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Morre criminoso durante 
confronto com a polícia 

O potencial de doações através do Imposto de Renda, segundo a Receita federal, é de R$ 2,7 milhões,  mas por falta de 
conscientização, o valor arrecadado  neste ano foi apenas R$ 196.370,00.  Bento Gonçalves é a que menos arrecada pro-
porcionalmente, entre as cidades da Serra Gaúcha Página 05

Com menos de 1% de doadores, 
Bento é a que menos arrecada

pág 04

Reforma
Cic recebe 
deputados Federais 
para debate
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Fundaparque
Calendários de 
feiras nacionais e
intercionais lotados
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Simmme
Sucessão em 
empresas familiares 
em foco

Pint Of Sience
Quando a divulgação 
científica invade o boteco

pág 07

FGTS
Mudanças nas 
regras de saque e 
rentabilidade

O Pint Of Science é um dos maiores eventos de divulgação 
científica do mundo e vai levar, por três dias, o debate aos 
botecos em Bento Gonçalves. 
Confira a programação gratuita e diferente. 
Páginas 06 e 07

FUNCRIANÇA
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Na sexta-feira (10), foi lan-
çada a versão atualizada do 
Estatuto da Criança e Adoles-
cente – ECA, as atualizações fo-
ram estabelecidas pelas Leis nº 
13.812/19 e 13.798/19.

Pontos modificados 
no ECA
São quatro os pontos modi-

ficados no ECA,  foi instituída a  
Semana Nacional de Prevenção 
da Gravidez na Adolescência; A 
criação do Cadastro Nacional de 
Pessoas Desaparecidas; A mu-
dança na idade mínima para que 
uma criança ou adolescente pos-
sa viajar sem os pais ou respon-
sáveis e sem autorização judicial, 
passando de 12 para 16 anos; A 
mudança na lei sobre a reeleição 
dos conselheiros tutelares, que 
agora podem ser reeleitos por 
vários mandatos consecutivos, 
em vez de apenas uma vez.

De acordo com o Conselhei-
ro Tutelar Leonides Lavinick, 
as mudanças poderão ser muito 
benéficas, inclusive a criação do 
Cadastro Nacional de Pessoas 
Desaparecidas irá ajudar muito 

no dia a dia dos conselheiros. 
Atualmente o sistema de desa-
parecidos, detecta apenas os do 
Estado, ele garante que esta fer-
ramenta irá agilizar e otimizar o 
trabalho.

A atualização da normativa 
que prevê que autorização ju-
dicial para menores de 16 anos 
viajarem desacompanhados dos 
pais, altera ás regras para via-
gens interestaduais sejam elas 
rodoviárias ou aéreas.

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
emitiu nota que afirma que to-
das as empresas que realizam 
transporte interestadual de pas-
sageiros têm que cumprir a nova 
regra, que já está em vigor.  

Também houve manifesto 
da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) que informou não 
ser permitido embarque de ne-
nhuma criança ou adolescente 
menor de 16 anos, desacompa-
nhado dos pais,  sem a autoriza-
ção expedida por juiz.

A medida é complemen-
tar e preventiva a da criação do 
Cadastro Nacional de Pessoas 
Desaparecidas, pois tem como 
maior objetivo o combate ao 
desaparecimento de crianças e 
adolescentes.

Sobre a instituição da Se-
mana Nacional da Prevenção 
da Gravidez na Adolescência, 
o Conselheiro pontua sobre a 
importância de o governo apon-
tar de que forma as ações serão 
desenvolvidas, em relação a sua 
abordagem e verbas destinadas.

Prática de tiro 
desportivo sem 
autorização judicial
Além das medidas aponta-

das no ECA, o governo anun-
ciou na última semana mais um 
decreto sobre armas, no tocan-
te aos adolescentes o decreto 
prevê, no capítulo ‘Do Porte de 
Arma de Fogo’:

 “A prática de tiro despor-
tivo por menores de dezoito 
anos de idade será previamen-
te autorizada por um dos seus 
responsáveis legais, deverá se 
restringir tão somente aos lo-
cais autorizados pelo Coman-
do do Exército e será utilizada 
arma de fogo da agremiação ou 
do responsável quando por este 
estiver acompanhado”.

A Câmara dos Deputados 
e Senadores encontraram irre-
gularidades no texto do decre-
to após análise das Comissões 
das duas casas. Afirmam que 
alguns pontos da normativa 
violam outras leis. O caso tam-
bém está sendo alvo de análise 
do Supremo Tribunal Federal 
– STF.

Nova regra de viagens para crianças e adolescentes visa reduzir o número 
de desaparecidos

Conselheiro Tutelar, Leonides Lavi-
nick

Alterações no estatuto trazem medidas de combate 
ao desaparecimento de crianças e adolescentes

CRIANÇA E ADOLESCENTE
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Uma das vilãs para o desen-
volvimento mais acelerado do 
país, a carga tributária brasi-
leira necessita de uma moderni-
zação a fim de promover ajustes 
fiscais que atendam desde a ca-
deia produtiva até o consumidor 
final.

Buscar contribuições da so-
ciedade para formatar o texto 
desta que deve ser a próxima re-
forma do país faz parte dos tra-
balhos da Frente Parlamentar 
Mista da Reforma Tributária. 
No próximo dia 17, membros 
do grupo, os deputados fede-
rais Ronaldo Santini (PTB-RS) 
e Luis Miranda (DEM-DF), co-
ordenador da Frente, promovem 
uma audiência pública em Bento 
Gonçalves, no Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços (CIC-
-BG).

Para Santini, o Rio Grande 
do Sul é um Estado produtor que 
tem contribuído muito com o 
crescimento e o desenvolvimen-
to do país, mas tem sido muito 
prejudicado pela alta carga tri-
butária que incide sobre os pro-
dutos pelo distanciamento e pela 
dificuldade da infraestrutura de 
transporte para o escoamento 
da produção. “É um Estado que 
tem perdas a receber com rela-
ção a Lei Kandir, que fazem falta 
a economia do nosso Estado. A 
oportunidade que nós temos de 
rever tudo isso é debatendo uma 
reforma tributária que possa 
tratar com justiça aqueles que 
são os fomentadores do desen-
volvimento e do crescimento do 

Deputados Federais, em Bento, 
debatem reforma tributária
Encontro com os deputados federais Ronaldo Santini e Luis Miranda será no dia 17

nosso país”, avalia o deputado.
O prefeito de Bento Gonçal-

ves e presidente da Associação 
dos Municípios da Encosta Su-
perior do Nordeste (Amesne), 
Guilherme Pasin, diz que a dis-
cussão acerca do tema é de ex-
trema relevância para o cresci-
mento econômico de todos entes 
federados. “A reforma tributária 
hoje tem um papel muito impor-
tante do ponto de vista do cres-
cimento, do desenvolvimento e 
do estímulo ao setor produtivo. 
Devemos priorizar esse debate, 
e garantir o princípio federa-
tivo idealizado na Constituição 
Federal de 1988 com o aumen-
to dos recursos para os municí-
pios”, opina.

Bandeira histórica do CI-
C-BG, a redução de impostos 
faz parte da pauta da entidade 
desde que ela foi criada, há 105 
anos, quando desde lá se deba-
tia os impostos sobre o vinho. O 
presidente do CIC-BG, Elton 
Paulo Gialdi, comenta que o en-
contro será uma grande oportu-
nidade para os empresários le-
varem suas demandas fiscais que 
atravancam o crescimento de 
seus negócios. “É um momento 
especial para pleitear uma regu-
lamentação da carga tributária, 
bem como a redução de impos-
tos, porque é muito difícil para o 
Brasil avançar nas atuais condi-
ções fiscais”, comenta Gialdi.

Instalada em março na Câ-
mara dos Deputados, a Frente 
Parlamentar trabalha para dis-
cutir ideias com a sociedade e 

com os parlamentares para for-
matar o texto a fim de ser apre-
sentado ao governo. O objetivo 
do grupo é reunir empresários 
da região para conhecerem suas 
demandas e encontrarem uma 
forma de contemplar esses an-
seios. O grupo, por exemplo, 
defende a diminuição do nú-
mero de tributos e a criação de 
um imposto único sobre bens e 
serviços, o Imposto sobre Valor 
Agregado (IVA), além da volta 
da tributação sobre lucros e di-
videndos e a criação do Imposto 
sobre Grandes Fortunas.

Em dezembro, uma comis-
são especial chegou a aprovar 
uma proposta de reforma tri-
butária (PEC293/04) com a ex-
tinção de oito tributos federais, 
além do ICMS - estadual - e do 
ISS - municipal. No lugar de-
les, seria criado o IBS, Impos-
to sobre Operações com Bens e 
Serviços, e um imposto federal 
sobre bens e serviços específicos. 
Mas isso é uma opção entre vá-
rios estudos apresentados, feitos 
por entidades como a Associação 
Nacional dos Auditores da Re-
ceita Federal (Anfip) e a Federa-
ção Nacional do Fisco Estadual e 
Distrital (Fenafisco).

 

SERVIÇO
O que: audiência pública 
com a Frente Parlamentar 
Mista da Reforma Tributá-
ria, com os deputados fe-
derais Ronaldo Santini e 
Luis Miranda
Quando: dia 17 de maio, 
às 19h30min
Onde: Salão de Eventos 
do CIC-BG, no Centro Em-
presarial (Alameda Fenavi-
nho, 481)
Quanto: valor do jantar 
para sócios, R$ 60 - dois 
ingressos, R$ 100; não 
sócios, R$ 80 - dois ingres-
sos para o jantar, R$ 140
Informações: (54) 2105-
1999

Deputado Federal Ronaldo Santini 
(PTB-RS) 

O Salão de Eventos do Cen-
tro da Indústria, Comércio e 
Serviços (CIC-BG) transfor-
mou-se em um ambiente co-
nectado aos novos rumos que 
as startups têm possibilitado 
ao mundo dos negócios na noi-
te de quarta-feira (08), durante 
o Meetup. Norteado pelo tema 
“Empreendedorismo e o Novo 
Consumidor Digital”, o encon-
tro teve a apresentação de cases 
de empreendedor para empre-
endedor e mostrando como a 
transformação digital tem revo-
lucionado o ambiente corpora-
tivo, pela ótica dos palestrantes 
Roberto Angonese e Esdras Mo-
reira, respectivamente.

Angonese está há cinco anos 
empreendendo, dos quais dois 
foram dedicados ao desenvol-
vimento de uma startup volta-
da a aquisições de manutenção 
industrial. O contato com esse 
universo se deu em novembro de 
2016. “Entendi que o mundo es-
tava mudando de maneira mui-
to rápida e queria fazer parte 
disso”, disse. A startup ficou na 
ativa entre o início de 2017 até o 
final de 2018. “Decidi encerrar 
ela porque invalidei o modelo de 
negócio, e isso é muito natural 
dentro de uma startup. Se fa-
larmos que 5% dos negócios tra-
dicionais dão certo, numa star-
tup esse índice é muito menor, 
porque envolve risco, e quanto 
maior o risco, maior o ganho”, 
comentou. 

O aprendizado serviu para 
remodelar seu outro negócio, di-
recionado a embalagens indus-
triais. “O mindset (mentalidade) 
da startup cabe muito bem num 
negócio tradicional”, ensina.

Isso porque, segundo Morei-
ra, a transformação digital pela 
qual o mundo tem passado não é, 
de fato, apenas digital. “Ela per-
meou sete passos que lideram a 
estratégia de gestão de uma em-
presa, ou assim deveria ser”, co-
menta, referindo-se aos aspectos 

Meetup, no CIC-BG, aproxima 
conceito startup de empreendedores

de equipe e cliente como centro 
das decisões, modelo de negócio, 
geração de valor, processos, tec-
nologia, inovação e, o principal, 
pessoas.

A transformação trouxe um 
cliente mais exigente e informa-
do. É ele quem, neste novo cená-
rio, define experiências que quer 
como consumidor. “Isso aconte-
ceu porque hoje ele tem acesso. 
Antes tínhamos uma defasagem 
para alguns países, mas isso di-
minuiu um pouco por causa da 
tecnologia. Impactado pela in-
formação, o cliente passou a ter 
novos valores, e novos valores 
significam novos clientes. Quan-
do o cliente passa a ter um novo 
valor, ele passa a consumir um 
novo produto, ele passa a dar o 
próximo passo dele, e se você é 
o próximo passo dele, alguém 
será”, diz Moreira.

Estar disposto a experi-
mentar é um dos requisitos para 
quem quer empreender ou utili-
zar o conceito startup num ne-
gócio já existente. “É um méto-
do científico, tentativa e erro. E 
de maneira rápida e barata, num 
conceito de produto mínimo vi-
ável (MVP, do inglês minimum 
viable product)”, comenta An-
gonese, lembrando da validação 
do consumidor. “É uma lógica do 
Eric Rice (autor de livros sobre 
o assunto), de construir, medir e 
aprender. Através de ideias você 
constrói produtos, dos produtos 
você mede a eficiência e dessa 
medição você tira aprendizado e 
desse aprendizado constrói no-
vos produtos, ficando neste ciclo 
até acertar ou inviabilizar e par-
tir para outra. É preciso resili-
ência, não importa o que você vai 
fazer, se for obstinado em fazer 
alguma coisa acontecer, você vai 
fazer acontecer”.

O Meetup foi promovido 
pelo Grupo Conexão Bento/Far-
roupilha, formado por entusias-
tas da inovação no mundo dos 
negócios.

Meetup tratou do tema Empreendedorismo e o Novo Consumidor Digital
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O Fundo para Infância e 
Adolescência - FIA, é um Fundo 
Público que tem como principal 
objetivo o financiamento de pro-
jetos que buscam a garantia dos 
direitos da criança e adolescen-
te.  A arrecadação é feita através 
da Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto de Renda, os con-
tribuintes podem destinar até 
3% do imposto devido ao Fundo 
para Infância e Adolescência.

Limite de doação
O limite para a doação de 

pessoa física é 6% do IRPF de-
vido durante o ano-base da sua 
declaração ou de 3% caso seja 
realizado no momento da decla-
ração, onde a guia será emitida 
pelo programa que gera o im-
posto.

As pessoas jurídicas tam-
bém podem realizar a doação, 
no limite de 1% do IRPJ devido, 
calculado na alíquota de 15%. 
Para realizar a doação selecione 
“Pessoa Física” no formulário 
completo e “Pessoa Jurídica” na 
declaração de lucro real.

Arrecadação em 
Bento Gonçalves 
nos anos 2018 e 2019
A Receita Federal do Brasil 

informou o repasse das doações 
efetuadas aos Fundos dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente 
(FDCA), em Documentos de Ar-
recadação de Receitas Federais 
(Darf), por meio do Programa 
de Geração de Declarações de 
Imposto de Renda de Pessoa Fí-
sica no ano de 2018 e 2019 res-
pectivamente em Bento Gonçal-
ves  foram de: R$ 191.034 e R$ 
196.370.

Crescimento 

Mesmo com crescimento de 2,79% de doações ao FIA, Bento Gonçalves 
está muito abaixo do crescimento de 42,85% registrado no Estado

das doações 
Embora o crescimento de 

doações em Bento Gonçalves 
tenha sido de 2,79%, comparan-
do os anos de 2018 e 2019, no 
Rio Grande do Sul foi superior 
a 42%. Além dos Municípios vi-
zinhos, que com menos contri-
buintes, registraram proporcio-
nalmente uma arrecadação bem 
mais expressiva.  

Quem administra 
os recursos
A administração do Fundo 

para Infância e Adolescência, é 
realizada em Bento Gonçalves 
pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente – COMDICA – que é 
um órgão normativo, delibera-
tivo, controlador e fiscalizador 
das ações que atendem ao seg-
mento social, formado por re-
presentantes do Poder Público 
e da Sociedade Civil que delibe-
ram sobre a destinação do fundo 
para as políticas públicas ligadas 
a causa.

Destinação do fundo
Os recursos destinados ao 

fundo são aplicados em proje-
tos que protegem os direitos da 
criança e do adolescente, como 
os de combate ao trabalho in-
fantil além de custear as ativida-
des do Conselho Tutelar, dentre 
outros.

Os projetos beneficiados 
com as doações do fundo têm 
previsão e regulamentação em 
legislações específicas como o 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, repassados posterior-
mente pelo COMDICA. 

Quantos doaram
Em Bento Gonçalves os R$ 

 

ENTIDADES RECEBERAM EM 2018
OS REPASSES DO FUNDO DE VERBA DO FUMDICA

Entidade Projeto Valor
DATA DE ASSINATURA DO 

TERMO DA PARCERIA
TERMO DA 
PARCERIA

Pelotão 
Curumim

Esperança 
Pelotão Curumim R$31.500,00 12/01/2018 010/2018

AIDD

O Encanto de 
Construir 

Aprendizagens 
com o Down

R$ 4.900,00 21/03/2018 058/2018

AIDD
Um Olhar de 

Encanto e 
Esperança II

R$15.000,00  29/03/2018 067/2018

Bento 
Vôlei

Projeto Social 
Bento Vôlei 2018 R$141.391,00 14/03/2018 053/2018

ABRAÇAÍ Qualificar para 
Transformar R$ 64.257,60 21/03/2018 060/2018

ADVBG Estimulando 
o Amanhã R$ 28.584,00 29/03/2018 066/2018

 

COMPARATIVO DE DOAÇÕES AOS FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, ESTADO E PAÍS

Discriminação
N° total de 

contribuintes
Ano 2018 R$ Ano 2019 R$ Crescimento

Bento 
Gonçalves 31.145 191.034 196.370 2,79%

Garibaldi 8.922 71.379 128.106 79.47%

Carlos Barbosa 8.599 176.148 121.971 - 30.75%

Farroupilha 16.196 119.079 143.017 20.10%

Caxias do Sul 125.255 1.054.655 1.198.874 13,67%

Rio Grande 
do Sul 2.121.714 9.673.412 13.819.156 42,85%

Brasil 29.930.807 67.740.366 87.095.204 28.57%

196.370, registrados com as 
doações ao COMDICA foram 
doados por 291 pessoas, este 
número representa um percen-
tual 0.93% dos contribuintes da 
cidade.

Potencial de 
arrecadação 
A maioria dos contribuin-

tes de Bento Gonçalves não 
destinam o percentual permiti-

do ao fundo, mesmo o processo 
não envolvendo custos e nem 
burocracias. As pessoas estão 
deixando de ajudar a projetos 
sociais que envolvem crianças e 
adolescentes do Município.

Em Bento Gonçalves o po-
tencial de doações é de cerca de 
R$ 2,7 milhões, número muito 
superior ao arrecadado, que foi 
de R$ 196.370.

Como aumentar 
as arrecadações
De acordo com o Auditor 

Fiscal e Delegado Adjunto da 
Receita Federal do Brasil em 
Caxias do Sul, Valmor José Laz-

zari, para que os percentuais de 
doações ao fundo sejam eleva-
dos é necessário um trabalho de 
conscientização mais voltado aos 
profissionais da contabilidade, 
pois a maioria das declarações 
são feitas por eles, que podem 
sugerir a seus clientes as doa-
ções.

Existe em Bento Gonçalves 
um projeto de incentivo ás do-
ações chamado de Leãozinho do 
Bem, que incentiva a doação dos 
contribuintes ao fundo, entre-
tanto, ainda é necessário maior 
incentivo e conhecimento destas 
informações.

Mesmo estando entre as cidades com maior Renda per capita do Estado, Bento Gonçalves é a que 
menos doou na Serra Gaúcha- em percentual relacionado ao número de contribuintes - ao Fundo da 
Infância e Adolescência na declaração do IR de 2019.   Apesar de registrar um  crescimento de 2,79% 
nos valores, em relação a 2018, mesmo assim fica muito atrás de cidades com menos contribuintes 
como Farroupilha e Garibaldi

Auditor Fiscal e Delegado Adjunto da Receita Federal do Brasil em Caxias 
do Sul Valmor Lazzari

*Reportagem Ilana  Lane
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Segunda, 20 de maio 
de 2019
19:00 - 22:00
“Uvas e vinhos: frutos da 
natureza e tecnologia” - 
Boteco Sports (Rua Silva 
Paes, 60 - Cidade Alta)

Terça, 21 de maio 
de 2019
19:00 - 22:00
“Entre leveduras e formi-
gas: segredos da ciência” 
- Botequim São Bento 
(Rua Henry Hugo Dreher, 
273 – Planalto)

Quarta, 22 de maio 
de 2019
19:00 - 22:00
“O sabor do vinho brasi-
leiro” - MR Red (R. Herny 
Hugo Dreher, 330-370 – 
Planalto)

PROGRAMAÇÃO

Embrapa e Ifrs levam pesquisadores a botecos       para apoximar ciência do público jovem
Em 2019, Bento Gonçal-

ves (RS) estreia no maior Fes-
tival mundial de divulgação 
científica, o Pint of Science. 

Nas noites dos dias 20, 21 e 
22 de maio, assim como em 
outros 24 países, a noite será 
dedicada para falar de ciên-

cia, de uma forma descom-
plicada nos ambientes des-
contraídos de bares. O evento 
é promovido pela Embrapa 

A vida na terra está intei-
ramente dependente da radia-
ção solar, tanto para o aque-
cimento como para obtenção 
de alimento. No aproveita-
mento desta radiação solar, a 
fotossíntese é o único proces-
so natural que proporciona 
as condições mínimas para a 
ocorrência de vida em nosso 
planeta. Além disso, esse pro-

Uvas e vinhos: frutos da natureza e tecnologia

 

20/05
Boteco Sports 
Rua Silva Paes, 60 
Cidade Alta

Abre 18h e bate-papo 
inicia as 19h30. 

Não é necessário 
inscrição ou paga-
mento para assistir.

cesso também atua de modo 
direto e indireto na elabora-
ção de diversos produtos que 
hoje favorecem a qualidade 
de vida na terra. Dentro deste 
processo, destacamos um pro-
duto nobre da fotossíntese – o 
vinho. Seguindo os princípios 
básicos da fotossíntese, a viti-
cultura mundial tem ajustado 
algumas...

Uva e Vinho e pelo Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS).

E como não podia ser di-

ferente, a programação na 
Capital Nacional do Vinho 
orbita em torno do inebriante 
mundo do vinho.

A PRECISÃO QUE VEM DO CÉU: 
UMA NOVA VITICULTURA

Rodrigo Otávio Câma-
ra Monteiro (Engenheiro 
Agrônomo (UFC-2002) 
com Mestrado em Irriga-
ção e Drenagem (UFC-
2004), Doutorado em 
Irrigação e Drenagem 
pela Universidade de 
São Paulo (USP/ESALQ) 
(2007) e Pós-Doutorado 
na University of Califórnia 
(UC Davis-2016). Consul-
tor AdHoc dos Editais da 
Fundação de Amparo à 

Henrique Pessoa dos 
Santos (Engenheiro agrô-
nomo, Mestre em Fitotec-
nia/Manejo de Plantas e 
Doutor em Fisiologia Ve-
getal. Desde 2001 é pes-
quisador na Embrapa Uva 
e Vinho, atuando com Fi-
siologia de Produção na 
videira e em fruteiras de 
clima temperado. Tem de-
senvolvido pesquisas em 
1) práticas de manejo para 
incremento da qualidade 
enológica da uva; 2) em 
cultivo protegido de videi-

A VIDA E O VINHO A PARTIR DO SOL!

Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Sul (FAPERGS). 
Editor Associado da Revis-
ta Brasileira de Agricultura 
Irrigada. Revisor da Revista 
Acta Scientiarum Agronomy, 
African Journal of Agricultu-
ral Research, International 
Journal of Water R) 

O professor do Instituto 
Federal do Rio Grande do 
Sul, Rodrigo Monteiro con-
versará sobre tecnologias 
na viticultura.

ra, para ofertar produção e qua-
lidade da fruta com redução de 
tratamentos fitossanitários; 3) 
em fisiologia da dormência de 
gemas) 

Leonardo Cury da Silva 
(Graduação e, Engenharia 
Agronômica pela Universidade 
do Estado de Santa Catarina – 
UDESC (2005), Mestrado em 
Produção vegetal (Vitivinicultu-
ra) pela Universidade do Esta-
do de Santa Catarina – UDESC 
(2008) e Doutorado em Fito-
tecnia, ênfase em Fisiologia e 
Manejo Vegetal (Viticultura), 

pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul – UFR-
GS(2012). Trabalhou como 
professor concursado na Uni-
versidade Federal do Pampa 
(MS)(2012) e atualmente é 
professor concursado (EBTT) 
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência ) 

Pesquisador da Embrapa 
Uva e Vinho, Henrique Pes-
soa dos Santos e Professor 
do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul, Leonardo 
Cury irão conversar sobre a 
vida e o vinho a partir do sol.
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Embrapa e Ifrs levam pesquisadores a botecos       para apoximar ciência do público jovem
Sociedades humanas comple-

xas? Isto porque você nunca pa-
rou para pensar no mundo abaixo 
de seus pés e no que é invisível 
aos seus olhos. Formigas são fas-
cinantes e capazes de organizar 

Bruna Carla Agusti-
ni (Possui graduação em 
Farmácia Bioquímica e 
Industrial pela Universi-
dade Federal do Paraná. 
É especialista em Micro-
biologia Aplicada. Possui 
mestrado e doutorado em 

sociedades complexas que tra-
balham em perfeita harmonia e 
cooperação. Leveduras estão por 
toda a parte e apresentam uma 
organização celular semelhante 
à nossa. Organismos tão diferen-

O vinho exerce uma enor-
me atração nas pessoas devido a 
sua diversidade de cores, aromas 
e sabores. Diferentes ‘terroirs’ 
- com suas variações de clima, 
solo e arte de elaboração, como 
o emprego de diferentes tipos 
de carvalho, marcam  identida-
des e qualidades únicas, somente 
presentes nesta bebida milenar.  
Neste Pint of Science, Zanus e 
Tonietto contam todos os segre-
dos do Carvalho no vinho e o do 

 

21/05
Botequim 
São Bento 

R. Herny Hugo 
Dreher, 273 
Planalto

Entre leveduras 
e formigas: 
segredos 
da ciência

Entre leveduras e formigas: segredos da ciência

PEQUENAS E NOTÁVEIS: UM BRINDE ÀS LEVEDURAS
Ciências Farmacêuticas pela 
Universidade Federal do Para-
ná. Tem experiência na área de 
Microbiologia e Tecnologia de 
Fermentações, atuando princi-
palmente nos seguintes temas: 
quantificação de metabólitos 
microbianos, identificação ta-

xonômica de leveduras por 
biologia molecular e espec-
trometria de massa; caracte-
rização e seleção de levedu-
ras) 

A Doutora Bruna da Em-
brapa Uva e Vinho irá conver-
sar sobre as leveduras.

tes, mas com gostos comuns. Ve-
nham decifrar os seus segredos e 
brindar a importância destes or-
ganismos. O essencial é invisível 
aos olhos (Pequeno Príncipe - 
Antoine de Saint-Exupéry)

Aline Nondillo (Pos-
sui graduação em Ci-
ências Biológicas pela 
Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (2005). 
Mestrado em Fitotecnia 
pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do 
Sul (2008). Doutorado 
em Ciências Biológicas 
(Zoologia) pela Univer-
sidade Estadual Pau-
lista Júlio de Mesquita 
Filho (2013), período 
sanduíche Universidade 

A VIDA SECRETA DAS FORMIGAS
de Stellenbosch - África 
do Sul. Pós- Doutora-
do pela Embrapa Uva 
e Vinho (2013 -2017). 
Professora do Instituto 
Federal do Rio Grande 
do Sul – Campus Bento 
Gonçalves. Experiência 
na área de Entomologia) 

A professora do 
Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul Aline 
Nondillo irá conversar 
sobre a vida secreta das 
formigas.

O sabor do vinho brasileiro
Terroir, com suas conexões com 
as denominações de origem, evi-
denciando como a ciência está 
contribuindo para as conquistas 
dos produtores nos territórios 
do vinho e para o deleite dos 
consumidores. ...

 

21/05
Mr. RED 
R. Herny Hugo Dreher, 330 
Planalto

Mauro Celso Zanus 
(Possui graduação em Agro-
nomia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul (1987) e mestrado em 
Fitotecnia pela Universida-
de Federal do Rio Grande 
do Sul (1991). Experiência 
de 24 anos em projetos 
de pesquisa no campo da 
Vitivinicultura - ênfase em 
Enologia e Análise Senso-
rial. Desde 1989 coordena 

CARVALHO: AROMAS E SABORES DO VINHO
o laboratório de Análise 
Sensorial da Embrapa Uva 
e Vinho, desenvolvendo e 
participando em projetos 
nas áreas de Sistemas de 
Produção de Uvas para pro-
cessamento, Tecnologia e 
Elaboração de Vinhos e De-
rivados) 

O Pesquisador da Em-
brapa Uva e Vinho, Mauro 
Celso Zanus fala sobre aro-
mas e sabores do vinho.

Jorge Tonietto (Pesqui-
sador da Embrapa Uva e 
Vinho, com formação em 
agronomia e doutorado 
em Ecologia pela ENSAM 
da França. Tem atuado 
desde o início das Indica-
ções Geográficas no Brasil, 
coordenando projetos de 
pesquisa, desenvolvimento 

O GOSTO DO TERROIR
e inovação que estão contri-
buindo para a estruturação 
e consolidando as indica-
ções geográficas de vinhos 
do Brasil. O Terroir é uma 
das abordagens de suas 
pesquisas) 

O Pesquisador da Em-
brapa Uva e Vinho, Jorge To-
nietto conversa sobre terroir.
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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 20188: MAXEAU DIDIER, solteiro, carpinteiro, natural de 
Grande Riviére de Jacmel, República do Haiti, residente e domiciliado 
em Bento Gonçalves e DACHEKA LOUIS, solteira, auxiliar de limpe-
za, natural de Galette Chambon, República do Haiti, residente e domi-
ciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Parcial de Bens.
Edital nº 20189: DJALMA DA SILVA DOS SANTOS, solteiro, mar-
ceneiro, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ARIANA CAROLEN RODRIGUES, solteira, es-
tudante, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Participação Final nos 
Aquestos.
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 14 de maio de 2019.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Registrador Civil Designado

José Piazzeta, taxista aposen-
tado, filho de Antônio Piazzeta e Eli-
sa Balotim, nascido em 15/07/1928, 
falecido em 05/05/2019, natural de 
Bento Gonçalves, RS, morador da 
Travessa Eleutério Majola, Bento 
Gonçalves, Casado

Anadir Olin Naressi, agricultora 
aposentada, filha de Furtunato Olin 
e Maria Fogliato Olin, nascida em 
28/08/1940, falecida em 06/05/2019, 
natural de São Francisco de Assis, 
RS, moradora da Rua Angelo Pro-
vensi, Bento Gonçalves, Viúva 

Nairto Perego, metalúrgico 
aposentado, filho de Quinto Perego 
e Angelina Gado Perego, nascido em 
28/06/1947, falecido em 06/05/2019, 
natural de Encantado, RS, morador 
da Rua Venâncio Albano Fiametti, 
Bento Gonçalves, Casado 

Joanna Gromovski Wons, 
agricultora aposentada filha de João 
Gromovski e Lucia Staninoski, nas-
cia em 28/08/1929, falecida em 
07/05/2019, natural de Cotiporã, RS, 
morador da Linha Palmeiro, Interior, 
Bento Gonçalves, Viúva 

Graciolina do Amaral, zela-
dora aposentada, filha de Juvencio 
do Amaral e Usilia de Oliveira Lima, 
nascida em 28/07/1943, falecida em 
02/05/2019, natural de São João da 
Urtiga,RS, moradora da Rua Vitorio 
Valente, Bento Gonçalves, Solteira 

Lourival Trindade Lopes, agri-
cultor aposentado, filho de Lauro 
Lopes de Oliveira e Josefina Trinda-
de, nascido em 16/12/1931, falecido 
em 08/05/2019, natural de Santiago, 

RS, morador da Rua Calisto Oreste 
Sganzerla, Bento Gonçalves, Viúvo 

Marielena Lorini, auxiliar de 
escritório aposentada, filha de Octa-
vio Lorini e Amabile Tressino Lorini, 
nascida em 30/06/1950, falecida em 
05/05/2019, natural de Fagundes 
Varela, RS, moradora da Linha Ca-
semiro de Abreu, Interior, Nova Pra-
ta, Solteira 

Lauro Antonio Souza Ramos, 
roçador aposentado, filho de João de 
Souza Ramos e Maria Lúcia de Sou-
za, nascido em 13/12/1942, falecido 
em 07/05/2019, natural de Lagoa 
Vermelha, RS, morador da Rua Car-
los Dreher Neto, Bento Gonçalves, 
Casado

Vitorio Angelo Cesca, agri-
cultor aposentado, filho de Angelo 
Cesca e Amelia Filippon, nascido em 
12/09/1935, natural de 07/05/2019 
Bento Gonçalves, RS, moradora da 
Rua Jose de Carli, São Valentim, 
Bento Gonçalves, Solteiro 

Maristéla Ferlito Piffer, do lar, 
filha de Horácio Ferlito e Maria de 
Lourdes Pereira Ferlito, nascida em 
12/12/1963, falecida em 07/05/2019, 
natural de Palotina, PR, moradora 
da Rua Arlindo Augusto Menegotto, 
Bento Gonçalves, Casada 

Dirceo Frittoli, bancário apo-
sentado, filho de Angelo Frittoli e 
Lucia Chiaparin Frittoli, nascido em 
10/11/1916, falecido em 08/05/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
morador da Rua Assis Brasil, Bento 
Gonçalves, Viúvo 

Alex de Souza Reis, lavador 

ÓBITOS

de carros autônomo, filho de Samuel 
dos Santos Reis e Antonia Adria-
na Araújo de Souza, nascido em 
31/12/1997, falecido em 07/05/2019, 
natural de Mãe do Rio, PA, morador 
da Rua Aurino Argemiro Zandonai, 
Bento Gonçalves Solteiro 

Albino Manfroi, agricultor apo-
sentado, filho de José Manfroi e 
Amabile Girolometto Manfroi, nas-
cido em 22/08/1935, falecido em 
07/05/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Linha São 
Valentin, Bento Gonçalves, Casado 

Ademir Antônio Bem, admi-
nistrador, filho de Ernesto Bem e 
Tranquilla Tedesco Bem, nascido em 
01/03/1962, falecido em 09/05/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
morador da Rua Luis Longo, São 
Pedro, Bento Gonçalves, Divorciado 

Joaquim Alves dos Santos 
Filho, administrador de empresas 
aposentado, filho de Joaquim Alves 
dos Santos e Maria Fernandes dos 
Santos, nascido em 11/06/1934, fa-
lecido em 08/05/2019, natural de 
Bento Gonçalves, RS, moradora da 
Linha Ceará, Vale dos Vinhedos, 
Bento Gonçalves, Casado 

Cássio Lucas Lopes Festa, 
montador de estruturas, filho de Ju-
lio César Festa e Maria Nilza Lopes, 
nascido em 02/05/1994, falecido em 
28/04/2019, natural de Teófilo Otoni, 
MG, morador da Rua Basilio Zorzi, 
Bento Gonçalves, Solteiro 

Arside Luiz Pedrassani, fer-
reiro aposentado, filho de Florindo 
Pedrassani e Adelaide Brevia Pe-

Está para ser anuncia-
do um plano para reduzir o 
custo da energia no Brasil e, 
consequentemente, deixar 
mais barato o gás de cozinha 
e os insumos para a indús-
tria.

O plano prevê três fren-
tes para dar mais eficiência 
ao setor. São ações que en-
volvem a venda de distribui-
doras estaduais de gás, o fim 
do monopólio da Petrobras 

Governo anunciará plano para reduzir preços de gás de cozinha e energia

drassani, nascido em 14/03/1932, 
falecido em 07/05/2019, natural de 
Encantado, RS, morador da Rua 
José Possamai, Bento Gonçalves, 
Casado 

Véra Regina Rampazzo, servi-
dora pública municipal aposentada, 
filha de José Rampazzo Luiza Ca-
sagranda Rampazzo, nascida em 
05/04/1949, falecida em 09/05/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
moradora da Rua Silva Paes, Bento 
Gonçalves, Solteira 

Iêda Welter, servidora pública 
estadual aposentada, filha de Iná-
cio Franco de Oliveira e Maria Jo-
ana Silva de Oliveira, nascida em 
05/03/1950, falecida em 09/05/2019, 
natural de Caibaté, RS, moradora da 
Rua Noely Clemente De Rossi, Ben-
to Gonçalves, Casada 

Elisabete de Souza, auxiliar de 
produção, filha de Angelo de Souza 
e Maria Trindade Souza de Souza, 
nascida em 01/09/1971, falecida em 
09/05/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, moradora da Rua Ânge-
lo Narciso Bridi, Bento Gonçalves, 
Solteira 

Maria Barreto Pacheco, do lar 
aposentada, filha de Manoel Luiz da 
Silva Barreto e Oliva do Nascimen-
to Barreto, nascida em 12/10/1937, 
falecida em 10/05/2019, natural de 
Bento Gonçalves, RS, moradora da 
Rua Pedro Michelon, Bento Gonçal-
ves, Viúva 

Aginor Bernardi, pedreiro au-
tônomo, filho de Dovilio Bernardi e 
Dileta Weirich Bernardi, nascido em 

06/05/1959, falecido em 10/05/2019, 
natural de Guaporé, RS, morador da 
Rua Callisto Oreste Sganzerla, Ben-
to Gonçalves, Solteiro 

Marinês da Rosa Felario, cui-
dadora, filha de Ernesto Rodrigues 
da Rosa e Marli Meinert da Rosa, 
nascida em 10/01/1964, falecida 
em 10/05/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Rua 
Giacomo Baccin, Bento Gonçalves, 
Casada 

Nelci Locatelli, agricultor apo-
sentado, filho de Antonio Izidoro 
Locatelli e Santina Moro Locatelli, 
nascido em 12/03/1952, falecido em 
11/05/2019, natural de Constantina, 
RS, morador da Rua Garibaldi, Ben-
to Gonçalves, Casado 

João Ernesto de Moraes, pin-
tor aposentado, filho de Alexandra 
de Jesus Ferreira de Moraes, nas-
cido em 06/05/1952, falecido em 
12/05/2019, natural de Vacaria, RS, 
morador da Rua Hilario Accorsi, Ben-
to Gonçalves, Casado 

Alciro Dal Piva, funcionário pú-
blico estadual aposentado, filho de 
João Dal Piva e Delma Dalla Libera 
Dal Piva, nascido em 18/06/1949, 
falecido em 12/05/2019, natural de 
Ibiraiaras, RS, morador da Rua São 
Paulo, Bento Gonçalves, Casado 

Paulo Rangel dos Santos, car-
ga e descarga, filho de Ari Roseno 
dos Santos e Lorena dos Santos, 
nascido em 18/07/1997, falecido em 
11/05/2019, natural de Três Passos, 
RS, morador da Rua Balduino Ale-
gretti, Bento Gonçalves, Solteiro 

no setor e nova regras regu-
latórias por meio da Agência 

Nacional de Petróleo (ANP).
Segundo o Governo  Fe-

deral o monopólio da Pe-
trobras torna o preço do 
produto mais caro no Brasil 
e ainda apontou que a solu-
ção para a falta de recursos 
vem do petróleo, da explora-
ção da camada do pré-sal. A 

avaliação é que a quebra do 
monopólio deve atrair novos 
investimentos para o Brasil, 
criando um novo mercado 
de gás para os consumidores 
comprar de qualquer distri-
buidor.
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Um Projeto que aumenta a 
pena de tráfico de entorpecentes 
e possibilita mais facilidade a in-
ternação de dependentes quími-
cos que não manifestam vontade 
e também prevê impedimentos a 
familiares que desejem tirar os 
pacientes das clínicas antes do 
final do tratamento, foi apro-
vado pelo Senado e deverá nas 
próximas semanas ser votado no 
Plenário.

As medidas serão implemen-
tadas através da reformulação 
do Sistema Nacional de Políticas 
sobre Drogas. Os representan-
tes de comunidades terapêuticas 
demonstraram grande satisfa-
ção com a aprovação da medida.

O texto na nova legislação 
garante que a alta desse tipo de 
internação somente poderá ser 
decidida apenas pelo médico, 
além de garantir maior impor-
tância às comunidades terapêu-

Familiares de dependentes químicos 
enfrentarão menos burocracia para 
internação compulsória

ticas e centros de reabilitação 
que na maioria funcionam com 
base em cultos de fé, terapia 
pelo trabalho e abstinência.

No Brasil, existem mais 1,8 
mil comunidades terapêuticas 
e cerca de 25% delas recebem 
recursos do Ministério da Cida-
dania para abrigar dependentes 
de drogas, a proposta trás maior 
estabilidade e incentivo ás ins-
tituições, pois garante recursos 
destinado ao fim.

Há previsão no projeto de 
dedução do Imposto de Renda 
da pessoa física ou jurídica de 
até 30% de quantias doadas a 
projetos de atenção a usuários 
de drogas.

Aumento da pena
A nova medida prevê a am-

pliação da pena mínima para o 
tráfico de entorpecentes, que 
aumentará de 5 anos para 8.

O governo atual está imple-
mentando diversas medidas ob-
jetivando fomentar a retomada 
da economia, dentre elas estão 
sendo analisadas mudanças nas 
regras de saque do FGTS, me-
dida apontada pelo secretário 
especial da Fazenda Waldery 
Rodrigues Junior.

O secretário afirmou que o 
FGTS será alvo de mudanças de 
governança, gestão e rentabili-
dade, tendo como maiores obje-
tivos a elevação da rentabilidade 
do dinheiro dos trabalhadores 

e a flexibilização das formas de 
acesso aos valores do fundo.

A mudança está em processo 
de análise e não deverá ocorrer 
em um curto prazo, pois repre-
senta grandes impactos na eco-
nomia.

Atualmente o saldo do fundo 
do FGTS representa um mon-
tante de R$ 535 bilhões, o últi-
mo saque coletivo oportunizado 
pelo governo foi em 2016 quan-
do foram liberados a 26 milhões 
de contribuintes de contas inati-
vas o valor de R$ 44 bilhões.

Mudanças nas regras de 
saque e rentabilidade do FGTS

O Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves projeta uma 
agenda concorrida para os pró-
ximos meses. Até o final de 2019, 
pelo menos mais sete eventos de 
expressão nacional e até mesmo 
internacional estão confirmados 
para ocorrer no local.

O circuito inicia em junho: 
entre os dias cinco e sete ocor-
re a Transposul. Pelo segun-
do ano consecutivo em Bento 
Gonçalves, a 21ª edição da feira 
traz novidades tecnológicas dos 
maiores fabricantes de cami-
nhões, pneus, distribuidores de 
combustíveis e fornecedores do 
ramo de implementos do país. 
Promovida pelo Sindicato das 
Empresas de Transporte de 
Carga e Logística do RS, o en-
contro movimentou, mais de R$ 
150 milhões em negócios e reu-
niu 12 mil visitantes em 2018.

Na sequência, dois dos mais 
icônicos eventos de Bento Gon-
çalves ocorrem de forma inte-
grada: a 29ª ExpoBento e a 16ª 
Fenavinho, com realização de 
13 a 23 de junho. A maior feira 
multissetorial do país e a Fes-
ta Nacional do Vinho esperam 
atrair mais de 260 mil pessoas e 
gerar R$ 40 milhões em vendas. 
Além da oportunidade de bons 
negócios apresentada atualmen-
te pela ExpoBento, os visitantes 
poderão conferir elementos tí-
picos da cultura local e degus-
tar os vinhos da região com o 
resgate da festa maior de Bento 
Gonçalves.

Eventos temáticos 
ocorrem no Parque
Em agosto, a XVII Conven-

ção de Contabilidade do RS pro-
jeta reunir dois mil participan-
tes entre os dias 14 e 16. Com 

Parque de Eventos recebe 
programação nacional e 
internacional até o final do ano
Encontros como Transposul, ExpoBento e Fenavinho, Convenção de Contabilidade, Wine South Ameri-
ca, Avaliação Nacional de Vinhos e Bento em Dança preenchem a agenda do parque em 2019

o tema “Disrupção Contábil: 
técnica, digital e cultural – Ex-
perimente a Transformação”, 
debaterá o futuro da profissão e 
inovar em conceitos – repensan-
do processos e readequando es-
truturas a partir de plataformas 
integradas e do uso de inteligên-
cia artificial. Esse mesmo mês 
garante espaço de destaque para 
as causas sociais do município, 
com a realização do jantar ‘Eles 
na Cozinha’, na noite de 31 de 
agosto, com promoção assinada 
pela Liga de Combate ao Câncer 
de Bento Gonçalves.

Estreando na Fundaparque, 
o Compari de Jovens da Associa-
ção Central Sul Rio-Grandense 
(ACSR) está marcado para ocor-
rer entre 19 e 22 de setembro.  
A iniciativa é do Ministério Jo-
vem da Igreja Adventista. No 
mesmo mês também estão pre-
vistas as realizações da segunda 
edição da Wine South America 
(WSA) e da Avaliação Nacional 
de Vinhos (ANV) –  (de 25 a 28). 
A WSA movimentou, na última 
edição, mais de R$ 6 milhões em 

A maior feira multissetorial do país e a Festa Nacional do Vinho acontecem 
de 13 a 23 de junho

negócios no Projeto Comprador, 
enquanto a AVN tradicional-
mente premia os melhores vi-
nhos do país.

O ano reserva, ainda, a re-
alização da 27ª edição do Bento 
em Dança, entre os dias 05 e 12 
de outubro. Em 26 edições, o 
evento já reuniu mais de 150 mil 
bailarinos de mais de 20 países.  
– e o tradicional Domingo no 
Parque, promoção da Fundapar-
que para convidar a comunidade 
local a aproveitar as instalações 
externas do complexo.

O primeiro semestre teve 
na programação eventos de ex-
pressão como a FIMMA Bra-
sil, no segmento de negócios, 
e promoções variadas como o 
ExpoMotor Sul e Rústica Sesc/
Fundaparque, que reuniu mais 
de 200 pessoas em busca de qua-
lidade de vida em abril. 

O que o Parque de 
Eventos tem a oferecer
Um dos maiores espaços co-

bertos e climatizados do conti-
nente, com 58 mil m², o parque 
conta com inúmeras facilidades 
como torre de telefonia, inter-
net, cobertura wireless, heli-
ponto, reservatórios de água 
próprios, estacionamento asfal-
tado e subestações. Os pavilhões 
estão divididos em seis blocos, 
que possibilitam diversas adap-
tações. Outro fator é a clima-
tização, disponível em todas as 
áreas. Para a segurança do pú-
blico durante 24h, o local con-
ta, também, com 190 câmeras 
de monitoramento. O complexo 
fica na Alameda Fenavinho, nú-
mero 481, no bairro Fenavinho. 
Mais informações pelo telefo-
ne (54) 3455-6700 ou pelo site 
www.fundaparque.com.br.

Os visitantes da 29ª ExpoBento poderão conferir elementos típicos da cul-
tura local e degustar os vinhos da região

Atualmente o saldo do fundo do FGTS representa um montante de R$ 535 
bilhões
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As pesquisas indicam que ela 
tem o poder de produzir novos 
neurônios no hipocampo, sendo 
útil no tratamento de doentes de 
Alzheimer. É exatamente uma 
substância que é encontrada no 
caule do camapu que poderá ser 
usada em medicamentos fitoterá-
picos no combate ao Alzheimer. 
Ela estimula a produção de novos 
neurônios no hipocampo, região 
do cérebro associada à memória.

Assim, com a produção des-
ses novos neurônios, estimulados 
pela substância, é muito provável 
que haja novas conexões entre as 
células do cérebro, revertendo à 
perda da memória recente, ca-
racterística comum em doentes 
de Alzheimer

Depressão
Segundo os cientistas  da 

Universidade do Pará, ao usar o 
medicamento à base do camapu, 
será possível uma reversão da 
morte neural, muito comum em 
pacientes que apresentam de-
pressão.

“Estamos falando da criação 
de novos neurônios, algo que não 
era possível a um tempo atrás”, 
diz Milton Nascimento dos San-
tos, do Grupo de Pesquisas Bio-
prospecção de Moléculas Ativas 

Pesquisadores da Univer-
sidade de São Paulo dedicaram 
mais de dez anos a pesquisas 
em relação a cirurgias que tra-
tam da obesidade, tinham como 
um dos maiores questionamen-
tos o que acontece com o órgão 
que fica de lado e para quê ele 
se destina dentro do organismo.  
O procedimento comum nas ci-
rurgias do gênero é grampear e 
isolar parte do estômago. Mas 
de que forma se comporta esta 
parte do corpo após o procedi-
mento.

A publicação do estudo rea-
lizada por professores cientistas 
da USP foi realizada na revis-
ta científica Nature e trazendo 
conclusões inéditas.

Foi identificado pelo time de 
professores que a parte do estô-
mago deixada de lado, processa 
grande atividade, mas que esta 
movimentação interna do estô-
mago não é saudável, o ambiente 
criado ali pode ser propício ao 
desenvolvimento de câncer.

Com as instabilidades do cli-
ma da região, são muito comuns 
a partir desta época do ano as 
crises de rinite, que podem ser 
desencadeadas além da alteração 
brusca de temperatura pelo con-
tato com cheiros fortes e poeira.

As crises de rinite podem ser 
muito incômodas, pois a pessoa 
acometida apresenta nariz entu-
pido, espirros, coceira no nariz, 
olhos e garganta, dor de cabeça, 
coriza e diminuição da capacida-
de de sentir cheiros.

Confira algumas dicas que 
podem ajudar a aliviar os sinto-
mas:

Fazer lavagem do nariz com 
soro fisiológico 0,9%, pois ajuda 
a prevenir infecções, pode re-
alizar o procedimento de duas 
a três vezes ao dia.  A aplicação 
poderá ser feita utilizando um 
spray, seringa ou conta gotas;

Tome o máximo de cuidado 
para evitar o contato com chei-
ros fortes e poeira, utilizar más-
caras quando estiver em ambien-
tes mais propícios a esses fatores 
pode ajudar;

Para evitar que usuários 
morram de overdose pesquisado-
ras da Universidade Federal de 
Goiás desenvolveram uma estru-
tura  que salvou cobaias em todos 
os testes feitos.  A partícula foi 
feita a partir da nanotecnologia, 
que usa escala 1 milhão de vezes 
menor que o milímetro. A droga 
entra na estrutura, construída 
com moléculas, e evita que a co-

Pesquisadoras desenvolvem partícula que resgata de overdose

Pesquisadoras criam partícula que captura 
cocaína e evita morte por overdose
Cobaias foram salvas de overdose em todos os testes. Agora, as 
pesquisadoras da UFG querem atrair  indústrias farmacêuticas 
para desenvolvimento de medicações

caína continue agindo no corpo. 
Em seguida, a partícula é meta-
bolizada no fígado lentamente.

Podem ser feitas partículas 
para evitar outras intoxicações, 
não só por drogas, mas também 
por medicamento, seja em ca-
sos voluntários, como suicídio, 
ou acidentes, como crianças que 
tomaram muitos remédios sem 
saber.

Parte do estômago isolada 
em cirurgia bariátrica pode 
apresentar riscos a saúde  

Os estudos frutos da pes-
quisa foram colhidos a partir da 
análise de um grupo de 20 mu-
lheres que passaram por by-pass 
gástrico, a cirurgia mais utiliza-
da no tratamento da obesidade 
hoje.

As mulheres foram sub-
metidas a endoscopia e biópsia 
antes e depois da realização da 
cirurgia gástrica. As alterações 
identificadas apareceram cerca 
de três meses após a realização 
do procedimento.

Vale salientar que novos es-
tudos são necessários para en-
tender de que forma esses resul-
tados podem afetar o organismos 
e se a mudança de hábitos pode 
diminuir ou suprimir esses efei-
tos. Logo, os cientistas afirmam 
que a cirurgia de by-pass gástri-
co quando indicada corretamen-
te pelo médico responsável, trás 
diversos benefícios ao paciente, 
reduzindo os números de morte 
em decorrência das doenças de-
sencadeadas pela obesidade.

Physalis tem o poder de criar 
novos neurônios e ajudar no 
tratamento do Alzheimer
A Universidade Federal do Pará, através do setor de Pesquisas Bioprospecção de Moléculas Ativas da 
Flora Amazônica  está estudando uma planta chamada Camapu, ou como é conhecida aqui  como 
Physalis

da Flora Amazônica da Univer-
sidade Federal do Pará.

A substância pode ser uma 
maravilha, mas se só é produzi-
da pela planta uma vez por ano, a 
produção de fitoterápicos ficaria 
inviável”, diz Santos.

 
Physalis
Physalis L. é um género bo-

tânico, nome comum físalis ou 
camapu, pertencente à família 
Solanaceae. A Physalis angu-
lata, é uma planta herbácea de 
hábitos perenes e reproduzida 
por sementes. O género Phy-
salis destaca-se, na família So-

lanaceae, por apresentar cálice 
frutífero acrescente, vesiculoso 
e intumescido, envolvendo com-
pletamente o fruto. Pode chegar 
aos dois metros de altura.

Physalis tem muitos nomes 
comuns por toda a lusofonia, 
físalis, fisalis, fisales, camapu, 
camaru,capota, bucho-de-rã, 
joá-de-capote, juá-de-capote, 
juá-roca, juá-poca, mata-fome, 
canapum, camapum, bate-tes-
ta, saco-de-bode, alquenquenje, 
erva-noiva, cerejas-de-judeu, 
balão, tomate-lagartixa, toma-
te-barrela, tomate-capucho e 
capucho.

Medidas que podem aliviar os sintomas da rinite
Evite permanecer em luga-

res em que o ar não circule e que 
o sol não bata em pelo menos al-
gum momento do dia;

 Procure manter bons há-
bitos alimentares, com refeições 
balanceadas com diversos tipos 
de frutas e verduras;

Assue o nariz quando ne-
cessário, mas sem forçar, pois a 
prática pode romper vasinhos, 
ocasionando ferimentos interno;

Utilize os remédios recei-
tados pelo seu médico, o uso de 

descongestionantes sem orienta-
ção pode trazer graves efeitos à 
saúde;

Sintomas que podem 
caracterizar um quadro 
infeccioso

Crise de rinite que passa de 5 
dias;
Secreção de aspecto amarelado e 
com mau cheiro;
Febre;
Dor na face.

Parte do estômago deixada de lado, processa grande atividade, mas esta 
movimentação interna do estômago não é saudável

Ela estimula a produção de novos neurônios no hipocampo, região do cé-
rebro associada à memória

Quem sofre de rinite pode entrar em crise em situações como: mudanças 
bruscas de clima, contato com cheiros fortes e poeira
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Segundo a agência, os me-
dicamentos recolhidos são os 
remédios que possuem os prin-
cípios ativos do tipo “sartanas”, 
como a losartana, valsartana e 
irbesartana.

A medida foi adotada após 
a Anvisa detectar impurezas, 
chamadas de nitrosaminas, no 
princípio ativo “sartana”, que é 
um dos ingredientes utilizados 
na fabricação de medicamentos 
para o tratamento de pressão 
alta.

Losartana, valsartana 
e irbesartana
Também foi suspensa  a fa-

bricação, importação, distribui-
ção, comercialização e uso dos 
insumos farmacêuticos ativos 
com suspeita de contaminação. 
No total, foram efetuadas 14 
suspensões de três insumos (lo-
sartana, valsartana e irbesarta-
na) de dez fabricantes interna-
cionais.

Também foi determinada a 
fiscalização de todas as empresas 
fabricantes de medicamentos 
contendo “sartanas” disponí-
veis no mercado brasileiro. Até 
o momento, foram avaliadas 29 
empresas e 111 medicamentos 
comercializados em 2018

Saiba o que fazer se 
você usa os remédios 
para hipertensão
A agência orienta que o tra-

O papiloma vírus huma-
no, conhecido como HPV é 
um vírus de alta capacidade 
de contágio, o contato sexual 
é a principal delas. Há uma es-
timativa de que 50 a 70% das 
pessoas com atividade sexual 
irão, em algum momento de 
sua vida, infectar-se pelo HPV.

O HPV pode provocar:  
lesões na pele e mucosas que 
farão aparecer verrugas ano-
genitais, provocar também in-
fecções persistentes.  No caso 
dos acometidos com as infec-
ções de caráter persistente, 
poderá haver o desenvolvimen-
to de câncer, destacando o de 
colo do útero para as mulheres, 
que é o terceiro tumor malig-
no mais frequente e quarto que 
mais mata no País.

A maior incidência de do-
enças decorrentes das infec-
ções de HPV ocorre em mu-
lheres adolescentes e jovens, 
pois há no corpo das mulheres 
dessas idades uma alteração no 
útero que predispõem as me-
ninas a um maior risco de in-
fecção e de evolução para um 
tumor.

A quantidade de parceiros 

Crianças que nunca foram 
amamentadas tinham uma pro-
babilidade 22% maior de serem 
obesas,segundo estudo da OMS. 

Anvisa recolhe 200 lotes de 
remédio para hipertensão
Medicamentos para hipertensão estão sob suspeita de contamina-
ção por ‘impurezas’ com potencial de causar câncer

tamento de hipertensão não seja 
interrompido até que se faça a 
troca por outro medicamento. 
Isso porque a interrupção pode 
causar prejuízos imediatos, 
como risco de morte por derra-
me, ataques cardíacos e insufici-
ência renal.

A Anvisa informa que exis-
tem diversas alternativas medi-
camentos para terapias de pres-
são alta e, por isso, não há risco 
de desabastecimento ou falta de 
medicamentos. A troca da me-
dicação deve ser feita mediante 
orientação de um médico ou de 
um farmacêutico.

Risco de câncer 
associado ao consumo 
de nitrosaminas
De açodo com a Anvisa, au-

toridades europeias calcularam 
que o risco de câncer associado 
ao consumo contínuo de nitro-
saminas é de 0,00017%, ou um 
caso para cada grupo de 6.000 
pessoas. Portanto, o risco é 
muito baixo e está associado ao 
consumo diário e contínuo, em 
altas doses e durante cinco anos 
seguidos.

A Anvisa esclarece que o 
consumo desses medicamentos 
não oferece risco imediato para 
as pessoas que fazem uso deles. 
e que eles são eficazes para o 
tratamento de pressão alta, mas 
recomenda que sejam trocados 
por outro de igual valor tera-
pêutico.

Vacina contra HPV é muito 
importante para meninos e meninas

não é fator determinante para 
acometimento ou não da doen-
ça, pois foi realizado um estudo 
no Reino Unido e verificou-se 
que 46% das adolescentes de 
15 a 19 anos, com apenas um 
único parceiro sexual apresen-
tavam evidência de infecção 
pelo HPV após três anos de 
acompanhamento.

Os dados evidenciam a 
necessidade de vacinação das 
meninas antes do início da vida 
sexual, as vacinas possuem ca-
ráter preventivo e não de tra-
tamento, tendo maior eficácia, 
antes da exposição dos indiví-
duos ao HPV.

Reações ao 
uso da vacina
As reações apresentadas são 

em sua maioria leves, podendo 
ser observadas: dor no local da 
aplicação, inchaço, vermelhidão, 
raramente são ocorrem episó-
dios de dor de cabeça e febre.  

Disponibilização 
A vacina contra o HPV pode 

ser realizada no Sistema Único 
de Saúde (SUS) , está disponível 
para meninas com idade entre 9 
e 14 anos e meninos de 11 a 14 
anos, são aplicadas duas doses, 
uma a cada seis meses.

Risco de obesidade infantil reduz 25% com amamentação
30.000 crianças, com idade entre 6 e 9 anos, foram monitoradas pela OMS, em 40 países

Para as crianças que mamaram 
por menos de seis meses, o risco 
caiu para 12%, mas ainda exis-
tiu. Por outro lado, aquelas que 

foram exclusivamente alimen-
tadas pelo leite materno no pri-
meiro semestre de vida corriam 
um risco 25% menor de obesi-
dade.

O estudo mostrou que 16,8% 
das crianças que nunca tinham 
sido amamentadas eram obesas, 
em comparação com 13,2% das 
crianças que mamaram por al-
gum tempo e 9,3% daquelas que 
foram amamentadas por, no mí-
nimo, seis meses.

O aleitamento materno ex-
clusivo retarda a introdução de 
alimentos sólidos; as fórmulas 
infantis (leite em pó exclusivo 
para bebês) aumentam o nível de 
insulina no sangue dos bebês – 
em comparação com o leite ma-
terno -, o que pode estimular o 
acúmulo de gordura; e mães que 
amamentam têm um estilo de 
vida mais saudável.

A Anvisa detectar impurezas, chamadas de nitrosaminas, no princípio ati-
vo “sartana”, que é um dos ingredientes utilizados na fabricação de medi-
camentos para o tratamento de pressão alta

As vacinas possuem caráter preventivo e não de tratamento, tendo maior 
eficácia, antes do início da vida sexual

O estudo mostrou que 16,8% das crianças que nunca tinham sido ama-
mentadas eram obesas
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Muitas pessoas afirmam 
que poucas horas de sono lhes 
são suficientes, entretanto, um 
estudo publicado evidência que 
4,  5 ou até mesmo 6 horas por 
noite pode lhe causar proble-
mas.

A pesquisa realizada na 
Universidade da Califórnia em 
Berkeley, demonstra que dor-
mir 6 horas por noite durante 
dez dias, pode trazer os mesmos 
efeitos a sua cognição que ficar 
uma noite inteira sem dormir.  
Os reflexos diminuem, a capaci-
dade de percepção e atenção são 
afetados, além da velocidade de 
reação e poder interpretativo.

Início da pesquisa
O estudo começou com os 

voluntários dormindo 8 horas 
por noite, no dia seguinte foram 
submetidos a provas escritas e 
teste de reflexos. Além de se-
rem colocados para fazer tarefas 
que podiam lhes causar tédio, 
para ser analisado o número de 
vezes que os voluntários dariam 
as chamadas “pescadas”. Após, 
foram divididos em grupos, o 
primeiro continuou a dormir ás 
8 horas, o segundo 6 horas e o 
terceiro grupo 4 horas. O gru-
po que dormia 4 horas ficava até 
três dias seguidos sem dormir, 
sendo realizados os testes todos 
os dias.

Resultados da pesquisa
Aqueles que ficavam a noite 

em claro , tinham o mesmo de-
sempenho de alguém sob efeito 
de álcool, sendo observado os 
efeitos já na primeira noite sem 
dormir.

Alguns fatores podem con-
tribuir para que uma pessoa seja 
mais atrativa para os mosquitos, 
incluindo a ingestão de bebida 
alcoólica.  O etanol presente no 
álcool – e que é expelido através 
do suor – pode ser um tipo de 
aviso para os mosquitos sobre a 
proximidade de uma refeição.

Cientistas ainda explicam 
que os mosquitos picam o ser 
humano devido a duas subs-
tâncias químicas que exalamos 
ao respirar: dióxido de carbono 
(CO2) e octanol – que é um álco-
ol secundário criado a partir da 
quebra do ácido linoleico (tam-
bém chamado de álcool de cogu-
melo).

Apesar disso, outros fatores 
podem contribuir para esses re-
sultados. O tipo sanguíneo pode 
tornar um indivíduo mais susce-
tível à picada de mosquitos. Por 
exemplo, aqueles com sangue 
tipo O apresentam probabilida-
de duas vezes maior de ser pica-
do do que quem tem sangue tipo 
A. Os mosquitos ainda podem 
ser atraídos pela temperatura 
corporal alta, gravidez (acredi-

De acordo com um estudo, 
publicado recentemente na re-
vista Brain, a doença Late tem 
sintomas semelhantes aos do Al-
zheimer, como perda da capaci-
dade de memória e pensamento, 
mas afeta o cérebro de maneira 
diferente e mais lenta.

Segundo os novos achados, 
cerca de um terço das pessoas 
com mais de 85 anos apresentam 
o distúrbio. Isso significa que 
muitos pacientes podem ter re-
cebido o diagnóstico Alzheimer 
quando na verdade tinham do-
ença de Late.

Esta descoberta  pode aju-
dar a entender por que alguns 
testes clínicos recentes para o 
tratamento do Alzheimer falha-

Dormir poucas horas todas 
as noites pode causar problemas

Os demais grupos demora-
ram mais dias para que os efeitos 
aparecessem.

Grupo de 4 horas de sono: 
no terceiro dia apresentava de-
sempenho igual ao de uma noite 
sem dormir;

Grupo de 6 horas de sono: 
no décimo dia chegaram ao nível 
de uma noite insone, com a cog-
nição atrapalhada e equivalente 
a alguém sob efeitos alcoólicos.

Os participantes do estudo, 
não tinham percepção que suas 
habilidades estavam em declínio, 
e não houve durante a pesquisa, 
durante as duas semana, a estag-
nação do desemprenho, nenhum 
dos analisados desenvolveu uma  
capacidade de adaptação ou cos-
tume com a falta de sono.

É possível “colocar 
o sono em dia”?
Muitas pessoas que não 

dormem bem durante a semana 
dizem que utilizarão o final de 
semana para recuperar o sono 
perdido, mas de acordo com os 
estudiosos, essa compensação 
não é eficaz, não em curto prazo.

Ao final da pesquisa, os vo-
luntários puderam dormir o 
quanto quisessem durante três 
dias seguidos e foram novamen-
te analisados.  Foi constatado 
que os níveis cognitivos melho-
raram, mas não ficaram iguais 
aos níveis do início da pesquisa.

Os resultados da pesquisa 
demonstram que às oito horas 
de sono por noite podem fazer as 
pessoas “renderem” muito mais 
em seus afazeres, pois estarão 
com cérebro e mente descansa-
dos, aptos a produzir.

Descoberto novo tipo de demência
A doença de Late pode ser mais comum que o Alzheimer: muitos pacientes podem ter recebido um 
diagnóstico errado

ram. Os participantes poderiam 
ter doenças cerebrais levemente 
diferentes. O erro no diagnós-
tico ainda indica que as formas 
de tratar a doença de Late dife-
rem das utilizadas em pacientes 
com Alzheimer. Ou seja, novas 
pesquisas precisam ser realiza-
das para entender o problema e 
desenvolver um tratamento dire-
cionado.

Alzheimer x doença 
de Late
De acordo com especialistas, 

há anos surgiam relatos de pa-
cientes que não se encaixavam 
perfeitamente nos tipos conhe-
cidos de demência. Isso inclui o 
Alzheimer, cujo principal indi-

cativo é a formação de placas de 
proteína amiloide e tau no cé-
rebro, responsáveis pelos danos 
às células cerebrais que levam à 
perda de memória. No entanto, 
a autopsia de diversos pacientes 
diagnosticados com o problema 
mostrou que eles apresentavam 
outros sinais, como a presença 
de uma proteína chamada TDP-
43 – agora conhecida como o in-
dicador da doença de Late.

O acúmulo da proteína 
TDP-43 afeta a memória e as 
habilidades de raciocínio do pa-
ciente. Por esse motivo, o novo 
subtipo de demência poderia ser 
confundido com Alzheimer. No 
entanto, essa proteína prefere 
certas partes do cérebro em que 
as proteínas relacionadas ao apa-
recimento do Alzheimer estão 
menos envolvidas. 

Apesar disso, segundo os 
médicos, muitos idosos podem 
apresentar uma combinação das 
duas doenças neurodegenerati-
vas, o que desencadeia maior de-
clínio cognitivo. Diante disso, di-
versos cientistas acreditam que 
novos estudos devem buscar des-
vendar os mistérios que influen-
ciam a atuação das proteínas que 
causam as diversas demências.

Por que beber álcool eleva o risco 
de ser picado por mosquito?

ta-se que esteja relacionado ao 
aumento da temperatura do cor-
po) e massa corporal.

Preferências
Outras formas de álcool 

encontradas na natureza tam-
bém podem atrair os mosquitos. 
As frutas podres, por exemplo, 
produzem frutose (açúcar das 
frutas) que se transforma em 

álcool. Esses insetos também 
podem se alimentar do néctar 
produzido por flores – esse néc-
tar também pode se transformar 
em pequenas quantidades de ál-
cool. Portanto, o álcool – seja ele 
produzido pela natureza ou pelo 
ser humano – pode influenciar as 
predileções dos mosquitos.

Aliás, esses insetos podem 
considerar diversas preferências 
da espécie na hora de escolher 
um alvo. Algumas famílias po-
dem, por exemplo, preferir picar 
pernas e pés, enquanto outras se 
sentem mais atraídas por ros-
to e pescoço – justamente por 
estarem mais concentrados nas 
emissões das substâncias envol-
vidas na respiração, como CO2.

Embora tenham preferên-
cia por álcool, os mosquitos são 
mais atraídos pela constituição 
genética dos indivíduos, como 
o tipo sanguíneo. Assim, não é 
necessário excluir as bebidas 
alcoólicas em viagens e passeios 
onde esses insetos são encon-
trados em grandes quantidades. 
Também vale utilizar repelente 
para mantê-los longe.

O suor expele uma substância encontrada nas bebidas alcoólicas que serve de ‘aviso’ para os mos-
quitos sobre a presença de uma refeição por perto

O etanol presente no álcool – e que 
é expelido através do suor – pode 
ser um tipo de aviso para os mos-
quitos sobre a proximidade de uma 
refeição

Segundo os novos achados, cerca de um terço das pessoas com mais de 
85 anos apresentam o distúrbio

Dormir 6 horas por noite durante dez dias, pode trazer os mesmos efeitos 
a sua cognição que ficar uma noite inteira sem dormir
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Compreender as estratégias 
para alcançar a longevidade da 
empresa familiar, reconhecen-
do direitos e deveres de acio-
nistas e herdeiros, seus papéis 
e responsabilidades na família, 
no negócio e com o patrimônio, 
estão entre os objetivos do curso 
Estratégias para a sucessão em 
empresas familiares, que acon-
tece nos dias 20 e 21/05 na sede 
do Simmme -  Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas, Mecâ-
nicas e de Material Elétrico de 
Bento Gonçalves. O curso inte-
gra o projeto Simmme Educação 

SIMMME

Sindicato das Indústrias promove educação empresarial 
com curso sobre sucessão em empresas familiares

Empresarial e será realizado em 
parceria com o IDEF - Instituto 
de Desenvolvimento da Empresa 
Familiar.

Segundo a instrutora e es-
pecialista em Governança Fa-
miliar, Hana Witt, o curso vai 
apresentar as características e a 
dinâmica da família empresária, 

 

O que: Curso - Estratégias 
para a Sucessão em Em-
presas Familiares

Quando: 20 e 21 de maio 
(segunda e terça-feira)

Horário: das 18h às 22h

Onde: Salão de Eventos 
do Simmme – Alameda 
Fenavinho, S/N

Realização: 
Simmme/IDEF

Investimento: R$ 680,00 
(associados) e R$ 750,00 
(não-associados)

Informações/inscrições: 
54 3452.1277 e 
contato@simmme.com.br

SERVIÇO

os desafios do processo sucessó-
rio, as estruturas de Conselhos 
de Família, Consultivos e de 
Administração, e as melhores 
práticas da gestão em uma em-
presa familiar. Direcionado a 
diretores, acionistas e herdeiros 
de empresas familiares, o curso 
terá duração de 8 horas.

Segundo a instrutora e especialista em Governança Familiar, Hana Witt, o 
curso vai apresentar as características e a dinâmica da família empresária
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Esporte

“O Esportivo é um time de 
primeira divisão, não poderia 
ter um desfecho melhor”. As pa-
lavras do técnico Carlos Moraes 
traduzem o sentimento e o ta-
manho da conquista que o Clube 
Esportivo de Bento Gonçalves 
alcançou neste domingo, dia 12 
– que entra na história centená-
ria do alviazul. Após quase três 
meses de competição – e cinco 
anos na segunda divisão – o Es-
portivo retorna à elite do futebol 
gaúcho e figurará entre os 12 
melhores times do Estado em 
2020. A confirmação do acesso 
foi obtida após o empate em 1 a 
1 contra o Guarani, de Venâncio 
Aires, no estádio Montanha dos 
Vinhedos.

“O campeonato começou 
há seis meses, na montagem do 
elenco, como um todo. Pensamos 
e planejamos todos os detalhes. 
Foram mais de cinco mil quilô-
metros rodados. Erros e acertos 
fazem parte, mas tivemos se-
renidade e equilíbrio para de-
volvermos o Esportivo à série A 

Depois de cinco anos Esportivo volta 
à primeira divisão gaúcha em 2020
Cinco mil torcedores  acompanharam o jogo que deu o acesso  ao alviazul neste domingo

– de forma especial pelo cente-
nário. O sentimento é de felici-
dade e agradecimento a todos”, 
destaca emocionado o treinador 
da equipe.

Uma das peças fundamen-
tais para o grupo titular – e au-
tor do gol que garantiu o acesso 
na partida de volta – o volante 
Nunes celebra o feito e compar-
tilha o triunfo com os compa-
nheiros de equipe. “Nosso time 
lutou do começo ao fim do cam-
peonato. Foi o conjunto que fez a 
diferença”, enfatiza.

Como foi o 
jogo do acesso
Com a vantagem de decidir 

em casa – e apoio de mais de cin-
co mil torcedores – o alviazul en-
trou em campo precisando de um 
empate para carimbar vaga na 
elite – após a vitória na primei-
ra partida. E foi exatamente isso 
que aconteceu. Em um primeiro 
tempo movimentado no meio de 
campo, a primeira boa chance do 
Esportivo se deu aos 4 minutos, 

com o atacante Toni Júnior. Aos 
35, o camisa 10 Athos quase fez 
um gol olímpico e, a partir daí, 
uma série de chances foi empla-
cada nos minutos finais. Porém, 
as redes balançaram somente na 
segunda etapa.

Após recuperar a bola na 
defesa, Vinícius Bovi arrancou 
para o ataque e tocou para Toni 
Júnior, que não abriu o marca-
dor por detalhe aos 17 minutos. 
O alívio para o torcedor veio aos 
24, com Nunes: depois de co-
brança de escanteio de Xaro, o 
número 7 aproveitou o rebote 
e colocou o alviazul à frente no 
placar. Com o jogo se encami-
nhando para o final, Bruno, aos 
46, deixou tudo igual. Contu-
do, o alviazul soube cadenciar a 
partida até o apito do árbitro e 
sacramentou sua meta na com-
petição. O Esportivo entrou em 
campo com: Jonatas; Jackson 
(Bovi), Gullithi, Cleiton, Jonas 
e Xaro; Nunes, Robert e Athos 
(Eduardinho); Zulu e Toni Jú-
nior (Nena).

A sequência
Com vaga na série A garan-

tida, o clube foca, agora, na de-
cisão da Divisão de Acesso 2019. 
O adversário será o Ypiranga, de 
Erechim, que bateu o Glória na 
outra semifinal. Em duas par-
tidas, ambas as equipes medem 
forças para definir o campeão 
desta edição – a primeira delas 
será na próxima quarta-feira, 
dia 15, no Colosso da Lagoa. O 
quê eles já sabem são os adversá-
rios no Gauchão 2020: os dois se 
unem à Grêmio, Internacional, 
Juventude, Caxias, Pelotas, Bra-
sil de Pelotas, Novo Hamburgo, 
São Luiz, São José e Aimoré.

Esportivo bateu o Guarani e conquistou vaga na primeira divisão do campeonado gaúcho em 2020

Mais de cinco mil pessoas acompanharam o acesso alviazul neste domin-
go, dia 12

Na noite da última sexta, dia 
10, o Colonial de Futsal realizou 
sua 2ª rodada, e com ela também 
aconteceu a estreia da Categoria 
dos Veteranos.

A Eulália estreou com vi-
tória na categoria jogando em 
casa, o time bateu o Vale Auro-
ra por 6 a 3, o São Pedro e o 15 
da Graciema também estrearam 
com vitória.

Já pela categoria Livre, três 
equipes seguem com o 100% de 
aproveitamento, o São Pedro 
atual campeão, o time do 15 da 
Graciema e o São Valentim A.

Resultados 
da 2ª rodada
Eulália

Rodada do Colonial de Futsal 
marcou a estreia dos Veteranos

Eulália 6 x 3 Vale Aurora – Ve-
teranos
Rosário 5 x 4 Tuiuty – Livre
Eulália 0 x 1 Vale Aurora – Livre

Santa Lúcia
15 da Graciema 3 x 2 São Valen-
tim – Veterano
Faria Lemos 2 x 5 15 da Gracie-
ma – Livre
Santa Lúcia 4 x 7 São Valentim 
A – Livre

Paulina
Paulina 1 x 3 São Pedro – Ve-
terano
São Valentim B 1 x 9 São Pedro 
- Livre
Paulina 3 x 1 Verissimo de Mat-
tos - Livre

O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) realizou na noite des-
te domingo, dia 12, a sua es-
treia em casa na Série Ouro 
de Futsal de 2019. A equipe 
bento-gonçalvense recebeu no 
Ginásio Municipal de Esportes 
o Real Street, de Não-Me-To-
que, pela 3ª rodada da compe-
tição estadual. Apesar de sair 
com três gols de vantagem, o 
BGF cedeu o empate nos mi-
nutos finais de jogo, terminan-
do a partida com placar de 3 a 
3.

Na primeira etapa, o BGF 
controlou as ações do confron-
to e saiu na frente com gol de 
Kevin, terminando o primeiro 
tempo com placar mínimo a fa-
vor dos donos da casa. Na eta-
pa derradeira Jonatha, logo no 
começo, e Gabizinho amplia-
ram a vantagem para 3 a 0. O 
time visitante descontou com 
Vitor Jesus, aproveitando falha 
da equipe da casa.

BGF empata pela Série Ouro de Futsal
O Real Street teve um de 

seus jogadores expulso, mas 
conseguiu segurar o placar. 
Utilizando o goleiro linha, os 
visitantes chegaram ao empa-
te nos minutos finais com mais 
dois gols de Vitor Jesus. Nos 
segundo finais o time visitante 
ficou novamente com um a me-
nos, mas não deu tempo para o 
BGF passar à frente do mar-
cador, terminando o confronto 
com empate em 3 a 3.

O próximo compromisso 
do BGF será no próximo sába-
do, dia 18, novamente no Giná-
sio Municipal, contra o Parobé 
Futsal, líder do grupo B da 
competição estadual, em duelo 
válido pela 4ª rodada da Série 
Ouro. O BGF conta com o pro-
jeto social “BGF é Série Ouro”, 
financiado pelo Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, 
por meio do PRÓ-ESPORTE 
RS LIE e tem o apoio da Pre-
feitura de Bento Gonçalves.

A próxima rodada está marcada para a próxima sexta-feira, dia 17, com 
jogos em mais três ginásios
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Um rapaz de 16 anos foi alvo 
de um roubo no bairro Glória no 
início da noite de quinta-feira 
(9). O jovem caminhava pela BR-
470, próximo ao viaduto,  quan-
do foi abordado por um homem 
armado com uma pistola, que 
exigiu que a vítima entregasse 
o celular, após o ato o assaltante 
fugiu em direção desconhecida. 
O registro do roubo foi realizado 
na Delegacia de Polícia pela mãe 
do menor.

Na manhã de sábado (11), 
um homem de 41 anos foi abor-
dado pela  Brigada Militar em 
decorrência de uma denúncia de 
posse de arma de fogo, em frente 
a um estabelecimento no bairro 
Cidade Alta, em Bento Gonçal-
ves.

O homem resistiu a abor-
dagem da BM e agiu com vio-
lência e ofensas em relação aos 

No início da tarde de sába-
do (11), um agente penitenciário 
flagrou através das câmeras , o 
momento em que um dos presos 
arremessou um objeto para cima 
do telhado do albergue. O agen-

Na noite de sábado (11), por 
volta das 19h50min, aconteceu 
um assalto em um posto de com-
bustível, localizado na BR-470 
em São Valentim, distrito de 

Na final da tarde de sex-
ta-feira(10), um veículo aban-
donado foi encontrado na Rua 
Alceu Sabino, bairro Conceição 
pela Brigada Militar. O veículo 

No início da tarde de sá-
bado, uma casa Rua Noeli Cle-
mente de Rossi, foi alvo de um 
arrombamento e furto. Foram 
levados da residência: capacete, 
mochila com roupas, aparelho 
de som, controles de tvs e R$ 
300,00. O proprietário do imó-
vel, afirma que o fato ocorreu 
durante duas horas que ficou 

No início da noite de sába-
do(11),  na rua Matheus Valduga, 
bairro Fenavinho, uma casa teve 
o portão, outras portas arromba-
das e objetos furtados. A vítima 

Na madrugada de sába-
do(11), Brigada Militar e Cor-
po de Bombeiros foram acio-
nados em ocorrência no bairro 
Cembranel. Um VW/Gol es-
tava pegando fogo. A Brigada 
Militar entrou em contato com 
o proprietário do veículo que 

Durante patrulhamento na 
madrugada de sábado(11), no 
bairro São Francisco, a Brigada 
Militar abordou um automóvel 
VW/Gol, de Farroupilha. Den-
tro do veículo estavam dois ho-
mens de 33 e 38 anos. Foi cons-
tatado pela BM que o veículo era 
furto de roubo, um dos homens 

ainda não tinha notado o furto 
do automóvel que estava guar-
dado dentro da garagem de 
sua residência no bairro Apa-
recida. O veículo foi destruído 
pelo fogo mesmo com ação de 
combate ás chamas dos Bom-
beiros.

Veículo encontrado em 
chamas era objeto de furto

Casa no Fenavinho 
tem portas arrombadas

registrou ocorrência, informan-
do que foram levados do local 
três aparelhos de televisão, vídeo 
game, carregador de controles, 
microondas e caixa de som.

fora de casa . Ao voltar para a 
sua residência,  a vítima notou 
a porta da frente aberta, a dos 
fundos arrombada e a ausência 
dos objetos furtados. O registro 
foi realizado na DPPA. A in-
vestigação poderá contar com 
as imagens da casa ao lado que 
possui câmeras de monitora-
mento.

Residência arrombada 
no bairro Santa Helena

Gol, estava registrado como ob-
jeto de furto/roubo e apresen-
tava avarias no para-choque. O 
carro estava trancado e precisou 
ser recolhido por guincho.

Brigada Militar recupera 
veículo objeto de furto/roubo

te foi até o local e identificou o 
arremesso de três porções de 
maconha dentro de um pacote.  
Ao analisar ás imagens não foi 
identificado quem havia jogado 
os entorpecentes. 

Preso joga pacote com 
maconha no telhado do Presídio

Homem sem documentação 
detido por desacato

policiais, os mesmos precisaram 
utilizar de meios ostensivos para 
conter o homem que saiu do 
local algemado para que fosse 
identificado na Delegacia de Po-
lícia. 

Após chegar na DPPA os in-
sultos aos policiais continuaram. 
A identificação do suspeito não 
pôde ser realizada pois o mesmo 
não tinha nenhum documento.

afirmou que comprou o carro em 
Caxias do Sul por R$ 5.000,00. 
Os homens foram encaminhados 
a DPPA após serem presos em 
flagrante por crime de recepta-
ção. Um dos homens resistiu a 
prisão, obrigando os policiais a 
utilizarem medidas de conten-
ção.

Dois homens são presos por 
receptação de veículo roubado

Criminoso morre em confronto 
com a polícia durante assalto 
a posto de combustível

Tuiuty.
Dois homens armados ren-

deram e roubaram dinheiro e ce-
lulares de funcionários e clientes 
do posto.

O Pelotão de Operações Es-
peciais (POE) da BM foi acionado 
e ao chegar ao estabelecimento 
identificou um deles correndo da 
loja de conveniências, começou 
um confronto quando os polícias 
chegaram perto, um dos homens 
foi atingido e o outro fugiu.

Um tiro acertou Paulo Ran-
gel de 21 anos, que morreu no 

local, o suspeito tinha passagens 
pela Polícia por outros crimes, 
dentre eles: roubo a estabeleci-
mento comercial, apropriação 
indébita, ameaça e lesão corpo-
ral. 

O local foi isolado pelos ofi-
ciais do Instituto Geral de Perí-
cias (IGP). O acompanhamento 
da ocorrência continuou com 
a apreensão de um veículo que 
teria sido utilizado no crime e a 
procura de outro envolvido na 
ação, que fugiu a pé por uma re-
gião de mata. 

Na madrugada de Sexta-
-feira (10), a Brigada Militar foi 
acionada em atenção a denúncia 
de que pessoas estariam utili-
zando notas falsas em estabe-
lecimentos localizados na Rua 
Henry Hugo Dreher,  na Pla-
nalto. A BM abordou um grupo 
suspeito e dois homens de 24 e 
18 anos foram identificados com 
duas notas de R$ 50,00 falsas. 
Durante a abordagem  Ruan 
Dorneles também foi identifica-
do, o homem tinha mandado de 
prisão expedido em seu desfavor. 

Os três jovens foram enca-
minhados a DPPA para os devi-
dos procedimentos legais. 

Jovens são detidos por utilização de notas falsas 

Adolescente tem 
celular roubado 
no Glória

Foram detidos três homens durante abordagem a um grupo na Planalto
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CINEMA

LOTERIAS
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1°

02  04  08  12  13
17  21  22  31  53
54  56  68  69  82
86  93  94  97  98

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2150

Federal -  concurso 05387

Lotomania -  concurso 1968

23  24  26  38  42  49

50761
89421
56302
09141
33285

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
14/05

Qua
15/05

Qui
16/05

↑ 17°C
↓ 10°C

↑ 19°C
↓ 10°C

↑ 20°C
↓ 11°C

Chuva a 
qualquer hora

Períodos de 
céu nublado

Períodos de 
céu nublado

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: 09/05/2019 a 15/05/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento

Vingadores: 
Ultimato
16:00h - Dublado 3D
20:00h - Dublado 2D 

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) 
precisam liderar a resistência 
contra o titã louco.

De Pernas pro Ar 3
13:40h - Nacional 2D

O sucesso da franquia Sex 
Delícia faz com que Alice (In-
grid Guimarães) rode o mun-
do, visitando os mais diversos 
países em uma correria inter-
minável. Sem tempo para se 
dedicar à família, quem assu-
me a casa é seu marido João 
(Bruno Garcia), que cuida 
dos filhos Paulinho (Eduar-
do Mello) e Clarinha (Duda 
Batista), de apenas seis anos. 
Cansada de tanta agitação, 
Alice decide se aposentar e 
entregar o comando dos negó-
cios à sua mãe, Marion (Denise 
Weinberg). 

Cemitério Maldito
14:00h - Dublado 2D

16:20h - Legendado 2D
18:40h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

L’américa Shopping

Pokémon: 
Detetive Pikachu
13:40h - Dublado 2D
16:00h - Dublado 3D
18:20h - Dublado 3D
19:00h - Legendado 2D

Vingadores: 
Ultimato
15:40h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D
20:45h - Dublado 2D

A Cinco 
Passos de Você
13:40h - Dublado 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-
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.


