha eleva em 

IR

Receita Federal abre acesso para 
retificar declaração mas pode 
alterar quantia a pagar ou a receber

ma da Receita já utilizado para 
enviar a declaração original e 
selecione a declaração que será 
corrigida.

Abra a ficha “Identificação 
do Contribuinte” e selecione o 
item “Declaração Retificadora”.

Informe o número do reci-
bo da declaração a ser retifica-
da, com 12 dígitos. Não coloque 
pontos nem traço. 

Obs.: Se você não tiver esse 
número, recupere-o acessando o 
menu “Imprimir”; caso já tenha 
feito uma ou mais retificações 
do Imposto de Renda 2019, uti-
lize o número do recibo da reti-
ficação mais recente.

Acrescente ou corrija os 
dados necessários e clique em 
“Entregar Declaração”.

Lembre-se de verificar a si-
tuação da declaração. Pode ser 
que, ao invés de imposto a pa-
gar, o contribuinte tenha resti-
tuição a receber (ou vice-versa). 
Veja cada caso.

Retificação acusou 
alteração do imposto 
a pagar ou a receber

Aumento do 
imposto a pagar
Para as cotas pagas, calcule 

a diferença entre o novo valor 
do imposto devido em cada cota 
e o valor do imposto das cotas 
pagas. Emita os Darfs para pa-
gamento da diferença das co-
tas, com os acréscimos legais. 
Para as cotas não pagas, emita 
os Darfs das cotas, com o novo 
valor do imposto e os devidos 
acréscimos legais.

Redução do imposto a pagar
Se o valor das cotas já pagas 

for menor que o imposto apu-
rado na retificadora, calcule a 
diferença entre o novo valor do 
imposto devido em cada cota e o 

valor do imposto nas cotas pagas 
e compense nas cotas seguintes 
(ainda não pagas), o valor pago 
a mais. Se o valor do imposto 
das cotas já pagas for igual ao 
imposto apurado na retificado-
ra, as cotas restantes não devem 
ser pagas. Se o valor já pago for 
maior que o imposto apurado 
na declaração retificadora, soli-
cite a restituição do valor pago 
a mais. Para isso, faça um Pe-
dido Eletrônico de Restituição, 
Ressarcimento ou Reembolso e 
Declaração de Compensação - 
PER/DCOMP

Inexistência de imposto a 
pagar ou a restituir, ao invés 
de imposto a pagar
Solicite a restituição do 

valor pago, fazendo um PER/
DCOMP.

Imposto a restituir 
ao invés de a pagar
Solicite a restituição do 

valor pago, fazendo um PER/
DCOMP Para receber o valor 
das cotas pagas indevidamente, 
faça um PER/DCOMP. Para re-
ceber a restituição apurada na 
declaração retificadora, não é 
preciso fazer mais nada. O valor 
será depositado na conta infor-
mada.

Imposto a pagar, ao invés 
de a restituir (o contribuinte 
ainda não incluído em lote 
de restituição)
Emita os Darfs para o paga-

mento do valor do imposto devi-
do em cada cota, com os devidos 
acréscimos legais.

Inexistência de imposto a 
pagar ou a restituir ao invés 
de imposto a restituir (o 
contribuinte ainda não 
incluído em lote de restituição)
Não é preciso fazer mais 

nada.

Petrobras aumenta em 2,57% o 
diesel e gás de cozinha em 3,4%

média em 3,4 por cento, para 
uma média nacional de 26,20 
reais o botijão de 13 quilos a 
partir do último domingo.O 
último reajuste anunciado pela 
Petrobras para o gás de cozinha 
havia sido em fevereiro, quando 
os preços subiram cerca de 1 
por cento.

Encerrou no final do mês de 
abril o prazo para o pagamento 
do Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículo Automotor- IPVA 
2019 e aqueles que ainda não pa-
garam serão inscritos em divida 
ativa, que tem a lista divulgada 
no site da Secretaria da Fazenda.

De acordo com a Secretaria 
Estadual da Fazenda, conforme 
o vencimento pelo número final 
da placa do veículo, o atraso no 
pagamento representa multa di-
ária 0,334% ao dia, até o limite 
de 20%.

Os proprietários dos veículos 
que estão em situação irregular, 
também podem ter problemas e 
ter que arcar com os custos de 
multa e serviços de recolhimento 
dos veículos perante o Detran.

Bento Gonçalves tem mais 
de 8 mil inadimplentes de IPVA

Como pode ser 
feita a regularização
O valor em atraso deve ser 

quitado em parcela única nas 
seguintes instituições: Banrisul, 
Santander, Bradesco, SICREDI, 
Banco do Brasil e Caixa Econô-
mica Federal, além das lotéricas. 

Os proprietários que já esti-
verem inscritos em Dívida Ativa, 
poderão realizar o pagamento 
somente nas agências do Ban-
risul e SICREDI. Vale salientar 
que as repartições da Receita 
Estadual não recebem nenhum 
valor referente á arrecadação de 
tributo.  

De acordo com dados da Re-
ceita Estadual, o valor total é de 
R$: 5.455.551,27, devidos por 
8784 proprietários de veículos.

8.784 proprietários de veículos estão inadimplentes com o IPVA em Bento 
Gonçalves

O acesso para retificar as declarações está liberado aos usuários

Segundo reajuste do gás de cozinha registrado em três meses
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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 20180: THONY HENRI, solteiro, eletricista, natural de 
Port-au-Prince, República do Haiti, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e MAGDALA PIERRE-FILS, solteira, industriária, natural 
de Port-au-Prince, República do Haiti, 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, 07 de maio de 2019.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Registrador Civil Designado

Anália Zandona Pieniz, pro-
fessora estadual aposentada, filha 
de Antonio Zandona e Amelia Bettío 
Zandona, nascida em 11/10/1943, 
falecida em 28/04/2019, natural de 
Porto Lucena, RS, moradora da 
Rua Doutor Campos Velho, Porto 
Alegre, Casada

Luiz Carlos Vescovi, eletri-
cista aposentado, filho de Alessio 
Vescovi e Linda Invernizzi Vescovi, 
nascido em 24/08/1949, falecido 
em 27/04/2019, natural de Muçum, 
RS, morador da Rua Malaquias 
Mazini, Bento Gonçalves, Casado

Américo Barbieri, vende-
dor aposentado, filho de Cândido 
Barbieri e Teresa Dilda Barbieri, 
nascido em 03/08/1936, falecido 
em 29/04/2019, natural de Veranó-
polis, RS, morador da Rua Eurico 
Viana, Bento Gonçalves, Viúvo

Luís Carlos Ramos, industriá-
rio aposentado, filho de Maria Rosa 
Ramos, nascido em 23/05/1958, 
falecido em 29/04/2019, natural de 

Nova Prata, RS, morador da Rua 
Alcides de Carvalho, Nova Prata, 
Separado

Carmen Vera Melo Bitten-
court, doméstica, filha de Car-
los Furtado Melo e Zilda Munhoz 
Melo, nascida em 13/01/1959, fa-
lecida em 02/05/2019, natural de 
Rio Grande, RS, moradora da Rua 
Antonio Tomedi, Bento Gonçalves, 
Casada

Odilla Brocco Guerra, do 
lar, filha de Amadeu Brocco e 
Angela Maria Massutti, nasci-
da em 05/07/1934, falecida em 
03/05/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, moradora da Travessa 
Francisco Franzoni, nº 53, Bento 
Gonçalves, Viúva

Reanir Maria Cristofoli Lu-
nelli, do lar aposentada, filha de 
Victório Angelo Cristofoli e Fiorin-
da Fiorentina Agostini Cristofoli, 
nascida em 01/12/1942, falecida 
em 03/05/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Linha 

ÓBITOS

São Valentin, Bento Gonçalves, Vi-
úva

Glicelio Silva de Sousa, ele-
tricista, filho de Manoel de Sousa 
e Francisca Silva de Sousa, nas-
cido em 18/06/1960, falecido em 
04/05/2019, natural de Belém, PA, 
morador da Rua Vitória, Bento 
Gonçalves, Casado

Jane Magali da Silva Matos, 
balconista de padaria, filha da Fran-
cisco Jardelino da Silva e Elza Jar-
dim Thedi, nascida em 23/02/1965, 
falecida em 04/05/2019, natural de 
Santiago, RS, moradora da Rua 
Ludovico Andre Giovannini, Bento 
Gonçalves, Casada

Nivaldo Borges Vieira, ser-
viços gerais aposentado, filho de 
Polidoro Borges Vieira e Catha-
rina Antonia Obtala Vieira, nas-
cido em 27/03/1952, falecido em 
04/05/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Rua Ade-
laide Basso Pasquali, Bento Gon-
çalves, Divorciado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária

FUNDAÇÃO CONSEPRO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA
CNPJ nº. 89.805.006/0001-40

A Fundação CONSEPRO de Apoio à Segurança Pública de Bento 
Gonçalves, em conformidade com o artigo X Parágrafo 4º de seu Estatu-
to, convoca os seus instituidores e integrantes para a Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada no dia 21 de maio de 2019, às 17:00 horas 
em primeira convocação, na presença da maioria absoluta dos integran-
tes , ou às 17:30 horas em segunda e última convocação, com no mínimo 
1/3 dos integrantes, registrando que a mesma irá realizar-se em sua sede 
a Rua Avelino Luiz Zat, nº. 95, Sala 11C, Andar -1, Bairro Fenavinho, 
nesta cidade, com a seguinte ordem do dia:

a) Prestação de Contas do Exercício de 2018;
b) Alteração do Estatuto;
c) Assuntos gerais.

Bento Gonçalves, 03 de maio de 2019.

Fundação CONSEPRO de Apoio à Segurança Pública 
José Carlos Zortéa - Presidente

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 PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Será realizada Assembleia Geral Extraordinária no dia 09 maio de 2019, 
às 17:00 horas, em primeira convocação e, às 17:30 horas em segunda convo-
cação,  na sede do Sindmóveis, sito Rua Avelino Luiz Zat, 95, sala 08 – Centro 
Empresarial Bento Gonçalves -  Bairro Fenavinho, para tratar da seguinte or-
dem do dia:

 
1. Convenção Coletiva do Trabalho 2019/2020.

2. Aceitação ou não da cláusula vinculativa que preceitua que determi-
nados direitos da Convenção somente sejam aplicados para os contribuintes do 
Sindicato Profissional.

Bento Gonçalves, 04 de maio de 2019.

Vinicius Benini
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CEMITÉRIO PARQUE PADRE 
PIO LTDA. (Cemitério Jardim do 
Vale) convoca a pessoa relacio-
nada abaixo para tratar de assun-
tos do seu interesse e relevância, 
e solicita que compareça em seu 
escritório profissional localizado à 
Rua Dom Antônio Zattera, n° 31 - 
Bairro Santa Helena, Bento Gon-
çalves - RS, no prazo máximo de 
15 dias desta publicação.

Telefone: (54) 3453-1706

E-mail: administrativo@jardimdo-
vale.com.br

IVALDO CREMES DE LIMA

Bento Gonçalves, 
06 de maio de 2019.

À DIREÇÃO

 

Quatro convidados estarão 
debatendo sobre religiões nes-
ta quinta-feira, 9, às 19h30, no 
projeto “Falando Sobre” abor-
dando a formação do ser huma-
no como ser cultural, antropoló-
gico e espiritual: religiões.

Sincretismo religioso, visões 
distintas sobre a religiosidade e 
a influência desta sobre o com-
portamento humano, estarão na 
pauta em mais um painel deste 
projeto que busca debater temas 
diversos de forma isenta sem 
perder seus aspectos de critici-
dade e imparcialidade.

Os convidados que estarão 

Religiões em debate na Casa das Artes
abertos à interação do público 
são Lucas Montado Pasquali, es-
pírita, engenheiro Civill; André 
Borges Nunes, evangelicalis-
mo,administrador de empresas; 
Vinícius Nunes Boniatti, isla-
mismo, advogado, e Lisiane Pi-
res, umbandista, integra a Co-
ordenação do Movimento Negro 
Raízes, o Conselho Municipal de 
assistência Social do município, 
Grupo Cidadania do Bairro Vila 
Nova, e também o recém criado 
Conselho Municipal dos Povos 
Tradicionais de Matriz Africana 
de Bento Gonçalves.

O evento é aberto ao público 

e tem entrada gratuita median-
te a doação de 1kg de alimento 
não-perecível ou 1kg de ração.

O que: Projeto Falando 
Sobre Religiões
Quando: 9 de maio
Horário: 19h30
Onde: Fundação Casa 
das Artes – Rua Herny 
Hugo Dreher, 127, bair-
ro Planalto

Entrada Franca median-
te a doação de 1kg de 
alimento não-perecível 
ou 1kg de ração que 
será destinado a en-
tidades do município 
através do Programa 
Cultura do Bem

SERVIÇO
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Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203

 

Unidades da Estratégia Saúde da Família - ESF
ESF Aparecida
Rua Giacomo Baccin, 669
3055-8488
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Barracão
Linha Barracão
3055-8490
Atendimento: 7h45 às 11h45 | 13h às 17h

ESF CAIC / Zatt
Rua Nelino Domenico Carini, 657 - Ouro Verde 
3055-8534 
3055-8535
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Conceição
Rua Adelaide Basso Pasquali, 11 - Conceição
3055-8512
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h às 17h
 
ESF Eucaliptos/Vila Nova - Erno Heuser
Rua Carlos Dreher Neto, 664 - Vila Nova
3055 8499
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Licorsul
Rua Cavalheiro Jóse Farina, 554
3055-8524
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30
 
ESF Municipal
Rua Valdelírio Guerreiro Vaz, 50
3055-8507
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h às 17h

ESF Ouro Verde
Rua Antônio Dalla Coletta, 32
3055-8500
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Progresso II
Rua Caetano Dal Rolt, 424
3055-8491
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Santa Marta
Rua Francisco de Carli, 135
3055-8520
3055-8519
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30

ESF Tancredo Neves
Rua Adelaide Basso Pasquali, 11 - Conceição
3055.8512
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h às 17h 

ESF Vila Nova II
Rua Amelia Beluzzo Ferrari, 167 - Vila Nova II
3055-8513
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30

Serviços secundários de saúde:
Centro de Referência Materno Infantil - CRMI
Rua Dr. Casagrande, 228 
3055-8554 
3055-8555 - informações sobre consultas e exames
3055-8556 - informações sobre vacinas
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30

LOCAIS ONDE SE VACINAR

 

A Campanha Nacional de Vacinação está com término marcado 
para o dia 31 de maio, ainda estarão disponib ilizando a vacina 
para a população dos grupos de risco nos seguintes locais:

Unidades Básicas de Saúde
UBS Central
Rua José Mário Mônaco, 131
3055-8575
3055-8576
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30

UBS Faria Lemos
Rua Buarque de Macedo, S/N
3055-8527
Atendimento: terças, quartas e sextas: 8h às 12h | 13h às 17h

UBS São Roque
Rua Arlindo Franklin Barbosa, 251
3055-8501
3454-5333
Atendimento: 7h às 13h

UBS Santa Helena
Rua Pedro Koff, 634
3055-8510
Atendimento: segunda a sexta das 7h30 às 11h30 | 13h30 às 
17h30

UBS Tuiuty  e São Valentim
Estrada Geral, 570
3055-8521  
Atendimento:
- segundas: 7h30 às 11h30 | 13h às 17h
- terças, quartas, quintas e sextas: 7h30 às 11h30

UBS Zona Sul
Rua Goiânia, 590
3055-7302
Atendimento: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30

LOCAIS ONDE SE VACINAR

Ocorreu no sábado dia 4,em 
todo o território nacional o Dia 
D da campanha de vacinação 
contra gripe. Em Bento Gonçal-
ves todas as Unidade de Saúde 
atenderam á população até por 

Campanha de vacinação: 58,9% do grupo prioritário está imunizado
volta das 17h.

A comunidade também foi 
beneficiada pela Unidade Móvel 
que ficou estacionada na Via Del 
Vino até ás 16h.

A Campanha Nacional de 

Vacinação está com término 
marcado para o dia 31 de maio, 
até essa data as Unidades Bási-
cas de Saúde ainda estarão dis-
ponibilizando a vacina para a 
população.  

Foram aplicadas no dia D 
nas Unidades de Saúde: 2.680 

doses; na Unidade Móvel 350 
doses.  Desde o início da cam-
panha até o momento 18.570 
pessoas foram imunizadas, o 
que representa um percentual 
de 58,9% do esperado, já que 
32.881 doses são destinadas ao 
grupo prioritário.

Alvos da campanha
Bebês a partir de 6 meses até 

crianças de 6 anos incompletos;  
gestantes; pessoas portadoras 
de doenças crônicas, necessária 
apresentação de (receita médi-
ca); idosos a partir de 60 anos; 
mulheres em fase de puerpério 
(até 45 dias pós-parto); traba-
lhadores da área da saúde, pro-
fessores, policiais, bombeiros e 
população indígena.

A Campanha Nacional de 
Vacinação está com término 
marcado para o dia 31 de maio, 
até essa data as Unidades Bási-
cas de Saúde ainda estarão dis-
ponibilizando a vacina para a 
população dos grupos de risco. 

A população utilizou a unidade mó-
vel onde 350 pessoas foram vaci-
nadas
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O tratamento do diabetes 
tipo 2 tem como objetivo contro-
lar a glicose no sangue, entre-
tanto há uma missão agregada 
que é além do principal, missão 
é reduzir o peso, oferecer baixo 
risco de hipoglicemia (ausência 
de açúcar no sangue) e ainda 
oferecer aos usuários segurança 
a níveis do sangue, coração e va-
sos sanguíneos.

Chega ao Brasil um medi-
camento que tem como objetivo 
proporcionar todos esses bene-
fícios, o remédio semaglutida. O 
remédio trás ainda uma enorme 
vantagem que é a aplicação se-
manal, injetável por via de uma 
caneta, semelhante à insulina.

O medicamento deve ser 
indicado pelo seu médico, pode 
apresentar reações adversa sen-
do a principal delas as náuseas, 
por isso normalmente a dose é 
aumentada de forma gradativa 
para que o paciente não sinta de 
forma tão forte.

Vale salientar que abando-
nar o tratamento pode agravar 
os sintomas e trazer sequelas 
em longo prazo, pois os níveis de 

O remédio deve ser aplicado uma vez na semana somente, melhorando o 
incômodo das picadas diárias

A Osteoporose é uma do-
ença que fragiliza os ossos do 
corpo, aumentando o risco de 
fraturas, principalmente no fê-
mur e coluna vertebral, atinge 
aproximadamente 10 milhões de 
pessoas no Brasil.

O novo medicamento foi 
aprovado nos Estados Unidos e 
tem como diferencial o atendi-
mento de duas faces da doença, 
impedir a perda de massa óssea e 
estimular a regeneração do osso. 
É chamado de romosozumabe e 
faz parte das drogas monoclo-
nais que são anticorpos criados 
em laboratório muito semelhan-
tes aos que o corpo humano pro-
duz.

As dores no peito não devem 
ser ignoradas devido à possibili-
dade de um ataque a cardíaco e 
podem ser decorrentes de diver-
sas causas, entretanto, algumas 
delas não apresentam nenhum 
mal.

Muitas pessoas já sentiram 
uma dor aguda no peito, que 
pode ter sido em decorrência da 
Síndrome de Captura Precordi– 
PCS ou Torção de Texidor, que 
não é algo prejudicial à saúde. 
A dor não acomete outra par-
tes do corpo e nem trás outros 
sintomas,  o incômodo é local, 
normalmente na área frontal ou 
lateral do peito.

Da mesma maneira repenti-
na que aparece a dor some, dura 
geralmente entre 30 segundos e 
três minutos, raras às vezes pode 
ocorrer a tontura juntamente 
com a dor, em decorrência da 

Foi anunciado pela Agência 
Nacional de Vigilância – An-
visa, a retirada de anúncios do 
produto dióxido de cloro ou 
MMS, que  estava sendo divul-
gado como a cura para diversas 
doenças entre elas o autismo.

A Anvisa, publicou em nota 
que a substância é utilizada na 
formulação de diversos produ-
tos de limpeza, tais como : al-
vejantes e tratamento de água e 
que o dióxido de cloro não tem 
aprovação para ser utilizado 
como medicamento em nenhum 
país do mundo, ressalta ainda 
que a ingestão do mesmo traz 
riscos a curto e longo prazo, 
principalmente para as crian-
ças.

Anvisa retira  do mercado 
medicamento falso para autismo

A manipulação do produto 
deve ser feita utilizando equipa-
mento de proteção, pois é cor-
rosivo e trás riscos também caso 
seja inalado.

Desde 2018 o produto pos-
sui fabricação, distribuição, co-
mercialização proibida e mesmo 
assim estava sendo comerciali-
zado pela internet.

O trabalho da Agência, já 
tirou do ar mais de 70 anúncios 
de uma plataforma digital de 
vendas. Os anúncios apresen-
tavam indicação de uso para o 
tratamento do autismo.

Caso o anúncio desse pro-
duto seja encontrado, deve ser 
feita uma denúncia na Anvisa 
pelo telefone 0800 642 9782.

Sensação de facada no peito? 
Saiba o que pode ser

ansiedade provocada por ela e 
também da respiração superfi-
cial.

A sensação é muito comum, 
principalmente na adolescência. 
Os especialistas acreditam que a 
dor é causada pela irritação ou 
compressão dos nervos que re-
vestem a cavidade torácica por 
dentro, chamada de pleura.

O fato não é grave, mas a 
sensação é muito desagradável, 
não há um tratamento ou cura, 
porém, os acometidos podem 
tentar evitar sentando com uma 
postura reta, pois, na maioria 
das vezes a dor acomete aqueles 
que estavam relaxados e muda-
ram rapidamente de posição. 

Os ataques tem a tendên-
cia de ocorrer cada vez menos, 
à medida que a pessoa vai fican-
do mais velha e devem cessar no 
início da vida adulta.

Remédio de ação semanal para diabetes
glicose no sangue são alterados, 
por isso deve ser usado continu-
amente como qualquer remédio 
de controle da diabetes.

O remédio tem como foco o 
tratamento da diabete tipo 2 , 
não sendo indicado para pacien-
tes que desejam somente perder 
peso, sem ter a doença vinculada 
ao problema, o emagrecimento é 
um bônus do uso do medicamen-
to, entretanto seu uso para este 
fim está sendo estudado.

O surgimento da semagluti-
da é um excelente aliado ás op-
ções contra o diabetes tipo 2 e 
deve melhorar o controle e qua-
lidade de vida dos pacientes, só 
em evitar injeções diárias, já um 
ótimo ponto do medicamento.  
Juntamente com a utilização do 
medicamento, a dieta indicada 
pelo médico e realização de ati-
vidades físicas são fundamentais 
como parte do controle da dia-
betes.

Descoberto novo tratamento 
para osteoporose

O remédio foi aprovado no 
início de abril de 2019, pelo ór-
gão regulamentador dos Estados 
Unidos e desenvolvido pelas far-
macêuticas Amgen e UCB Bio-
pharma. No Brasil a liberação 
está em processo de análise ini-
cial, feito pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVI-
SA, e pode demorar mais de um 
ano para ser finalizado.

No Brasil, outros medica-
mentos são utilizados para o tra-
tamento da doença, entretanto, 
nenhum deles tem o efeito rege-
nerador, apenas inibem a reab-
sorção óssea. O romosozumabe 
promove os dois benefícios.

Testes em pacientes
Os testes para verificar a efi-

cácia da droga foram feitos em 
mais de 11 mil mulheres com 
osteoporose no período da pós 
menopausa, em decorrência da 
baixa produção de estrogênio, 
elas são o público mais acometi-
do pela doença.

Os resultados dos testes fo-
ram muito positivos. Em um ano 
de tratamento o risco de fratura 
da coluna vertebral foi reduzido 
em 73%, entretanto, com o pas-
sar de um ano, a melhora na re-
generação do osso tende a cair. 
A indicação é que depois desse 
tempo, o paciente volte a utilizar 
os remédios tradicionais, que 
sustentarão a melhora propor-
cionada pelo romosozumabe.

Um pequeno aumento no 
risco de incidentes cardiovas-
culares é o efeito colateral iden-
tificado com o uso da droga. Os 
médicos devem calcular de for-
ma individual esses riscos para 
cada paciente, antes de receitar 
o medicamento.

Vale ressaltar que nenhum 
medicamento é capaz de subs-
tituir os outros cuidados, a su-
plementação de cálcio e vitami-
na D ainda se fazem necessárias 
bem como o abandono de maus 
hábitos como os de consumo de 
álcool e cigarro, além de ser fun-
damental a pratica de atividades 
físicas que fortalecem os ossos.

Síndrome de Captura Precordial provoca dor aguda mas não apresenta 
riscos à saúde

Novo medicamento pode melhorar a qualidade de vida de pessoas com 
osteoporose

A Anvisa retirou do mercado medicamento qua trás falsa esperança a fa-
miliares de pacientes autistas
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Uma das importantes fer-
ramentas para o controle da 
diabetes tipo 2 é a realização de 
atividades físicas, uma recente 
pesquisa feita na Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp) e publicada no Journal Of 
Endocrinlogy, evidenciou que 
especificamente os exercícios de 
força apresentam melhores re-
sultados.

É perceptível a redução de 
níveis de gordura no fígado e 
controle da glicemia naqueles 
pacientes obesos e diabéticos, 
esses resultados podem ser ob-
servados antes mesmo da perda 
de peso de fato ocorrer, é um há-
bito que pode trazer resultados 
em um curto espaço de tempo.

O laboratório da Unicamp 
observou em um experimento 
com camundongos que em 15 
dias de treino moderado já fo-
ram observados reflexos no fíga-
do, a queima da gordura acumu-
lada contribui para o tratamento 
hepático gorduroso.

Os exercícios também trou-
xeram melhora na sinalização 
das células no que se diz respei-
to à redução de insulina e síntese 
de glicose no fígado. O professor 
Leandro Pereira de Moura, co-
ordenador da pesquisa, explica 
que a gordura em excesso no fí-

O poder da musculação 
no controle da diabetes

gado causa inflamação do local, 
tornando as células do órgão 
mais insensíveis a ação da insu-
lina, o agravamento do quadro 
pode chegar até a cirrose e fa-
lência do fígado.

Testes 
Durante o teste nos camun-

dongos eles foram submetidos à 
dieta e exercício físico de força.  
Um grupo recebeu dieta padrão 
sem realizar exercício, e perma-
neceu magro e sedentário, outro 
grupo que recebeu ração com 
percentual 31% maior de gor-
dura, durante um período de 14 
semanas, ficando obesos e dia-
béticos e um terceiro grupo que 
também recebeu a dieta rica em 
gordura, e quando atingiu níveis 
de obesidade e diabetes foram 
inseridos em protocolo de exer-
cícios de força moderada duran-
te pouco mais de duas semanas.  

Devido ao curto prazo de 
tempo, não deu tempo dos ca-
mundongos saírem do estado 
de obesidade, entretanto a gli-
cemia em jejum apresentava 
níveis normais, já os obesos se-
dentários permaneceram diabé-
ticos até o final do experimento. 
Comprovando assim os benefí-
cios da musculação para o con-
trole hepático e glicêmico.

A   todo momento rodea-
do de aparelhos que emitem e 
recebem sinais. Nossos celula-
res, roteadores, computadores, 
smart speakers, smartwatches, 
e todos os demais aparelho que 
estiverem conectados a uma 
rede de telefones ou de inter-
net, juntam-se às mais antigas 
transmissões de rádio e TV  nos 
expõem à radiação de todos os 
lados.Fica sempre o questiona-
menbo: se ondas de rádio curam, 
interferem no funcionamento de 
células podem também causar 
doenças?

Muito tem se ouvido que a 
prolongada exposição ao sinal 
emitido pelos roteadores Wi-Fi 
pode causar câncer. Os defen-
sores dessa teoria afirmam que, 
por causa disso, é necessário 
desligar o aparelho sempre que 
não se estiver usando-o — e, se 
possível, não utilizar roteador 
Wi-Fi, preferindo conectar to-
dos os equipamentos da sua casa 
na internet via cabo. Mas por 
que se acredita  que o Wi-Fi é 
tão perigoso assim para a saúde?

O motivo principal é o modo 
como os roteadores Wi-Fi en-
viam o sinal de internet para os 
aparelhos: eles utilizam sinais 

Sinal do Wi-Fi pode causar câncer?
de Radiação Eletromagnética 
(EMF), o mesmo tipo de radia-
ção emitida pelos celulares para 
se comunicar com as torres de 
telefonia e efetuar ligações, e por 
conta disso esses equipamentos 
representariam uma série de pe-
rigos para o corpo humano.

Os críticos do uso de sinal 
Wi-Fi citam como prova um 
estudo realizado em 2013 pelo 
Departamento de Engenharia 
Elétrica e Eletrônica da Univer-
sidade de Melbourne, que reve-
lou que a exposição prolongada 
a sinais EMF pode afetar nossa 
qualidade do sono. A causa disso 
estaria na glândula pineal (glân-
dula responsável pela produção 
de melatonina, hormônio que 
atua na organização dos ritmos 
biológicos e regula nosso perío-
do de sono), que, de acordo com 
o estudo, reconheceria os sinais 
EMF e os traduziria não como 
um sinal de telefonia, mas como 
presença de luz. Isso faria com 
que ela não produzisse a quan-
tidade necessária de melatonina 
para o corpo, causando um sono 
mais leve e que faria a pessoa 
acordar ainda cansada.

Mas, apesar de ainda não há 
estudos que comprovem efetiva-

mente que estas radiações cau-
sem câncer, outra corrente de 
pesquisadores acredita que um 
desequilíbrio metabólico causa-
do pela radiação dos dispositi-
vos sem fio pode ter ligação com 
alguns riscos para a saúde, tais 
como várias doenças neurode-
generativas e até mesmo câncer, 
sugere um estudo publicado re-
centemente.

Esse desequilíbrio, tam-
bém conhecido como estresse 
oxidativo, é definido como um 
desequilíbrio entre a produção 
de espécies reativas de oxigênio 
(ROS) e de defesa antioxidante.

O estresse oxidativo devido 
a exposição à radiofrequência 
poderia explicar não só casos 
de câncer, mas também outras 
doenças menores, tais como dor 
de cabeça, fadiga e irritação da 
pele, o que pode ocorrer depois 
de uma exposição a longo prazo. 
Segundo esta corrente, estes da-
dos são um sinal claro dos riscos 
reais que este tipo de radiação 
apresenta para a saúde humana .

Pelo sim, pelo não, não custa 
desligar o roteador de sua wifi  
quando for dormir e deixar seu 
celular o mais longe possível de 
sua cama.

A prática da musculação reduz os níveis de gordura no fígado e  ajuda no 
controle da glicemia
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O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) foi derrotado fora de casa 
pela SER Alvorada pelo placar 
de 4 a 3, em confronto realizado 
na noite deste sábado, dia 4, em 
Alvorada. A equipe bento-gon-
çalvense saiu com três gols de 
desvantagem no placar na etapa 
inicial, buscou uma reação em-
patando a partida, mas os donos 
da casa anotaram o quarto gol 
que sacramentou a vitória dos 
mandantes. 

 A partida contou com dois 
tempos distintos. Na etapa ini-
cial, o jogo foi bastante equili-
brado, com chances claras de 
gol para ambos os lados, porém 
com a SER Alvorada sendo mais 
efetiva no ataque. A equipe da 
casa abriu o placar aos 13 mi-
nutos de jogo com gol de Jean. 
Os visitantes tentaram respon-
der com tentativas de Kevin e 
Bruno Reis, mas ambos para-
ram nas boas defesas do goleiro. 
Pouco depois, em boa jogada de 
ataque, Thauan ficou sozinho 
e finalizou na saída do goleiro 
Dani para aumentar o placar, 
2 a 0. Ainda na etapa inicial, o 
atleta da SER Alvorada ficou 
livre, finalizando em cima do 
goleiro e, no rebote, Dudu am-
pliou o placar, 3 a 0 no primeiro 
tempo.

 A etapa final foi bastante 
distinta, com o BGF contro-
lando as ações do jogo. Após 
uma intensa pressão sobre o 
adversário, o BGF conseguiu 
diminuir com Bruno Reis, que 
recebeu na entrada da área e 
encobriu o goleiro para dimi-
nuir o placar. O BGF voltou a 
diminuir a vantagem dos donos 

 Com a última rodada da pri-
meira fase realizada no final de 
semana, nos dias 4 e 5 de maio, 
foram definidas as finais da elite 
do rugby gaúcho e as semifinais 
da 2ª Divisão da competição es-
tadual. Farrapos e Serra Gaúcha 
vão decidir o título do Campeo-
nato Gaúcho deste ano.

1ª divisão
Na elite do rugby gaúcho, 

pela Taça Ouro, o Farrapos vai 
disputar o título com o Serra 
Gaúcha, que garantiu a vaga à 
final ao derrotar o San Diego 
fora de casa pelo placar de 24 a 
3. No clássico entre Farrapos e 
Charrua, melhor para a equipe 
de Bento Gonçalves, que con-
quistou a vitória por 34 a 10 e 
terminou a primeira fase com 
100% de aproveitamento.

Pala Taça Prata, Universi-
tário (URSM) e Brummers re-
alizaram uma prévia da final, 
que será justamente disputada 
por ambas as equipes. Jogando 
em casa, o URSM conquistou a 
vitória pelo placar de 39 a 10, 
terminando a fase classifica-
tória da taça na liderança. No 
confronto entre os já elimina-
dos Planalto e Guaíba, a equipe 
de Passo Fundo levou a melhor, 
vencendo em casa pelo placar de 
72 a 15.

Resultados da 1ª 
Divisão do CGR XV 2019
6ª rodada – 04/05
Taça Ouro: 

Charrua 10 x 34 Farrapos
San Diego 3 x 24 Serra Gaúcha

Taça Prata:
URSM 39 x 10 Brummers
Planalto 72 x 15 Guaíba

Classificação 
Taça Ouro

1º Farrapos: 30
2º Serra Gaúcha: 15

BGF perde em estreia na Série Ouro

da casa com gol de Gabizinho, 
após bela assistência de Kevin. 
Segundos depois, após Viana 
sofrer pênalti, Kevin converteu 
e empatou a partida. 

 Entretanto a igualdade não 
durou muito no placar. Faltan-
do 10 minutos para o término 
do jogo, a arbitragem marcou 
um pênalti inexistente a favor 
da SER Alvorada. Na cobrança, 
Dani salvou. Porém, no lance 
seguinte, em jogada ensaiada 
de cobrança de escanteio, Kojak 
fez o quarto gol para os donos 
da casa. O BGF tentou reagir 
mais uma vez no final do jogo 
utilizando o goleiro-linha, colo-
cando uma bola na trave e obri-
gando o goleiro adversário a fa-
zer grandes intervenções,, mas 
o placar permaneceu inalterado 
até o apito final, com vitória da 
SER Alvorada por 4 a 3. 

 O BGF agora direciona o 
seu foco para o primeiro jogo 
em casa, que acontece no pró-
ximo domingo, dia 12 de maio, 
diante do Real Street de Não 
Me Toque, às 18h, no Ginásio 
Municipal de Esportes, em Ben-
to Gonçalves, pela 3ª rodada da 
competição. O BGF conta com 
o projeto social “BGF é Série 
Ouro”, financiado pelo Gover-
no do Estado do Rio Grande do 
Sul, por meio do PRÓ-ESPOR-
TE RS LIE e tem o apoio da 
Prefeitura de Bento Gonçalves.

 
2ª rodada - Grupo B

Parobé 7 x 1 Gramado Futsal
Real Street 4 x 3 Fontoura Xa-
vier
Figueira 7 x 5 Erechinense
SER Alvorada 4 x 3 BGF

RUGBY

Definidas finais da elite 
e semifinais da 2ª divisão

3º Charrua: 10
4º San Diego: 5

Final
Farrapos x Serra Gaúcha Rugby 
– 18/05

Classificação
Taça Prata

1º URSM: 22
2º Brummers: 19
3º Planalto: 17
4º Guaíba: 2

Final
URSM x Brummers – 19/05

2ª divisão
Pela 2ª Divisão do Campeo-

nato Gaúcho, as quatro equipes 
classificadas para as semifinais 
já eram conhecidas, porém a úl-
tima rodada definiu os enfrenta-
mentos da fase de mata-mata da 
competição, valendo vaga à final. 
Jogando fora de casa, o Cen-
tauros derrotou o Guasca pelo 

placar de 53 a 0. Já o União Ru-
gby Tauras e Carancho (URTC) 
garantiu a ponta da tabela da 
competição ao vencer o Antiqua/
UFPEL pelo placar de 35 a 10. 
Nas semifinais, que ocorrem no 
dia 25, o URTC recebe o Guas-
ca, enquanto que o Centauros 
enfrenta em seus domínios o 
Antiqua/UFPEL.

Resultados da 2ª 
Divisão do CGR XV 2019
5ª rodada – 05/05

Guasca 0 x 53 Centauros
URTC 35 x 10 Antiqua/UFEL

Classificação
1º URTC: 18
2º Centauros: 16
3º Antiqua/UFPEL: 9
4º Guasca: 7
5º Pampas: 1

Semifinais: 25/05
URTC x Guasca
Centauros: Antiqua/UFPEL
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Neste sábado, 4, a Associa-

ção Carlos Barbosa de Futsal  jo-
gou no Paraná e venceu o Casca-
vel por 2x0. O resultado mantém 
os barbosenses no topo da tabela 
de classificação.

O placar foi todo constru-
ído no primeiro tempo. Apesar 
do ginásio lotado, a ACBF não 
sentiu a pressão e teve as prin-
cipais oportunidades. Após uma 
cobrança de escanteio, Selbach 
recebeu na área e chutou na ga-
veta para abrir o placar, aos 10 
minutos. Faltando 30 segundos 
para o fim da primeira etapa, 

O acesso à elite do futebol 
gaúcho em 2020 ficou mais pró-
ximo após a vitória conquistada 
neste domingo (05), diante do 
Guarani, em Venâncio Aires, 
pelo placar de 2 a 1. A classifi-
cação pode ser obtida até mesmo 
com um empate no próximo fi-
nal de semana, quando a equipe 
recebe o adversário no estádio 
Montanha dos Vinhedos.

Após uma forte chuva antes 
do início da partida, o gramado 
do estádio Edmundo Feix ficou 
alagado em diversos pontos – 
dificultando o bom andamento 
do jogo e, consequentemente, a 
troca de passes. Apesar disso, o 
Esportivo se mostrou uma equi-
pe capaz de adequar seu estilo 
de jogo em qualquer situação. 
Mesmo com o revés inicial – pois 
Yuri Souza, aos 34 minutos da 
primeira etapa, abriu o placar 
para o time da casa – o alviazul 
foi para o intervalo com o empa-
te. O camisa 10 Athos, aos 43, 
igualou o marcador após rebote 
no chute de Xaro.

Darlan marcou o segundo gol da ACBF

A ACBF vence no paraná 
e segue líder da lNF
O time laranja bateu o cascavel e continua invicto no campeonato

Darlan fez jogada individual e 
chutou no ângulo, ampliando a 
vantagem para 2x0.

No segundo tempo o jogo fi-
cou equilibrado com chances de 
gol para ambos os lados. Nos úl-
timos minutos, o Cascavel arris-
cou com goleiro-linha, mas não 
conseguiu modificar o placar.

A ACBF permanece na li-
derança da LNF com 13 pontos 
em cinco jogos. O próximo jogo 
será no dia 18, em Carlos Bar-
bosa, contra o Tubarão, que está 
com 100% de aproveitamento na 
competição. 

Esportivo pode entrar na primeira 
divisão com empate no próximo jogo

Mantendo a pressão na eta-
pa final, o zagueiro Jonas, aos 5 

minutos, aproveitou a cobrança 
de Athos e desviou de cabeça 
para virar o jogo. A frente no 
placar, o clube soube segurar a 
pressão da equipe de Venâncio 
e manteve o resultado: 2 a 1. O 
time que entrou em campo foi a 
base utilizada pelo técnico Car-
los Moraes ao longo do campeo-
nato – e que emplacou a melhor 
campanha da competição até 
o momento: Jonatas; Jackson, 
Cleiton, Gullithi, Jonas e Xaro; 
Nunes, Robert e Athos (Diego 
Torres); Toni Júnior (Gustavo 
Xuxa) e Zulu (Nena). “Temos 
mais 90 minutos, mas fico muito 
emocionado ao falar desse grupo 
pelo empenho e resultado con-

quistados em toda competição”, 
declara o comandante.

Sempre diferencial na par-
tida, o maestro Athos, autor de 
um dos gols da vitória, reforça 
a importância da união do gru-
po. “São dois passos, o primeiro 
cumprimos com excelência. Os 
méritos são da diretoria, que 
soube contratar atletas com ex-
periência, e do grupo, que joga 
com amor ao clube. Temos mais 
uma partida, a mais decisiva, por 
isso pedimos o apoio da torcida 
para recolocarmos o Esportivo 
na primeira divisão neste ano 
tão especial”, enfatiza.

Rumo ao acesso

Com uma campanha impe-
cável na primeira fase, garantin-
do o melhor desempenho entre 
todos os 16 times do campeona-
to, o Esportivo manteve o ritmo 
e emplacou novamente o triunfo 
de seguir adiante na competição 
nas quartas de finais – quando 
despachou o Lajeadense. Ago-
ra, o clube chega à partida mais 
importante da Divisão de Acesso 
2019. Com um empate, estará 
na primeira divisão do Campe-
onato Gaúcho 2020. A decisão 
ocorre no próximo domingo 
(12), às 16h, no estádio Monta-
nha dos Vinhedos. Caso avance, 
o alviazul, além do acesso, dis-
putará a final contra o vencedor 
da outra semifinal, entre Gló-
ria e Ypiranga – com primeiro 
confronto, em Erechim, vencido 
pela equipe de Vacaria pelo pla-
car de 1 a 0.

Esportivo vence Guarani-VA e fica a um empate do acesso à primeira divisão do Campeonato Gaúcho

O quê: Esportivo x 
Guarani-VA, pela 
semifinal da Divisão 
de Acesso 2019
Quando: domingo 
(12), 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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Polícia

No sábado (4), por 
volta de 19h15min, Mar-
vin dos Santos, de 27 anos 
e antecedentes registra-
dos por tráfico de dro-
gas, receptação, desacato 
e porte ilegal de armas, 
foi preso pelo Pelotão de 
Operações Especiais.

Os policiais aborda-
ram o foragido na Rua 
Osvaldo H. Veríssimo e 
constataram que o mes-
mo era foragido do sis-
tema prisional. O homem  
foi detido e levado até 
o Presídio Estadual de 
Bento Gonçalves. Marvin de 27 anos, foragido da justiça

Sábado (4) à 
noite, o Núcleo de 
Policiamento Co-
munitário foi aten-
der ocorrência de 
briga de vizinhos 
no bairro Santa He-
lena, onde aborda-
ram os envolvidos, 
e verificaram suas 
situações perante o 
sistema prisional.

Um dos envol-
vidos, Cristiano Al-
berto Silveira Boei-
ra, de 40 anos havia 
mandado de prisão 
em aberto, expedi-
do pela comarca de 
Caxias do Sul. O 
homem que possui 
antecedentes cri-
minais registrados 
por posse de dro-
gas, ameaça, dano, 
porte ilegal de ar-
mas, furto e roubo, 
foi encaminhado 
até a Delegacia de 
Polícia para provi-
dências cabíveis. Foragido é identificado em briga de vizinhos

Homem foragido preso no Tancredo

Ocorreu um furto no Vale 
dos Vinhedos, Linha Graciema. 
Foram levadas cerca de 30 ga-
linhas, um saco de ração e um 
pressurizador, durante o crime 

Uma mulher foi roubada 
no bairro Borgo na quinta-fei-
ra ás 7h15min (2), na Rua Eli-
seu Grasselli, ela foi abordada e 

Furto na Linha Graciema
foi arrombado um cadeado. Não 
há suspeitos de quem possa ter 
realizado o roubo. O furto foi re-
gistrado na quinta-feira (2), na 
Delegacia de Bento Gonçalves.

Roubo no Bairro Borgo 
registrado no início da manhã

segurada pelo pescoço por um 
homem que levou sua bolsa, que 
continha chaves, controle de 
portões e dinheiro.

Foragido é identificado 
em briga de vizinhos
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O bairro Ouro Verde foi 
alvo de operação da Polícia Ci-
vil, na noite de quinta-feira (2). 
A 1° Delegacia de Policia de 
Bento Gonçalves contou com a 
participação da Policia Civil de 
Caxias do Sul e Garibaldi, que 
cumpriam mandado de busca e 
apreensão.

Dois homens foram presos 
durante á ação, o primeiro de-
tido foi um homem de 29 anos, 
por posse irregular de arma de 
fogo, os policiais encontraram 
no local um coldre dentro de 
um urso de pelúcia, uma pis-
tola Tauros 380 carregada, 21 
cartuchos de balas, fita adesiva, 
aparelhos celulares, uma quan-
tia de R$ 1.500,00 e algumas 
folhas de cheque.

O segundo homem detido 
tem 22 anos, e responderá por 
tráfico de drogas. No seu apar-
tamento foram encontrados ma-
conha  já fracionada e embalada 
para venda, ecstasy, balança de 

Ação que prendeu dois homens foi realizada no Novo Futuro

Drogas e demais objetos apreendidos na operação no Ouro Verde

Operação da Polícia Civil 
prende dois no Ouro Verde

precisão, dinheiro e outros ma-
teriais utilizados para fraciona-
mento e embalagem das drogas.

Os dois detidos na Operação 
foram encaminhados ao Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves.

Foi registrado o furto de 
uma motocicleta, que estava 
estacionada na Rua Hilário Ac-
corsi, ás 18h do sábado (4), um 

Moto é furtada no Aparecida
homem, proprietário da moto 
registrou a ocorrência na Dele-
gacia de Polícia de Bento Gon-
çalves.

Na noite de quinta-feira (2), 
um homem  de 30 anos estacio-
nou o seu carro de marca Audi  
em frente à Agência do Banrisul 
da Osvaldo Aranha. O homem 
tentou entrar no banco, que es-
tava fechado,  ainda em frente 
ao local pegou seu celular para 
enviar uma mensagem quan-
do foi abordado por um homem 
com uma arma de fogo, que o 
obrigou a conduzir o veiculo até 

Homem é vítima de sequestro relâmpago
Monte Belo do Sul.

Chegando às proximidades 
da cidade, o homem foi deixa-
do com as mãos amarradas, sem 
tênis, celular e relógio. O assal-
tante seguiu com o carro. 

A vítima pediu ajudar para 
uma família da cidade que ligou 
para a Brigada Militar que res-
gatou o homem  e o levou até a 
Delegacia de Polícia cerca de 1h 
da manhã.

Na tarde de domingo (5), 
foi registrado boletim de ocor-
rência na Delegacia de Bento 
Gonçalves por uma mulher de 
46 anos teve seu carro, um pálio 
vermelho com placa de Gariba-

Carro roubado no São Francisco
lidi, roubado, o fato aconteceu 
no início da tarde no bairro São 
Francisco, a vítima estacionou o 
veículo na Rua Borges de Can-
to quando foi abordada por dois 
homens que levaram o veículo

Em ocorrência registrada no 
final da tarde de sábado (4), Wi-
lian dos Santos de 22 anos,  foi 
preso pelo Pelotão de Operações 
Especiais.

No interior do parque de 
diversões que está localizado no 
bairro Planalto, os policiais o 
abordaram após atitudes suspei-

Foragido desde 2017 recapturado 
em parque de diversões

tas e verificaram no sistema que 
o mesmo estava foragido da jus-
tiça de 25/12/2017.

O homem que tem ante-
cedentes por receptação (2x), 
resistência (2x), roubo e homi-
cídio, foi encaminhado a Dele-
gacia de Polícia onde ficou á dis-
posição da justiça.

Operação comanda pelo 
POE – Pelotão de Operações 
Especiais da Brigada Militar, 
no bairro Nossa Sra. Da Saúde, 
por volta de 15h50min, resul-
tou na prisão de dois trafican-
tes, que foram abordados pelos 
policiais quando saiam a pé de 
uma residência na Rua Dom 
Pedro da Silva, durante a re-
vista foram apreendidos com 
os dois: 145 buchas de cocaí-

145 porções de cocaína foram apreendidas com os traficantes

Brigada Militar prende dois traficantes 
com 145 porções de cocaína

na, uma quantia de R$ 504,00, 
uma balança de precisão e dois 
celulares.

Carlos Miguel Mena da 
Costa Ferreira, 24 anos, que 
tem antecedentes de tráfico de 
drogas, furto qualificado, posse 
de drogas, desacato e Jonas da 
Silva Ferreira, 21 anos que tem 
antecedentes de receptação,  
foram encaminhados ao plantão 
da Polícia Civil.
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1°

06  07  11  18  19
24  38  42  47  48
56  58  63  65  68
73  77  79  81  90

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2148

Federal -  concurso 05385

Lotomania -  concurso 1966

08  15  32  33  58  59

05049
01506
59238
40774
10797

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
07/05

Qua
08/05

Qui
09/05

↑ 22°C
↓ 16°C

↑ 18°C
↓ 13°C

↑ 20°C
↓ 15°C

Chuva a 
qualquer hora

Chuva a 
qualquer hora

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: 02/05/2019 a 08/05/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento

Vingadores: 
Ultimato
13:40h - Dublado 3D
17:20h - Legendado 3D
19:00h - Dublado 2D 
(exceto dia 03)
20:45h - Dublado 3D

Após Thanos eliminar 
metade das criaturas vivas, 
os Vingadores precisam lidar 
com a dor da perda de amigos e 
seus entes queridos. Com Tony 
Stark (Robert Downey Jr.) va-
gando perdido no espaço sem 
água nem comida, Steve Ro-
gers (Chris Evans) e Natasha 
Romanov (Scarlett Johansson) 

to médico. Um dia, conhece 
Will Newman (Cole Sprouse), 
garoto que sofre da mesma do-
ença que ela. A atração é ime-
diata, porém os dois são obri-
gados a manter distância um 
do outro por questões de saú-
de. Enquanto Stella pensa em 
quebrar as regras e se aproxi-
mar do garoto da sua vida, Will 
começa a se rebelar contra o 
sistema e recusar o rigoroso 
tratamento.

A Maldição 
da Chorona
18:30h - Legendado 2D

Na Los Angeles da década 
de 1970, uma assistente social 
criando seus dois filhos sozinha 
depois de ser deixada viúva co-
meça a ver semelhanças entre 
um caso que está investigando 
e a entidade sobrenatural La 
Llorona. A lenda conta que, em 
vida, La Llorona afogou seus 
filhos e depois se jogou no rio, 
se debulhando em lágrimas. 
Agora ela chora eternamen-
te, capturando outras crianças 
para substituir os filhos.

Vingadores: 
Ultimato
13:40h - Dublado 3D
17:20h - Dublado 3D
20:45h - Legendado 2D
20:45h - Legendado 3D

precisam liderar a resistência 
contra o titã louco.

De Pernas pro Ar 3
14:00h - Nacional 2D
21:15h - Nacional 2D

O sucesso da franquia Sex 
Delícia faz com que Alice (In-
grid Guimarães) rode o mundo, 
visitando os mais diversos paí-
ses em uma correria interminá-
vel. Sem tempo para se dedicar 
à família, quem assume a casa 
é seu marido João (Bruno Gar-
cia), que cuida dos filhos Pau-
linho (Eduardo Mello) e Clari-
nha (Duda Batista), de apenas 
seis anos. Cansada de tanta 
agitação, Alice decide se apo-
sentar e entregar o comando 

dos negócios à sua mãe, Marion 
(Denise Weinberg). Porém, o 
surgimento de Leona (Samya 
Pascotto), uma jovem compe-
tidora, faz com que mude seus 
planos.

Superação
O Milagre da Fé
16:20h - Dublado 2D 

John Smith, um menino de 
14 anos, passeava com a famí-
lia em uma manhã de inverno 
no Lago St Louis, no Missou-
ri, quando, acidentalmente, 
sofreu uma queda e se afogou. 
Chegando ao hospital, John foi 
considerado morto por mais de 
60 minutos até que sua mãe, 
Joyce Smith, juntou todas as 
suas forças e pediu a Deus para 
que seu filho sobrevivesse. Sua 
prece poderosa foi responsável 
por um milagre inédito.

L’américa Shopping

A Cinco 
Passos de Você
13:40h - Dublado 2D 
16:10h - Legendado 2D

Aos dezesseis anos de ida-
de, Stella Grant (Haley Lu Ri-
chardson) é diferente da maior 
parte dos adolescentes: devido 
a uma fibrose cística, ela passa 
muito tempo no hospital, entre 
tratamentos e acompanhamen-


