
Casal é detido por aplicar 
golpe no semáforo

Motorista embriagado  
preso após acidente
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Homem  encontrado 
morto em Tamandaré

Buscando reverter o quadro de reprovações e evasão escolar, o Conselho Regional de Educação está implantando mudanças nas esco-
las, dentre elas, estão sendo aplicadas ferramentas do Novo Ensino Médio, inicialmente nas escolas piloto do projeto, o  Cecília Meireles 
e o Bom Retiro. Página 07

27,8  de cada 100 alunos 
reprovam em Bento

Fenavinho

pág  08

Vacina
93,73% do grupo 
prioritário imunizado

Feira

A dupla Paloma e Miqui; João Luiz Correa e a dupla César 
Oliveira & Rogério Melo são as atrações nativistas que, junto 
com mateada, dança e teatro prometem aquecer os pavilhões 
da feira. Página 04

ENSINO MÉDIO

Atrações nativistas 
na ExpoBento 2019 

Desfile Alegórico e 
vinho encanado 
marcam volta 
da Festa

Duas escolas estão aplicando ações para mudar este cenário durante este ano letivo

pág  04 e 05
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A volta da atração que deu 
fama à Festa Nacional do Vinho 
(Fenavinho), sábado (1º), o vi-
nho encanado, em plena Via del 
Vino, se constitui na primeira 
atração da 16ª Fenavinho, que 
volta ao calendário de eventos 
após um período de oito anos. 
“Ele é a alma da festa”, resumiu 
Diego Bertolini, coordenador 
do comitê responsável pela Fe-
navinho, que chega à sua 16ª 
edição, entre 13 e 23 de junho, 
juntamente com a ExpoBento, 
no Parque de Eventos.

Ambas, festa e feira, são 
promoções do Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC-BG). 
Em seu discurso, o presidente 
da entidade, Elton Paulo Gial-
di, lembrou que a retomada da 

festa surgiu pelo empenho do 
CIC-BG e pelo apoio recebido 
do poder público, num verda-
deiro trabalho coletivo. “Muitos 
parceiros estiveram nesta em-
preitada para devolver a Bento 
Gonçalves uma parte importan-
te de seu patrimônio histórico-
-cultural e turístico. Desta vez, 
sob os cuidados e zelo de nossa 
entidade, dando a chancela que 
doravante se tenha continuida-
de e consolidação dessa magní-
fica festa”, comentou Gialdi.

O presidente da Câmara de 
Vereadores, Rafael Pasqualotto, 
comparou o trabalho do comi-
tê da festa ao dos mineradores. 
“Vocês estão apresentando essa 
pedra preciosa reencontrada 
que é a Fenavinho. Vocês não a 
descobriram e nem serão os úl-

timos a produzi-la, mas o méri-
to é de vocês em fazer todo esse 
trabalho e apresentar essa his-
tórica festa”, disse.

A corte da Fenavinho tam-
bém celebrou o retorno dessa 
emblemática atração da festa 
às ruas do município. “É uma 
alegria estar fazendo parte de 
mais um capítulo dessa histó-
ria”, disse a Imperatriz do Vi-
nho, Bárbara Bortolini. Sandi 
Marina Corso reforçou um ou-
tro símbolo da festa, que ocorre 
na esteira do vinho encanado. 
“Há muita programação aqui 
para vocês já entrarem no clima 
da festa. Amanhã (domingo, 2) 
teremos gincana e o desfile de 
carros alegórico, mais um mar-
co da nossa festa”, disse a Dama 
de Honra. A também Dama de 
Honra, Ana Paula Pastorello, 
disse que o vinho encanado e a 
Fenavinho são referências da 
comunidade bento-gonçalvense: 
“foram marcos que projetaram a 
cidade em âmbito nacional”.

Fenavinho presta 
homenagem a 
precursores 
e parceiros
A retomada do vinho en-

canado só foi possível porque, 
com o mesmo espírito da festa, o 
envolvimento comunitário tam-
bém se fez presente. Por isso, a 
solenidade se transformou num 
grande palco para homenagear 
os precursores da atração que 
faz parte da história da Fenavi-
nho desde sua primeira edição, 
em 1967, e os parceiros atuais 
que possibilitaram essa nova 
etapa na trajetória da festa.

A placa – contendo a fra-
se “A soma de diversos talentos 
permitiu resgatarmos essa atra-
ção icônica para nossa cidade” – 
foi entregue a sete personalida-
des, como Vitalino Nichetti, um 
dos responsáveis pela primei-
ra edição do vinho encanado. 
“Toda homenagem nos emocio-
na, e fico muito emocionado por 
estar representando, aqui, uma 

FENAVINHO

Bento Gonçalves vive momento histórico com       a volta do vinho encanado

equipe muito grande de todos 
que fizeram o vinho encanado. 
O trabalho, quando é feito para 
a comunidade, é muito prazero-
so”, disse.

Receberam a homenagem, 
ainda, Itacir Pozza, Hermínio 
Ficagna e Flávio Zilio, respec-
tivamente, presidente, diretor 
geral e gerente de enologia da 
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Bento Gonçalves vive momento histórico com       a volta do vinho encanado

Cooperativa Vinícola Auro-
ra – fornecedora do vinho e do 
suco da promoção –; Antônio 
Stringhini, da Zegla, empresa 
responsável pelo equipamen-
to em aço inoxidável do vinho 
encanado; Juliano Mazzoco, da 
Monofrio, que realizou o siste-
ma de refrigeração; e o prefeito, 

Guilherme Pasin.

Casa del Vino é 
rebatizada com nome 
do primeiro presidente 
da Fenavinho
Outro momento emocio-

nante do dia foi a homenagem 

ao primeiro presidente da Fe-
navinho, Moysés Michelon. A 
partir de agora, a Casa del Vino, 
onde fica o vinho encanado, cha-
ma-se oficialmente “Casa del 
Vino Moysés Michelon”.

Presente na cerimônia, a 
filha de Moysés, Elaine Miche-
lon, disse que a homenagem é 
um reconhecimento ao trabalho 
de seu pai e também eterniza o 
nome dele na casa que guarda 
uma grande ligação com a Fe-
navinho. “Ele sempre defendeu 
os valores do nosso povo, de 
quem trabalhou para fazer Ben-
to Gonçalves. E vejo hoje, aqui, 
essa mesma valorização de quem 
está fazendo a Fenavinho, que 
transformou a cidade, contri-
buindo com sua pujança”, disse 
Elaine.

Programação segue 
domingo e no próximo 
final de semana
O vinho encanado perma-

nece em cartaz em Bento Gon-
çalves ainda neste domingo, dia 
2, e no próximo final de semana, 
dias 8 e 9, sempre das 11h às 
18h. Serão comercializados os 
vinhos Merlot (tinto) e Moscato 
(branco), além de suco de uva 
integral, a preço único da dose 
a R$ 5. O valor dá direito a uma 
taça plástica (150ml) – quem 
quiser também pode adquirir a 
taça oficial Bocatti por R$ 10. 

Uma intensa programa-
ção com shows, gastronomia e 
atrações culturais ocorre con-
comitantemente para alegrar os 
visitantes. Uma das principais 
ocorre amanhã, com o desfi-
le de carros alegóricos, às 15h, 
na Rua Marechal Deodoro, com 

presença de entidades, escolas e 
comunidades do interior.

Dia 8 de junho
11h: Teatro ‘Abre a boca e fecha 
os olhos’
14h: Apresentação Duo del vino
15h: Coral da Fundação Casa 

das Artes
17h: Trebbiano

Dia 9 de junho
11h: Coral Imigrante
14h: Cavatappi
15h: Daniel Lima e Janete
17h: Os colonos Zo Garrafon
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Tchê, a tradição da cultura 
gaúcha vai marcar presença na 
ExpoBento 2019 – feira multis-
setorial que ocorre de 13 a 23 de 
junho no Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves. Com atrações 
de teatro, música, dança e ma-
teada, o clima nativista propor-
cionará momentos de lazer para 
toda a família, unindo compras, 
gastronomia e entretenimento 
em um passeio completo.

A agenda conta com apre-
sentação de diversos artistas lo-
cais, que terão oportunidade de 
mostrar seu trabalho aos mais 
de 200 mil visitantes aguarda-
dos no evento, bem como perfor-

Atrações nativistas na ExpoBento 2019
Teatro, música, dança e mateada prometem encontros para vivenciar costumes regionais

mances de artistas renomados 
– todas sem custo extra, isto é, 
basta adquirir tíquete de acesso 
à feira.

Confere os principais 
destaques e te programa
No dia 13 de junho, feriado 

de Santo Antônio, a dupla Palo-
ma e Miqui subirá ao Palco Fe-
navinho, às 18h, com repertório 
animado e variado – incluindo 
músicas da cultura sulista. Já a 
partir das 17h do dia 16, a gau-
chada terá um encontro especial 
na Praça Gastronômica, com 
mateada, apresentação de CTGs 
e danças folclóricas. Na sequên-

cia, às 19h, é a vez de prestigiar 
o talento de João Luiz Correa. 
César Oliveira & Rogério Melo 
fecharão o primeiro domingo da 
feira com chave de ouro, num 
baita show com os principais 
sucessos da banda – uma das 
mais prestigiadas da música es-
tilo campeira. Às 20h de quin-
ta-feira, dia 20, vale conferir o 
estilo único que o grupo Rock 
de Galpão mostrará na Praça 
Gastronômica, com novas inter-
pretações de clássicos da música  

O quê: 29ª ExpoBento
Quando: 13 a 23 de 
junho
Onde: Parque de Eventos 
de Bento Gonçalves
 (alameda Fenavinho, 
481)
Valores e horários:
Segunda à sexta: das 
18h às 22h30min (R$ 5)
Sábados e feriados: das 
10h às 22h30min 
(R$ 12)
Domingos: das 10h às 
21h (R$ 12)
*O ingresso para a feira 
oferece acesso gratuito 
aos shows
Dia 17 de junho, 
segunda-feira, 
entrada gratuita
Mais informações: 
www.expobento.com.br
Promoção: Centro da 
Indústria, Comércio e 
Serviços de Bento 
Gonçalves

SERVIÇO

regionalista.
No último final de semana 

da ExpoBento, destaque para 
apresentações do Teatro Luz e 
Cena. “Mas bah Tchê”, musical 
infantil que conta a história do 
Rio Grande do Sul com leveza e 
diversão, terá sessões no sába-
do, dia 22, às 14h e às 19h. Já 
no domingo, a peça “Entreve-
ro Farroupilha” promete uma 
viagem no tempo para revisitar 
momentos marcantes na forma-
ção do RS (sessões às 14h e 17h). 

Os dois espetáculos ocorrerão na 
Praça Gastronômica.

César Oliveira & Rogério Melo fecharão o primeiro domingo da feira com 
chave de ouro

A partir das 17h do dia 16, a gauchada terá um encontro especial na Praça 
Gastronômica, com mateada, apresentação de CTGs e danças folclóricas. 
Na sequência, às 19h, é a vez de prestigiar o talento de João Luiz Correa
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De acordo com uma pes-
quisa divulgada pelo Instituto 
Nacional de Estudo e Pesqui-
sas Educacionais – Inep o Rio 
Grande do Sul tem a maior taxa 
de reprovação do Ensino Mé-
dio no País, é possível perceber 
um cenário bem semelhante em 
Bento Gonçalves.

Reprovaçôes nas 
Escolas públicas 
de Ensino Médio
A taxa de repetência regis-

trada nas escolas públicas do 
Rio Grande do Sul é de 22,5%, 
número bem superior à média 
nacional é de 11,5%.

De acordo com dados for-
necidos pela Coordenadoria 
Regional de Educação de Bento 
Gonçalves – CRE 16, dos 1910 
alunos matriculados regular-
mente até o final do ano de 2018, 
531 reprovaram o que caracte-
riza o percentual de 27,80% de 
reprovação.

O Coordenador do CRE 16, 
Leonir Olimpio Razador, em 
análise aos dados que demons-
tram que os maiores números 
de reprovação concentram-se 
no primeiro ano do Ensino Mé-
dio, progredindo para melhores 
resultados nos dois anos sub-
sequentes, afirma que: “En-
tendemos que o primeiro ano 
é a etapa de transição do Ensi-
no Fundamental para o médio. 
Busca-se, portanto a qualifica-
ção da chegada dos anos finais 
do fundamental para haver uma 
melhoria de desempenho no En-
sino Médio ” .

Evasão Escolar
No Rio Grande do Sul, 7,4% 

Bento Gonçalves registra taxa de 27,8 % 
de reprovação dos alunos do Ensino Médio

dos alunos desistem de estudar, 
em Bento Gonçalves o percen-
tual é de 4,97%.

A evasão ou abandono es-
colar é caracterizado pelo ato 
de abandono das salas de aulas, 
por qualquer que seja o motivo o 
aluno passa a não mais frequen-
tar a instituição de ensino, mui-
tas vezes inclusive, o motivo do 
abandono pode ser a repetência 
em ano anterior, o que acaba 
fazendo com que o aluno não se 
matricule no ano subsequente.

Mudanças Importan-
tes

Os números e percentuais 
são altos e merecem atenção, 
neste sentido estão sendo rea-
lizadas ações com o objetivo de 
reduzir as taxas de reprovação e 
evasão escolar.

De acordo com o Coorde-
nador Leonir, durante este ano, 
está ocorrendo um processo de 
formação continuada de profes-
sores, baseada na proposta do 
Novo Ensino Médio, que está em 
fase experimental em 10 Esco-
las da Região Escolar que com-
preende 25 Municípios vizinhos, 
visando à implantação efetiva a 
partir de 2020.

Em Bento Gonçalves, duas 
escolas fazem parte do projeto 
piloto o Colégio Estadual Vis-
conde de Bom Retiro e o Insti-
tuto Estadual de Educação Ce-
cília Meireles.

As ações realizadas nas es-
colas piloto estão sendo volta-
das principalmente à formação 
dos docentes. De acordo com a 
assessora pedagógica Verôni-
ca Borges dos Santos também 
estão sendo realizadas ações 

de escuta dos jovens, docentes 
e pais de alunos com o objeti-
vo de identificar necessidades e 
aspirações dos mesmos para a 
efetivação dos recursos do Novo 
Ensino Médio.

O professor Leonir enfati-
za que o Referencial Curricu-
lar gaúcho já age no sentido de 
priorizar a formação de profes-
sores e uma valorização da ter-
ritorialidade, tornando assim o 
processo pedagógico mais con-
textualizado e possivelmente, 
mais significativo para o aluno.

Novo Ensino Médio
Lei 13.415/2017
A Lei do Novo Ensino mé-

dio é a nº 13.415/2017 que al-
terou a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional e passou 
a definir uma nova organização 
curricular, que abrange uma 

Base Nacional Comum Curricu-
lar – BNCC, e oferta aos alunos 
à possibilidade de escolher qual 
itinerário formativo seguirão, 
com foco específico na área de 
conhecimento e na formação 
técnica e profissional. 

A escolha do itinerário for-
mativo é feita pelos alunos, que 
poderão decidir que caminho 
seguir, a partir de conjunto de 
disciplinas, projetos, oficinas, 
núcleos de estudo, entre outras 
situações de trabalho.

As áreas de conhecimento 
que os alunos poderão escolher 
serão: Matemáticas e suas Tec-
nologias; Linguagens e suas 
Tecnologias; Ciências da Natu-
reza e suas Tecnologias; Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplica-
das além da formação técnica e 
profissional - FTP ou até mes-
mo duas ou mais áreas de co-

nhecimento somadas a FTP.
As Instituições poderão es-

colher quais os itinerários for-
mativos irão ofertar, conside-
rando a opinião e aspirações da 
comunidade escolar, para esta 
definição que estão sendo ouvi-
dos os alunos, docente e pais das 
escolas piloto em Bento Gonçal-
ves.

O maior objetivo da mudan-
ça é a garantia de educação de 
qualidade aos estudantes brasi-
leiros, aproximando a realidade 
do dia a dia ás escolas, sendo 
considerados os novos movi-
mentos sociais e do mundo de 
trabalho.

Os estudantes terão acesso 
a todos os conhecimentos neces-
sários direcionados para a vida 
em sociedade, além de saírem do 
ensino médio mais preparados 
para o mercado de trabalho.   

 

RENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 2018

Aprovados Reprovados Abandono Transferência Total Real*

1° ano 561 370 72 102 931

2° ano 476 111 18 46 587

3° ano 342 50 10 21 392

Total 1.379 531 100 169 1.913

* O número de total refere-se aos alunos que concluíram o ano letivo, excluídos os que aban-
donaram e os que foram trasnferidos

Não falta empenho do corpo docente para que os resultados sejam co-
lhidos em breve, os professores do Cecília Meireles estão participando 
de cursos de formação ao longo do ano letivo a fim de implantar todas as 
mudanças necessárias

Apesar do cenário atual não ser o mais animador, o Conselho Regional de Educação e as Escolas acreditam que 
mudanças efetivas ocorrerão
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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 20206: VALMOR DA SILVA LOPES, solteiro, pedreiro, na-
tural de São Borja-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e TATIANE ROCHA MIRANDA, solteira, comerciária, natural de São 
Borja-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20208: ELORGE MALIVERT, solteiro, pedreiro, natural de 
Aquin, República do Haiti, residente e domiciliado em Bento Gonçal-
ves e RÉGINE CASTOR, solteira, comerciante, natural de Saint Louis 
du Sud, República do Haiti, residente e domiciliada em Bento Gon-
çalves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 04 de junho de 2019.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Registrador Civil Designado

Darni Martinez Porto, vigilan-
te, filho de Daceano Techera Porto e 
Petroní Martinez Porto, nascido em 
17/07/1959, falecido em 26/05/2019, 
natural de Rio Grande, RS, morador 
da Rua Adelaide Basso Pasquali, 
Bento Gonçalves, Casado 

Mário Lunelli, mecânico apo-
sentado, filho de Sebastião Lunelli 
e Maria Tereza Bortoli Lunelli, nas-
cido em 14/12/1935, falecido em 
26/05/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Rua Ulysses 
Roman Ross, Bento Gonçalves, Ca-
sado 

Navilio Peruzzo, industriário 
aposentado, filho de Angelo Peruzzo 
e Maria Finatto Peruzzo, nascido em 
29/07/1946, falecido em 26/05/2019, 
natural de Cotiporã, RS, morador da 
Rua Basilio Zorzi, Bento Gonçalves, 
Casado 

Hilda Maria Tereza Martello, 
industriária aposentada, filha de Te-
resio Tereza e Maria Miranda Tereza, 
nascida em 20/10/1962, falecida em 
27/05/2019, natural de Bento Gonçal-
ves, RS, moradora da Rua Ernesto 
Fontanive, Bento Gonçalves, Casada 

Olvindo Vivan, agricultor apo-
sentado, filho de José Vivan e Mar-

garida Rasador Vivan, nascido em 
17/03/1941, falecido em 27/05/2019, 
natural de Monte Belo do Sul, RS, 
morador da Rua Professor Pedro 
Rosa, Bento Gonçalves, Casado 

Ney Baccin, tesoureiro aposen-
tado, filho de Arlindo Baccin e Teresa 
Zenaide Tegon Baccin, nascido em 
19/02/1934, falecido em 28/05/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, mo-
rador da Rua Julio de Castilhos, Ben-
to Gonçalves, Viúvo 

Amabile Terezinha Mendes 
Fabris, do lar, filha de Maximiliano 
Mendes e Angela Damian Mendes, 
nascida em 29/08/1942, falecida em 
28/05/2019, natural de Criciúma, SC, 
moradora da Rua João Zaniol, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Waldomiro Pozza, comercian-
te aposentado, filho de Luiz Pozza 
e Rosa Dadal Pozza, nascido em 
06/11/1932, falecido em 29/05/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, mo-
rador da Rua Recy Bernardo Sebben, 
Bento Gonçalves, Casado 

Nelto Scarton, economista apo-
sentado, filho de Clemente Scarton 
e Anna Poloni Scarton, nascido em 
16/11/1946, falecido em 30/05/2019, 
natural de Faria Lemos, Bento Gon-

ÓBITOS

çalves, RS, morador da Rua Antonio 
Crivello, Bento Gonçalves, Casado 

Iris Daluzia Bento, doméstica, 
filha de Orival Bento e Ana Marlene 
Bento, nascida em 30/09/1980, fale-
cida em 30/05/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Traves-
sa Aldo Bernardini, Bento Gonçalves, 
Solteira 

Luiz Vanni, cantineiro apo-
sentado, filho de Victório Ernesto 
Vanni e Cilena Sartor, nascido em 
10/02/1936, natural de 31/05/2019, 
natural de Farroupilha, RS, morador 
da Rua Pernambuco, Bento Gonçal-
ves, Casado 

Maria Helena Ferronato Lodi, 
esteticista autônoma, filha de Antônio 
Ferronato e Zelide Joana Baldissera 
Ferronato, nascida em 23/04/1956, 
falecida em 01/06/2019, natural de 
Veranópolis, RS, moradora da Rua 
Assis Brasil, Bento Gonçalves, Ca-
sada 

Vilma Bandeira Damaceno, do 
lar aposentada, filha de Olimpio Ban-
deira e Cristina Bandeira, nascida em 
14/02/1944, falecida em 01/06/2019, 
natural de Dois Lajeados, RS, mora-
dora da Rua Xingu, Bento Gonçalves, 
Casada 

DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Oficial, JUCESP n° 
1.070, gestor da Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, faz saber, pelo 
presente Edital, que, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária 
BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 06.995.805/0001-07, com sede na Rua 
Antônio Lapa, n° 178, sala 701, 7° andar, Cambuí, CEP 13.025-240, Cam-
pinas – SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por 
meio do site: www.alfaleiloes.com, no dia 10 de junho de 2019, às 14 
horas, em 1° (primeiro) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
4.409.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e nove mil reais), os bens 
imóveis Matricula-dos sob os números 9.223 e 47.589, perante o Registro 
de Imóveis da Comarca de Bento Gonçalves/RS (Proprieda-de Consoli-
dada conforme Av. nº 17 de 10.04.2019 da matrícula n° 9.223 conforme; e 
Av. 11 de 10.04.2019 da matrícula nº 47.589), na forma do presente edital. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 
25 de junho de 2019, no mesmo horário e local, para realização do 2° 
(segundo) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.975.335,01 
(três milhões, novecentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco 
reais e um centavo). Para que todos eventuais interessados possam ter 
acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser 
consultada no site: www.alfaleiloes.com. Leiloeiro Oficial: Davi Borges de 
Aquino, JUCESP n ° 1.070.

Na manhã de quarta-feira 
(29/05), foi realizada uma ação 
que colaborou com o movimen-
to Maio Amarelo, que é uma 
campanha internacional que 
busca chamar atenção da popu-
lação aos números alarmantes 
de mortes em decorrência do 
trânsito.

Maio é o mês oficial da cam-
panha, pois em 11 de maio de 
2011 a ONU deu início a Déca-
da de Ação para Segurança no 
Trânsito e é representado pela 
cor amarela por significar aten-
ção e advertência nos sinais de 
trânsito, trazendo esta necessi-
dade para a sociedade.

O movimento tem como 
maior objetivo articular as 
ações entre o Poder Público e a 

Durante a tarde de quarta-
-feira(29), os Policiais da Patru-
lha Escolar da Brigada Militar,  
levaram ovos de chocolate que 
arrecadaram através de uma do-

Policiais entregam doações moradores e Diretor do Lar do Ancião Simão 
Weschenfelder

Diretora da Escola  e Professora recebem ás doações da Patrulha Escolar

Patrulha escolar realiza ação para 
adoçar a vida de idosos e crianças

ação feita por um supermercado 
de Bento Gonçalves, aos idosos 
do Lar do Ancião e ás crianças 
da Escola Municipal Infantil 
Educador Paulo Freire.

Crianças e policiais realizam 
caminhada pela Paz no Trânsito

sociedade, tendo como foco tor-
nar a segurança nas vias como 
uma questão de todos, mobili-
zando os segmentos da socieda-
de para que o tema seja abor-
dado, discutido e que provoque 
o efetivo engajamento de todos.

Neste sentido, a  Patrulha 
Escolar da Brigada Militar de 
Bento Gonçalves e os  alunos da 
Escola Estadual Carlos Dreher 
Neto realizaram uma caminha-
da pela paz no trânsito.

A caminhada contou com 
os policiais, professores  e alu-
nos que realizaram o ato nas 
ruas do Bairro Glória, segu-
rando cartazes e balões com 
mensagens de paz, com o ob-
jetivo de chamar a atenção dos 
motoristas para esta causa tão 
importante.

A Patrulha Escolar da Brigada Militar realizou a ação em conjunto com 
alunos e professores da Escola Estadual Carlos Dreher Neto
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De acordo com informações 
prestadas pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica - Ane-
el  na última sexta-feira (31), 
as contas de energia não terão 
cobrança de taxa extra no mês 
de junho, em razão da bandeira 
tarifária aplicada no mês ser de 
cor verde.  

A Aneel atribuiu a taxa ver-
de em virtude da previsão de 
chuvas para o mês ter superado 
ás expectativas, o que acabou 
possibilitando a manutenção do 
nível hídrico nos reservatórios, 
não gerando custos de operação 
para termelétricas acionadas 
quando há déficit hídrico.

De acordo com a empresa, 
quando o período é de muita 
seca, os reservatórios de água 
das hidrelétricas consequente-
mente ficam mais vazios o que 
torna necessário o acionamento 
de mais térmicas, objetivando 
garantir energia elétrica para 
todo o País, são nesses casos que 
a bandeira fica amarela ou ver-
melha.

Na semana passada a Ane-
el anunciou um aumento de até 
50% em todo o País, a partir de 

Contas de energia estarão 
mais baixas no mês de junho
Não haverá cobrança de taxa extra pois o mês está com consumo em bandeira verde

junho, devido à troca de meto-
dologia de cálculo com base nas 
chuvas do período. A empresa 
justificou o aumento baseado no 
déficit hídrico registrado no ano 
passado. Entretanto, o aumento 
ocorre a partir da bandeira ama-
rela, a bandeira verde não sofre 
alteração, logo, o mês de junho 
não será afetado pelo aumento.

Aumentos de acordo 
com as bandeiras

Os valores de aumento di-
vulgados referem-se a cada 100 
Kwh consumidos. O aumento 
inicial é registrado para a ban-
deira amarela que passará de R$ 
1,00 para R$ 1,50, aumento de 
50%. O patamar um da bandeira 
vermelha subirá 33,3%, saindo 
de R$3,00 para R$ 4,00 e o pa-
tamar dois da mesma bandeira, 
passará de R$ 5,00 para R$ 6,00 
o que representa um aumento de 
20%.

A partir de segunda-feira 
(3),  medida se estende a bene-
ficiários de contratos coletivos 
empresariais.

Clientes de planos de saúde 
coletivos empresariais podem, 
a partir desta segunda-feira 
(3), trocar de plano sem ter que 
cumprir novos prazos de carên-
cia.

A normativa da Agência 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), publicada em de-
zembro, também acaba com a 
chamada “janela” (prazo para 
realizar a troca) e a exigência 
de compatibilidade de cober-
tura entre planos, nesse caso, 
o consumidor cumpre carência 
apenas para as coberturas ex-
tras.

A medida deve incentivar a 
concorrência entre as operado-
ras, segundo o órgão regulador.

Principais mudanças
Quem pode fazer
Beneficiários de todas as 

Plano de saúde já pode ser 
trocado sem cumprir carência

modalidades de contratação 
(individuais/familiares, coleti-
vos por adesão e coletivos em-
presariais)

Período de limite
Não há mais janela, ou seja, 

a portabilidade pode ser feita 
a qualquer tempo, desde que 
cumpridos os prazos mínimos 
de permanência no plano

Compatibilidade 
de cobertura
É permitido mudar para 

um plano com tipo de cobertu-
ra maior que o de origem, cum-
prindo apenas carência para as 
novas coberturas

Relatório de 
compatibilidade
O protocolo é enviado de 

forma eletrônica, através do 
novo  Guia ANS de Planos de 
Saúde  ( acesse www.gazeta-rs 
e baixe) 

Na segunda-feira (3), abri-
ram as inscrições do para o ca-
dastro dos cargos de analista e 
técnico judiciário do Tribunal 
Regional Federal da 4° Região e 
da Justiça Federal do Rio Gran-
de do Sul – JFRS, Santa Catari-
na e Paraná.

O edital 1/2019 foi publi-

Inscrições abertas para o concurso do 
TRF4, salários variam de R$ 7 a R$ 12 mil

cado na edição de sexta-feira 
(31) do Diário Oficial da União 
e também pode ser conferido no 
site do TRF4, o concurso terá o 
prazo de inscrição até ás 14h de 
26 de junho. As inscrições pode-
rão ser feitas através do site da 
Fundação Carlos Chagas - www.
concursosfcc.com.br/.

Cargos
O cargo ofertado para can-

didatos com Ensino Superior 
completo é o de analista judi-
ciário que possui remuneração 
inicial de R$ 12.455,30 e terá 
a taxa de inscrição no valor de 
R$ 71,00. Para área judiciária, 
o candidato deverá ter diploma 
em Direito e para a área de tec-
nologia da informação - TI, o 
candidato deverá ter formação 
superior em qualquer curso e 
especialização na área de TI.

Há também o cargo destina-
do que possuem o Ensino Médio 
completo, com o salário inicial 
de R$ 7.591,73, com as áreas 
disponíveis: administrativa, se-
gurança e transporte e tecno-
logia da informação. Para este 
cargo as inscrições custam R$ 
61,00.

Data da prova
As provas ocorrerão em 4 

de agosto, e os candidatos que 
moram em Bento Gonçalves, 
poderão escolher entre uma das 
seguintes cidades para a realiza-
ção da prova: Canoas, Caxias do 
Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto 
Alegre, Santa Maria, Santo Ân-
gelo e Uruguaiana.

Os canditados poderão realizar as inscrições até ás 14h do dia 26 de ju-
nho

A portabilidade beneficiará os usuários de contratos coletivos empresa-
riais que saíram da empresa

Contas de energia elétrica darão uma trégua aos consumidores, que não 
pagarão taxa extra no mês de junho
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Pesquisadores e especialis-
tas em fisiologia da Universidade 
de Colorado Boulder realizaram 
um estudo com 36 voluntários 
durante nove dias.

Os níveis de sono foram ana-
lisados a partir de três situações, 
um grupo de 12 pessoas que po-
deriam dormir no máximo cinco 
horas por dia, outros 12 restrin-
giam as horas de sono durante a 
semana, mas, no final de semana 
dormiam o quanto quisesse, com 
o objetivo de compensar as horas 
de sono da semana, e um tercei-
ro grupo que não tinha nenhu-
ma restrição de sono.

Após a analise dos dados 
coletados durante a pesquisa 
em relação ao funcionamento 
metabólico dos participantes, fi-
cou demonstrado que resultado 
que os dois grupos que tiveram 
o sono limitado tiveram pratica-
mente os mesmos níveis de ga-
nho peso e deterioração do me-
tabolismo.

As pessoas que compensa-
ram o sono durante o final de 

Pesquisadores da Uni-
versidade Estadual Paulista – 
Unesp, em conjunto com uma 
Universidade da Inglatera, a 
Oxford Brooks , realizaram um 
estudo que indica que a ativida-
de cerebral ligada a capacidade 
de perceber os sons acompanha 
a frequência cardíaca.

O estudo, que foi publica-
do na revista Scientific Reports 
demonstra que a alteração na 
frequência do coração provo-
cada pelo estresse compromete 
a percepção auditiva, os resul-
tados da pesquisa contribuem 
para o tratamento de distúrbios 
ligados a atenção e de comuni-
cação.

Os pesquisadores constata-
ram que até mesmo os pequenos 
níveis de estresse já podem alte-
rar o ritmo cardíaco e compro-
meter a atenção auditiva.

Pesquisa
O experimento foi realiza-

do com 49 mulheres que foram 
submetidas a um teste de es-
tresse leve, que induzia a acele-
ração do ritmo cardíaco.

As voluntarias tinham que 
falar em 60 segundos o maior 
número possível de palavras 
em português que começassem 
com a letra A, elas não podiam 
repetir as palavras e nem usar 
variações de diminutivos e au-
mentativos.

Os resultados foram identi-
ficados através da realização de 
um exame chamado de potencial 
evocado auditivo de longa latên-
cia – P300, que demonstrou a 

Existe uma normativa do 
Ministério do trabalho sobre 
a temperatura dos locais em 
que são desenvolvidas ativida-
des intelectuais, a norma NR17 
determina que a temperatura 
fique entre 20°C e 23°C em 
locais como escritórios, labo-
ratórios, locais de desenvolvi-
mento ou análise de projetos.

A questão do frio no escri-
tório vai muito além do confor-
to térmico, pois, a temperatura 
do ambiente pode afetar a pro-
dutividade, especialmente das 
mulheres de acordo com um 
estudo realizado pela Universi-
dade do Sul da Califórnia e do 
Centro de Ciências Sociais de 
Berlim WZB.

Estudo
A pesquisa analisou mais 

de 500 estudantes em Berlim, 
e estabeleceu o uma relação 
entre o aumento da temperatu-
ra dos escritórios e uma maior 

Compensação de sono aos finais de 
semana pode fazer engordar, diz estudo

semana não tiveram nenhuma 
vantagem metabólica frente 
aqueles que não puderam fazer a 
compensação do sono, ambos os 
grupos registraram um aumento 
de peso de aproximadamente um 
quilo.

Os níveis metabólicos até 
apresentaram um leve melhora, 
entretanto, essa situação se re-
vertia completamente quando 
eles voltavam ao sono restrito 
durante a semana.

Estudos anteriores rela-
cionados a privação do sono, 
constataram que dormir pouco 
aumenta riscos de problemas 
cardíacos e da propensão a dia-
betes tipo 2.

Nesses estudos, não se pode 
afirmar que se caso houvesse a 
compensação de sono no fim de 
semana, esses possíveis proble-
mas teriam menos risco de acon-
tecer. A atual pesquisa responde 
ao questionamento, a compen-
sação de sono não tem a capaci-
dade de redução desses possíveis 
efeitos.

Estresse causa alteração do 
ritmo cardíaco e afeta a audição

variação de frequência cardíaca 
e atividade do cérebro das pa-
cientes antes, durante e após o 
teste de palavras.

Os testes indicaram que o 
pequeno nível de estresse que 
as voluntárias foram submeti-
das já foi suficiente para alterar 
o ritmo do coração, e que isso 
aconteceu em conjunto com a 
diminuição da atenção auditiva, 
medida pelo exame.

O que indica que as infor-
mações auditivas ao serem pro-
cessadas em situações de estres-
se são piores que em situações 
que a pessoas está em um estado 
mais tranquilo.

Como reduzir os efeitos
De acordo com um dos pes-

quisadores, em situações es-
tressantes, o sistema nervoso 
parassimpático precisa ser ati-
vado para diminuir o ritmo do 
coração e melhorar os níveis de 

percepção de sons. Para ativa-lo 
a pessoa submetida a situação 
de estresse deve respirar lenta-
mente.

Aplicação dos 
resultados da pesquisa
Novas perspectivas em re-

lação ao tratamento de casos de 
distúrbios de atenção e comu-
nicação podem ser identificadas 
com a pesquisa. O nervo vago 
pode ser ativado através de es-
tímulos elétricos na região auri-
cular, com o objetivo de contro-
lar o ritmo cardíaco.

Neste sentido, a pesquisa 
com crianças autistas realiza-
da por profissionais do Depar-
tamento de Fonoaudiologia da 
Unesp de Marília, já tem avan-
çado e apresentado resultados 
promissores, as melhorias dos 
sintomas através deste método 
de tratamento foram significa-
tivos.

Frio no ambiente de trabalho afeta produtividade das mulheres

produtividade para as mulhe-
res, para os homens não foi ve-
rificada nenhuma diminuição 
significativa da produtividade.

Os pesquisadores afirmam 

que o gênero é um importante 
fator determinante de impacto 
de temperatura, para o confor-
to, produtividade e rendimento 
cognitivo, pois , ao analisar o 

desempenho das mulheres ao 
realizar tarefas matemáticas e 
verbais, foi verificado um me-
lhor desempenho quando as 
temperaturas mais altas, já em 

relação aos homens, não foi re-
gistrado variação significativa 
de rendimento com a tempera-
tura mais alta ou mais baixa.

Os testes foram realizados 
em temperatura que variavam 
entre 16°C e 32ºC.Em cada 
dia de pesquisa, os analisado 
deveriam completar três ta-
refas diferentes de escrita e 
matemática, com um limite de 
tempo.

A correlação entre a tem-
peratura do ambiente e o ren-
dimento das participantes 
mulheres nas provas, foi sig-
nificativa, de acordo com os 
resultados identificados pelo 
teste.

Nos locais em que traba-
lham homens e mulheres jun-
tos, os pesquisadores sugerem 
que as temperaturas sejam 
mais altas, pois o frio pode não 
interferir na capacidade pro-
dutiva deles, entretanto, inter-
fere na das mulheres.

O estudo revela  que a alteração na frequência cardíaca por estresse com-
promete a percepção auditiva

De acordo com a pesquisa a compensação de sono atrasado não é possí-
vel e pode fazer mal a saúde

O ambiente de trabalho quentinho é muito mais produtivo para o rendimento das mulheres
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A Universidade de Austin 
indica que se você quiser viver 
por mais tempo, faça novas ami-
zades. Em um  estudo publica-
do recentemente no periódico 
Journals of Gerontology S, foi 
descoberto que idosos que ti-
nham uma vida social com mais 
interação com amigos, família e 
conhecidos, apresentavam cená-
rio melhor em relação à saúde e 
bem estar.

Foram analisadas na pesqui-
sa, aproximadamente 300 pes-
soas com mais de 65, eles foram 
monitorados por uma semana, 
através de dispositivos eletrô-
nicos capazes de medir os níveis 

Interações sociais são muito positivas para a saúde
da prática de atividade física. Os 
resultados mostraram uma série 
de características positivas, os 
idosos que conversavam mais 
com amigos e conhecidos tam-
bém faziam mais exercício além 
de ter melhor humor.

De acordo com os pesqui-
sadores a explicação disso pode 
ser percebida facilmente, pois, 
para que possam interagir com 
outras pessoas, os idosos preci-
sam se deslocar de suas casas ou 
no mínimo fazem algumas ca-
minhadas para receber e “fazer 
sala” para as visitas.

As pessoas tendem a fi-
carem mais sedentárias com 

o passar dos anos, não é uma 
tarefa fácil convencê-las a se 
exercitar, mas “socializar” com 
amigos, participar de um evento 
é bem mais fácil.  As interações, 
por menores que sejam podem 
ajudar a aumentar a ativida-
de física e melhorar índices de 
saúde.

De acordo com uma das 
pesquisadoras do estudo, os re-
sultados revelam a importância 
de políticas e programas sociais 
que insiram os idosos em círcu-
los de amizade, para que todos 
os benefícios possam ser sen-
tidos e ampliados para o maior 
número possível de idosos.

Entre as mulheres, o câncer 
de mama é um dos mais recor-
rentes, chegando a representar 
um percentual de 29% de novos 
casos por ano.

Em razão deste alto número, 
a indústria farmacêutica procu-
ra sempre investir em pesquisas 
e na produção de medicamentos 
que são capazes de combater a 
doença.

Aprovado pela Anvisa
A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – Anvisa,  
aprovou nas últimas semanas o 
Herzuma, que é um medicamen-
to biossimilar do trastuzumabe, 
que tem indicação para tratar  
tumores agressivos que se de-
senvolvem muito rápido com-
parado a outras formas de câncer 
mamário, chamado de câncer de 
mama HER2.

Ação do medicamento
O medicamento tem a ca-

pacidade de bloqueio da mul-
tiplicação das células cancerí-
genas, sem que atinja s células 
sadias, é recomendado para ca-
sos de câncer de mama em es-
tágio inicial e também para os 
metastáticos, mesmo para as 
mulheres que já tenham recebi-
do outras terapias. Podendo ser 
utilizada em diferentes fases do 
tratamento: após cirurgia, qui-
mioterapia e radioterapia ou em 
conjunto com esses tratamen-

Novo medicamento para o tratamento 
de câncer de mama é aprovado

tos e outras medicações para a 
doença.

Próximos passos
A medicação agora deverá 

receber a aprovação da Câma-
ra de Regulação do Mercado de 
Medicamentos-CMED, que irá 

fazer a análise do preço do pro-
duto antes do início da comer-
cialização no país. O processo 
deve acontecer nos próximos 
meses e em breve o medicamen-
to estará disponível para com-
ercialização, possibilitando uma 
nova maneira de tratamento.

O medicamento tem a capacidade de bloqueio da multiplicação das célu-
las cancerígenas, sem que atinja s células sadias, é recomendado para ca-
sos de câncer de mama em estágio inicial e também para os metastáticos

A partir do dia 03 de junho, 
segunda-feira, as doses restan-
tes da Campanha Nacional de 
Vacinação contra gripe ficarão 
disponíveis para toda a popula-
ção. A decisão foi anunciada no 
fim da tarde de quarta-feira, 29, 
pelo Ministério da Saúde. O ór-
gão salienta que isso não signifi-
ca a exclusão dos integrantes do 
grupo de risco, apenas uma am-
pliação no acesso à imunização.

O Ministério da Saúde 
orienta que portadores de doen-
ças crônicas não transmissíveis 

Um estudo realizado na 
Universidade de Washington e 
publicado na revista científica 
The Lancet concluiu que as die-
tas desequilibradas, carregadas 
de sal, gorduras ruins e poucas 
fibras são responsáveis por mais 
mortes que o cigarro e a pressão 
alta.

A pesquisa consistiu na 
comparação entre dietas, núme-
ro de doenças e mortes de 195 
países. É possível perceber uma 
intensificação de maus hábitos e 
menor consumo de comidas sau-
dáveis.

As pessoas estão comendo 
muita carne e “fast food” e uma 
quantidade baixíssima de frutas 
e vegetais. Aproximadamente 
um quinto das mortes no mundo 
são atribuídas aos maus hábitos, 
que resultam em uma série de 
doenças, principalmente as car-
díacas, câncer e diabetes.

No ano de 2017 os hábitos 

De acordo com estudo, dietas 
desequilibradas provocam mais 
mortes que cigarro e pressão alta

ruins levaram a morte de 11 
milhões de pessoas, o que repre-
senta 22% dos mortos no mundo 
durante o ano. Pressão alta foi 
a responsável pela morte de 10 
milhões de pessoas e o cigarro, 
por oito milhões de mortes.

As mortes ligadas a maus 
hábitos têm mais da metade de 
sua incidência naquelas pessoas 
que fazem pouca ingestão de fi-
bras, frutas e consomem muito 
sódio, presente no sal e em ali-
mentos muito processados.

De acordo com os cientistas 
que realizaram o estudo, os efei-
tos de não consumir alimentos 
saudáveis, são maiores do que 
consumir os alimentos com mui-
to sódio e gordura. Afirmaram 
ainda que as políticas veiculadas 
a fim de promover o consumo de 
alimentos saudáveis, são mais 
eficientes que aquelas que indi-
cam reduzir o consumo de ali-
mentos muito industrializados.

Ministério da Saúde anuncia 
liberação de vacina da gripe para 
toda população  desde segunda-feira

devem apresentar prescrição 
médica no ato da vacinação. Pa-
cientes cadastrados em progra-
mas de controle das doenças 
crônicas do SUS deverão se di-
rigir aos postos em que estão re-
gistrados para receber a vacina, 
sem a necessidade de prescrição 
médica.

A vacina é gratuita e pro-
tege contra os três subtipos do 
vírus da gripe que mais circula-
ram no último ano no Hemisfé-
rio Sul: o H1N1, o H3N2 e uma 
linhagem do tipo B.

Além do grupo prioritário, os demais membros da comunidade poderão 
ser vacinados
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Um estudo publicado pe-
riódico Infection Control and 
Hospital Epidemiology, aler-
tou sobre um dos importantes 
identificadores de profissionais 
da área da saúde, o jaleco, que 
pode apresentar perigos ocultos 
aos pacientes, pois a peça pode 
estar contaminada com diver-
sos tipos de bactérias nocivas, 
que são associadas a infecções 
hospitalares, como septicemia- 
conhecida como infecção gene-
ralizada.

De acordo com a pesquisa, 
16% dessas bactérias podem ser 
resistentes à medicação, como 
a Staphylococcus aureus re-
sistente à meticilina- SARM. 
Os números tornam-se mais 
alarmantes, pois, em pesquisa 
anterior realizada com a comu-
nidade médica, evidenciou que 
a maioria deles passa mais de 
uma semana sem lavar os jale-
cos, e outros chegam até quase 
um mês sem lavar a peça.  

O arroz é uma das fontes de 
carboidrato simples mais consu-
midas ao redor do mundo e é um 
dos primeiro alimentos a serem 
cortados de dietas por aqueles 
que desejam emagrecer.

Entretanto, uma pesquisa 
realizada conclui que o alimen-
to não precisa ser visto como um 
vilão. O estudo realizado em 136 
países teve seus resultados apre-
sentados no Congresso Europeu 
Sobre Obesidade. Não há publi-
cação da pesquisa em periódicos 
científicos ainda, foi realizada 
pelo Doshisha Women’s College 
of Liberal Arts, em Kyoto, no Ja-
pão.

A pesquisa demonstra que 
os níveis de obesidade são subs-
tancialmente menores em luga-
res em que as pessoas consomem 
“grandes” quantidades de arroz 
média de 150 g ao dia, enquanto 
populações com menor ingestão 
do cereal - cerca de 14 g dia-
riamente, apresentam taxa mais 
alta de excesso de gordura cor-
poral.

De acordo com os cientistas, 
a ligação entre o alto consumo de 
arroz e o menor risco de obesi-
dade persistiu mesmo depois de 
levar em conta outros fatores de 
risco socioeconômicos e de esti-
lo de vida, educação, tabagismo, 
produto interno bruto per capita 
e gastos com saúde.

Entretanto, na visão de Sa-
mantha Rhein, nutricionista clí-
nica mestre pela Universidade 
Federal de São Paulo, uma ex-
plicação possível para o consumo 
do alimento e o menor peso, pode 

Nem tanto nem tão pouco, a 
indicação de uma dieta saudável 
é muito importante para com-
bater inúmeras doenças, entre-
tanto, existe um transtorno que 
é provocado pela obsessão em 
comer somente alimentos con-
siderados saudáveis, chamado de 
ortorexia nervosa.

A condição foi descrita pela 
primeira vez em 1997 e ainda 
é considerada um tema novo e 
pouco explorado pela ciência.  
Ainda não foi descoberto o que 
leva alguém a se tornar excessi-
vamente cuidadoso com aquilo 
que come.

Um estudo realizado pela 
Universidade York, no Canadá, 
identificou fatores que podem 
facilitar que o problema seja de-
sencadeado.

Os pesquisadores descobri-
ram que pessoas que já têm no 
seu histórico de saúde algum 
distúrbio alimentar, como ano-
rexia e bulimia e são obcecadas 

estar relacionada com as outras 
escolhas feitas para compor a re-
feição, pois normalmente o arroz 
é acompanhamento para comi-
das consideradas mais saudáveis, 
como legumes, verduras, feijão, 
carne, ovo, peixe, frango.

A nutricionista afirma que a 
quantidade apontada como gran-
de pela pesquisa, 150 gramas, 
não é exagerada para pessoas 
que tem uma estrutura corporal 
grande ou praticam atividades 
físicas, essa 150g representam 
aproximadamente cinco colheres 
de servir, que podem estar dividi-
das em almoço e jantar, quantida-
de cabível em uma dieta saudável, 
que prevê de 40% a 60% da dieta 
poderá ser composta de carboi-
dratos. Algo totalmente cabível 
em uma dieta saudável, que deve 
ter de 40% a 60% das suas calo-
rias comportas por carboidratos.

Outra profissional opina 
acerca da pesquisa, a endocrino-
logista e colaboradora do Grupo 
de Obesidade e Síndrome Meta-

bólica do Hospital das Clínicas 
da Universidade de São Paulo, 
Andressa Heimbecher, aponta 
que a relação entre consumo de 
arroz e risco de obesidade pode 
não ser assim tão certeira, e que 
há muitos fatores não revelados 
no estudo que seriam importan-
tes para validar a pesquisa.

A endocrinologista, afirma 
ainda que não foram demonstra-
dos nos resultados apresentados, 
fatores importantes que deve-
riam ter sido analisados, como 
atividade física efetuada pela 
população e doenças específicas 
que interferem no metabolismo. 
Além de não haver especificado o 
tipo de arroz consumido, e quais 
outros alimentos essas pessoas 
consumiam junto com o arroz.

Os pesquisadores afirmam 
quanto ao estudo que seria im-
portante para que a relação fos-
se confirmada, que outros dados 
fossem analisados, principal-
mente hábitos de atividade física 
e alimentares.

Pesquisa aponta que consumo de arroz pode evitar obesidadeJalecos podem esconder 
bactérias que colocam a 
saúde dos pacientes em risco  

Qualquer roupa, indumen-
tária e objeto que sejam usados 
no ambiente hospitalar podem 
estar contaminados, por isso, a 
orientação é lavar jalecos e uni-
formes diariamente, bem como 
utilizar sempre álcool em gel ao 
utilizar objetos como os celu-
lares, sempre antes de atender 
um paciente.

Jalecos analisados 
no estudo
A pesquisa identificou em 

42% dos jalecos analisados con-
tinham bactérias responsáveis 
por infecções intestinais e uri-
nárias; bactérias causadoras de 
otite e infecções oculares; Além 
de microrganismos que causam 
infecções, principalmente em 
crianças. Além de 16% dos jale-
cos que estavam contaminados 
com micróbios que podem cau-
sar infecções de pele e da cor-
rente sanguínea, pneumonia e 
septicemia.

Obsessão por dieta saudável pode trazer deficiências 
nutricionais e abalo da qualidade de vida

por dietas e emagrecimento es-
tão mais sujeitas a desenvolver 
uma relação patológica com a 
comida saudável.

De acordo com os pesquisa-
dores, a ortorexia trás consequ-
ências negativas a pessoa, pois 
pode acarretar em deficiências 
nutricionais e impactos na so-
cialização, pois, basicamente 
todos os encontros com família e 
amigos, envolvem comida.

Necessárias mais 
pesquisas e a
profundamento no tema
Os pesquisadores analisa-

ram todos os trabalhos já pu-
blicados anteriormente sobre o 
transtorno e chegam a conclu-
são que a maioria dos estudos 
realizados sobre o tema, têm 
uma qualidade neutra ou ruim, 
o que os leva a interpretar os 
resultados com cautela e afir-
marem que são necessária novas 

investigações para aprofundar 
questões ligadas a ortorexia.

Teste
Ficou curioso para saber se 

seus hábitos alimentares são  de 
farto saudáveis e não interferem 

em suas relações sociais? Faça o 
teste de ortorexia desenvolvido 
pelo médico Steven Bratman. 
Se você responder sim a uma 
ou mais perguntas, é necessário 
ficar atento a sua relação com a 
comida.

O tempo que gasto pensan-

do em alimentação saudável to-
dos os dias interfere de um jeito 
negativo em diversas outras áre-
as da minha vida.

Condeno os hábitos alimen-
tares dos outros e me sinto an-
sioso e culpado ao consumir pro-
dutos não saudáveis.

Minha paz interior, auto-
estima, segurança, felicidade e 
prazer estão diretamente liga-
dos ao que eu como.

Não deixo de lado a dieta, 
mesmo quando quero ou em 
ocasiões especiais (ignore este 
item se o motivo for recomenda-
ção médica).

Excluo cada vez mais ali-
mentos do meu cardápio, sen-
do que as restrições variam de 
acordo com as teorias nutricio-
nais que acompanho.

Minha alimentação fez com 
que eu ficasse muito abaixo do 
peso e apresentasse queda de 
cabelo e outros sinais de desnu-
trição.

O diagnóstico da compulsão é difícil, porém, necessário pois a ortorexia 
pode prejudicar a saúde mental e relações sociais dos pacientes

Os objetos utilizados no ambiente hospitalar podem ter um grande acú-
mulo de bactérias por isso a importância da higienização constatnte das 
mãos

De acordo com o estudo, o consumo de  50 gramas de arroz por dia pode-
ria reduzir o predomínio mundial de obesidade em 1%
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Nesta segunda-feira, 3, as 
cerca de duas mil doses de va-
cina contra a gripe remanes-
centes  foram disponibilizadas 
à população em dois postos de 
saúde: Unidade Central e no 
Centro de Referência Mater-
no Infantil.

A campanha de vacinação 
foi até sexta, 31, com os gru-
pos prioritários   (gestantes, 

Campanha de vacinação atinge 93,73%  de imunização em Bento

As cerca de duas mil doses de vacina remanescentes da campanha, foram disponibilizadas à população na 
segunda-feira, 3

puérperas, crianças até seis 
anos e idosos), com a aplica-
ção de 30.819 doses de vacina, 
atingindo a 93,73% da meta 
global (que é de 90% para mu-
nicípios de até 100 mil habi-
tantes)

Até esta sexta-feira (31), 
foi voltada exclusivamente 
para o público prioritário, que 
inclui categorias como gestan-

tes, puérperas (mulheres até 
45 dias após o parto), crianças 
entre seis meses a menores de 
seis anos, idosos, e indígenas.

A vacina protege contra os 
três subtipos do vírus da gripe 
que mais circularam no último 
ano no Hemisfério Sul, entre 
eles o da gripe A (H1N1), que 
responde por metade de casos 
de gripe neste ano.

Números
Foram vacinas 91,53% das 

crianças (6.171 doses); 89% dos 
trabalhadores da saúde (3.593 
doses); 79,59% das gestantes 
(885 doses); 130,60% das puér-

peras (239 doses);77,78% dos 
indígenas (56 doses); 96,52% 
dos idosos (13.286 doses); 
100,6% dos professores (1.347 
doses); 86,38% comorbidades 
(4.864 doses).
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Esporte

Na noite de sábado (01), 
ocorreu o confronto entre o 
Bento Gonçalves Futsal – BGF 
e o Figueira, de Tupanciretã. O 
jogo ocorreu no Ginásio Munici-
pal de Esportes e encerrou com 
o placar de 2 a 1, com vitória de 
virada da equipe comandada por 
Vaner Flores.

Nos primeiros minutos do 
jogo o Figueira abriu o placar 
com gol de Emerson, que fina-
lizou na saída do goleiro, mar-
cando 1 a 0. O BGF passou a 
dominar as ações da partida e 
pressionar os adversários em 
busca do empate, em um dos 
contra-ataques o Figueira chu-
tou ao gol, mas Dani defendeu.

Durante a partida o BGF 
teve diversas oportunidades 
criadas, com duas bolas na tra-
ve arrematadas por Kevin e Jo-
natha, e inúmeras finalizações 
que pararam nas boas defesas 
do goleiro Cristian. Porém, nos 
minutos finais, Kevin, em bela 
jogada coletiva, recebeu passe 
de Jonatha e fuzilou para balan-
çar as redes e igualar o placar do 
confronto, 1 a 1.

Na etapa final a pressão do 
BGF foi cada vez mais intensa, 
entretanto o goleiro do Figuei-
ra impediu uma chance de gol 
dos donos da casa. Em uma das 
ocasiões, o jogador do Figuei-
ra tirou o gol da equipe da casa 
com a mão, resultando em pê-
nalti para o BGF e deixando a 
sua equipe em desvantagem nu-
mérica. Jonatha cobrou a pena-
lidade e o goleiro fez mais uma 
grande defesa.

Os donos da casa passaram a 
ditar ainda mais o ritmo de jogo, 
virando ataque contra defesa 

A Associação Caros Barbosa 
de Futsal (ACBF) perdeu pela 
primeira vez na Liga Nacional. 
O time laranja recebeu o Marre-
co, mas foi derrotado pelo Mar-
reco por 4x2, na noite da última 
sexta-feira, 31.

Os paranaenses abriram o 
placar no primeiro minuto de 
jogo com o gol de Pedro Rei. Po-
rém, a ACBF chegou ao empate, 
aos 11min, com Júlio Zanotto.

As redes voltaram a balan-
çar no segundo tempo, quando 

A ACBF perde em casa
Max fez 2x1 para o Marreco. 
Aos 4min30s, Pesk marcou o gol 
de empate. Porém, a equipe de 
Francisco Beltrão passou a fren-
te do placar de novo, aos 8, com 
Paulo Felipe. Aos 10, Juninho 
marcou o último jogo da partida.

A ACBF era a última equipe 
invicta na LNF. O time de Car-
los Barbosa caiu para a segunda 
colocação com 17 pontos. O pró-
ximo jogo será na quinta-feira, 
contra o Foz Cataratas, no Pa-
raná.

O time laranja recebeu o Marreco, mas foi derrotado pelo Marreco por 4x2

Os paranaenses abriram o placar no primeiro minuto de jogo

O time de Carlos Barbosa caiu para a segunda colocação com 17 pontos

Confronto eletrizante resulta 
na vitória do BGF sob o Figueira

dentro de quadra. Após inú-
meras tentativas, com a grande 
maioria parando nas boas inter-
venções do goleiro adversário, 
o BGF finalmente balançou as 
redes. Faltando menos de 15 se-
gundos, Kevin recebeu na linha 
de fundo, cruzou para Jonatha 
que desviou com precisão para 
virar a partida e decretar a vi-
tória do BGF por 2 a 1, fazendo 
o ginásio vibrar com a vitória de 
tensa e de virada.

O BGF conquistou o resul-
tado positivo, chegando aos sete 
pontos realizados ao longo da 

competição, permanecendo na 
5ª colocação. A equipe se man-
teve invicta atuando dentro de 
seus domínios. Na próxima ro-
dada, o BGF joga novamente em 
casa, desta vez contra o lanterna 
Erechinense, no sábado, dia 8, 
às 20h, no Ginásio Municipal de 
Esportes

6ª rodada - Série Ouro
Fontoura Xavier 3 x 2 Rabelo
Erechinense 5 x 6 Gramado 
Futsal
BGF 2 x 1 Figueira
SER Alvorada 0 x 5 Parobé

Mesmo com forte marcação BGF leva a melhor no jogo
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A Brigada Militar realizou 
na sexta-feira(31), abordagem 
a um casal que estava  com um 
cartaz pedindo ajuda para com-
prar um leite especial em um 
semáforo, após denúncia de po-
pulares. Foi averiguado e iden-
tificado que tratava-se de um 
golpe para conseguir dinheiro, 
inclusive aplicado pelo mesmo 
casal em outras cidades.

A mulher era Julia Gracie-
la Ineia de 31 anos que está em 
liberdade do sistema prisional, 
com registro policial por: Ame-
aça (3x); Tráfico de entorpecen-

Durante a madrugada de 
domingo(2), três jovens de idade 
entre 19 e 21 anos foram víti-
mas de roubo próximo a Igreja 
Cristo Rei, na Cidade Alta, eles 
foram abordados por um rapaz 
de 20 anos e um um outro ado-
lescente que roubaram celulares 
das vítimas. 

Os autores do roubo foram 
capturados na BR 470,  duran-

Na madrugada de sábado 
(1), um homem de 32 anos, con-
dutor de um Kia Soul Ex 1.6L 
azul ao estacionar na Avenida 
Planalto, atingiu a porta de um 
Focus .

Os agentes do Departa-
mento Municipal de Trânsito 
– DMT foram acionados e re-
gistraram a ocorrência. O con-
dutor do Kia Soul foi submetido 

Na sexta-feira (31) duran-
te a madrugada, um estabele-
cimento comercial do Bairro 
Licorsul teve o vidro da vitri-
ne quebrado .

Foram furtados do esta-
belecimento bonés, roupões, 

Foi encontra-
do na manhã de 
segunda-feira (4),  
um corpo de um 
homem jovem ca-
ído à beira da es-
trada, próxima a 
rua José Gava, no 
bairro tamandaré, 
Garibaldi.

O corpo foi en-
contrado por um 
trabalhador, por 
volta das 7h30min, 
que  chamou a Bri-
gada Militar.

Na manhã de sexta-feira(31), 
no Bairro São Francisco ocor-
reu um acidente envolvendo um 
caminhão que ao entrar na rua 
Marquês de  Souza, vindo da Rua 
Goes Monteiro, colidiu com um 

Gol branco que estava estaciona-
do. O Departamento Municipal 
de Trânsito – DMT foi acionado 
para registro da ocorrência que 
não deixou ninguém ferido, ape-
nas contou com danos materiais.

Caminhão colide em veículo 
estacionado no São Francisco

No final da tarde de quinta-
-feira (30), um homem estacio-
nou o seu carro, um Citroen C3 
de cor vermelha, na Rua Hum-
berto de Alencar Castelo Branco, 
localizada no Bairro Fenavinho , 

quando voltou para busca-lo o 
veículo que tinha alarme de se-
gurança não estava mais no local. 
Foi realizada o registro da ocor-
rência na Delegacia de Policia de 
Pronto Atendimento.

Carro é furtado na Fenavinho

Na manhã de sábado, por 
volta das 5h, um homem de 31 
anos estava andando pela Rua 
Júlio de Castilhos quando foi 
abordado por dois homens que 

levaram o seu celular, a vítima 
afirma que estava embrigado e 
que acredita que foi assaltado 
pois os indivíduos aproveitaram-
-se do seu estado alcoolizado.

Homem embriagado é alvo de roubo

toalhas de banho, jogos de 
lençol, cobertores, tapetes.  
A proprietária da loja, uma 
mulher de 41 anos registrou 
o boletim de ocorrência  e in-
formou que não têm suspeitos 
do crime.

Estabelecimento comercial 
é alvo de furto no Licorsul

Uma senhora de 62 anos foi 
vítima de furto em uma parada 
de  ônibus na sexta-feira (31), 
por volta 08h50min.

A mulher teve a carteira 
furtada de dentro de sua bolsa, 

na para de ônibus da Júlio de 
Castilho no Centro, a vítima diz 
que não percebeu o momento do 
furto , somente quando precisou 
da carteira identificou a ocor-
rência do fato.

Idosa é vítima de furto em ponto de ônibus

Homem embriagado 
é preso após acidente

a teste do bafômetro pois apre-
sentava sinais de embriaguez, o 
que foi comprovado pelo teste.

O homem foi encaminhado 
a Delegacia de Polícia de Pron-
to Atendimento por embriaguez 
ao volante, sendo solicitado o 
pagamento de fiança de R$ 1,5 
mil para liberação do mesmo, 
que não pagou a quantia e foi 
detido.

te patrulhamento de busca re-
alizado pela Policia. Durante a 
abordagem os policiais detive-
ram com eles celulares das víti-
mas. Os autores do roubo foram 
identificados pelos jovens alvo da 
ação.

Os ladrões foram levados a 
Delegacia de Policia de Pronto 
Atendimento para que os proce-
dimentos legais fossem tomados.

Jovens são presos após 
roubo na Cidade Alta

Jovem encontrado com tiro 
na cabeça em Tamandaré

Casal que aplicava golpe do leite especial é detido pela polícia
tes (1x); Posse de entorpecentes 
(6x); Maus tratos (1x); Roubo 
(1x); Receptação (1x); Vias de 
fato (2x) e Violação de direitos 
autorais (4x).

E o homem foi identificado 
como William da Silva Maciel de 
32 anos com passagens policiais 
por: Sequestro relâmpago (1x); 
Porte ilegal de arma (1x); Lesão 
corporal (1x); Homicídio (1x), 
além de estar foragido do siste-
ma prisional.

O casal que reside em Caxias 
do Sul foi levado a Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento 
para prestar esclarecimentos, a 
ocorrência foi registrada e a mu-
lher foi liberada, já William Ma-
ciel que estava foragido por con-
denação em crime de homicídio 
praticado em Porto Alegre, foi 
recolhido ao sistema prisional.

Junto com o casal, foi apreendido 
uma lata de leite que  era usada 
para guardar as doações, dentro 
dela tinha cerca de R$ 140,00

O homem foi identificado como Moisés Pedro Mezaroba, de 36 anos, morador de Bento 
Gonçalves

O homem foi preso no momento que foi identificado pela Polícia pois esta-
va foragido do sistema prisional

William Maciel que estava foragi-
do, foi preso pois responde por cri-
me de homicídio
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1°

06  11  18  19  31
34  35  52  53  57
69  72  76  77  82
90  92  93  96  97

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2156

Federal -  concurso 05393

Lotomania -  concurso 1974

01  06  23  26  39  49

28918
22194
63405
86750
71732

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
04/06

Qua
05/06

Qui
06/06

↑ 19°C
↓   6°C

↑ 18°C
↓   4°C

↑ 20°C
↓   7°C

Geada ao 
amanhecer

Geada ao 
amanhecer

Sol com nuvens.
Não chove

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: 30/05/2019 a 05/06/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento

Godzilla II: Rei 
dos Monstros
13:40h - Legendado 3D
16:10h - Dublado 3D
18:40h - Legendado 3D
21:10h - Dublado 3D

Os integrantes da agên-
cia Monarch precisam lidar 
com a súbita aparição de 
vários monstros gigantes-
cos, dentre eles o mítico Go-
dzilla, que a todo instante 
brigam entre si.

Pokémon: 
Detetive Pikachu
13:40h - Dublado 2D

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.

Kardec
16:00h - Nacional 2D

A jornada de Allan Kar-
dec (Leonardo Medeiros), 
nascido Hypolite Leon De-
nizard Rivail, desde quando 
trabalhava como educador 
em Paris até iniciar seu pro-
cesso de codificação do espi-
ritismo ao lado de sua espo-
sa Amélie-Gabrielle Boudet 
(Sandra Corveloni).

Brightburn 
Filho das Trevas
18:30h - Dublado 2D

Quando uma criança 
alienígena cai no terreno de 
um casal da parte rural dos 
Estados Unidos, eles deci-
dem criar o menino como 
seu filho. Porém, ao começar 
a descobrir seus poderes, ao 

invés de se tornar um herói 
para a humanidade, ele pas-
sa a aterrorizar a pequena 
cidade onde vive, se tornan-
do uma força obscura na 
Terra.

John Wick 3
Parabellum
21:00h - Legendado 2D

Após assassinar o chefe 
da máfia Santino D'Anto-
nio (Riccardo Scamarcio) 
no Hotel Continental, John 
Wick (Keanu Reeves) pas-
sa a ser perseguido pelos 
membros da Alta Cúpula 
sob a recompensa de U$14 
milhões. Agora, ele preci-
sa unir forças com antigos 
parceiros que o ajudaram no 
passado enquanto luta por 
sua sobrevivência.

L’américa Shopping

Aladdin
13:40h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D

Aladdin (Mena Mas-
soud) é um jovem ladrão que 
vive de pequenos roubos em 
Agrabah. Um dia, ele ajuda 
uma jovem a recuperar um 
valioso bracelete, sem saber 
que ela na verdade é a prin-
cesa Jasmine (Naomi Scott). 
Aladdin logo fica interessa-
do nela, que diz ser a criada 
da princesa. Ao visitá-la em 
pleno palácio e descobrir sua 
identidade, ele é capturado 
por Jafar (Marwan Kenzari), 
o grão-vizir do sultanato, 
que deseja que ele recupere 
uma lâmpada mágica, onde 
habita um gênio (Will Smi-
th) capaz de conceder três 
desejos ao seu dono.

Pokémon: 
Detetive Pikachu
16:20h - Dublado 2D

Vingadores: 
Ultimato
21:00h - Dublado 2D


