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Homem é encontrado 
morto no bairro São Roque

A operação, comandada pela Delegada Maria Isabel Zerman, contou com o apoio de mais de 50 policiais de Bento Gonçalves 
e de outras cidades da região. Página 15
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Civil prende nove pessoas
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Seu bolso
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poderão mudar plano 
por site e aplicativo

Pesquisa
A gasolina em Bento é R$ 0,31 
mais cara que a média do País 
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e-comerce
Moveleiros discutem
realidade de varejo 
online

A pesquisa realizada nos postos de gasolina da cidade, de-
monstra que o preço médio da gasolina comum em Bento é 
de R$ 4,86 e da gasolina aditivada é R$4,95
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Foi divulgada no último dia 
15, pelo Programa de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
– Proncon, uma pesquisa reali-
zada em 31 postos de combus-
tível da região e que apresenta 
um comparativo de preços.

O menor preço da gasolina 
comum encontrada foi R$ 4,75 
e o maior 4,99 registrando uma 
oscilação de 05,05%, já a gaso-
lina aditivada o menor preço 
foi R$4,78 e o maior R$05,09 
o que representa uma oscilação 
de 6,48% e o etanol foi encon-
trado em alguns postos cus-
tando R$3,99 no minimo e no 
máximo R$4,29 o que repre-
sentou uma variação de 7,51%.

Para calcular qual com-
bustível é a melhor escolha no 
quesito financeiro, a dica é di-

Preço da gasolina e do etanol 
variam mais de 5% em Bento

vidir o preço do litro do etanol 
pelo preço do litro da gasolina, 
se o resultado for menor que 
70 o etanol é a melhor escolha, 
se for maior, opte pela gasoli-
na.

Fazendo a comparação en-

tre o menor valor registrado 
para o etanol com o menor va-
lor da gasolina comum, a me-
lhor opção economicamente 
falando é a gasolina.

Confira a lista com a pes-
quisa detalhada:

A Associação Gaúcha de 
Supermercados (Agas) promo-
veu na última sexta-feira (17), 
um evento que teve como obje-
tivo simplificar a abordagem e 
tirar as dúvidas de contribuintes 
de diferentes setores quanto às 
mudanças no recolhimento do 
ICMS. O novo regime, foco do 
evento é o da substituição tribu-
tária.

Por ser um tema novo, que 
entrou em vigor no mês de mar-
ço, ainda é necessária a cons-
cientização e esclarecimento de 
contribuintes e da comunidade 
á respeito da significativa al-
teração no regime da substi-
tuição tributária do imposto, 
que entrou em vigor a partir 
da incorporação do Decreto nº 
54.308/2018 ao Regulamento 
do ICMS no Rio Grande do Sul.

O encontro de entrada gra-
tuita, realizado no restaurante 
do Super Apolo Vico, contou 
com o corpo técnico da Secre-
taria da Fazenda do Rio Grande 
do Sul- Sefaz/RS que elucidou 
inúmeras questões referentes à 
temática.

O evento Agas em Foco – 
Entendendo a Substituição Tri-
butária teve a abertura ás 16:00, 
realizada pelo Presidente da 
Agas, Antônio Cesa Longo, em 
sua fala,  evidenciou que o even-
to tem como objetivo promover 
um diálogo entre empresários, 
contabilistas e demais profissio-
nais, com os membros da Sefaz/
RS, de forma que simplifique o 
entendimento das questões re-
lativas a substituição tributária.

Após, o subsecretário ad-
junto da Receita Estadual Edu-
ardo Jaeger, elucidou sobre a 
regulamentação da restituição e 
da compensação do ICMS segui-
do de seus colegas membros do 
corpo técnico da Secretaria da 
Fazenda, que trouxeram inúme-
ros tópicos pertinentes.

A restituição do ICMS está 
prevista no ordenamento ju-
rídico no, § 7º , do art. 150 da 
Constituição Federal de 1988 e 
afirma que:

A lei poderá atribuir a su-
jeito passivo de obrigação tribu-
tária a condição de responsável 
pelo pagamento de imposto ou 
contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, 
assegurada a imediata e prefe-
rencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato 
gerador presumido.

Na prática
Quando o contribuinte pre-

encher a Guia de Informação e 
Apuração do ICMS mensal a 
partir dos dados disponibiliza-
dos na Escrituração Fiscal Digi-  

Encontro de empresários com Receita 
Federal discute Substituição Tributária

tal, automaticamente o sistema 
calcula o imposto devido e os 
valores a serem restituídos ou 
complementados.

De acordo com as expli-
cações prestadas no seminário 
ficou claro que a restituição ou 
complementação do ICMS deve-
rá ser feita baseada nos artigos 
25-A, 25-B e 25-C do Livro III, 
do regulamento do ICMS .

O ajuste passa a ser feito 
mensalmente, e é deduzido do 
valor do imposto efetivo o im-
posto presumido recolhido pelo 
substituto. Casa haja saldo de-
vedor de ICMS,  o contribuinte 
deverá realizar a compensação 
com saldo credor de ST, e, ha-
vendo valor remanescente, será 
recolhimento até o dia 20 do 
mês subsequente.

Entretanto, caso haja saldo 
credor de ICMS, deverá ocor-
rer à compensação com saldo 
devedor de ST, e, em caso de 
remanescente, deve ser feita a 
transferência desse saldo para 
o período seguinte. Ou seja, não 
haverá devolução do ICMS re-
colhido a mais (em dinheiro), e 
sim em saldo para compensação 
futura.

Sorteio realizado 
no evento para 
clientes Apolo
Cerca de 18:00 ocorreu o 

sorteio da campanha “Carro 
novo na garagem”, promovida 
pelo Super Apolo, a promoção 
foi comemorativa ao Dia Das 
Mães, e realizada a partir da 
Nota Fiscal Gaúcha.

Foi sorteado carro Renault 
Kwid zero quilômetro, entre os 
clientes da que incluíram seu 
CPF na nota fiscal, em compras 
realizadas do dia 29 de março a 
12 de maio, em qualquer uma 
das lojas do Super Apolo.

De acordo com a Sefaz/RS o 
sorteio contou com a participa-
ção de 7 mil clientes. A ganha-
dora do veículo foi uma cliente 
de Garibaldi.

O menor preço de gasolina comum encontrada em Bento Gonçalves é de 
R$ 4,75Antonio Longo, Presidente da Agas
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Pauta cujo teor complexo 
rende debates de igual dimensão, 
a reforma tributária gerou várias 
argumentações da classe pro-
dutiva durante a sexta-feira, no 
Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços (CIC-BG), onde a Fren-
te Parlamentar Mista sobre o 
tema realizou a primeira das úni-
cas duas audiências públicas que 
ocorrerão no interior do Estado.

Os encontros, geralmente 
nas capitais, fazem parte do tra-
balho para levantar sugestões de 
empresários, de produtores, de 
consumidores e da sociedade para 
elaborar uma Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC).

A ideia da comissão, segun-
do o deputado Ronaldo Santi-
ni (PTB-RS), um dos 300 par-
lamentares que assinaram sua 
criação e integrante da Frente 
comandada pelo deputado Luis 
Miranda (DEM-DF), é baixar a 
tributação do consumo e aumen-
tar a tributação sobre a renda. 
“No nosso entendimento, deveria 
ser prioridade, porque já estaría-
mos num estágio de crescimento 
e desenvolvimento, barateando o 
custo de nossa produção, gerando 
emprego e renda, além de o bra-
sileiro confiando nas nossas insti-
tuições”, disse.

A ideia de que a reforma ala-
vancaria o desenvolvimento da 
nação está ancorada em estudos 
produzidos nos últimos dois anos 
pela Associação Nacional dos Au-
ditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (Anfip) e pela Federa-
ção Nacional do Fisco Estadual 
e Distrital (Fenafisco), parceiros 
da Frente. Um dos palestrantes 
da noite, o vice-presidente de Es-
tudos e Assuntos Tributários da 
Anfip, César Roxo Machado, dis-
se que 10% dos mais ricos (quem 
ganha mais do que R$ 5.214) do 
Brasil ficam com mais de 50% de 
tudo que é produzido no país. 
Para ele, é preciso um sistema 
tributário justo, com cada contri-
buinte sendo tributado de acordo 
com sua capacidade contributiva. 
“Quanto mais progressivos forem 
os sistemas tributário menos con-

Frente Parlamentar apresenta ideias 
de reforma tributária no CIC-BG

centrador de renda serão, e a so-
ciedade fica com maior poder de 
consumo e alavanca a economia”, 
explicou.

De acordo com ele, o sistema 
tributário trava o desenvolvimen-
to porque 50% da carga tributá-
ria incide sobre o consumo, en-
quanto em países da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) - for-
mado por 36 nações que produ-
zem mais da metade da riqueza 
do mundo - a média é de 34%. 
Enquanto no Brasil a tributação 
da renda é de 18%, nesses países 
fica em 34% - sobre o patrimônio, 
ao passo que aqui fica em 4%, lá 
fica em 6%.

Também na comparação com 
os países da OCDE, a carga bra-
sileira, de 32,3%, é menor do que 
a média desses países, que é de 
34,3%. “Não é que seja baixa, mas 
não é a mais alta. O problema 
não é tanto o tamanho da carga 
tributária, o problema é que tem 
que reestruturá-la, reduzir sobre 
o consumo e compensar na renda 
e no patrimônio”, ponderou Ma-
chado. Para ele, é preciso saber 
que tipo de país as pessoas que-
rem, porque a carga tributária 
vai financiar as políticas públicas 
e tem o poder tanto de aumentar 
ou de diminuir as desigualdades.

Para que o PIB aumente, a 
fim de trazer desenvolvimento ao 
país, é necessário mexer na alí-
quota do imposto de renda. Hoje, 
quem ganha a partir de cinco sa-
lários mínimos já entra na alíquo-
ta máxima, de 27,5%. A Frente 
quer isentar quem ganha até 
quatro salários mínimos - uma 
massa de 10,6 milhões de tra-
balhadores - e desonerar quem 
ganha entre quatro e 15 salários 
mínimos - 13,4 milhões de tra-
balhadores -, com alíquotas pro-
gressivas de 7,5%, 15% e 22,5%. 
Os que ganham entre 15 e 40 
salários permaneceriam na faixa 
dos 27,5%. Já os com rendimento 
entre 40 e 60 salários seriam one-
rados em 35%, e os que ganham a 
partir de 60 salários em 40%.

Hoje, no Congresso Nacional, 

há basicamente outros dois tex-
tos sobre reforma tributária. Um 
do deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR), que acaba com os 
tributos como IPI, ICMS e ISS 
- no total são 10 - e cria um im-
posto sobre o valor agregado de 
competência estadual, chama-
do de Imposto sobre Operações 
com Bens e Serviços (IBS), e um 
imposto sobre bens e serviços 
específicos (Imposto Seletivo), 
de competência federal. O outro 
texto, do deputado Baleia Ros-
si (MDB-SP), prevê a criação de 
uma alíquota única sobre o con-
sumo e a simplificação radical 
do sistema tributário brasileiro. 
Para Machado, há qualidade em 
ambos, mas ele discorda de al-
guns pontos. “A vantagem é a 
simplificação grande, mas nós da 
Anfip achamos que não reduz a 
carga tributária, não ataca o pro-
blema”, disse Machado.

Para o auditor fiscal da Re-
ceita Estadual Christian Jesus 
Silva de Azevedo, também dire-
tor de Comunicação e Integração 
Social do Sindicato dos Servido-
res Públicos da Administração 
Tributária do Estado do Rio 
Grande do Sul (Sindifisco-RS), 
disse que é a reforma tributária 
precisa ser solidária. “Quando 
houve a prorrogação da alíquota 
elevada do ICMS, a classe em-
presarial foi solidária, não era o 
que todos queriam, mas houve 
consenso. A solidariedade será 
princípio básico da reforma, to-
dos precisam ser solidários, pois 
há uma grande distorção que pe-
naliza os mais pobres”, comentou 
Azevedo, que representou no ato 
a Fenafisco.

A simplificação do sistema 
tributário do país também é uma 

das reivindicações. Hoje, há no 
Brasil mais de 60 tributos e 95 
obrigações acessórias, além de 
uma média de 33 normas tri-
butárias editadas diariamente. 
Entre os números apresentados 
pelos contadores Antônio Car-
los Paludo e Marcos Fracalossi, 
desde a Constituição de 1988 já 
foram editadas cerca de 250 mil 
normas tributárias. Só o ICMS 
tem 27 regulamentos, e há 5.579 
códigos tributários municipais 
no Brasil.

Para Gialdi, país 
chegou ao limite
O presidente do CIC-BG, El-

ton Paulo Gialdi, disse que o país 
chegou ao limite com a oneração 
que tanto a classe empresarial 
quanto a sociedade vem sofrendo 
há anos.

Para ele, é impreterível que 
a reforma tributária entre na 
pauta da Câmara dos Deputados, 
porque ela é essencial para fazer 
o país voltar a crescer. “Nosso sis-
tema tributário é burro, trabalha 
contra o desenvolvimento e de-
sestimula a economia, pois onera 
a produção e diminui o poder de 
compra do trabalhador, causando 
uma desaceleração no consumo, 
tão importante para o aqueci-
mento da produção industrial 
e geração de empregos”, disse o 
dirigente.

Gialdi também afirmou que a 
crise econômica teria fim caso pe-
quenas e médias empresas pagas-
sem apenas 50% dos valores des-
tinados aos impostos. “Imagina o 
que poderia ser feito com os ou-
tros 50%? Acabaria crise, porque 
nós iriamos reinvestir este valor, 
movimentar a economia local, pa-
gar melhores salários, comprar e 

investir”, opinou.
O empresário ainda defende 

uma regulamentação para des-
burocratizar o complexo siste-
ma tributário brasileiro, já que 
normas são editadas a todo mo-
mento, encarecendo o serviço e 
complicando a situação do con-
tribuinte. “Não se trata apenas 
de redução de impostos, mas de 
regras mais claras e práticas”, 
salientou, dizendo que percebe 
boa vontade política neste gover-
no para desburocratizar os pro-
cessos que ajudam a emperrar o 
desenvolvimento do país. “A so-
ciedade está sendo mais ouvida 
por aqueles que podem efetiva-
mente fazer mudanças, a classe 
política”.

Segundo o prefeito de Bento 
Gonçalves, Guilherme Pasin, o 
Brasil precisa discutir o país que 
quer ser. “Queremos ser um país 
que tributa mais e entrega ser-
viços bons ou que tributa menos 
e não oferece serviços como os 
previstos na Constituição? Não 
escutei esses questionamentos”, 
comentou o também presidente 
da Associação dos Municípios da 
Encosta Superior do Nordeste 
(Amesne). “É preciso reduzir im-
postos com qualidade, e não ape-
nas reduzir, porque alguém tem 
que cuidar daquele que precisa”, 
prosseguiu.

Edson Morello, presidente 
da Associação das Entidades Re-
presentativas de Classe Empre-
sária Gaúcha (CICS Serra), disse 
que a carga tributária paga pela 
sociedade precisa ter uma solu-
ção, principalmente no retorno 
que os governos oferecem aos ci-
dadãos. “Ninguém pede que não 
se pague imposto, isso não existe. 
O que muda é o que volta para 
quem paga e, no momento, o que 
recebemos de volta é que um dia 
a coisa vai mudar”, disse.

Apoio à reforma 
da previdência
O encontro de sexta-feira 

trouxe à pauta outro importante 
tema: a Reforma Previdenciária. 
Diversos presidentes de entida-
des, inclusive CICs da região, e 
representantes da classe empre-
sarial manifestaram seu apoio à 
proposta de mudanças. “Aprovei-
tamos o momento para, perante o 
deputado federal Ronaldi Santi-
ni, empenho máximo para que se 
aprove a Reforma da Previdência 
de forma urgente, para que o país 
volte a se desenvolver. O fato de 
esse assunto estar travado vem 
gerando instabilidade e seguran-
ça, impedindo o Brasil de progre-
dir”, aponta o presidente do CIC-
-BG, Elton Paulo Gialdi.Audiência Pública no CIC-BG tratou da Reforma Tributária

Elton Paulo Gialdi, presidente do CIC-BG
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A muitos anos os golpes com 
cartões de crédito e débitos são 
comuns e continuam fazendo 
cada vez mais vítimas, os bandi-
dos estão aprimorando e diver-
sificando as formas de aplicação 
dos golpes.

Uma das novas formas de 
fraude identificadas é: o com-
prador digita no local destinado 
ao valor da compra a sua senha, 
o bandido então consegue rou-
bar a senha e entrega ao consu-
midor um cartão parecido com 
o seu. Muitas vezes a vítima só 
percebe a troca ao tentar usar o 
cartão novamente.

Os bancos não têm sido 
responsabilizados nos casos de 
comprovado descuido da víti-
ma. O Judiciário não tem dado 
ganho de causa ao consumidor 
nestes casos. A vítima acaba 
tendo que arcar com o prejuízo.

Dicas para evitar cair em 
fraudes

Passe você 
o seu cartão
O consumidor deve pegar a 

máquina para digitar a senha e 
ele mesmo deve retirar o cartão, 
o usuário pode até colocar algo 
que identifique o seu cartão, 
como um adesivo, afim de evitar 
que o cartão seja trocado sem ele 
perceber.

Registre a ocorrência
Em caso de cair em um gol-

Descubra as situações em que 
as vítimas de golpes com cartões 
têm direito a ressarcimento

pe, realize um boletim de ocor-
rência para comprovar a sua boa 
fé e abra um processo adminis-
trativo no banco.

Ressarcimento
Caso os  bandidos tenham 

dados como  CPF, nomes dos 
pais e outros, pode-se inter-
pretar que houve vazamento 
de informação, o que facilitou 
a aplicação do golpe, nos casos 
de ausência de indícios de va-
zamento de dados ou alguma 
questão operacional envolvendo 
o banco, não há chance de res-
sarcimento.

Fique de olho 
no seu extrato
Os bandidos não agem uma 

única vez. Na maioria das vezes, 
costumam fazer uma compra 
pequena e entram em ação no-
vamente, caso não tenha sido 
constatada pela vítima. É reco-
mendável acompanhar o extra-
to da conta corrente e ativar a 
notificação pelo celular para 
compras no cartão para obser-
var essas possíveis ações. Se 
você verificar qualquer compra 
suspeita acione o banco imedia-
tamente.

Peça sempre o recibo
Quando o pagamento for re-

alizado, peça o recibo e confira o 
valor. Se tiver algo errado, peça 
o cancelamento  imediatamente.

SERVIÇO

O seguro do cartão de cré-
dito pode amenizar dores de ca-
beça em caso de perda ou furto. 
Mas será que vale a pena? Con-
fira nosso levantamento sobre os 
seguros.

Uma pesquisa realizada 
pelo SPC (Seviço de Proteção 
ao Crédito) levantou que cerca 
de 9 milhões de brasileiros fo-
ram vítimas de golpes financei-
ros entre 2018 e 2019. Esses 
golpes envolvem o roubo de in-
formações em compras online e 
também a coerção presencial da 
vítima para informar suas infor-
mações pessoais e entregar seus 
documentos e cartões.

Desse modo, grande parte 
da população se questiona sobre 
contratar ou não um seguro para 
os cartões de crédito, visto que o 
prejuízo causado por uma dessas 
situações pode ser bem mais sig-
nificativo que o pagamento da 
taxa cobrada pelo seguro.

O que é um 
Seguro de Cartão
O seguro de cartão é um 

seguro assim como os demais 
disponíveis no mercado. Desse 
modo, o cliente paga uma taxa 
mensal para ser ressarcido caso 
ocorra prejuízos com o cartão de 
crédito.

Assim, caso o consumidor 
perca o cartão, alguém o encon-
tre e decida utiliza-lo para reali-
zar compras antes do titular ter 
conseguido bloquear o cartão, 
o banco ressarce parte do valor 
gasto ou até mesmo o valor in-
tegral.

O valor cobrado pelos ban-
cos costuma variar entre R$ 5 e 
R$ 10 mensais, sendo desconta-
dos automaticamente da conta 
do cliente. Vale lembrar que essa 
cobrança não pode ser realizada 
sem autorização ou solicitação 
do cliente.

O que o seguro cobre
A cobertura dos seguros 

depende de acordo com a mo-
dalidade de seguro escolhida. 
Entretanto, grande parte dos 
seguros costumam cobrir além 
de problemas que envolvam di-
retamente o cartão.

O ideal é ficar atento papéis 
quando for escolher um seguro 
ou perguntar para o banco quais 
são as situações cobertas pelo 
seguro.

Entretanto, para ter acesso 
ao ressarcimento oferecido pe-
los seguros, é necessário que o 
titular do cartão entre em con-
tato com o banco e explique o 
que ocorreu. Em caso de crimes, 
como sequestro ou assalto, é ne-

Vale a pena contratar seguro 
para o cartão de crédito?

cessário a apresentação de um 
boletim de ocorrência.

Desse modo, as principais 
coberturas costumam envolver:

Fraudes, furtos 
e perdas do cartão
Todos os seguros ofereci-

dos pelos bancos ressarcem o 
valor, ou parte dele, gasto por 
criminosos que utilizem o cartão 
furtado ou encontrado antes do 
bloqueio realizado pelo titular.

Roubo após saque
Caso o indivíduo seja assal-

tado logo após realizar o saque 
do dinheiro, o banco deve devol-
ver o valor ao consumidor. Para 
isso, não é necessário que o rou-
be aconteça dentro da agência e 
nem imediatamente após a reali-
zação do saque.

Saque e compras 
sob coação
Essa situação é referente 

a compras e saques realizados 
quando o indivíduo está sob co-
ação de criminosos. Assim, os 
seguros oferecidos pelos bancos 
cobrem esse prejuízo advindo 
dessa ação.

Compra protegida
Alguns dos seguros cobrem 

o roubo de itens que foram com-
prados até dois dias antes da 
realização do crime, desde que 
a compra tenha sido realizada 
com o cartão segurado.

Roubo de 
bolsa ou carteira
Caso a bolsa ou a carteira 

seja roubada, alguns seguros co-
brem a quantia perdida durante 
o roubo, ou ao menos parte do 

valor.

Morte ou invalidez 
por crime
No caso de morte ou invali-

dez devido a um crime, o seguro 
contratado no cartão pode in-
denizar a família ou o indivíduo 
que sofreu o crime. Além disso, 
alguns seguros ainda cobrem os 
valores gastos no cartão.

Assistências em geral
Alguns dos seguros mais 

completos oferecem uma assis-
tência em relação a outros ser-
viços para seus clientes, como 
chaveiro e transporte em casos 
de emergência.

Ressarcimento por 
fraude não exige 
contratação de seguro
Diversas pessoas contratam 

os seguros oferecidos pelos ban-
cos devido ao aumento de roubos 
de dados por meio de compras 
online. Atualmente, esse é o tipo 
mais comum de fraude que ocor-
re no país.

De acordo com o Artigo 51 
da lei 8.078/90, do Código de 
Proteção e Defesa do Consumi-
dor, o consumidor possui seus 
direitos garantidos em caso de 
fraudes. Ou seja, não há necessi-
dade da contratação do seguro, 
visto que o titular do cartão foi 
vítima de um crime com prote-
ção assegurada em lei.

Desse modo, não é preciso 
um seguro para que os valores 
gastos devido a fraude sejam res-
sarcidos. Entretanto, os bancos 
afirmam que no caso do cliente 
não possuir o seguro, os pedidos 
de ressarcimento serão avaliados 
de acordo com cada caso.

O valor cobrado pelos bancos costuma variar entre R$ 5 e R$ 10 mensais, 
sendo descontados automaticamente da conta do cliente
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Desde o dia 13 de maio, o 
consumidor que viajar de avião 
deve se atentar as novas regras 
da Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) estabelecidas 
em relação às bagagens de mão 
que poderão ser transportadas 
gratuitamente. Todas as com-
panhias aéreas permitem que o 
passageiro leve gratuitamente 
uma bagagem de mão em voos 
domésticos e internacionais.

Caso as medidas permitidas 
ultrapassem o peso máximo de 
10 kg e desrespeitar as seguin-
tes dimensões máximas: 55 cm 
x 35 cm x 25 cm, o passageiro 
terá que despachar a bagagem e 
pagar o excedente. O passageiro 
pode carregar, ainda, um item 
pessoal (pasta, mochila e bolsa) 
que possa ser acomodado embai-
xo do assento

Haverá, em cada aeroporto, 
um espaço de verificação antes 
do acesso à área restrita, onde 
todos passam pelo raio-X. Essa 
etapa será, basicamente, para 
aqueles passageiros que fazem 
o check-in e só carregam a ba-
gagem de mão. Os que forem 
despachar outras bagagens 
no balcão da companhia serão 
orientados e fiscalizados lá mes-
mo pelos atendentes. Um gaba-
rito padrão para todas as empre-
sas aéreas (caixa com as medidas 
permitidas para verificar se as 
malas estão dentro do padrão) 
será usado para medir o volume.

Caso flagrado já junto ao 
embarque, o passageiro será 
orientado a entrar na fila do 
despacho de bagagem. O cliente 
que não estiver com a bagagem 
dentro das medidas da sua fran-
quia paga de acordo com a tabe-
la da empresa aérea. A cobrança 
e os processos que permitem ou 
não o uso do totem de autoaten-
dimento ou aplicativo ficam a 

Já estão em vigor as novas 
regras para bagagens de mão
Medida já tem sido alvo de críticas e ações judiciais com pedidos de anulação

cargo da companhia.
A Anac afirma que a nova 

portaria permite a diminuição 
dos preços das passagens aéreas 
para que mais pessoas tenham 
acesso ao transporte aéreo e que 
ela aproxima o país do que é pra-
ticado na maior parte do mundo.

Conforme o Código de De-
fesa do Consumidor, o usuário 
tem direito à informação clara, 
objetiva e ostensiva sobre todos 
os serviços oferecidos pelas em-
presas e as regras aplicáveis a es-
ses serviços, inclusive bagagem.

A companhia deve oferecer 
informação prévia sobre os va-
lores cobrados para o despacho, 
bem como as medidas e pesos 
permitidos, tanto no momento 
da compra pela internet quanto 
no balcão da empresa, no mo-
mento do check-in.  Além de 
informar de maneira clara as 
condições para a gratuidade das 
bagagens de mão, como dimen-
sões, capacidade e quantidade.

Algumas empresas já con-
firmaram que passarão a cobrar 
pelo despacho da bagagem, mas 
não divulgaram preços. A Azul 
foi a única que já informou a 
taxa a ser cobrada pelo despacho 
da bagagem de até 23 kg: R$ 30.

Tamanho da bagagem 
de mão será fiscalizado
As novas regras das baga-

gens de mão já está valendo. 
Depois da fase educativa de duas 
semanas, começou a fiscalização 
e quem estiver em desacordo 
será encaminhado de volta ao 
balcão da companhia área.

O que se pode levar: cos-
méticos sólidos, mamadeiras e 
alimentos infantis, medicamen-
tos essenciais (podem ser car-
regados desde que tenham até 
100 ml), itens pessoais como 

documentos, carteira e outros 
acessórios pequenos, aparelhos 
eletrônicos de uso pessoal. 

Nos voos internacionais: há 
restrições para líquidos. Todos 
(gel, pasta, creme, aerossol e si-
milares) devem ser conduzidos 
em frascos de até 100 ml em em-
balagem plástica transparente. 
Se passar de 100 ml, o produto 
é descartado. A embalagem deve 
ser apresentada na inspeção de 
embarque, permitida uma em-
balagem por passageiro. Tanto 
para voos nacionais quanto in-
ternacionais não se pode levar 
objetos pontiagudos que possam 
ser usados para causar ferimen-
tos.

Aplicativos que ajudam 
Momondo
O aplicativo mede, por meio 

de realidade aumentada, as di-
mensões da bagagem e informa 
quais são os limites da compa-
nhia aérea contratada, assim, 
você já fica sabendo se a mala 
pode ir na cabine. O app está 
disponível para iOS e Android.

Latam Airlines
O app cria uma caixa virtual 

de 35 cm de largura e 55 cm de 
comprimento e, se a mala couber 
dentro da caixa virtual, ela está 
aprovada para se levada na ca-
bine. O app está disponível para 
iOS e Android. 

 Kayak
Para medir a bagagem é 

preciso primeiramente escane-
ar o chão (para ajudar na cali-
bragem das medições), e depois 
mover a câmera ao redor da 
mala para capturar o tamanho, a 
partir disso, o app faz cálculo e 
dá as medidas de comprimento, 
largura e altura. 

Muitos clientes da Net e até 
mesmo aqueles que não são estão 
recebendo um e-mail demons-
trando um atraso no pagamento 
da fatura da concessionária de 
TV a cabo e internet.

O e-mail é mais um golpe, 
enviado por um endereço eletrô-
nico que não pertence á empresa 
e vem fazendo vítimas ao redor 
do País. O conteúdo do texto diz: 
“Evite o bloqueio do seu serviço. 
Informamos que o pagamento 
da sua fatura ainda não consta 
no nosso sistema. Se o seu sinal 
já está bloqueado, realize o pa-
gamento desta fatura, e seu sinal 
será reabilitado em até 24h”.

A mensagem já vem com a 
fatura para a regularização em 
anexo, se o cliente acreditar e 
efetuar o pagamento, não terá 
esse dinheiro de volta.

A empresa emitiu por meio 
de uma nota o seguinte comuni-
cado: “uma onda de golpes, por 

Golpe de fatura da Net está 
fazendo vítimas ao redor do País

meio de boletos falsos tem afeta-
do vários setores de produtos e 
serviços no Brasil”. Por isso, re-
comenda o cuidado com o com-
partilhamento de informações 
pessoais, conteúdos e transações 
feitos por meio de sites de com-
pras e aplicativos de origem du-
vidosa, alegando que ações como 
essas podem abastecer grupos 
criminosos com dados reais, 
como o e-mail do consumidor.

A Net informou que o e-mail 
oficial da fatura digital da Net, 
quando solicitada pelo cliente,é  
fatura.net@suafaturanet.com.br 
, e que não há desconto automá-
tico em cobrança.

Quando houver dúvidas, a 
Net recomenda que os clien-
tes entrem em contato com a 
empresa através da central de 
relacionamento da companhia, 
que funciona 24 horas e pode 
ser contatada através do telefone 
10621.

Algumas empresas já confirmaram que passarão a cobrar pelo despacho da bagagem, mas não divulgaram 
preços

Na última semana a  Comis-
são de Defesa do Consumidor 
deveria ter realizado uma  audi-
ência pública para debater a co-
brança de despacho postal para 
as encomendas internacionais, 
entretanto a Comissão adiou 
para o dia 21 de junho a audi-
ência.

O objeto da audiência será a 
discussão acerca da da cobrança 
que os Correios estão realizando  
desde 27 de agosto, um valor de 
R$ 15 de todas as encomendas 
internacionais que chegarem ao 
Brasil através da empresa.

Os deputados,  Celso Rus-
somano, Áureo Ribeiro e Jorge 
Braz,  autores do requerimento 
da audiência expõem:  “A em-

Cobrança abusiva dos Correios 
para encomendas internacionais 
será discutida em busca dos 
direitos do consumidor

presa justifica a cobrança ao 
consumidor de forma simplória. 
Diz simplesmente que ‘engloba 
atividades administrativas de 
suporte que geram custos’, sem 
ao menos constar qualquer pla-
nilha de custos que justifique o 
valor escolhido. Isso demonstra 
uma total falta de transparência.

Os autores acreditam que os 
Correios já cobram pelo serviço 
postal, o que torna a taxa extra 
uma “cobrança abusiva”.

Serão convidados para o 
debate o secretário Nacional de 
Defesa do Consumidor, do Mi-
nistério da Justiça, Luciano Be-
netti Timm; e o presidente dos 
Correios, general Juarez Apare-
cido de Paula Cunha. 
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O  Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), julgou um proces-
so movido contra um banco pri-
vado e decidiu que se o cliente 
recebe do banco um comprovan-
te de pagamento ou depósito em 
papel térmico,  aquele papel em 
que as informações desaparecem 
com o tempo, ele tem o direito 
de requerer uma segunda via 
gratuita, que deverá ser forneci-
da por até cinco anos após o en-
cerramento da conta, em outro 
tipo de papel.

De acordo com o minis-
tro relator do caso, Luis Felipe 
Salomão, a instituição bancá-

Clientes de banco passam a ter 
direito a emissão de 2° via de 
comprovante, sem nenhum custo

ria buscando ter lucros maio-
res, passou a ofertar o serviço 
de forma inadequada, emitindo 
comprovantes cuja durabilidade 
não atende às exigências do con-
sumidor e que tal atitude viola o 
princípio da confiança.

O magistrado afirmou que 
várias discussões legislativas 
sobre a substituição das impres-
sões em papéis térmicos vem 
acontecendo no país. Há ainda 
uma proposta alternativa de que 
os clientes recebam, em formato 
eletrônico, os comprovantes das 
transações feitas nos caixas ele-
trônicos.

Google, portal E-commerce 
Brasil e quatro experts do seg-
mento vão falar sobre adequação 
da indústria e oportunidades no 
varejo online no dia 23

Produtos da categoria Casa 
& Decoração estão entre os 
mais vendidos online no Brasil 
há mais de cinco anos. O setor 
ocupa a quarta posição em vo-
lume de pedidos e a quinta em 
resultado financeiro de vendas. 
Ao mesmo tempo, a maioria das 
indústrias ainda não explora 
adequadamente esse canal, no 
que diz respeito à comunicação, 
manuais, embalagens, estoque e 
entrega.

O painel “A Sua Indústria 
no E-commerce do Brasil” é 
uma oportunidade para o polo 
moveleiro conhecer mais pro-
fundamente a realidade do va-
rejo online nos dias atuais. O 
evento, promovido pelo Sindmó-
veis Bento Gonçalves com apoio 
do Sebrae RS, vai ser dia 23 de 
maio, a partir das 13h45min, no 
Centro Empresarial Bento Gon-
çalves.

Esse painel é aberto a in-
dústrias moveleiras em geral. 
Oportunidades no segmento   é o 
tema a ser conduzido pelo editor 
do portal E-Commerce Brasil, 
Caio Colagrande. Os debatedo-
res convidados são Fabio Gar-
cia, do Google; Bruno Benini, da 
Elare; Christina Leite, da Mara-
braz; Eduardo Colombo, das Lo-
jas Colombo e Wagner de Lara, 
do portal MadeiraMadeira.

Aprenda com quem sabe
Caio Colagrande, editor-

-chefe do portal E-Commerce 
Brasil. Participou como pa-
lestrante em duas edições do 
Ecommerce Week, evento orga-
nizado pela UNCTAD em Ge-
nebra. Atuou como editor-chefe 
no portal iG e como repórter no 
jornal Diário de São Paulo.

A 1ª Promotoria de Justiça 
de Defesa do Consumidor (Pro-
decon) obteve liminar que obri-
ga a empresa Vivo a facilitar a 
mudança de plano de serviço. 
Com a decisão, os consumidores 
poderão optar por planos mais 
baratos diretamente pelo site 
ou pelo aplicativo da operadora. 
A Vivo restringia esse serviço 
aos consumidores que deseja-
vam contratar planos mais ca-
ros e apenas permitia a mudan-
ça para planos mais baratos por 
meio do call center ou das lojas 
físicas.

A ação civil pública com 
pedido de liminar foi ajuizada 
em 19 de fevereiro. A Prode-
con argumenta que a conduta 
da empresa é uma prática abu-
siva porque torna a relação de 

Clientes da Vivo poderão 
mudar plano por site e aplicativo

consumo desequilibrada. Se-
gundo o promotor de Justiça 
Paulo Roberto Binicheski, se a 
empresa “impõe ao consumidor 
que quer realizar downgrade o 
deslocamento até uma loja física 
ou a utilização do serviço de call 
center, fica evidente que a ope-
radora de telefonia busca difi-
cultar a alteração contratual”.

De acordo com a decisão, 
que tem validade em todo o 
Brasil, a empresa deve permitir 
a todos os consumidores a mu-
dança de plano pelo site e pelo 
aplicativo, independentemente 
do valor contratado. Em caso de 
descumprimento, será aplicada 
multa diária de R$ 30 mil.

Questionada, a Vivo infor-
mou que não comenta ações ju-
diciais em curso.

E-COMMERCE

Sindmóveis traz painelistas para 
discutir a realidade do varejo online

 Fabio Garcia, do Google. 
Head of Industry para o Vare-
jo no Google há sete anos, li-
dera a parceria estratégica e 
atendimento para alguns dos 
principais varejistas do país. É 
formado em Administração de 
Empresas pela FGV e sua ex-
periência de mercado conta com 
outras empresas de tecnologia 
como a Microsoft.

Bruno Benini, da Elare. For-
mado em Administração de em-
presas pela UCS, com MBA de 
Marketing com ênfase em ven-
das pela FGV, é diretor da Elare.
com.br, loja virtual especializada 
na venda de móveis e decora-
ção, fundada em 2013 em Bento 
Gonçalves. É o responsável pela 
operação, estratégia, gestão e 

marketing da empresa.
Christina Leite, da Mara-

braz. Atua na área comercial da 
Marabraz há mais de 15 anos, 
sendo os últimos 8 em E-com-
merce. Graduada em Propa-
ganda & Marketing e Design. 
Com grande experiência em ne-
gociação e desenvolvimento de 
produtos, atualmente lidera as 
áreas de B2B e Novos Negócios 
na Blue Group (Marabraz.com / 
Mappin.com / BlueMarket).

Eduardo Colombo, das Lo-
jas Colombo. Tem MBA Gestão 
Empresarial pela FGV e es-
pecialização internacional em 
Gestão Estratégica para Diri-
gentes Empresariais pelo Insti-
tuto Europeu de Administração 
de Empresas. Já foi gerente de 
Marketing, gerente Nacional de 
Vendas, gerente de E-commerce 
e gerente de Serviços das Lojas 
Colombo. Atualmente, é o Dire-
tor Comercial da empresa.

Wagner de Lara, do portal 
MadeiraMadeira. Administra-
dor de Empresas com MBA em 
Gestão de Negócios pela FGV 
e especialização em Marketing 
Digital e e-commerce. Iniciou a 
categoria de móveis na Madeira-
Madeira, entre 2014 e 2015. É 
responsável por uma operação 
de 100 Mil Sku´s ativos e mais 
de 120 mil pedidos por mês. An-
tes da MadeiraMadeira, atuou 
por cinco anos na Leroy Merlin 
Home Center como coordenador 
comercial. 

Data: 23 de maio, quintra-feira

Horário: 13h45min - recepção/ 14h às 16h30min - painel

Local: Centro Empresarial Bento Gonçalves. Rua Avelino 
Luiz Zat, 95. Bairro Fenavinho. Bento Gonçalves / RS

Investimento:  
Associados Sindmóveis, Projeto Orchestra Brasil, 
Projeto Raiz e expositores Movelsul 2020 – R$ 100,00 
(valor para os associados com mensalidade em dia)
Não associados – R$ 150,00

Inscrições pelo link: www.sindmoveis.com.br/programa

PAINEL: A SUA INDÚSTRIA 
NO E-COMMERCE DO BRASIL

O painel “A Sua Indústria no E-commerce do Brasil” é uma oportunidade 
para o polo moveleiro conhecer mais profundamente a realidade do varejo 
online nos dias atuais

O cliente tem o direito de requerer uma segunda via gratuita, que deverá 
ser fornecida por até cinco anos após o encerramento da conta, em outro 
tipo de papel

A Vivo restringia esse serviço aos consumidores que desejavam contratar 
planos mais caros e apenas permitia a mudança para planos mais baratos 
por meio do call center ou das lojas físicas
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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 20196: REGINALDO FERREIRA, solteiro, metalúrgico, 
natural de Cachoeira do Sul-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ROSALY GOUVEIA BORGES, solteira, higienizadora, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20198: CLEBERSON JARDINELLO, solteiro, metalúrgi-
co, natural de Iraí-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e JÉSSICA TRES, solteira, industriária, natural de Planalto-RS, resi-
dente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o 
da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 20199: JORGE VALDIR ALMADA DE ALMEIDA, viúvo, vi-
gilante aposentado, natural de Uruguaiana-RS, residente e domicilia-
do em Bento Gonçalves e MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, viúva, 
diarista aposentada, natural de Putinga-RS, residente e domiciliada 
em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Separação Obri-
gatória de Bens.
Edital nº 20200: BRUNO DO NASCIMENTO BERGAMINI, divorcia-
do, empresário, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domici-
liado em Bento Gonçalves e LARISSA DANIELA SPASIN, divorcia-
da, do lar, natural de Lagoa Vermelha-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Separação de Bens.
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 21 de maio de 2019.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Registrador Civil Designado

Evaristo Gabineski, metalúr-
gico aposentado, filho de Francis-
co Gabineski e Tereza Sinski Ga-
bineski, nascido em 07/02/1951, 
falecido em 13/05/2019, natural 
de Guaporé, RS, morador da Rua 
Marcos Valduga, Bento Gonçal-
ves, Separado 

José Boch, marceneiro apo-
sentado, filho de Guilherme Bal-
do Boch e Josephina Rizzi Boch, 
nascido em 06/05/1938, falecido 
em 13/05/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Luiz Pedro de Marco, Bento Gon-
çalves, Casado 

Cássius Andrei Camatti, au-
xiliar administrativo, filho de Arlindo 
Camatti e Valice Maria Menegotto 
Camatti, nascido em 24/11/1972, 
falecido em 15/05/2019, natural de 
Bento Gonçalves, RS, morador da 
Avenida Osvaldo Aranha, Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Marines Zortea, comerci-
ária aposentada, filha de Pedro 
João Zortea e Anna Zortea, nas-
cida em 19/04/1967, falecida em 
14/05/2019, natural de Descanso, 
SC, moradora da Travessa Enoss 
Ballista, Bento Gonçalves, Solteira 

Percí José Dal Molin, serviços 
gerais aposentado, filho de Fran-
cisco Dal Molin e Angelina Picoli 

Dal Molin, nascido em 23/08/1943, 
falecido em 15/05/2019, natural 
de Bento Gonçalves, RS, morador 
da Rua General Gomes Carneiro, 
Bento Gonçalves, Solteiro 

Remi Angelo Callega-
ri, comerciário aposentado, 
filho de Jose Callegari e Or-
tenila Maria Camini Callegari, 
nascido em 05/08/1932, falecido 
em 15/05/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da Rua 
Ramiro Barcelos, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Zelinda Roggia Hansen, 
doceira aposentada, filha de Luiz 
Roggia e Elvira Somensi Roggia, 
nascida em 03/09/1936, falecida 
em 16/05/2019, natural de Con-
córdia, SC, moradora da Rua Fe-
lix da Cunha, Bento Gonçalves, 

Francisco de Paula Bor-
ges, vigilante aposentado, filho 
de Miguel de Paula Borges e Al-
vina Marques de Oliveira, nasci-
do em 18/01/1937, falecido em 
17/05/2019, natural de Guaporé, 
RS, morador da Rua Joana Guin-
dani Tonello, Bento Gonçalves, 
Viúvo 

Antonio Carlos Joanella, 
metalúrgico aposentado, filho de 
Alcides Joanella e Alice Joanella, 
nascido em 13/06/1955, falecido 

ÓBITOS

em 17/05/2019, natural de Roca 
Sales, RS, morador da Avenida 
São Roque, Bento Gonçalves, 

Assumpta Conci Conci, do 
lar aposentada, filha de Borto-
lo Conci e Rosa Poletto Conci, 
nascida em 16/09/1932, falecida 
em 17/05/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Co-
munidade de SãoValentim, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Josemar Eble, montador 
de móveis, filho de João Antonio 
Machado Eble e Rození de Fáti-
ma Eble, nascido em 17/07/1986, 
falecido em 18/05/2019, natural 
de Alpestre, RS, Rua Elias Tadeu 
Dall’Onder, Bento Gonçalves, Sol-
teiro 

Ivo Fin, encanador, filho de 
José Fin e Aurora Rubo Fin, nas-
cido em 11/04/1965, falecido em 
19/05/2019, natural de Veranópo-
lis, RS, morador da Rua São Pau-
lo, Bento Gonçalves, Divorciado 

Paulo Cardoso de Miranda 
Junior, empresário, filho de Pau-
lo Cardoso de Miranda e Leda 
Consuelo Ribeiro Miranda, nas-
cido em 30/06/1956, falecido em 
18/05/2019, natural de Teófilo 
Otoni, MG, morador da Avenida 
Lucio Costa Rio de Janeiro, Ca-
sado 

No dia 15, o projeto que al-
tera a Lei dos Planos de Saúde e 
isenta o usuário do cumprimen-
to de períodos de carência em 
casos de urgência e emergência 
foi aprovado pela Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) do Se-
nado.

A autora do projeto, senado-
ra Rose de Freitas, afirma que os 
prazos de carência são utilizados 
para proteger as operados dos 

Projeto que proíbe carência 
para atendimentos de urgência 
e emergência é aprovado

serviços de saúde privada contra 
abusos  e má fé do consumidor, 
mas garante que esse mecanis-
mo de proteção não pode impe-
dir o atendimento de pacientes 
em situações excepcionais que 
não puderam ser previstas e que 
necessitam de uma solução ime-
diata.

A senadora ainda destaca, 
na defesa do projeto que a nos 
casos de urgência e emergên-

cia  que não forem atendidos a 
tempo podem tornar ineficaz a 
finalidade máxima do contrato 
realizado entre as partes que é 
de resguardo a saúde e a vida.  

O projeto prevê a redução 
120 dias da carência para  inter-
nações hospitalares, os prazos 
aplicados hoje são de 24 horas, 
para atendimentos de urgência e 
emergência; 300 dias, para par-
to; e 180 dias, para cirurgias.

O projeto que discute alte-
rações na Lei dos Planos de Saú-
de tramitou de forma termina-
tiva na Comissão dos Assuntos 
Especias - CAS e seguirá para 
análise da Câmara dos Deputa-
dos .

PLANO DE SAÚDE

Muitos consumidores não 
sabem, mas quem é assinante 
de serviços de telecomunicações 
tem direito a ressarcimento na 
fatura quando o sinal for inter-
rompido por motivos diversos, 
como chuva, reparos ou até mes-
mo falha na operadora.

Em caso de interrupção de 
serviços como TV por assinatu-
ra, telefonia ou internet por um 
prazo superior a 30 minutos, o 
consumidor tem direito a des-
conto proporcional do período 
em que o serviço ficou indispo-
nível.

O bônus deve ser efetuado 
no próximo documento de co-
brança em aberto ou outro meio 
indicado pelo assinante.

A determinação consta na 
Resolução 614/2013 da Anatel, 
que obriga ainda as operadoras 
que pretendem realizar algum 

Como proceder ao ficar sem 
sinal de internet ou telefone?
Anatel obriga operadoras a informar consumidores com uma se-
mana de antecedência em casos de manutenções que prejudi-
quem o serviço

trabalho de manutenção que 
prejudique o sinal a informarem 
a ação com uma semana de ante-
cedência.

Se os reparos causarem au-
sência de sinal superior a quatro 
horas, a operadora deverá abater 
um dia da fatura.

O que fazer
Caso seja prejudicado com 

a interrupção dos serviços de 
telecomunicações, relate a ocor-
rência no SAC da operadora e 
anote o número do protocolo. 
Persistindo o problema, reclame 
na Anatel, no órgão de defesa do 
consumidor mais próximo ou na 
plataforma Consumidor.gov.br.

Se as quedas de sinal forem 
constantes, o consumidor pode 
cancelar o contrato sem ônus, 
mesmo em caso de existência de 
cláusula de fidelização.

O consumidor tem direito a desconto proporcional do período em que o 
serviço ficou indisponível

O projeto necessita de aprovação da Câmara dos Deputados e posterior sanção do Presidente para entrar em 
vigor
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O projeto EnCantos deu iní-
cio a série de três apresentações 
gratuitas em Bento Gonçalves, 
na tarde do último sábado (18), 
na Praça das Rosas, como forma 
de integrar a comunidade para 
dois grandes festejos do calen-
dário de eventos, a ExpoBento e 
a Fenavinho.

Promovido pelo Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC-BG) – 
também realizadora da feira e da 
festa –, o projeto EnCantos está 
em sua segunda edição, reunin-
do mais uma vez o carisma e ta-
lento do pianista Rodrigo Solt-
ton aos cânticos do Coral Vale 
dos Vinhedos, regido por Ca-
mila Farina. Nesta dobradinha, 
os artistas passam por clássicos 
da música tradicionalista como 
“Guri” e “Céu, Sol, Sul, Terra e 
Cor”, além do cancioneiro carre-
gado de emoção, como nas can-
ções “Bruscarle Vigne” e “Vino e 
Alegria” – nas quais um dos mú-
sicos corta um ramo de parreira 
na primeira e, na segunda, todos 
cantam com um copo de vinho 
em mãos para brindar a alegria 
da bebida de Baco.

Para o presidente da entida-
de, Elton Paulo Gialdi, o espetá-
culo é uma forma de oferecer à 
comunidade momentos de des-
contração e lazer diante dos co-
nhecidos problemas enfrentados 
pelo país. “Nada melhor do que 
ter música para apaziguar e nos 
sentirmos melhor, isso também é 
qualidade de vida”, ressaltou.

O trio de soberanas da Fe-
navinho, a Imperatriz do Vinho, 
Bárbara Bortolini, e as Damas 
de Honra Ana Paula Pastorello 

PROJETO ENCANTOS

Centro da Indústria e Comércio 
promove apresentações de canto 
coral e piano nas praças da cidade

e Sandi Corso, aproveitou o 
momento para divulgar a festa, 
confraternizando com a comu-
nidade.

O projeto EnCantos é uma 
realização do Centro da Indús-
tria, Comercio e Serviços de 
Bento Gonçalves, com o patro-
cínio de Orquidea e Vinícola 
Miolo; com apoio de Fenavinho, 
ExpoBento, Dia do Vinho e 
Prefeitura Municipal de Bento 
Gonçalves e financiamento da 
Secretaria de Estado da Cultu-
ra. A ação foi viabilizada pelo 
CIC-BG com recursos captados 
via Lei de Incentivo a Cultura, 
junto a empresas da região. A 
LIC é uma forma legal de a ini-
ciativa privada incentivar pro-
moções culturais – destinando 
um percentual do valor a ser ar-
recadado pelo ICMS, no formato 
de substituição tributária, am-
parando a realização de projetos 
que beneficiam diretamente a 
comunidade. Todas as empresas 
podem ser apoiadoras de proje-
tos da LIC.

Projeto EnCantos inicia agenda de apresentações

 

O quê: projeto 
EnCantos, com 
Rodrigo Soltton e 
Coral Vale dos Vinhedos

Quando e onde:
dia 26 de maio, às 16h, 
na Praça Achyles 
Mincarone (São Bento)
 dia 1º de junho, às 15h, 
na Via del Vino (Centro)

Quanto: entrada franca

SERVIÇO

Com o maior público de 
sua história, o 10º Polentaço foi 
responsável por praticamente 
triplicar a população de pouco 
mais de 2,6 mil habitantes de 
Monte Belo do Sul. Os dois dias 
de programação (as atividades 
ocorreram no sábado, 18, e do-
mingo, 19) atraíram cerca de 7 
mil visitantes à cidade.

“Foi uma luz divina”, desta-
ca em tom descontraído o idea-
lizador do 10º Polentaço, Alvaro 
Manzoni. “Celebramos não só 
um patrimônio gastronômico da 
Serra gaúcha – mas também a 
consagração de uma festa com 
a cara autêntica e singular do 
interior da Serra gaúcha. Ver 
todo esse público prestigiando 
um evento que vem crescendo 
a cada edição é emocionante. 
Monte Belo merece ser valoriza-
do e é isso que almejamos com 
o Polentaço”, complementa o 
também Secretário de Cultura 
e Turismo da cidade e vocalis-
ta da banda de músicas italia-
na Ragazzi Dei Monti, uma das 
atrações musicais que subiu ao 
palco do evento.

A proposta turística e cul-
tural que o município busca com 
eventos como o Polentaço vem 
sendo priorizada como forma de 
fomentar o desenvolvimento de 
Monte Belo do Sul. “Essa edição 
superou todas as nossas expec-
tativas. Sinto-me muito honra-
do em ser prefeito de uma cida-
de que mantém viva a história 
e a cultura herdada dos nossos 
antepassados. Agradeço a todos 
que se empenharam em prol do 
evento e aos visitantes que se in-
teressam pela nossa localidade”, 
diz o prefeito Adenir José Dallé.

Mais de 1.600 kg de polen-
ta foram distribuídos ao públi-
co – totalizando mais de quatro 
mil porções acompanhadas por 
molho. Quem acompanhou os 
tombos das polentas gigantes 

Polentaço encerra décima edição 
com recorde de 7 mil visitantes
Programação em Monte Belo do Sul teve distribuição de mais de 1.600 kg de polenta

pôde saborear o prato tradicio-
nalmente cozido em grandes 
proporções pelos imigrantes 
italianos desde a época da colo-
nização – ritual perpetuado até 
hoje. “A polenta estava deliciosa. 
Foi uma grata surpresa desco-
brirmos Monte Belo do Sul em 
um evento como esse”, comen-
ta Ivana Fisch, caxiense de 63 
anos.

Quantidade de 
esculturas de 
polenta cresce
Uma das mais inusitadas e 

criativas atrações do Polenta-
ço é a exposição de esculturas 
feitas de polenta. Em 2019, a 
mostra aumentou o número de 
obras inscritas: foram 30 peças. 
As três melhores foram premia-
das – além da categoria desta-
que, para aquelas feitas exclusi-
vamente por polenta.

A “Cagliera D’Oro”, em 
alusão ao ouro de primeiro co-
locado, ficou com a comunidade 
Nossa Senhora de Caravaggio. 
A escultura teve como tema ‘La 
Casa dela Nonna’ e retratou um 
antigo casarão. Na segunda po-
sição, ostentando a “Cagliera 
D’Argento”, figurou a obra da 
Comunidade de São Paulo, na 
Linha Fernandes Lima – com 

o tema ‘Nona Maria, a Partei-
ra’. A “Cagliera di Bronzo” foi 
outorgada para a Comunidade 
São Pedro, que representou o 
Deus grego do Vinho, Dionísio, 
em homenagem ao Dia do Vinho 
Brasileiro. Já a “Cagliera Nera”, 
ou destaque, foi para o grupo 
Folclórico Vicentino, com uma 
obra autêntica retratando os 
chapéus alpinos utilizados pelos 
integrantes do coral, a ‘Taliani 
Vicentini in Brasile’.

Atrações artísticas 
e gastronômicas
Evidenciado os produtos 

locais, a proposta da parte ex-
positiva do Polentaço teve como 
objetivo valorizar os empre-
endedores monte-belenses em 
seus mais diversos ramos – gas-
tronomia, vinhos e espumantes, 
artesanato, produtos coloniais, 
tanoaria, entre outros. “Nosso 
intuito vai além do que somen-
te prospectar vendas: é divulgar 
nosso trabalho e o município 
para mostrarmos a autenticida-
de que tanto encanta e atrai os 
turistas que por aqui passam”, 
considera Antônio Faccin, pro-
prietário da Faccin Vinhos.

Espalhadas pela Praça Pa-
dre José Ferlin, as barraquinhas 
com estilo europeu comerciali-
zaram grande parte do estoque 
preparado para o evento. “O 
movimento superou, e muito, 
nossa expectativa. Aumentamos 
nossa produção para o Polenta-
ço e mesmo assim poderíamos 
ter vendido mais itens se tivés-
semos uma quantidade maior”, 
descreve Roque Lovisa, da 
Agroindústria Casa Lovisa.

O 10º Polentaço foi uma re-
alização do Centro de Tradições 
Italianas de Monte Belo do Sul, 
da Prefeitura de Monte Belo do 
Sul e contou com o patrocínios e 
apoio da iniciativa privada. Sua 
programação integrou a agenda 
alusiva ao Dia do Vinho Brasi-
leiro. A próxima edição ocorrerá 
em 2021.
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Um estudo divulgado pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) difundiu novas manei-
ras de como amenizar os riscos 
de desenvolver declínio cogni-
tivo– condição que pode levar à 
demência.

Os resultados, baseado em 
décadas de pesquisas, demons-
traram que ausência de exercí-
cios físicos, consumo excessivo 
de álcool, tabagismo e dieta de-
sequilibrada estão entre os há-
bitos que aumentam significati-
vamente os riscos de Alzheimer 
– doença ligada  a demência.

Doenças como diabetes, hi-
pertensão, obesidade e coleste-
rol alto também desempenham 
papel no desenvolvimento do 
declínio cognitivo na vida adul-
ta. 

É recomendada a prática 
de no mínimo 150 minutos de 
exercício moderado por semana 
e atividades de fortalecimento 
muscular. Uma alimentação ba-
lanceada com a ingestão de 400 
gramas de frutas e vegetais dia-
riamente e redução do consumo 
de açúcar e gordura.

Participar de atividades 
que estimulem o cérebro, como 
aprender um novo idioma, além 

A dieta mediterrânea é baseada na ingestão de vegetais, frutas, legumes, 
cereais e gorduras boas

As propriedades do bem 
do abacate estão cada vez mais 
difundidas, baseadas em pes-
quisas, incluindo a melhora da 
memória e a saúde da pele. Um 
novo estudo demonstra que a 
fruta, conhecida por seu teor 
de gordura ‘boa’, pode ajudar 
na luta contra a balança e ainda 
reduzir o risco de desenvolver 
diabetes em indivíduos com ex-
cesso de peso ou obesos.

Que os hábitos alimentares 
e de vida aumentam o risco de 
desenvolvimento de várias doen-
ças a maioria das pessoas já sa-
bem. Entre esses hábitos, estão 
o tabagismo e o alcoolismo que 
além de fazer mal para diversos 
órgãos e colaborar para o surgi-
mento de doenças, pode também 
tornar o indivíduo mais propenso 
a desenvolver enfraquecimento 
ósseo.  

Pesquisadores americanos 
descobriram um mecanismo ce-
lular que explica a influência 
dos hábitos na saúde dos ossos, 
o consumo de álcool e cigarro 
pode ativar uma célula do siste-
ma imunológico, levando-a a se 
transformar em outra modalida-
de de célula cuja função é reab-
sorver os ossos.

A ativação desse processo é 
desencadeada quando a mitocôn-
dria, parte da célula responsável 
pela respiração celular, fica sob 
stress – o que, segundo a equipe, 
é o que provavelmente acontece 
no organismo ao fumar e beber.

De que forma 
foi descoberto
Foram realizadas pesqui-

sas e experimentos em células 
de camundongos, cultivadas em 
laboratório. A análise estava fo-
cada em células responsáveis por 
absorver corpos estranhos no or-
ganismo, os macrófagos.  

A pesquisa demonstrou que 
quando os macrófagos são da-

Consumo de tabaco e álcool 
aumentam incidência de osteoporose

nificados por uma determinada 
enzima, eles liberam moléculas 
sinalizadoras que desencadeiam 
inflamações e induzem as células 
a se “transformarem” em oste-
oclasto – responsável pela reab-
sorção óssea.

A reabsorção óssea tem 
como objetivo dissolver e digerir 
a estrutura dos ossos. Esse pro-
cesso é ativado pela RANK-L, os 
pesquisadores descobriram que a 
produção de osteoclastos estimu-
lada pelo stress das mitocôndrias 
atua de forma diferente: os sinais 
de transformação são ativados, os 
macrófagos continuam se trans-
formando em osteoclastos, mes-
mo quando há baixa quantidade 
de RANK-L.

Isso significa que o stress 
mitocondrial poderia estar subs-
tituindo o papel da RANK-L e, 
portanto, promovendo elimina-
ção óssea maior do que a progra-
mada.

Conclusão da pesquisa
Conclui-se que consumo de 

álcool e cigarro pode ‘estressar’ 
as mitocôndrias e ativar meca-
nismos de inflamação que são 
relacionados a eliminação exa-
cerbada de estruturas ósseas, 
favorecendo o surgimento da os-
teoporose.

Serão realizadas novas pes-
quisas para compreender os me-
canismos envolvidos no processo 
e verificar se prevenir o stress 
mitocondrial pode reduzir o risco 
de osteoporose.

Hábitos saudáveis e dieta específica 
evitam o surgimento de demência

de evitar o isolamento social é 
muito importante.

É aconselhado evitar su-
plementos alimentares, como 
vitaminas do complexo B, antio-
xidantes, ômega-3 e ginkgo bi-
loba, pois não há comprovações 
de sua eficácia a longo prazo.

Dieta Mediterrânea
A Organização Mundial de 

Saúde desenvolveu as novas di-
retrizes, cujos princípios bási-
cos são praticar atividade física, 
abandonar o tabagismo, reduzir 
a ingestão do álcool e manter 

uma dieta equilibrada.
É recomendada uma dieta 

específica chamada de mediter-
rânea, que tem estado entre as 
queridinhas nos últimos anos 
– é baseada na alta ingestão de 
vegetais, frutas, legumes, cere-
ais, peixes e gordura monoin-
saturada, como azeite de oliva, 
óleo de canola, abacate, nozes 
e amendoim. Também inclui o 
baixo consumo de produtos in-
dustrializados, carne vermelha e 
laticínios. A ingestão de álcool é 
permitida, mas de forma leve ou 
moderada.

Consumir abacate pode reduzir a fome 
e ajudar a redução glicose no sangue

Os efeitos positivos ocor-
rem porque a gordura do aba-
cate é capaz de suprimir a fome 
por horas, o que garante uma 
ingestão menor de calorias diá-
rias. A gordura auxilia também 
no combate ao colesterol ruim 
(LDL). A fruta apresenta ain-
da propriedades que reduzem 
os níveis de glicose no sangue e 
ajuda a promover o controle da 
resistência insulínica – um dos 

principais sinais da diabetes.
Fonte de saúde, através 

de vitaminas (C, E, K e B-6), 
magnésio, potássio e ômega-3. 
A combinação de nutrientes 
torna a fruta muito benéfi-
ca, pois auxilia na redução do 
stress, controle do colesterol e 
da glicose, tem também poder 
anti-inflamatório, além de me-
lhorar a saúde do intestino e 
coração. 

Os efeitos positivos ocorrem porque a gordura do abacate é capaz de suprimir a fome por horas

O consumo de álcool e cigarro pode ‘estressar’ as mitocôndrias e ativar 
mecanismos de inflamação
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As baixas naturais dos níveis 
de hormônios sexuais produzidos 
pelo organismo feminino carac-
terizam a menopausa. De acordo 
especialistas, a idade média para 
o surgimento da menopausa é de 
51 anos, entretanto pode ocorrer 
de forma mais precoce, algumas 
mulheres apresentam o início dos 
sintomas aos 40 anos o que pode 
ser caracterizada como menopau-
sa precoce.

Alguns sintomas bem incô-
modos podem ser identificados, 
tais como: ondas de calor, secura 
vaginal, distúrbios do sono e dores 
nas articulações, que podem apa-
recer juntos ou separados. Alguns 
desses sintomas podem ser tão 
debilitantes que foi verificada a 
redução de horas de trabalho por 
cerca de 25% das mulheres na me-
nopausa a partir de uma pesquisa 
realizada nos Estados Unidos.  

Algumas dicas 
podem amenizar 
esses sintomas
Redução de consumo de café 

- o consumo de café para mulhe-
res na menopausa pode ser pre-
judicial porque a bebida promove 
a dilatação dos vasos sanguíneos, 
piorando os sintomas, além in-
terferir na atuação da adenosina, 
hormônio calmante que ajuda a 
reduzir o stress, aumentando a 
ansiedade. A recomendação é re-
duzir a ingestão de café e substi-
tuir por chá de ervas como camo-
mila e menta.

Consumo de fitoestrogênios 
-  é recomendado acrescentar 
porções maiores de alimentos 

O café da manhã é conside-
rado por muitos a refeição é mais 
importante do dia. Neste sentido, 
foi realizado um estudo que evi-
dencia que essa afirmação pode 
de fato estar correta.

Pesquisa
A pesquisa aponta que indi-

víduos que não se alimentam pela 
manhã podem apresentar risco 
87% maior de morte relacionada 
a doenças cardiovasculares, espe-
cialmente acidente vascular cere-
bral (AVC), dependendo de forma 
este hábito interfere em outros.

Pular o café da manhã está 
associado a mudanças no apeti-
te, o que diminui a saciedade e 
desencadeia o hábito de comer 
em excesso que leva ao ganho 
de peso. Além disso, a falta da 
refeição eleva o risco de síndro-
me metabólica (ligada a doenças 
cardiovasculares), obesidade, co-
lesterol alto, diabetes tipo 2 e hi-
pertensão.

De acordo com a equipe de 
pesquisa, este é o primeiro estudo 
a avaliar o impacto do café da ma-
nhã no risco de morte por doen-
ças cardiovasculares. Apesar dis-
so, os cientistas esclareceram que 
os resultados representam ape-
nas uma associação e não a causa 
dos riscos apresentados. Ou seja, 
mais pesquisas serão necessárias 
para determinar se a falta dessa 
refeição pode realmente reduzir 
a expectativa de vida e o motivo 
para que isso aconteça. 

Métodos da pesquisa 
e seus resultados
A Universidade de Iowa, nos 

Estados Unidos, que comandou a 
pesquisa através de seus profes-
sores, que analisaram dados de 

Especialistas indicam como aliviar 
os sintomas da menopausa

como: batata doce, grão de bico, 
lentilha, repolho, nabo, brócolis e 
couve-rábano, derivados da soja 
incluindo tofu e edamame,   se-
mente de linhaça e de abóbora 
pois eles contém isoflavonas e lig-
nanas, conhecidos também como 
fitoestrogênios,  que apresentam 
ação semelhante ao estrogênio, 
hormônio cujas taxas caem dras-
ticamente ao longo da menopau-
sa.

Vitamina C - ajuda na produ-
ção de energia e reduz o cansaço e 
fadiga, além de possuir ações an-
tioxidantes, substância que com-
bate os radicais livres, moléculas 
que aceleram o envelhecimento 
e aumentam a produção de colá-
geno na pele, reduzindo rugas e 
linhas de expressão.

Cuidar do intestino - espe-
cialistas indicam que manter um 
equilíbrio saudável das bactérias 
intestinais ajudam a aumentar a 
produção de hormônios vegetais 
(fitoestrogênios) obtidos através 
da alimentação, equilíbrio hor-
monal, ajudando a minimizar a 
gravidade de alguns sintomas 
da menopausa (ondas de calor e 
suores noturnos), como auxilia 
na melhora do humor e redução 
da ansiedade, além de estimular 
a produção da serotonina – co-
nhecida como hormônio do bem 
estar.

A melhor forma 
de garantir 
esses efeitos
Optar por dietas que conte-

nham muitas frutas, vegetais, le-
gumes e alguns peixes, os oleosos 

(salmão, sardinha, cavala e atum); 
Ingerir alimentos fermen-

tados, como bebidas lácteas 
fermentadas, chucrute, kefir, 
tempeh (comum na culinária da 
Indonésia) e kimchi (famoso na 
culinária coreana). Se não forem 
do seu gosto, a dica é optar por 
probióticos;

Limitar o consumo de ali-
mentos com açúcar e sal adicio-
nados, como alimentos industria-
lizados;

Comer refeições caseiras, 
evitando processados;

No caso de vegetarianos e 
veganos, que preferem iogurte 
e leite à base de soja, é preciso 
ingerir cálcio de outras fontes, 
como grãos integrais e folhas ver-
de-escuras, como couve.

Terapia de reposição hor-
monal - a terapia de reposição 
hormonal é a maneira mais rá-
pida de resolver os sintomas da 
menopausa. A decisão de realizar 
a terapia de reposição hormonal 
deve ser feita com auxílio de um 
especialista, porque para algu-
mas mulheres, essa intervenção 
pode não ser recomendada.

A hidratação é fundamental- 
a secura não se manifesta apenas 
na vagina durante a menopausa; 
outras partes do corpo como pele 
e cabelos, podem ficar resseca-
das com o declínio hormonal. A 
hidratação deve ser feita pelo 
consumo de água, utilização de 
hidratantes, além de suplementos 
que estimulem a elasticidade da 
pele.

 Terapias alternativas podem 
ajudar - uma das opções é o sal de 
Epsom no banho, trata-se de pro-
duto é rico em magnésio, elemen-
to que ajuda a evitar o cansaço e 
fadiga, além de  promover me-
lhor função intestinal, pode ser 
uma maneira de reduzir sintomas 
como constipação, ansiedade e 
insônia.

Esteja de bem com você – 
cerca de 46% das mulheres na 
menopausa tem níveis auto es-
tima mais baixos, entretanto, 
mulheres mais satisfeitas com a 
aparência têm menos sintomas 
da menopausa, por isso a reco-
mendação de investimento em 
seu bem estar.

Não comer durante a manhã pode 
elevar os riscos de desenvolver doenças

6.550 pessoas, entre 40 e 75 anos, 
durante os anos de 1988 e 1994. 
O estado de saúde dos participan-
tes foi acompanhado até 2011. 
Durante esse período, os pesqui-
sadores notificaram 2.318 mortes 
– 619 por doença cardiovascular.

Para a avaliação, os partici-
pantes precisaram definir qual 
eles consideravam o café da ma-
nhã e com que frequência eles 
faziam essa refeição. A análise 
mostrou que 59% tomavam café 
diariamente, 25% comiam de vez 
em quando, 10,9% raramente fa-
ziam a refeição e 5,1% nunca con-
sumiam o café da manhã. 

Uma análise posterior rela-
cionou a frequência do café da 
manhã, a mortalidade e se o óbito 
estava relacionado à saúde car-
diovascular. 

Os resultados mostraram que 
os participantes que não comiam 
pela manhã tinham maior risco 
de morte por doença cardíaca e 
vascular. Essas associações foram 
realizadas independentemente do 
nível socioeconômico, índice de 
massa corporal (IMC) e fatores 
de risco cardiovascular.

Limitações da pesquisa
Não foram informados na 

pesquisa os tipos de alimentos e 
bebidas consumidos no café da 
manhã ou se os padrões de con-
sumo mudaram entre 1994 e 
quando os dados de mortalidade 
foram coletados. Os hábitos de 
vida dos participantes não foram 
avaliados, não sendo possível ve-
rificar se eles possuíam vícios ou 
maus hábitos como tabagismo, 
má alimentação, alcoolismo e se-
dentarismo. Atos que poderiam 
ter contribuído para os efeitos 
identificados na pesquisa.De acordo especialistas, a idade média para o surgimento da menopausa 

é de 51 anos
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Procedimentos estéticos 
para aumentar o tamanho do 
pênis masculino não funcionam 
e podem aumentar riscos de saú-
de sexual, a maioria das cirur-
gias feitas com essa finalidade é 
ineficaz e podem levar a compli-
cações graves, como dormência 
peniana permanente, disfunção 
erétil, deformidade peniana e 
encurtamento do pênis.

Estudos realizados apon-
tam que 80% dos homens que 
fazem o procedimento, cirúr-
gico ou não, ficam insatisfeitos 
com o resultado, alguns ainda 
apresentam órgão desfigurado 
ou menor do que era antes da 
intervenção. Por causa disso, 
os especialistas afirmam que o 
procedimento não deve ser rea-
lizado para fins estéticos. 

Muitos fatores podem de-
terminar o sucesso de um rela-
cionamento amoroso, e um dos 
mais importantes é o sexo. Uma 
pesquisa realizada nos estados 
unidos demonstrou que pessoas 
casadas ou que moram juntas fa-
zem menos sexo.

Resultados 
da pesquisa
As análises foram feitas a 

partir da base de dados coleta-
da com 34.000 pessoas no Reino 
Unido que participaram de três 
estudos que investigavam a vida 
sexual dos britânicos nos perío-
dos de 1991, 2001 e 2012. Entre 
as atividades sexuais verificadas 
estavam sexo vaginal, oral e anal 
entre casais com parceiros do 
mesmo sexo ou do sexo opos-
to. As idades dos participantes 
eram entre 16 e 44 anos.

De acordo com o relato dos 
entrevistados mais de 29% dos 

Foi realizado um estudo, 
comandado por psicólogos dos 
Estados Unidos que verificara, 
os efeitos da idade, humor e 
sono são fatores que podem afe-
tar diretamente a retenção de 
informações recentes.

É demonstrado na pesquisa 
de que forma esses três fatores 
influenciam a “memória de tra-
balho”, aquela que armazena e 
gerencia temporariamente in-
formações necessárias para ta-
refas imediatas.

Idade – os pesquisadores 
descobriram que a idade afeta 
o aspecto “qualitativo” da me-
mória de trabalho: quanto mais 
velha a pessoa, mais fraca e me-
nos exata será sua memória de 
curto prazo.

Qualidade do sono e humor 
- a má qualidade do sono e o 
humor deprimido estão ligados 
ao aspecto “quantitativo”: quem 
experimenta estas situações 
tem uma chance menor de lem-
brar-se de um evento.

Memória de 

Manter o bom humor e um 
sono de qualidade podem ter 
influência na memória

curta duração
A parte da memória de cur-

to prazo, chamada de memória 
de trabalho,  armazena e ge-
rencia temporariamente infor-
mações necessárias para tarefas 
cognitivas, como aprendiza-
do, raciocínio e compreensão e 
está diretamente relacionada a 
forma como processamos, usa-
mos e lembramos informações 
recentes. Trata-se de uma in-
formação que está ligada espe-
cificamente à realização de uma 
tarefa.

O estudo foi o primeiro a 
relacionar isoladamente esse 
tipo de memória a cada um dos 
fatores analisados.

 Novos tratamentos
As descobertas podem le-

var ao desenvolvimento de tra-
tamentos para neutralizar os 
impactos negativos desses fato-
res sobre a memória de traba-
lho. O próximo passo é avaliar 
como essas intervenções podem 
ajudar idosos com perda de me-
mória.

Entenda os motivos que podem levar 
os casais a fazerem menos sexo
Os casais estão fazendo menos sexo, entenda os motivos

homens e mulheres relataram 
não ter tido relações sexuais no 
mês que anterior à pesquisa. 
Na última análise, realizada em 
2001, 26% dos homens e 23% 
das mulheres na mesma faixa 
etária apresentaram estes resul-
tados.

Os resultados da nova pes-
quisa apontaram que apenas 
13,2% das mulheres haviam 
feito sexo 10 ou mais vezes no 
mês que antecedeu a pesquisa; 
entre os homens, esse núme-
ro foi de 14,4%. Em 2001, essa 
frequência foi 20,6% e 20,2%, 
respectivamente. Enquanto isso, 
o número de entrevistados frus-
trados com a própria vida se-
xual aumentou: em 2001, 39% 
das mulheres e 51% dos homens 
gostariam de estar fazendo mais 
sexo; já em 2012, subiu para 
51% e 64%, respectivamente. 

Os motivos

A queda em relação à 
quantidade de sexo foi maior 
entre pessoas acima dos 25 
anos de idade.  A pesquisa 
publicada no British Medical 
Journal, revelou que os pos-
síveis motivos para o declínio 
do sexo entre casais está re-
lacionado às distrações cria-
das pela internet, o excesso de 
trabalho, que acaba sendo le-
vado para casa e a dificuldade 
em conciliar trabalho, filhos e 
vida sexual.

Os resultados devem esti-
mular estudos a respeito de to-
dos os motivos que provocaram 
o declínio. Isso porque, segun-
do os especialistas, os números 
podem esconder problemas no 
relacionamento,  depressão 
e saúde física deficiente. Por 
causa disso, ele recomenda que 
médicos comecem a falar mais 
sobre sexo e cientistas passem 
a estudar mais sobre ele.

Procedimentos estéticos que prometem aumento de pênis não funcionam
Os resultados de 17 estudos 

envolvendo 1.192 homens mos-
traram que grande parte dos 
pacientes não necessitavam dos 

procedimentos e foram expos-
tos a riscos de saúde desneces-

sários.

Quando fazer?
Os médicos não indicam in-

tervenções deste tipo para fins 
estéticos, apontam que a neces-
sidade clínica do procedimento 
só é válida em casos específicos, 
como micropênis, traumas (am-
putações e defeitos traumáticos) 
e condições urológicas, como a 
doença de Peyronie (problema 
que dificulta a ereção e a torna 
dolorosa), epispádias e hipospá-
dias (condições em que a uretra 
masculina está no lugar errado) 
e retração peniana. 

É imprescindível que antes 
de fazer qualquer procedimento 
para alterar o tamanho do pê-
nis, os homens façam aconse-
lhamento psicológico.80% dos homens que fazem o procedimento, cirúrgico ou não, ficam insatisfeitos com o resultado

Os números podem esconder problemas no relacionamento,  depressão e saúde física deficiente

A má qualidade do sono e o humor deprimido estão ligados ao aspecto 
“quantitativo”
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Consagrado com um dos 
dois clubes que retornará à eli-
te do futebol gaúcho no próximo 
ano, o Esportivo quer coroar sua 
campanha em 2019 com o tetra-
campeonato da Divisão de Aces-
so. Para isso, concentra-se na 
grande decisão da competição: o 
jogo da volta, contra o Ypiranga, 
que ocorre em Bento Gonçalves, 
na próxima quinta-feira.

A disputa começou com re-
vés para o alviazul, com derrota 
por 2 a 1 no primeiro confronto, 
em Erechim, na noite de quin-
ta-feira (16). Após uma primeira 
etapa morna, com poucas chan-
ces de gol para ambas as equi-
pes, foi o segundo tempo que 
definiu o marcador. O melhor 
ataque da competição, com 24 
gols, não deixou o placar passar 
em branco – porém a defesa não 
manteve o equilíbrio caracterís-
tico durante o campeonato. A 
derrota veio de virada. Isso por-
que o centroavante Nena – que 
substituiu o artilheiro do time 
Zulu – abriu o marcador aos 14 
minutos.

A partir de então, a partida 
passou a ser favorável ao Ypiran-
ga. Com reclamações por par-
te da atuação da arbitragem, a 
equipe de Erechim empatou em 
um gol de pênalti. Depois de a 
bola tocar a mão de Cleiton, Fi-
délis anotou aos 33. A mudança 
no placar ocorreu no apagar das 
luzes. Aos 48 minutos, Marco 
Antônio se aproveitou do des-
cuido defensivo bento-gonçal-
vense e sacramentou a vitória 

Tetracampeonato alviazul na 
Divisão de Acesso pode ser 
conquistado em Bento Gonçalves
Apesar da derrota por 2 a 1 diante do Ypiranga, em Erechim, Esportivo conta com retrospecto positivo 
dentro de casa para consagrar-se campeão na próxima quinta-feira (23)

do time da casa – detalhe para 
mais uma contestação de falta 
no lance anterior ao gol pelos jo-
gadores do alviazul. O Esportivo 
entrou em campo com: Jonatas; 
Bovi, Gullithi, Cleiton, Jonas e 
Xaro; Nunes, Robert (Diego) e 
Athos (Kemmer); Nena e Toni 
Júnior (Vinícius Santos).

Já na primeira divisão em 
2020, Esportivo e Ypiranga se 
reencontram para buscar o títu-
lo na próxima quinta-feira, dia 
23, às 20h, no estádio Montanha 
dos Vinhedos, em Bento Gon-
çalves – palco da grande final 
do campeonato devido à campa-
nha histórica, a melhor do aces-
so. Para celebrar a conquista, o 
time da Serra precisa de uma 
vitória simples e, assim, levar a 
disputa aos pênaltis, ou triunfar 
por dois gols de diferença e le-
vantar a taça no tempo normal. 
Lembrando que os dois se unem 

à Grêmio, Internacional, Juven-
tude, Caxias, Pelotas, Brasil de 
Pelotas, Novo Hamburgo, São 
Luiz, São José e Aimoré no Gau-
chão do ano que vem.

O quê: Esportivo x 
Ypiranga, pela final da 
Divisão de Acesso 2019
Quando: quarta-feira 
(23), às 20h
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

PRÓXIMO JOGO

Apesar da derrota em Erechim, Esportivo mantém viva a esperanþa de conquistar a taþa da Divisão de Acesso 
2019 no Montanha dos Vinhedos

Para celebrar a conquista, o time da Serra precisa de uma vitória simples 
e, assim, levar a disputa aos pênaltis, ou triunfar por dois gols de diferença 
e levantar a taça no tempo normal

Com uma grande atuação 
em quadra, o Bento Gonçalves 
Futsal (BGF) conquistou a sua 
primeira vitória na Série Ouro 
de Futsal de 2019. De virada, a 
equipe comandada pelo técnico 
Vaner Flores derrotou o Parobé 
Futsal, que ocupava a liderança 
no início da rodada, pelo placar 
de 6 a 2, em partida realizada 
na noite deste sábado, dia 18, no 
Ginásio Municipal de Esportes.

Na primeira etapa de jogo, 
BGF e Parobé protagonizaram 
um confronto bastante equili-
brado. Apesar das boas opor-
tunidades, a equipe bento-gon-
çalvense foi pouco efetiva no 
ataque para balançar as redes. O 
Parobé, por sua vez, encontrava 
dificuldades para quebrar a for-
te marcação da equipe da casa, 
porém, em uma das boas chan-
ces criadas pelo time visitante, a 
equipe abriu o placar da partida 
com gol de Gleison, terminando 
o primeiro tempo com placar de 
1 a 0.

No segundo tempo o con-
fronto mudou totalmente, com 
as ações da partida sendo do-
minadas pelo BGF. O poder de 
reação da equipe da casa surtiu 

BGF conquista primeira vitória 
na Série Ouro de Futsal

efeito dentro de quadra e no pla-
car. Os bento-gonçalvenses em-
pataram o jogo com gol de Kevin 
e, logo em seguida, viraram e 
ampliaram a vantagem com dois 
gols de Gabizinho e um de Via-
na. O Parobé descontou com gol 
de Lelê, mas o BGF respondeu à 
altura, anotando mais dois gols 
na partida, ambos de Kevin, que 
foi um dos destaques do jogo, de-
cretando a vitória pelo placar de 
6 a 2.

Com o resultado, o BGF su-
biu para a 5ª colocação do grupo 
B com uma vitória, um empate e 
uma derrota na competição esta-
dual. Na próxima rodada, a equi-
pe de Vaner Flores visita o Ra-
belo, no sábado, dia 25, às 20h, 
em Alvorada. O BGF conta com 
o projeto 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 Prefei-
tura de Bento Gonçalves.

4ª rodada - Grupo B
Rabelo 6 x 3 Gramado Futsal
Figueira 5 x 2 Fontoura Xavier
Real Street 5 x 6 SER Alvorada
BGF 6 x 2 Parobé Futsal

Na primeira etapa de jogo, BGF e Parobé protagonizaram um confronto 
bastante equilibrado

No segundo tempo o confronto mudou totalmente, com as ações da parti-
da sendo dominadas pelo BGF
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Polícia

Alunos do Curso Básico de 
Formação Policial Militar (CB-
FPM) de Bento Gonçalves, na 
manhã de domingo (19), reali-
zavam estágio supervisionado na 
área central da cidade quando 
abordaram um homem com ati-
tudes suspeitas.

O homem de 30 anos estava 
com uma uma pistola Taurus, 
calibre 380, além de dois carre-

Arma apreendida por alunos da BM

Na madrugada de domingo 
(19), uma mulher de 23 anos 
foi abordada durante uma blitz, 
quando a revista pessoal foi re-
alizada identificaram uma pe-
quena quantidade de maconha, 
um esmurrugador e papéis de 
enrolar a droga na bolsa da jo-

Durante a madrugada de 
domingo, estava sendo reali-
zada blitz de Balada Segura na 
Rua Marechal Deodoro, uma das 
ocorrências registradas na noite 
foi realizada por uma advogada 
de 38 anos que foi interceptada 
após tentar fugir da blitz.

De acordo com os agentes 
de trânsito, um veículo Ford Ka 
branco, com placas de Osório, foi 
visualizado na rua Júlio de Cas-
tilhos, fugindo em marcha ré, 
a condutora do carro arrancou 
bruscamente e acabou  colidin-
do o automóvel em uma mureta 
mesmo com o choque, a motoris-
ta tentou fugir novamente, pa-

Um homem de 40 anos re-
gistrou ocorrência de furto a sua 
residência, localizada no bairro 
Pomarosa. A vítima percebeu o 
furto quando chegou em casa na 
sexta-feira (17) a noite, após ter 
passado o dia no trabalho.

Foram furtados de sua re-
sidência armas de fogo, dentre 
elas um rifle, munições, três gui-
tarras e um notebook.

Furto de armas de 
fogo é registrado 
no Pomarosa

No Bairro Planalto, no iní-
cio da noite de sábado (18), foi 
registrada ocorrência envol-
vendo um adolescente de 13 
anos, que foi espancado por 
outros três jovens após assal-
to.  De acordo com a vítima, os 
três adolescentes o abordaram 
próximo a um parque de diver-
sões   anunciaram o assalto, e 
começaram a agredir o ado-
lescente com chutes e socos, 
após as agressões eles fugiram 
levando o relógio e celular da 
vítima.

O Policiamento Comunitá-
rio – Pocom, agiu rapidamente 
após receberem denúncia do 

Garoto de 13 anos 
é espancado e assaltado

fato, as buscas foram realiza-
das no Bairro Eucaliptos onde 
foi encontrado um dos assal-
tantes de 15 anos e no  Vila 
Nova 2 onde foram encontra-
dos os outros dois assaltantes 
e agressores de 15 e 16 anos.

O relógio e celular que 
haviam sido roubados foram 
resgatados e estavam em posse 
dos adolescentes encontrados 
no Vila Nova 2.

Os assaltantes foram reco-
nhecidos pela vítima e foram 
encaminhados ao Plantão da 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento para registro do 
fato.

Advogada tenta fugir de 
blitz e é interceptada por 
duas viaturas da polícia

rando o veículo somente após ter 
a passagem bloqueada por duas 
viaturas da Brigada Militar.

A condutora foi identificada, 
o veículo removido ao guincho e 
um boletim de ocorrência regis-
trado na Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento de Bento 
Gonçalves, para os procedimen-
tos cabíveis.

 A condutora que se negou 
a realizar o teste do bafômetro 
foi identificada, e conduzida a 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento de Bento Gonçal-
ves, para os procedimentos cabí-
veis. O veículo foi removido pelo 
guincho. 

Alunos da Brigada Militar prendem 
homem durante estágio supervisionado

gadores e 39 munições e possuia 
antecedentes criminais de roubo 
à pedestre, roubo à residência, 
furto de veículo, posse e tráfico 
de drogas.

Os alunos realizaram a pri-
são do homem que não tinha por-
te de arma de fogo e o conduzi-
ram para Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento onde foi re-
alizado o registro da ocorrência.

Jovem de 23 anos foi encaminhada a delegacia 
após identificação de  maconha na bolsa

vem.  De acordo com a mulher 
a droga era dela e do namorado 
que estava no veículo com ela. 
Os dois foram encaminhados a 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento para que as devi-
das providências fossem toma-
das.

No início da manhã de se-
gunda-feira (20), um homem 
identificado por Jaderson Gon-
çalves Silveira de 27 anos, foi 
encontrado morto na Avenida 
São Roque, no bairro de mes-
mo nome, com uma chave de 
fenda e um alicate próximo do 
corpo.

Moradores da região deram 
depoimento informando que 

No início da manhã de do-
mingo (19), um rapaz de 24 anos 
foi alvo de um roubo próximo a 
um shopping da cidade. A vítima 
informou que estava sendo se-
guido por dois homens e tentou 
correr para fugir, mas não con-
seguiu, pois caiu, no momento 
de vulnerabilidade os homens 
se aproximaram e mandaram 
ele entregar sua mochila o agre-
dindo com um soco. O rapaz não 

Rapaz é assaltado e agredido 
no início da manhã de domingo

identificou se os bandidos esta-
vam armados, fizeram apenas 
menção de puxar algo debaixo 
do casaco. 

O homem tinha em sua mo-
chila três facas, uma delas com 
o seu nome gravado,  documen-
tos, cartões, roupas e dinheiro.A 
ocorrência foi registrada na 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA), de Bento 
Gonçalves.

Homem com diversos antecedentes 
criminais foi encontrado morto no São Roque

escutaram disparos de arma de 
fogo durante a madrugada.

A vítima possuía antece-
dentes: sete registros de fur-
to qualificado, três registros 

de furto simples, seis ações de 
receptação, posse de drogas, 
roubo a estabelecimento co-
mercial, desacato, maus tratos 
e ameaça.

Um grupo de jovens foi as-
saltado na noite de sábado (18), 
no bairro São Francisco. Os jo-
vens passavam perto de um carro 
modelo Gol, quando um homem 
armado desceu do carro e anun-
ciou o assalto, junto com ele es-
tava uma mulher que recebeu os 
objetos roubados. O casal fugiu 
e as vítimas registraram a ocor-
rência.

Grupo de jovens 
é assaltado 
por um casal
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Aproximadamente 50 poli-
ciais da região participaram de 
super operação da Polícia Civil, 
comandada pela delegada Maria 
Isabel Zerman Machado, titular 
da 1ª Delegacia de Polícia de 
Bento Gonçalves (1ª DP), houve 

No meio da tarde de sexta-fei-
ra (17), um homem foi atropelado 
no quilômetro 221 da BR-470, em 
Bento Gonçalves, ele estava tra-
balhando ás margens da rodovia 
quando uma van atropelou o ho-
mem o jogando para a lateral da 
via.

O motorista do veículo que 
atropelou a vítima fugiu do local 
sem prestar socorro.

Imagens de câmeras da loca-

lidade serão analisadas pela Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) para 
tentar identificar o veículo envol-
vido no ato.

A vítima que estava consciente 
foi encaminhada ao hospital com 
ferimentos, após serem realizados 
os primeiros atendimentos presta-
dos pelas equipes dos Bombeiros 
de Garibaldi e Bento Gonçalves e 
do  Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu).

Homem que trabalhava às 
margens da BR foi atropelado 
por motorista que fugiu do local

Ocorreu no início da ma-
nhã de sábado (18), na Rua 
Silva Paes, na entrada da ci-
dade pela Pipa, um grave aci-
dente envolvendo um Astra de 
placa de Bento, a ocorrência 
foi filmada por uma câmera 
de segurança de um estabele-
cimento localizado próximo ao 
acidente.

O condutor do veículo fez a 
curva e perdeu o controle coli-
dindo com o acesso de uma ga-
ragem e começou a incendiar 
logo que bateu.

No carro havia dois homens 

um deles tem 35 anos e o ou-
tro 22 e duas mulheres uma de 
32 anos e outra uma jovem de 
13 anos,  que foram atendidos 
pelos Corpo de Bombeiros e 
Samu, as vítimas foram enca-
minhados ao Hospital.

O acidente poderia ter tido 
ainda mais vítimas pois no mo-
mento da colisão, bem próximo 
ao local estavam outras pessoas 
que por alguns metros não fo-
ram atingidas.

O Pocom – Policiamento 
Comunitário da Brigada Mili-
tar – atendeu a ocorrência.

Acidente que deixou 4 vítimas foi 
registrado por câmera de segurança

Nove traficantes são presos em 
super operação de combate ao crime

a junção das operações Marmota 
e Heresia.

As ações foram feitas nos 
bairros Tancredo Neves, Con-
ceição e Progresso e resultaram 
na em nove pessoas presas. Fo-
ram apreendidos na operação 

cocaína, munições, dinheiro 
além de um EcoSport, um Fu-
sion e um Corsa Sedan.

Foram presos na operação:  
Giovani Carlos Gurkievicz, 24 
anos; Luis Carlos Gurkievicz, 
49; Luciano Escobar de Mello, 
43; Adriano da Silva, 32; Igor 
Juarez Reups, 21; Henrique de 
Azevedo Schimitz, 26 e Jorge 
Schimitz, 49 anos e o  jogador 
do Clube Esportivo, Renan Silva 
de Lima, de 23 anos.

Não houve feridos durante a 
operação, que contou com  apoio 
da Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organizadas 
(DRACO), Departamento Es-
tadual de Homicídios e Prote-
ção a Pessoa (DHPP) de Caxias, 
Veranópolis, Garibaldi e Carlos 
Barbosa, 2° Delegacia de Polí-
cia e Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher (DEAM), 
de Bento e Caxias, além da 1ª 
DP de Caxias do Sul, 3ª DP de 
Caxias e 3ª DP de Farroupilha.

Em patrulhamento realiza-
do pela Brigada Militar na ma-
drugada de domingo (19), no 
bairro Tancredo Neves, um ho-
mem de 35 anos foi abordado, 
após realização de consulta ao 
sistema informatizado da Polí-
cia, foi constatado que era um 
foragido da justiça da Comarca 

Foragido é capturado em patrulha 
realizada no bairro Tancredo Neves

de Bento Gonçalves, pois havia 
um mandado de prisão em seu 
nome.

O homem foi encaminhado 
pela guarnição da BM ao plan-
tão da Polícia Civil na Delegacia 
de Pronto Atendimento, para os 
procedimentos legais serem re-
alizados.

O condutor do veículo perdeu o controle quando estava fazendo a curva 
na Rua Silva Paes

Foram apreendidas cerca de 300 gramas de cocaína, 53 pedras de crack e munições de calibre 9mm e 22

R$ 40 mil em espécie e 15 celulares foram apreendidos na operação
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CINEMA

LOTERIAS

fo
nt

e:
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ai
xa

.g
ov

1°

06  08  09  25  28
30  37  48  51  57
59  62  63  72  73
81  83  84  90  98

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2152

Federal -  concurso 05389

Lotomania -  concurso 1970

26  29  36  49  50  59

75170
42280
21903
74402
52853

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
21/05

Qua
22/05

Qui
23/05

↑ 22°C
↓ 12°C

↑ 20°C
↓ 14°C

↑ 16°C
↓   9°C

Pancadas 
de chuva 

Chuvoso durante 
o dia e a noite

Chuvoso durante 
o dia e a noite

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: 16/05/2019 a 22/05/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento

Uglydolls
13:30h - Dublado 2D 
(apenas 18/05)

Os UglyDolls Moxy, 
Wage, Babo, Ice-Bat e Wed-
gehead rumam ao Instituto 
da Perfeição com o desejo de 
serem amados mesmo sendo 
diferentes. Subvertendo a 
ideia do feio como um ad-
jetivo negativo, a animação 
mostra que não é preciso ser 
perfeito para ser incrível.

Vingadores: 
Ultimato
14:00h - Dublado 3D 
(exceto 18/05)
15:00h - Dublado 3D
(apenas 18/05)
19:00h - Dublado 2D
20:30h - Dublado 2D 

Após Thanos eliminar 
metade das criaturas vivas, 
os Vingadores precisam li-
dar com a dor da perda de 
amigos e seus entes queri-
dos. Com Tony Stark (Ro-
bert Downey Jr.) vagando 
perdido no espaço sem água 
nem comida, Steve Rogers 
(Chris Evans) e Natasha Ro-
manov (Scarlett Johansson) 
precisam liderar a resistên-
cia contra o titã louco.

Cemitério Maldito
14:00h - Dublado 2D
16:20h - Legendado 2D
18:30h - Dublado 2D

A família Creed se muda 
para uma nova casa no inte-

rior, localizada nos arredo-
res de um antigo cemitério 
amaldiçoado usado para en-
terrar animais de estimação 
- mas que já foi usado para 
sepultamento de indíge-
nas. Algumas coisas estra-
nhas começam a acontecer, 
transformando a vida coti-
diana dos moradores em um 
pesadelo.

L’américa Shopping

Pokémon: 
Detetive Pikachu
13:40h - Dublado 2D
16:00h - Dublado 3D
18:30h - Dublado 3D

O desaparecimento do 
detetive Harry Goodman 
faz com que seu filho Tim 
(Justice Smith) parta à sua 
procura. Ao seu lado ele 
conta com Pikachu, o anti-
go parceiro Pokémon de seu 
pai, que perdeu a memória 
recentemente. Juntos, eles 
percorrem as ruas da me-
trópole de Ryme City, onde 
humanos e Pokémon vivem 
em harmonia... por enquan-
to.

Uglydolls
13:40h - Dublado 2D
16:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D

Vingadores: 
Ultimato
20:40h - Dublado 3D
21:00h - Legendado 2D


