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Valores voltarão aos bolsos de 19.789 contribuintes, os idosos, deficientes físicos, mentais ou com alguma moléstia grave terão priorida-
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A Receita Federal abriu na 
segunda-feira (10) a possibili-
dade de consulta ao primeiro 
lote de restituições do Imposto 
de Renda Pessoa Física 2019, 
o lote contempla no âmbito da 
Delegacia da Receita Federal 
Brasileira em Caxias do Sul, nos 
51 municípios da jurisdição da 
Região da Serra Gaúcha 19.789 
contribuintes, totalizando R$ 
26.234.869,28.

No País o pagamento do 
primeiro lote totalizara R$ 5,1 
bilhões pagos a 2.573.186 con-
tribuintes. O pagamento será 
feito em 17 de junho e os idosos 
e deficientes terão prioridade de 
recebimento no lote. 

Os nomes dos contempla-
dos com o 1° lote estão dispo-
níveis no site receita.economia.
gov.br pelo ReceitaFone no 146 
ou nos aplicativos disponíveis 
para tablets e smartphones . As 
restituições terão correção de 
1,54%, tendo como base a taxa 
juros básicos da economia (Se-
lic) acumulada entre a data de 
entrega da declaração até este 
mês.

No presente lote, receberão 

Contribuintes da Serra Gaúcha receberão mais de R$ 26 milhões em restituição

a restituição os contribuintes de 
que tratam o art. 16 da Lei nº 
9.250/95 e o Art. 69-A da Lei 
nº 9.784/99, que compreendem 
contribuintes idosos acima de 
60 anos e contribuintes com al-
guma deficiência física ou men-
tal ou moléstia grave. 

Os valores recebidos são 
corrigidos pela taxa básica de 
juros -Selic e será de 1,54% 
para o ano de 2019, para resti-
tuições referentes a outros anos, 
o percentual é alterado, sendo 
de 7,7% em relação a 2018 e 
109,82% para as restituições do 
ano de 2008. 

Os contribuintes terão o 

valor disponibilizado na conta 
que informaram na declaração, 
aqueles que não receberem a 
restituição e que estavam com 
o seu nome na lista do 1° lote, 
poderão entrar em contato com 
qualquer agência do Banco do 
Brasil ou ligar no 0800-729-
0001 e 0800-729-0088 (te-
lefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para ter 
acesso ao pagamento. Na con-
sulta à página da Receita, ser-
viço e-CAC, é possível acessar o 
extrato da declaração e ver se há 
inconsistências de dados iden-
tificadas pelo processamento. 
Nessa hipótese, o contribuinte 

pode avaliar as inconsistências 
e fazer a autorregularização, 
mediante entrega de declaração 
retificadora. 

As duas últimas restituições 
serão liberadas em novembro e 

dezembro, caso você não esteja 
na lista em nenhum dos lotes, 
entre em contato com a Re-
ceita Federal pois poderá estar 
inscrito na malha fina, seja por 
erro ou omissão.

Os idosos têm prioridade para receber a restituição do Imposto de Renda 
e serão o principal alvo do 1° lote que teve a lista liberada para consulta 
na segunda-feira (10)

IMPOSTO DE RENDA
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A Vinícola Aurora é a úni-
ca vinícola a receber o Prêmio 
Exportação RS como Destaque 
no Setor de Bebidas pela quar-
ta vez consecutiva. O Prêmio, 
promovido pela Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Marke-
ting do Brasil do Rio Grande 
do Sul (ADVB-RS), com apoio 
de 17 entidades setoriais, é 
dedicado às empresas que em 
seus segmentos tiveram atua-
ção relevante em exportações. 
Rosana Pasini, gerente de Ex-
portação da vinícola há mais 
de 10 anos, recebeu o troféu 
na cerimônia de premiação re-
alizada na noite desta quinta-
-feira, em Porto Alegre, com 
a presença do governador do 
Estado do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite.

Em 2018, a Vinícola Auro-
ra exportou 596.244 garrafas, 
um volume 91% maior que o ex-
portado em 2017. Keep Cooler 
foi o produto mais vendido ao 
mercado externo, seguido de vi-
nhos não espumantes e, em ter-
ceiro lugar na pauta, os vinhos 
espumantes. Com a construção 
de sua nova planta industrial no 
Vale dos Vinhedos, inaugurada 
em maio deste ano, para a ela-
boração, o envase e a expedição 
de suco de uva integral, a viní-
cola pode, em 2018, trabalhar 

Rosana Pasini, gerente de Exportação da Vinícla Aurora, recebe o troféu 
Prêmio Exportação RS

Vinícola Aurora recebe o 
Prêmio Exportação RS, como 
Destaque Setorial Bebidas, 
pelo quarto ano consecutivo
Cerimônia de entrega dos troféus, dessa premiação promovida 
pela ADVB - RS, aconteceu na noite de quinta-feira (6), em Porto 
Alegre

novas frentes de mercado no 
exterior para esse produto, sem 
similar no mundo, negócios que 
se concretizaram em embarques 
realizados no mesmo ano, para 
Taiwan e Estados Unidos, e em 
novos embarques nos primeiros 
meses de 2019, para Portugal, 
Canadá, Curaçao, Argentina e 
África do Sul.

Em 2018, ano base deste 
Prêmio Exportação RS, a Viní-
cola Aurora conquistou dois no-
vos países importadores - Irlan-
da e Peru – e novos clientes em 
países já compradores: Taiwan, 
Estados Unidos e Paraguai. O 
foco, no entanto, se manteve 
na Ásia, com participação nas 
principais feiras de alimentos 
e bebidas daquele continente. 
Na China, país que comprou 
159.966 garrafas de espuman-
tes e coolers da marca Brazilian 
Soul, a vinícola apresentou seus 
produtos a mais de 50 importa-
dores em 2018, resultando em 
parcerias com 4 novos clientes 
para 2019. Na participação da 
vinícola na Interwine - China 
2019, realizada de 3 a 5 de ju-
nho deste ano, fechou com mais 
2 clientes naquele país, resul-
tando em um total de 7 impor-
tadores no mercado chinês, es-
trategicamente localizados em 
diferentes regiões.

Sindicato das Indústrias metalúrgicas 
promove encontro de liderança feminina

No Município de Bento 
Gonçalves uma entidade sem 
fins lucrativos atua há dois anos 
com a finalidade de zelar pelas 
contas públicas, monitorando 
as licitações e ações de educa-
ção fiscal para a eficiência da 
gestão de recursos públicos, 
ampliando assim a transparên-
cia das finanças do Município.

O Observatório Social do 
Brasil (OSB-BG) apresenta a 
cada quadrimestre, esse servi-
ço à sociedade, o relatório dos 
primeiros quatro meses do ano, 
foi demonstrado à sociedade na 
segunda-feira (10), na Câmara 
de Vereadores.

Os meses analisados foram 
de janeiro a abril, sendo 41 li-
citações dos Poderes Executivo 
e Legislativo fiscalizadas, a en-
tidade verificou com a análise 
que entre o valor previsto e o 

Balanço dos primeiros quatro meses do 
ano demonstra economia de R$ 1,2 milhão

OBSERVATÓRIO SOCIAL DIVULGA

valor homologado, foi gerada 
uma economicidade de R$ 1,2 
milhão. Não sendo necessária 
a intervenção do órgão em ne-
nhum dos casos.

A equipe da OSB-BG rea-
lizou o monitoramento da mo-
vimentação dos cargos em co-
missão, com o auxílio do portal 
da transparência, hospedado 
no site da prefeitura. Foi a pe-
dido da entidade, por exemplo, 
que o portal passou a publicar, 
a partir de abril, a folha de pa-
gamento dos cargos comissio-
nados - CCs, com seus respec-
tivos nomes e cargos.

A média de CCs verificada 
de janeiro a abril deste ano foi 
de quase 118, inferior ao nú-
mero verificado na mesma épo-
ca do ano passado que era de 
126 cargos comissionados, – o 
mês de abril se encerrou com 

121 cargos de confiança, en-
quanto janeiro se iniciou com 
115. No mês de abril, foram 
destinados ao pagamento dos 
cargos comissionados R$ 508,6 
mil, sendo considerado o qua-
drimestre o somatório chega a 
R$ 1,996 milhão.

Dados referentes ao im-
pacto dos aumentos trimestrais 
dos servidores públicos tam-
bém foram demonstrados pela 
equipe do Observatório Na-
cional. Em 2018, o montante 
gerado pelos reajustes na pre-
feitura foi de R$ 2 milhões, en-
quanto no Legislativo foi de R$ 
141,8 mil. A atual legislação 
faculta ao prefeito a concessão 
desses benefícios.

As ações do Observatório 
recaem no poder executivo e 
também sobre a Câmara dos 
Vereadores, principalmente 
com questionamentos e suges-
tões sobre projetos. A equi-
pe do Observatório Nacional 
auxiliou na não aprovação do 
Projeto de Lei 1/2019, que al-
terava o artigo 75 da lei orgâ-
nica, e previa que permissões e 
concessões fossem autorizadas 
por decreto e autorização do 
Legislativo, sem passar por li-
citação, conforme previsto na 
Constituição.

Na terça-feira, 18 de ju-
nho a coach Margarete de Boni 
estará reunida com mulheres 
gestoras para refletir sobre 
como lidar com a cultura pa-
triarcal, como atender a família 
e demandas profissionais, entre 

outros assuntos pertinentes.
A palestrante atua como 

Formadora de Coaches e Men-
tores, Coach de Executivos, 
consultora de desenvolvimento 
de grupos, mediadora de con-
flitos organizacional e familiar. 
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No 9° dia de trezena aconteceu a Vigília de Pentecostes com o tema Ser 
jovem hoje compromisso e participação social celebrada pelo Padre Ricar-
do Fontana

Padre Ricardo Fontana em celebra-
ção da Vigília Pentecostal

A 141ª edição da Festa de 
Santo Antônio acontecerá esta 
semana, quinta-feira (13), ain-
da que o ápice da celebração 
ocorra em 13 de junho, desde o 
último dia 31 o Santuário está 
recebendo os fiéis para a Tre-
zena de Santo Antônio que está 
sendo realizada diariamente, até 
a véspera da festividade, várias 
equipes de celebração se reúnem 
no santuário, sempre às 18h, 
para a missa diária, preparando-
-se para o dia 13 de junho, ce-
lebrado tradicionalmente desde 
1878.

A programação é direcio-
nada pelo lema “Mostra-me Se-
nhor, teus caminhos” (Sl 25,4), 
em um apelo retirado dos Sal-
mos que tenta traduzir um pedi-
do em redimensionar os sentidos 
da vida – em uma época de tan-
tos dilemas, dúvidas e até faltas 
de significados para a existência 
de todos, é na fé que é possível 
conhecer mais de si mesmo e en-
contrar motivação para driblar 
os problemas e desafios cotidia-
nos.

A Festa que ocorre no dia 13 
de junho tem previsão de rece-
ber 20 mil pessoas na programa-
ção que inicia às 6h com a Al-
vorada Festiva, ocorrerão missas 
durante todo o dia nos horários: 
7h, 8h30min, 10h, 15h e 18h. A 
missa das 15h é a que concentra 
maior público, já que é celebra-
da de forma campal e seguida 
de procissão de Santo Antônio 
pelas ruas centrais. A Missa de 
Ação de Graças, que ocorre às 
18h, é também o momento que 
os casais festeiros da próxima 
festa são apresentados.

Uma das programações mais 
tradicionais que acontecem du-
rante o dia votivo, é o almoço 
realizado para integração da 
comunidade no Salão Paroquial, 
onde serão reunidas mais de 500 
pessoas. Está marcado para ser 
servido a partir das 12h, com 

Festa de Santo Antônio trás aos fiéis 
questionamentos sobre Motivação da Vida

cardápio que inclui sopa de ca-
peletti, lesso, piem, churrasco, 
galeto, saladas, maionese, pão 
colonial e sobremesa. Vinho, re-
frigerante e água acompanham 
a refeição. Os ingressos indivi-
duais custam R$ 50,00 e podem 
ser adquiridos na secretaria do 
Santuário Santo Antônio, no 
centro da cidade, ou com os fes-
teiros. A venda dos convites só 
ocorrerá de modo antecipado, 
sem comercialização no dia da 
festa.

Freis realizarão durante 
todo o dia festivo, a benção in-
dividual da saúde e entrega dos 
pãezinhos do Santo Antônio.

Lema da festa e 
as dúvidas sobre 
motivação da vida
A Festa de Santo Antô-

nio deste ano é norteada pelo 
Lema: ‘mostra-me Senhor teus 
caminhos’ que possui inspira-
ção no Salmo 25, 4, que sugere 
ao peregrino de Santo Antônio 
encontrar, diante de tantas en-
cruzilhadas, o caminho da fé. 
Este caminho tem suas raízes 
desde os nossos primeiros pais 
na fé: Abraão, Isaac, Jacó. Pas-

sando pelos profetas que anun-
ciaram a vinda do Messias até 
a chegada do Senhor Jesus. A 
partir do Cristo e a Vinda do 
Espírito Santo a Igreja continua 
anunciando o Advento do Reino 
de Deus. Por isso, Jesus é o Ca-
minho, Verdade e a Vida que dá 
sentido às nossas vidas.

“Esta busca do que nos 
transcende, na era do vazio, na 
superficialidade, é respondi-
da por Jesus e, de certa forma, 
por Santo Antônio: eles vêm nos 
mostrar este resgate na nossa 
história de fé. Ao olhar para trás, 
lembrar a trajetória da nossa fé e 
nos projetando para frente com 
o amparo dela”, reflete o Páro-
co do Santuário, Padre Ricardo 
Fontana.

Resgate do 
discernimento de 
buscas nos jovens
De acordo com o Padre, um 

dos públicos que mais necessita 
destas respostas são os jovens, já 
que a fé é responsável por aju-
dar no discernimento de suas 
buscas e o uso de dispositivos 
como internet, celular e outras 
ferramentas acaba dificultando 
momentos mais íntimos. “O que 
mais nos preocupa é que as pes-
soas estão perdendo o sentido 
da vida e entram em um vazio 
existencial muito grande. En-
tão, o lema reflete a necessida-
de de ajudar no discernimento 
das buscas, principalmente dos 
jovens, quando se perguntam: 
qual é esse caminho da felicida-
de?”, questiona o Pároco.

É justamente no ato de re-
fletir, rezar e se encontrar na 
fé que pode residir parte das 
respostas para os caminhos da 
felicidade e da satisfação em vi-
ver. Em momentos que o mundo 
digital nos afasta da reflexão e 
cria um vazio existencial gran-

de, festas religiosas como a de 
Santo Antônio têm uma capaci-
dade positiva de lembrar que o 
descartável, o individual e o ins-
tantâneo não são, nem de lon-
ge, respostas para a felicidade. 
Festas que celebram a tradição 
de fé nos remetem ao refletir, 
reforçam os comportamentos de 
fé, que impactam diretamente 
na construção de personalidades 
mais fortes e com manifestações 
positivas.

Feriado no dia 
13 de junho
O Padre Ricardo acredita 

na importância dos fiéis fazerem 
de fato o feriado do dia 13, para 
que possam cumprir suas mani-
festações de fé, ele afirma que 
as pessoas têm os dias corridos, 
cheios de trabalho e estudos e 
acaba não sobrando tempo para 
outras tarefas, por isso, parar no 
dia 13 é importante como forma 
de celebrar as raízes e espiritua-
lidade que unifica a todos e não 
nos fragmenta. Ele ainda lembra 
que a fragmentação é um dos 
grandes problemas que acome-
te a sociedade atualmente, que 
não une forças e acaba não ten-
do tempo para abastecer as três 
dimensões de cada indivíduo: as 
áreas físicas, emocional e espiri-
tual.

Esta semana acontecerão os 
últimos dias de trezena e no dia 
13 o dia oficial da Festa de Santo 
Antônio. Confira a programação 
completa da Paróquia para esta 
semana.

Terça-feira, dia 11.06
18h - 12ª noite da Treze-

na. Tema: A Santidade é o rosto 
mais belo da nossa Igreja. Parti-
cipação da Renovação Carismá-
tica Católica (RCC), Movimen-
to do Cursilho da Cristandade 
(MCC), Grupo Caminhando com 
Maria, Grupos de Oração e Pas-
toral Familiar;

Quarta-feira, dia 12.06
12h - Missa no Santuário.
18h - 13ª noite da Trezena. 

Tema: Santo Antônio, o brilho 
de uma alma plena em missão. 
Participação das Comunidades 
N. Sra. da Saúde e Santa Lúcia;

Quinta-feira, dia 13.06
141ª FESTA DE SANTO 

ANTÔNIO. Lema: “Mostra-me 
Senhor, teus Caminhos”

Programação
06h - Alvorada Festiva com 

Repicar dos Sinos no Santuário 
Santo Antônio.

07h, 08h30min e 10h - Mis-
sas no Santuário.

12h - Almoço Festivo no Sa-
lão Paroquial.

15h - Missa Solene Campal, 
seguida de Procissão pelas ruas 
centrais.

18h - Missa de Ação de Gra-
ças e Apresentação dos Casais 
Festeiros de 2020.

Sábado, dia 15.06:  
 14h - Celebração de Batiza-

dos no Santuário Santo Antônio.
15h - Missa na Comunida-

de N. Sra. de Lourdes/Gruta do 
Salgado.

17h- Missas nas Comunida-
des: Imaculada Conceição/Bar-
racão e Santa Maria Goretti.

17h - Terço Vocacional na 
Comunidade Santa Lúcia/Pro-
gresso.

18h - Celebração da Palavra 
na Comunidade N. Sra. do Car-
mo/Borgo.

18h30min - Missas nas Co-
munidades São Paulo Apóstolo/
Tancredo e Santa Catarina/Li-
corsul.

19h - Terço na Comunidade 
de Santo Antoninho.

19h30min - Missa na Co-
munidade N. Sra. de Fátima/
Cohab.

Domingo, dia 16.06
Missas no Santuário Santo 

Antônio: 07h – 08h30min – 10h 
e 18h.

09h - Missa na Comunidade 
São Pedro/Salgado.

09h - Celebração da Palavra 
na Comunidade N. Sra. do Rosá-
rio/Progresso II.

 10h - Missa na Comunidade 
São José Operário/Fenavinho.

 19h - Missa na Comunidade 
Santa Catarina/Licorsul.10ª noite da Trezena que foi celebrada sob o tema Redescobrir a Juventu-

de da Igreja à Graça de um Novo Pentecoste
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A maior feira multissetorial 
do País, a ExpoBento e a Fena-
vinho que está voltando este ano 
após 8 anos de sua última edi-
ção, encerram comercialização 
com 470 expositores e cresci-
mento de 6% em comparação a 
Feira de 2018, o que representa 
100% de stands de vendas co-
mercializados .

Em 2019, a 16ª Festa Na-
cional do Vinho e a 29ª Ex-
poBento vão ocorrer de forma 
integrada, entre 13 e 23 de ju-
nho, reunindo expositores dos 
mais variados segmentos, sendo 

ExpoBento e Fenavinho esperam atrair mais de 250 mil visitantes em 
2019

Sucesso de vendas, ExpoBento e 
Fenavinho terão 470 expositores

de moda 106 lojas, enquanto o 
segmento da alimentação será 
representado por 32 opções em 
lancherias e restaurantes, além 
de serviços, imóveis e varieda-
des.

Com a chegada da Fenavi-
nho, que será retomada após 
oito anos, o evento trará de vol-
ta grandes marcas da festivida-
de, como a Vila Típica, muita 
gastronomia, tradição e os pre-
miados vinhos da Serra gaúcha. 
A realização é do Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves.

Abertura Oficial da ExpoBento e Fenavinho com a        presença do Vice-Presidente Mourão
A ExpoBento e Fenavinho 

terão o início das programações 
na quinta-feira(13), entretanto, o 
Ato Solene ocorrerá dia 14, sex-
ta-feira, às 11h, no Pavilhão E do 
Parque de Eventos de Bento Gon-
çalves e contará com a presença do 
Vice-Presidente Hamilton Mou-
rão, que foi convidado juntamente 
com o Presidente Jair Bolsonaro 

em visita da comitiva da Fenavinho 
composta por Diego Bertolini, di-
retor do Comitê da Fenavinho e as 
Soberanas da festa em Brasília na 
primeira semana do mês de Maio.

Após a abertura do evento, os 
visitantes poderão conferir todas 
as atrações musicais e artísticas da 
ExpoBento e da Fenavinho, além 
dos stands com expositores dos 

Reta final de montagem para Fenavinho e Expobento

mais variados segmentos. 

Confira a programação 
completa do dia 13 

Dia 13 
10h Abertura oficial da ExpoBen-
to e Fenavinho 
12h Show Gilmar Dias - Palco Fe-
navinho
13h Oficina Gastronômica Senac - 
ExpoBento na Mesa
13h Acústico Roger e Maurício - 
Praça Variedades
14h Banda Acústica Rock - Praça 
Gastronômica
15h Desfile - Passarela da Moda
15h Dugustação - Fenavinho
16h Show Duo Del Vino - Palco 
Fenavinho 
16h Teatro Vai Dar Bolo - Praça 
Gastronômica
17h Oficina Gastronômica Senac - 
ExpoBento na Mesa
17h Acústico Leo Oliveira - Praça 
Variedades

18h Show Paloma e Miqui - Palco 
Fenavinho 
18h Desfile - Passarela da Moda
19h Teatro Vai Dar Bolo - Praça 
Gastronômica
19h Dugustação - Fenavinho
20h Acústico Juliano Furlanetto - 

Praça Variedades
20h30min Show Filipe Girardi - 
Praça Gastronômica
21h Show Joel Carlo - Palco Fe-
navinho 
21h Show Acústicos e Valvulados 
- Praça Gastronômica

No dia 13 de junho ocorrerá a abertura oficial da ExpoBento e terá o Show 
da dupla Paloma e Miqui ás 18h com repertório animado e variado – in-
cluindo músicas da cultura sulista

Salão automotivo
O salão automotivo, que é 

um dos espaços mais procura-
dos pela parcela masculina de 
visitantes da feira, ganhou nes-
te ano a adesão de consagra-
das marcas importadas. Pela 
primeira vez, o público poderá 
conferir os modelos de luxo das 
montadoras britânicas Jaguar 
e Land Rover. Também estarão 
em exposição carros da Audi, da 
Volkswagen e da Toyota. Outra 
novidade para os amantes da ve-
locidade são as motos da italiana 
Ducati, admiradas pela esporti-
vidade e design

Mundo do Agronegócio
Além de todas as outras 

atrações, os visitantes da 29ª 
edição poderão conferir pro-
dutos comercializados por pe-
quenos produtores oriundos de 
diversas regiões do Rio Grande 
do Sul, podendo apreciar delí-
cias da premissa familiar, como: 
cucas, pães, queijos, salames, 
chimias, capeletti, licores e mui-
tos outros itens representativos 
da produção interiorana, serão 
38 empreendimentos espalha-
dos pelo Mundo do Agronegócio 
– Isabel’ – como é denominado o 
espaço.

 Por meio do Programa Es-
tadual de Agroindústria Fami-
liar (Peaf) – uma política pública 
do Governo do Estado, via Se-
cretaria da Agricultura, Pecu-
ária e Desenvolvimento Rural 
(SEAPDR), os expositores in-
teressados se cadastram na Fe-
deração dos Trabalhadores na 
Agricultura no RS (FETAG) 
que, juntamente com a secreta-
ria e a Emater/RS, selecionam 

os empreendimentos – buscando 
valorizar quem é da região, de 
forma especial. 

Com a parceria entre Ex-
poBento e FETAG-RG existen-
te desde 2006, o responsável pelo 
intermédio da seleção, Jocimar 
Rabaioli – que é assessor de Po-
litica Agrícola e Agroindústria 
da federação – reitera a pereni-
dade do convênio como via es-
sencial para ambas as partes. “É 
importante destacarmos o apoio 
da SEAPDR e a parceria entre 

Os produtores cadastrados ao pro-
grama não terão nenhum custo 
para dispor do espaço na ExpoBen-
to

FETAG-RS e Emater/RS como 
um trabalho de soma de esforços 
com a ExpoBento – que enten-
de a importância da agricultura 
familiar na feira e os benefícios 
para todas as partes”, comenta.

O diretor geral da Ex-
poBento 2019, Rogério Capoa-
ni, destaca a significativa contri-
buição ao fomento da economia, 
com geração de renda e emprego 
para a comunidade. “Com essa 
parceria, estimulamos o desen-
volvimento dos pequenos em-
preendedores, que conseguem 
alavancar as vendas e reforçar 
o sustento da família, divulgan-
do seus produtos. Ao gerar esse 
tipo de negócio, a ExpoBento 
cumpre um relevante papel so-
cial na comunidade onde está in-
serida, retribuindo todo o apoio 
e acolhida que recebe da popu-
lação, da iniciativa privada e dos 
poderes públicos. Estamos for-
talecendo um ciclo de retornos 
positivos que favorece a todos”, 
reforça.
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Durante dois fins de semana, 
cerca de 30 mil pessoas passaram 
pela Via Del Vino, no centro da 
cidade, apreciando os vinhos e 
sucos disponibilizados na “Casa 
del Vino Moysés Michelon”. Ali 
foram consumidas 24.200 doses 
das bebidas, o que representa 
3,6 mil litros. O preferido do 
público foi o vinho tinto Merlot 
(55% das vendas), seguido pelo 
vinho branco Moscato (25%) e 
pelo suco de uva integral (20%). 
“Ficamos extremamente satis-
feitos não apenas pelos números 
de público e consumo, que nos 
surpreenderam positivamente. 
Mas, acima de tudo, o destaque 
foi a receptividade da comuni-
dade, que acolheu com muito 
carinho a volta do Vinho Enca-
nado, participando da progra-
mação e realmente aproveitando 
as atrações. Esse indicativo nos 
deixa muito otimistas, também, 
com relação ao sucesso que será 
a retomada da Fenavinho”, ava-
lia Diego Bertolini, coordenador 
do comitê responsável pela or-
ganização da 16ª edição da Festa 
Nacional do Vinho.

Os produtos servidos duran-
te o Vinho Encanado – forneci-
dos pela Cooperativa Vinícola 
Aurora – foram disponibiliza-
dos ao público por meio de uma 
moderna estrutura de distribui-
ção, envolvendo tanques de aço 
inoxidável (revestidas por uma 
cobertura de madeira, resga-
tando o visual das tradicionais 
pipas), sistema de refrigeração 
e torneiras de serviço. Quem 
visitou o ‘Vinho Encanado’ nos 
dias 01, 02, 08 e 09 de junho 
pôde apreciar, também, diversas 

Abertura Oficial da ExpoBento e Fenavinho com a        presença do Vice-Presidente Mourão

VINHO ENCANADO

30  mil pessoas consumiram 24 mil taças de 
vinho e suco na programação pré-Fenavinho
Dois finais de semana de festividades na Via Del Vino confirmam o êxito da volta do vinho encanado

apresentações artísticas, shows 
musicais e performances cultu-
rais gratuitas. A venda de pro-
dutos artesanais, representando 
as agroindústrias familiares, foi 
outra atração. Houve, ainda, es-
paço para o resgate de jogos e 
brincadeiras típicos da cultura 
italiana trazida pelos imigran-
tes que colonizaram a região – a 
corrida de barricas foi um dos 
exemplos.

O primeiro fim de semana 
do Vinho Encanado teve, tam-
bém, a apresentação do Desfile 
de Carros Alegóricos, reunin-
do cerca de 750 pessoas da co-
munidade e representantes dos 
distritos de Bento Gonçalves, 
organizados em mais de dez alas 
temáticas, celebrando nas ruas 
a alegria e reverenciando  a tra-
dição, os usos e os costumes dos 
imigrantes italianos. No corso, 
homenagens a aspectos impor-
tantes da identidade cultural da 
região, como o trabalho, a gas-
tronomia e a religiosidade.

Agora, os amantes do vinho 
iniciam a contagem regressiva 
para o retorno de outro evento 
símbolo para Bento Gonçalves: a 
Fenavinho. Depois de um inter-
valo de oito anos, a 16ª edição da 
Festa Nacional do Vinho ocorre 
de 13 a 23 de junho no Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves, 
de forma integrada a ExpoBen-
to, maior feira multissetorial do 
país. Além de encher as taças 
com os produtos de mais de 20 
vinícolas expositoras, os visi-
tantes poderão se deliciar com 
pratos típicos da culinária local, 
assistir a shows e curtir toda a 
programação que os dois even-
tos oferecem ao público pelo va-
lor de um único ingresso – com 
custo de R$ 5,00 nos dias de se-
mana (das 18h30 às 22h30) e R$ 
12,00 nos fins de semana e feria-
dos (das 10h às 22h30).

Outras informações podem 
ser obtidas no site www.fenavi-
nho.com.br

Experiência enogastronômica 
A 16ª edição da Festa Nacio-

nal do Vinho pretende descom-
plicar e democratizar o consumo 
do vinho e buscará incentivar os 
visitantes a experimentar no-
vas vivências enogastronômicas, 
combinando pratos e vinhos em 
um processo chamado de har-
monização, entretanto, de acor-
do como o Coordenador da Área 
de Eventos da Fenavinho, o enó-
logo Roberto Cainelli Júnior “A 
harmonização é sempre sugesti-
va, claro, mas a ideia é descom-
plicar o consumo”.

As atrações da arena eno-
gastronômica contemplarão 
pratos mais requintados e, claro, 
os populares e mais tradicionais 
- a sopa de capeletti, a polenta 
e as tábuas de frios não ficarão 
de fora, mas também haverá pi-
zzas, risotos e massas. Não será 
preciso gastar muito para expe-
rimentar o melhor da gastrono-
mia, já que os pratos partem de 
R$ 18. O público poderá consu-
mir em taça ou garrafa. Para os 
que preferirem, será possível ad-
quirir taça de cristal por R$ 15 
e preenchê-la com doses a partir 
de R$ 5. O espaço de alimenta-
ção terá 600 lugares à disposi-
ção.

Cursos gratuitos 
de degustação
Aqueles visitantes que pre-

tender entender um pouco mais 
sobre o universo dos vinhos, po-
derão participar dos cursos de 
degustação, sem nenhum custo 
extra, basta ficar atento aos ho-
rários que a Festa oferecerá os 
cursos de degustação.

Durante os dias da Festa, as 
vinícolas expositoras ministra-
rão os cursos a partir da expo-
sição dos seus produtos. Nesses 

encontros, profissionais ligados 
às vinícolas ensinam sobre o 
consumo consciente da bebida 
e, claro, ajudam a popularizar o 
consumo.

Além disso, cinco “Master-
class de Degustação da 16ª Fe-
navinho” ocorrem nos dias 13, 
15, 16, 20 e 22, sempre às 9h. 
Na programação desses cursos, 
vinhos Merlot e vinhos espu-
mantes de vinícolas expositoras. 
A Dama de Honra Sandi Marina 
Corso também estará à frente de 
uma das aulas. Cada encontro 
terá duração média de 1 hora, e 
não exige inscrição prévia.

Horários do 
Masterclass de 
Degustação 
13 de junho, às 15h e 19h
14 de junho, às 19h
15 de junho, às 15h e 19h
16 de junho, às 15h e 19h
17 de junho, às 19h
18 de junho, às 19h
19 de junho, às 19h
20 de junho, às 15h e 19h
21 de junho, às 19h
22 de junho, às 15h e 19h
23 de junho, às 15h e 19h

Desafio olfativo 
desvendando aromas
Uma parceria entre a Fena-

vinho com o Campus Bento do 
Instituto Federal do Rio Gran-
de do Sul (IFRS) oportunizará 
ao visitante da Fenavinho um 
verdadeiro desafio ao olfato. Na 
Galeria de Aromas, os visitan-
tes encontrarão recipientes la-
crados que contêm descritores 
aromáticos representando cinco 
variedades de uvas consideradas 
mais importantes para a Ser-
ra Gaúcha. “O ambiente, todo 

pintado em cor preta, com os 
tótens de cada variedade, conta 
também com informações sobre 
a cultivar e sua origem. Tudo 
será sinalizado e autoguiado, 
garantindo autonomia do visi-
tante durante as descobertas”, 
comenta a enóloga Bruna Cris-
tófoli, coordenadora da área de 
Vinhos da 16ª Fenavinho.

Sugestões 
harmonizadas 
para degustação
Entrecot acebolado com 

polenta: filé de entrecot com 
molho acebolado e acompanha-
do por polenta. O prato será 
oferecido pela Giordani Gas-

Comida da roça o combo de comidas mais típicas tem polenta brustolada, 
salame frito e queijo derretido e a armonização sugerida é o consumo do 
prato com vinho de mesa ou suco de uva

tronomia, que terá no cardápio 
outras comidas típicas como 
galeto desossado com polenta.

Harmonização: a sugestão é 
com vinho tinto de médio cor-
po. São eles o Cabernet Franc, 
Carménère e Merlot. Estes vi-
nhos caem bem com a maioria 
dos pratos como massas com 
molhos de queijos, carnes como 
aves, suínos e filés, tortas salga-
das, tábuas de frio e até ham-
búrgueres.O Merlot, inclusi-
ve, é uma das duas variedades 
comercializadas no Centro de 
Bento no formato de vinho en-
canado, e foi a mais consumida 
pelos visitantes.

Tortéi: O prato será ofe-

recido no formato “mini”, pela 
Casa di Paolo, e na versão tra-
dicional pela Casa Olga.

Harmonização: a sugestão 
é com tinto de corpo leve sem 
madeira, como Syrah (ou Shi-
raz) e Sangiovese. 

Comida da roça: o combo 
de comidas mais típicas tem 
polenta brustolada, salame 
frito e queijo derretido. Será 
oferecido pela Giordani Gas-
tronomia.

Harmonização: a sugestão 
é acompanhar essas delícias 
caseiras com vinho de mesa ou 
suco de uva - estas opções tam-
bém serão contempladas na Fe-
navinho.
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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 20211: JACSEN PAUL, solteiro, industriário, natural de 
Gonaïves, República do Haiti, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ISLANDE FENELON, solteira, comerciária, natural de 
Gros-Morne, República do Haiti, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20215: GIORDANO FABRIS, solteiro, eletrotécnico, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e CLEIDE DANIELE ZANELLA PAVANELLO, divorciada, industriária, 
natural de Santiago-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 11 de junho de 2019.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Registrador Civil Designado

Avelino Somensi, cantineiro 
aposentado, filho de Luiz Somensi 
e Victoria Cetolin Somensi, nas-
cido em 08/07/1936, falecido em 
02/06/2019, natural de Garibaldi, 
RS, morador da Rua Fernando Ca-
legari, Bento Gonçalves, Casado

Sebastião Nunes Borges, vi-
gilante aposentado, filho de Rodolfo 
Nunes Borges e Ordalina Rodrigues 
da Silva, nascido em 17/05/1947, 
falecido em 02/06/2019, natural de 
Barros Cassal, RS, morador da Rua 
Aristides Bertuol, Bento Gonçalves, 
Casado

Moisés Pedro Mezaroba, ser-
viços gerais, filho de Pedro Mezaro-
ba e Salete Maria Storti Mezaroba, 
nascido em 27/10/1983, falecido em 
03/06/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Rua Mal 
Castelo Branco, Bento Gonçalves, 
Solteiro

Lurdes Anselmini, empresá-
ria aposentada, filha de Eugênio 
Anselmini e Andreana Anselmini, 
nascida em 22/09/1956, falecida em 
03/06/2019, natural de Montenegro, 
RS, moradora da Rua Mário Italvino 
Poletto, Bento Gonçalves, Separada

Marli Costa Barbosa, servi-
dora pública estadual aposentada, 
filha de Manoel Costa Filho e Con-
ceição Quevedo Costa, nascida em 
05/07/1940, falecida em 03/06/2019, 
natural de Santiago, RS, moradora 
da Rua Joaquim Pedro Salgado Fi-
lho, Bento Gonçalves, Casada

Dorvalina Siega, agriculto-
ra aposentada, filha de Angelo F. 
Chiellae Adele Bassani, nascida em 
09/11/1925, falecida em 04/06/2019, 
natural de Muçum, RS, moradora da 
Rua Antonio Michelon, Bento Gon-
çalves, Casada

Lauvir Carlos Vivan, filho de 
Sigismundo Gemiro Vivan e Delfi-
na Maria Peron Vivan, nascido em 
03/09/1966, falecido em 04/06/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
morador da Rua Malaquias Mazzini, 
Bento Gonçalves, Solteiro

João Angelo Bianchi, serviços 
gerais aposentado, filho de Olindo 
João Bianchi e Cecília Maria Rigo-
ni Bianchi, nascido em 27/05/1943, 
falecido 03/06/2019, natural de Far-

roupilha, RS, morador da Linha Ser-
torina, Farroupilha, Casado 

Adão José Machado, agri-
cultor aposentado, filho de Izidro 
Amandio Machado e Tereza Maria 
Machado, nascido em  12/12/1933, 
falecido em 06/06/2019, natural de 
Lagoa Vermelha, RS, morador da Li-
nha São Pedro, Distrito de Sao Pe-
dro, Bento Gonçalves, Viúvo

Inês Trivelin Detoni, agricul-
tora aposentada, filho de Eugênio 
Trivelin e Rosa Maria Menoncin 
Trivelin, nascida em 24/03/1943, 
falecida em 05/06/2019, natural de 
Bento Gonçalves, RS, moradora da 
Rua Damaso Trani, Pinto Bandeira, 
Casada

Maria Salete Parazzi de An-
drade Braga, servidora pública es-
tadual aposentada, filha de Horacio 
Jose de Andrade e Libera Parazzi de 
Andrade, nascida em 18/08/1956, 
falecida em 07/06/2019, natural de 
Mandaguari, PR, moradora da Rua 
Manoel Antunes Pereira, Manda-
guari, Viúva

Zelide Gazzola Zambon, do 
lar, filha de Primo Gazzola e Maria-
na Zanetti, nascida em 16/10/1924, 
falecida em 07/06/2019, natural de 
Bento Gonçalves, RS, moradora 
da Rua Giacomo Ceconello, Bento 
Gonçalves, Viúva

Camillo Caxambú Rodrigues, 
músico aposentado, filho de Camillo 
Rodrigues Boeno e Honorina de 
Castro Caxambú Bueno, nascido em 
19/11/1933, falecido em 07/06/2019, 
natural de Antônio Prado, RS, mo-
rador da Rua Giacomo Ceconello, 
Bento Gonçalves, Solteiro

Antônio Luiz Smalti, serviços 
gerais aposentado, filho de Felix 
Smalti e Angelina Echer Smalti, nas-
cido em 04/07/1948, falecido em 
07/06/2019, natura de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Rua Osório 
Betoni, Bento Gonçalves, Casado

Rui Pedro Dagostin, pedreiro 
aposentado, filho de Gilio Dagostin 
e Elvira Ranzi Dagostin, nascido em 
17/07/1943, falecido em 07/06/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
morador da Rua Antonio Michelon, 
Bento Gonçalves, Casado

Roger da Silva Cabral, filho 

ÓBITOS

de João Carlos dos Santos Cabral 
e Vera Lucia da Silva, nascido em 
06/06/2001, falecido em 07/06/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
morador da Rua Nuncianti Antinolfi, 
Bento Gonçalves, Solteiro

Cristian Soares Teixeira, bar-
beiro, filho de Manoel Marciano da 
Silva Teixeira e Carla Denise Soares 
Teixeira, nascido em 31/05/1991, 
falecido em 07/06/2019, natural de 
Santiago, RS, morador da Rua Ne-
lino Domenico Carini, Bento Gonçal-
ves, Solteiro

Lucas Joel Ferrão, filho de Ro-
sane Teresinha Ferrão, nascido em 
14/01/1989, falecido em 07/06/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
morador da Rua Balduino Alegretti, 
Bento Gonçalves, Solteiro

Iedda da Silva, doméstica apo-
sentada, filha de João Antonio da 
Silva e Aracy Cruz da Silva, nas-
cida em 13/12/1934, falecida em 
08/06/2019, natural de Porto Alegre, 
RS, morador da Rua Albino Agos-
tinho Ozelame, Bento Gonçalves, 
Divorciada

Therezinha Garziera, costurei-
ra aposentada, filha de Angelo Gar-
ziera e Assunta Bonotto Garziera, 
nascida em 06/04/1931, falecida em 
09/06/2019, natural de Garibaldi, 
RS, moradora da Rua Buarque de 
Macedo, Garibaldi, Solteira

Matheus da Silva Ribeiro, 
filho de Carlos Alberto dos San-
tos Ribeiro e Marta da Silva, nas-
cido em 09/02/1996, falecido em 
07/06/2019, natural de Bento Gon-
çalves,RS, morador da Rua A Prin-
cipal, Bento Gonçalves, Solteiro

Robert da Silva Ribeiro, fi-
lho de Carlos Alberto dos Santos 
Ribeiro e Marta da Silva, nasci-
do em 01/11/1997, falecido em 
07/06/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Rua Gema 
Piva dos Santos, Bento Gonçalves, 
Solteiro

Ilva Maria Lorenzini Gas-
paretto, costureira, filha de Jose 
Lorenzini e Lucia Milani Lorenzini, 
nascida em 08/02/1932, falecida em 
09/06/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, moradora da Rua Porto 
Alegre, Bento Gonçalves, Viúva

Foi sancionada pelo Pre-
sidente Bolsonaro e já está em 
vigor a lei que regula a inter-
nação de dependentes químicos 
independente de manifestação 
de vontade.

O texto que entrou em vi-
gor na última semana altera a 
Lei 11.343/2006 e mais outras 
12 para tratar do Sisnad, de-
finir as condições de atenção 
aos usuários ou dependentes de 
drogas e tratar do financiamen-
to das políticas sobre drogas.

A nova regulação com dire-
trizes para o Sistema Nacional 
de Políticas de Drogas - Sis-
nad foi publicada no Diário da 
União na última semana e com 
ela os usuários poderão ser in-
ternados em centros especiali-
zados de tratamento mesmo que 
não queiram desde que possua a 
anuência de um médico, que po-
derá ser solicitada por familia-
res, responsável legal ou quando 
não houver nenhum responsável 
pelo servidor público da área de 
saúde, da assistência social ou 

Lei que permite internação forçada de 
dependentes químicos é sancionada

dos órgãos públicos integrantes 
do Sistema Nacional de Políti-
cas Públicas sobre Drogas.

Só podendo ocorrer a inter-
nação involuntária após anuên-
cia formal de um médico e de 
acordo com a lei a internação, 
só será indicada: “ quando os 
recursos extra-hospitalares se 
mostrarem insuficientes”.To-
das as internações e altas de que 
trata esta lei deverão ser infor-
madas, em, no máximo, de 72 
(setenta e duas) horas, ao Minis-
tério Público, à Defensoria Pú-
blica e a outros órgãos de fisca-
lização”, acrescenta o texto, que 
ainda veda a outras modalidades 
de internação.

A lei prevê um prazo má-
ximo para desintoxicação do 
paciente que deverá ser de no 
máximo 90 dias, e o seu término 
deverá ser indicado pelo médico 
responsável, entretanto, poderá 
ser requerida antes do final do 
prazo pela família, ou represen-
tante legal do usuário interna-
do. 

Foi aprovado pela Câmara 
dos Deputados um projeto de lei 
que possibilitará a solicitação de 
divórcio imediato ou dissolução 
de união estável para as vítimas 
de violência doméstica.

O autor, deputado Luiz 
Lima (PSL-RJ), afirma sobre 
a aprovação do Projeto: “Esse 
projeto de lei é muito simbólico, 
num momento de tanta polari-
zação da política nacional prova 
que esta Casa pode ter conver-
gência. Eu sempre fui a favor da 
família, mas a gente considera 
impossível ter algum vínculo de 
estabilidade familiar, algum vín-
culo dos filhos com seus pais, se 
há violência dentro de casa”.

De acordo com a relatora 
do texto aprovado, a deputada 
Erika Kokay (PT-DF), mesmo 
já havendo a permissão da lei em 
relação ao divórcio ou dissolu-

Câmara aprova divórcio imediato em casos de violência doméstica

ção da união estável, ela afirma: 
“Mesmo assim, o projeto tem 
grandes méritos. O primeiro é 
chamar atenção para o fato de 
que, entre as vítimas de violên-
cia doméstica e familiar, ainda 
há grande desinformação sobre 
a possibilidade de ajuizamento 
imediato da ação de divórcio, 
sendo útil colocar na lei a ne-
cessidade de orientar as vítimas 
sobre essa alternativa”.  

A normativa aprovada prevê 

em seu texto, a respeito da ne-
cessidade de a vítima ser infor-
mada acerca do seu direito de 
pedir imediatamente o divórcio 
e também da possibilidade de 
decisão do juizado sobre o di-
vórcio que poderá ser feito sem a 
partilha de bens, que poderá ser 
realizada em momento oportuno 
posteriormente.

Licença-maternidade
Foi também aprovado em 

outra votação, a proposta que 
prorroga o início da licença-
-maternidade a mulher ou o 
seu filho permanecerem em 
internação hospitalar por mais 
de três dias. O projeto também 
segue para análise do Senado.

De acordo com o texto da 
normativa, a licença poderá ser 
suspensa, a critério exclusivo 
da trabalhadora, se o recém-
-nascido permanecer interna-

do. Deverá ocorrer a suspen-
são depois de no mínimo 15 
dias de seu gozo. A licença que 
foi interrompida será retoma-
da assim que houver alta hos-
pitalar do recém-nascido. O 
pagamento do salário-mater-
nidade irá acompanhar a sus-
pensão da licença, sendo reto-
mado quando a criança sair do 
hospital e a licença voltar a ser 
usufruída.

Os dois projetos com foco nas mulheres tiveram o apoio de todos os par-
tidos
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Os moradores de Bento 
Gonçalves podem encontrar 
oportunidades no Sistema Na-
cional de Empregos- Sine, que 
está com cerca de 30 vagas em 
aberto. Há empregos para dife-
rentes cargos e níveis de ensino. 
Algumas das vagas necessitam 
de experiência comprovada e es-
tão sujeitas a alterações.

Os interessados devem com-
parecer à unidade de segunda 
à sexta-feira, para retirada de 
senha ás 08h, levando sua Car-
teira de Trabalho e Previdência 
Social. O Sine fica na Rua Ma-
rechal Floriano, 142, no Centro 
. O telefone para mais informa-
ções é (54) 3452.4824.

Apontador de mão-de-obra 
(1); Auxiliar de linha de pro-

O Sine está com quatro vagas disponíveis para profissionais técnicos em 
enfermagem

Sine oferta aproximadamente 30 
vagas de emprego esta semana

dução - Exclusiva PCD ou Re-
abilitado INSS (2); Auxiliar de 
linha de segurança - Exclusiva 
PCD ou Reabilitado INSS (1) 
Chefe de cozinha (1); Consul-
tor de vendas (2); Cozinheiro 
industrial (1); Eletricista (1); 
Frentista - Exclusiva PCD ou 
Reabilitado INSS (1); Instalador 
de sistemas eletroeletrônicos de 
segurança (1); Marmorista (1); 
Mecânico de manutenção de au-
tomóveis (1); Mecânico de ma-
nutenção de máquinas, em geral 
(1); Mecânico de montagem de 
máquinas (1); Montador solda-
dor (1); Operador de processo 
de produção (1); Padeiro (1); 
Soldador (4); Técnico de enfer-
magem (4); Vendedor pracista 
(2); Vigilante (1).

O Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB - de Bento Gon-
çalves, oficializou no último 
sábado (8), durante convenção 
os nomes que integrarão a co-
missão do diretório municipal, 
além de outros cargos, foram 
eleitos o Presidente do diretó-
rio, Claimer Accordi e o Vice 

Convenção Municipal elege novo diretório 
do Partido Trabalhista Brasileiro

Presidente Eugênio Rizzardo.
De acordo com o Presiden-

te do Partido Trabalhista Bra-
sileiro - PTB ”o partido pre-
tende dar voz ao povo de Bento 
Gonçalves, visando aproximar 
desta forma, as demandas da 
sociedade bento gonçalvense, 
nas áreas de saúde, educação, 

segurança”.
Além de que pretendem es-

tabelecer alianças com outros 
partidos que visem à unificação 
de ideias para eleição de De-
putado Estadual e Federal por 
Bento Gonçalves, para que o 
Município possa ter represen-
tantes na Câmara Legislativa.

O novo diretório, eleito no sábado pretende realizar seu mandato com um diálogo direto com a população de 
Bento Gonçalves, sempre ouvindo suas sugestões e anseios
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Foi realizada com uma pes-
quisa sobre hábitos alimentares 
com 40.433 voluntários ame-
ricanos, da Universidade Nor-
thwestern, onde quase 20% dos 
entrevistados afirmaram que 
possuíam algum tipo de alergia 
alimentar.

Dentre as principais causas 
o consumo de trigo, frutos do 
mar, soja, leite, amendoim, no-
zes e peixe. Os voluntários foram 
questionados se tinham algum 
sintoma como: inchaço, verme-
lhidão, tontura, dificuldade em 
respirar, vômito ou algum outro 
que evidencie de fato uma rea-
ção alérgica.

Entretanto, metade dos que 
se declaram como alérgicos a 
algum alimento, afirmaram não 
apresentar nenhum sintoma que 

Foi realizado um Estudo re-
alizado pela British Heart Foun-
dation (BHF), e apresentado na 
conferência da British Cardio-
vascular Society em Manchester, 
na Inglaterra com 8.412 volun-
tários que comprovou que o con-
sumo de até 25 xícaras de café 
não causa danos à saúde.

Dados do estudo
Os voluntários foram divi-

didos em três grupos, sendo o 
primeiro deles formado por pes-
soas que bebiam menos de uma 
xícara de café por dia; outro que 
bebiam entre uma e três xícaras 
por dia e o terceiro composto 

A pesquisa refere-se ao endurecimento das artérias sugerido por estudos anteriores

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária aprovou a 
comercialização de insulina ina-
lável, o produto produzido pela 
Afrezza trata-se de um pó para 
inalação que resultará na redu-
ção da glicose no sangue.

De acordo com a empresa 
que detém os direitos de comer-
cialização do medicamento no 
Brasil, a nova insulina, começa-
rá a ser comercializada a partir 
do último trimestre do ano, de-
pendendo do registro de preços 
a ser realizado pela Câmara de 
Regulação do Mercado de Medi-
camentos- CMED.

O medicamento que já é co-
mercializado nos Estados Uni-
dos, custa de US$ 150 a 400, 
dependendo da quantidade de 
doses necessárias ao tratamento 
do paciente, se adotado o mesmo 
valor para o Brasil seria equiva-
lente a RS 580,00 e R$ 1.150.

Funcionamento do 
novo medicamento
O medicamento é indicado 

De acordo com a empresa, a previsão de comercialização do medicamen-
to no Brasil é no último trimestre do ano

A endometriose é uma do-
ença que muitas pessoas conhe-
cem e trata-se da presença do 
endométrio, que é o tecido que 
reveste o útero por dentro, fora 
do útero, formando lesões em 
locais como os ovários, o fundo 
vaginal, o intestino e a bexiga e 
afeta entre 10% a 15% das mu-
lheres, que menstruam, durante 
o período da vida e pode pro-
vocar muita cólica menstrual, 
dor durante as relações sexuais 
e, eventualmente, dificuldade 
para engravidar.

Mas há outro problema, re-
lacionado ao endométrio, mais 
comum que a endometriose, 
mas que pouco se fala a ade-
nomiose. Esta doença é carac-
terizada pela presença do en-
dométrio infiltrando o músculo 
uterino e pode ocorrer em até 
metade das mulheres, princi-
palmente após os 40 anos.

Os sintomas mais comuns 
são cólicas menstruais e au-
mento da quantidade e da du-

ração do fluxo menstrual, além 
de também ter papel em alguns 
casos de infertilidade. Entre-
tanto,  boa parte das mulheres 
que são acometidas pela doença 
não apresentam qualquer sin-
tomas, muitas vezes sendo feito 
o diagnóstico apenas através de 
exames de imagem, como a ul-
trassonografia transvaginal ou 
a ressonância magnética.

O tratamento para aquelas 
que têm os sintomas da doença 
é feito através de hormônios, 
em alguns casos intervenções 
cirúrgicas podem ser indica-
das caso os remédios não façam 
efeito.

 Mas de acordo com os mé-
dicos, o acometimento da doen-
ça não deve ser motivo de susto, 
pois é um problema comum que 
muitas vezes nem requer trata-
mento, somente nos casos em 
que trás desconforto a pacien-
te, aí sim deve ser tratada para 
proporcionar qualidade de vida 
a ela.

Metade das mulheres após os 
40 anos podem ter adenomiose

Estudo evidencia que metade das pessoas 
alérgicas a alimentos podem ser intolerantes 
ou ter comido algo estragado

caracterizasse uma alergia.
De acordo com os pesquisa-

dores, as pessoas estão confun-
dindo condições alérgicas e de 
intolerância, porém, os casos de 
intolerantes apresentam sinto-
mas mais brandos que os de rea-
ção alérgica.

Os pesquisadores afirmar 
que essas pessoas podem até 
mesmo ter consumido em algum 
momento um alimento estraga-
do e atribuíram isso a uma aler-
gia, entretanto, tratou-se de um 
fato isolado.

É indicado pelo estudo que 
se há suspeita de alergia a algum 
alimento, as pessoas façam tes-
tes que confirmem a condição, 
para que não tenham que retirar 
de seu cardápio comidas sem ne-
cessidade.

As maiores causas alérgicas evidenciadas pelos voluntários foram pelo 
consumo de trigo, frutos do mar, soja, leite, amendoim, nozes e peixe

Medicamento inalável 
para o controle de diabetes

para o tratamento de diabetes 
tipo 1 e tipo 2, substituindo a 
insulina injetável e deve se ad-
ministrado durante as refeições 
e é contra indicado para meno-
res de 18 anos e para os pacien-
tes asmáticos ,  com bronquite, 
fumantes ou que pararam de 
fumar a menos de seis meses e 

logicamente, aos alérgicos à in-
sulina.

O produto será comercia-
lizado através de um pequeno 
inalador, dentro dele vai o pó da 
insulina, que será aspirado indo 
para o pulmão local onde será 
rapidamente absorvido pelo or-
ganismo.

Coração não é afetado por consumo 
exagerado de café diz estudo

pelos que bebiam mais de três.
Outros estudos sugeriam 

que o café poderia trazer um 
endurecimento das artérias e 
colocar o coração sob pressão, 
aumentando possibilidades de 
um ataque cardíaco ou derrame.

Entretanto, o estudo atu-
al que levou em consideração 
os consumos mais variados em 
quantidade de café demonstrou 
que mesmo aqueles que inge-
riam 25 xícaras não apresenta-
vam probabilidade maior de en-
rijecimento das artérias do que 
aquele que consumiam apenas 
uma.  

Os voluntários do estudo 

passaram por exames de resso-
nância magnética e de ondas de 
pulso infravermelho, e demons-
traram resultados iguais, mesmo 
levando em conta aspectos como 
idade, peso e consumo de cigar-
ro.

Um dos pesquisadores afir-
mou que: “Apesar da enorme 
popularidade do café em todo 
o mundo, diferentes relatórios 
podem tirar as pessoas de apre-
ciá-lo. Embora não possamos 
provar um nexo de causalida-
de neste estudo, nossa pesquisa 
indica que o café não é tão ruim 
para as artérias como os estudos 
anteriores sugerem”.
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É cada vez maior o número 
de pessoas, principalmente jo-
vens que usam cigarros eletrô-
nicos, essencialmente em decor-
rência do sabor e da tecnologia 
que envolve os parelhos.

Uma agência de saúde da 
Inglaterra realizou um estudo a 
fim de comprovar os efeitos dos 
cigarros eletrônicos. O estudo 
consistiu na utilização de dois 
reservatórios cheios de algodão, 
sendo um dos recipientes com 
algodão exposto a um mês de 
fumaça do tabaco e o outro ao 
mesmo período, mas com o va-
por dos cigarros eletrônicos.

O órgão britânico divulgou 
um vídeo que demonstrava o 
reservatório que foi submetido 
à combustão da nicotina total-
mente impregnado e pegajoso, já 
o que foi exposto ao eletrônico, 
possuía apenas vapor.

Esse estudo em específico, 
concluiu que o produto eletrôni-
co é menos prejudicial e tem um 
importante papel na redução do 
consumo de tabaco. Entretanto, 
foi muito questionado, será que 
esses resultados seriam manti-
dos no corpo humano?

Regra no Brasil
De acordo com o órgão re-

gulador no Brasil, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
- Anvisa, os estudos existentes, 
não comprovam a segurança real 

Os estudos realizados até o momento não deixam claro os efeitos do consumo dos cigarros eletrônicos ao orga-
nismo

De acordo com dados da Or-
ganização Mundial de Saúde, o 
Brasil tem cerca de 18,6 milhões 
de brasileiros (9,3 % da popula-
ção) que vivem com a ansiedade.

 Daniel Martins de Barros, 
psiquiatra do Instituto de Psi-
quiatria do Hospital das Clíni-
cas de São Paulo: “As duas frases 
que eu mais ouço na clínica são 
‘eu não queria tomar remédio’, 
na primeira consulta, e ‘eu não 
queria parar de tomar os re-
médios’, na consulta seguinte. 
A gente tem muita resistência 
porque existem muitos mitos: 
ficar viciado, bobo, impotente, 
engordar”.

Barros acredita que todo re-
médio pode ter efeitos colaterais 
e eles serão receitados quando 
existir uma relação de custo-
-benefício a favor do paciente. 
“Tudo é assim na medicina e na 
vida”, diz.

Neury Botega, psiquiatra 
da Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), afirma 
que há 30 anos os médicos dis-
punham de recursos inadequa-
dos para tratar a ansiedade. “Ou 
usávamos drogas bem pesadas, 
como barbitúricos, ou as que 
existem até hoje, como as faixas 
pretas, os benzodiazepínicos. 
Por isso, nós vimos várias tias, 

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Bento 
Gonçalves, foi realizada parceria 
com a  5ª Coordenadoria Regio-
nal de Saúde para conseguir que 
cerca de 1000 doses de vacina 

Além do grupo prioritário, as doses estão disponíveis para todos aqueles 
que quiserem ficar imunizados contra gripe

De acordo com a OMS, o Brasil é o 
país que mais sofre de ansiedade

avós, viciadas em remédios e 
essa é uma das imagens gravadas 
quando pensamos em tratamen-
tos psiquiátricos”.

A fluoxetina, tornou-se po-
pular em 1990 é mais conhecida 
comercialmente como Prozac. 
Para Botega, isso muda total-
mente o paradigma do trata-
mento da ansiedade. “Hoje, para 
tratá-la, na maioria das vezes 
usamos medicamentos que au-
mentam a atividade de um neu-
rotransmissor chamado seroto-
nina. É o nosso Bombril: mil e 
uma utilidades”.

O tempo de duração do tra-
tamento é variável pois não há 
um protocolo claro para a an-
siedade, como já esxite para os 
casos de depressão. “Ele pode 
durar um tempo ou ser necessá-
rio pela vida inteira. Ansiedade é 
como pressão alta: quando des-
controla, às vezes é para sempre. 
Você pode controlar com ativi-
dade física, meditação, terapia, 
mas ela vai estar sempre ali te 
ameaçando”, diz Martins de 
Barros.

De acordo com Barros os 
casos variam bastante: há desde 
indivíduos que terão alta e nun-
ca mais precisarão de remédios 
até outros que dependerão de 
medicamentos para o resto da 
vida.

Mais 1000 doses de vacina da gripe 
estão disponíveis à população

contra gripe fossem repostas a 
Unidade Básica de Saúde Cen-
tral e ao Centro de Referência 
Materno Infantil para que o pú-
blico em geral possa ser imuni-
zado a partir de hoje (11).

Os cigarros eletrônicos podem 
fazer mais mal do que aparentam

dos cigarros eletrônicos.
Estudos realizados ao re-

dor do mundo demonstram os 
malefícios do cigarro eletrôni-
co, mesmo sendo usado duran-
te apenas dois ou três meses, o 
consumo afeta principalmente 
o coração e o pulmão, o que não 
impede de órgãos como bexiga e 
estômago não serem prejudica-
dos também.

Utilizando como base esses 
estudos, em 2009 foi publicada 
a resolução RDC 46/2009 que 
proíbe a comercialização, im-
portação e veiculação de propa-
ganda desses dispositivos eletrô-
nicos em todo o País, entretanto, 
na prática, esses produtos são 
comercializados pela internet e 
em lojas de produtos importa-
dos.

Em 2018 houve mais uma 
discussão visando liberar a co-
mercialização dos cigarros ele-
trônicos, o painel com diversos 
especialistas ocorreu em Brasí-
lia, que chegaram à conclusão de 
que para liberar o comércio do 
produto no País, são necessárias 
mais evidências dos reais efeitos 
que ele pode causar a saúde dos 
usuários.

Como funciona 
o cigarro eletrônico
Os dispositivos são apare-

lhos carregados alimentados por 
uma bateria de lítio recarregável 

e normalmente tem uma piteira 
e dentro dele vai um líquido que 
é composto de formas variadas 
dependendo do fabricante, mas 
os básicos são: propilenoglicol, 
glicerina vegetal, água, nicotina 
e aromatizante.

O cigarro tradicional quei-
ma o tabaco que com a combus-
tão produz milhares de substân-
cias tóxicas, como o monóxido 
de carbono e os alcaloides de 
alcatrão, fatores de risco para 
infarto e desenvolvimento de 
câncer. Já no cigarro eletrônico 
os aditivos são aquecidos e saem 
em forma de vapor para serem 
aspirados pelo usuário.

Uma medica do Programa 
de Tratamento ao Tabagismos 
do Instituto do Coração de São 
Paulo, Stella Martins, especia-
lista em dependência química, 
que escreveu o livro “Cigarro 
eletrônico: o que sabemos?” a 
temperatura na qual as substân-
cias são submetidas nos cigarros 
eletrônicos, são altas suficientes 
para ocasionar reações e mudan-
ças nos compostos, o que acabam 
transformando em outras subs-
tâncias que podem ser tóxicas.

De acordo com a médica, 
com a análise dos estudos atuais, 
é possível garantir que os cigar-
ros eletrônicos não são livres de 
malefícios, em decorrência das 
sustâncias nocivas que ele con-
tém.
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Muitas mulheres sofrem 
com os mais variados sintomas 
da tensão pré menstrual – TPM, 
dentre eles: dor de cabeça, có-
lica, maior retenção de líqui-
dos, irritação, vontade de comer 
doce, dentre vários outros que 
podem aparecer isoladamente 
ou juntos dependendo da mu-
lher e do ciclo.

Esses sintomas acabam pre-
judicando muito o dia a dia das 
mulheres em determinado pe-
ríodo do mês, por isso é impor-
tante tentar amenizar ao máxi-
mo esses incômodos, além dos 
remédios, compressas de água 
quente, massagem, os alimentos 
podem ter um papel importante 
nesses cuidados.

Chás naturais
A retenção de líquidos é um 

dos sintomas mais comuns na 
TPM, para isso auxiliar a dimi-
nuição do inchaço, tomar chás 
e água é muito importante. Os 
chás mais indicados são os diu-
réticos como chá verde, cavali-
nha e hibisco.

Os chás calmantes também 
podem auxiliar, proporcionando 
relaxamento a musculatura do 
útero e assim reduzir as cólicas.

Alimento com 
vitamina B6
A concentração de vitamina 

B6, nutriente importante para o 
bom funcionamento do sistema 
nervoso, é reduzida durante a 
TPM, por isso é importante in-
gerir alimentos ricos em B6, tais 
como: fígado, salmão, banana, 
espinafre, avelã.

Os hábitos alimentares podem ter uma influência muito positiva na redução sintomática da TPM

Dizer que o coração está do-
endo, é uma frase comumente 
dita por alguém que está pas-
sando por um sofrimento, seja 
a morte de alguém próximo, o 
término de um relacionamento 
amoroso ou qualquer situação 
que traga uma dor emocional 
forte, a sensação é de que ela se 
transfere para o corpo. E de fato 
isso acontece.

De fato a dor emocional pode 
efetivamente gerar consequên-
cias físicas. A dor é chamada de 
Síndrome do Coração Partido, 
também conhecida como cardio-
miopatia induzida por estresse 
ou Síndrome de Takotsubo.

É uma alteração súbita, nor-
malmente desencadeada por si-
tuações de estresse agudo e de 
intensidade elevada, que alte-
ram de forma importante o fun-
cionamento do coração.

De que forma a 
Síndrome age?
Essa patologia era tida como 

uma doença psicológica, os es-
tudos mostram que nos pacien-
tes acometidos pela síndrome, 
a contração dos ventrículos do 
coração não acontecem correta-
mente.

A Síndrome gera um mau 
funcionamento temporário do 
músculo cardíaco. Ocorre um 
descompasso e enquanto outras 
partes do ventrículo funcionam 
normalmente ou apresentam 
contrações mais rápidas e des-
controladas, o ápice e o centro 
do ventrículo esquerdo sofrem 
uma paralisia transitória du-
rante a sístole, distúrbio que o 
deixa sem força suficiente para 
bombear o sangue para o corpo.

O nome da síndrome se dá, 
pois o acúmulo de sangue dentro 
do ventrículo esquerdo lhe con-
fere um formato abaulado, que 
dá a impressão do coração estar 
partido ao meio.

O que gera 
essa alteração?
A Síndrome do Coração é 

A dor emocional pode gerar 
dores físicas no coração

uma cardiomiopatia adquirida 
primária, responsável por 1% a 
2% dos casos de síndrome coro-
nariana aguda por obstrução das 
artérias coronárias.

Os sintomas podem ser con-
fundidos com de um ataque car-
díaco. Geralmente, a pessoa que 
apresenta esse tipo de cardio-
miopatia tem início súbito de in-
suficiência cardíaca, juntamente 
com fortes dores no peito e al-
terações no eletrocardiograma 
que sugerem o infarto.

A Síndrome tem como pro-
pulsor fatores emocionais, isso 
ocorre porque as situações de 
estresse provocam aumento na 
produção de adrenalina e ou-
tros hormônios liberados pelas 
glândulas adrenais. Esses hor-
mônios atuam sobre as artérias 
coronárias, determinando o es-
treitamento desses vasos que 
irrigam o músculo do coração 
e consequentemente alteraram 
sua contratilidade.

 
Sintomas e tratamento
Além de falta de ar e dores 

no peito, os pacientes acome-
tidos com a Síndrome podem 
apresentar tonturas, vômitos, 
perda de apetite ou dor no es-
tômago, raiva, tristeza profunda 
ou depressão, dificuldade para 
dormir, cansaço excessivo, perda 
de autoestima, entre outros.

Quando diagnosticado com 
a síndrome, o paciente deverá 
ser tratado por uma equipe mul-
tidisciplinar, dentre eles um car-
diologista e um psicólogo, para 
que o paciente supere o trauma 
que está causando o acúmulo de 
estresse emocional.

Com o tratamento adequado 
e eficaz a Síndrome é interrom-
pida normalmente em um curto 
prazo, que pode levar dias, se-
manas ou até dois meses. A ca-
pacidade de contração do mio-
cárdio é totalmente recuperada.

Em alguns casos, os sinto-
mas podem até mesmo desapa-
recer sem tratamento quando a 
pessoa acometida da síndrome 
tiver o estresse minimizado.

TPM: Saiba como reduzir sintomas 
utilizando a alimentação

Alimentos 
com Triptofano
O triptofano trata-se de um 

aminoácido essencial, que é uti-
lizado pelo cérebro junto com a 
vitamina B3, niacina e magné-
sio para produção de serotoni-
na, o hormônio do bem estar e 
do sono. Os alimentos que pos-
suem concentração do aminoá-
cido são: banana, cacau, nozes, 
peixes, carnes, cerais integrais. 
Acrescente esses alimentos na 
sua dieta e colha os benefício do 
consumo de Triptofano.

Alimentos com Cálcio
Foi realizado um estudo nos 

Estados Unidos que compro-
vam que o consumo em doses 
adequadas de cálcio ajudam na 
redução de até 48% dos sinto-
mas da TPM, principalmente a 
cólica e tristeza.

É recomendado o consumo 
de no mínimo dois laticínios 
como leite, iogurte ou queijo, 
por dia. O cálcio também pode 
ser encontrado nos seguintes 
alimentos: : gergelim, soja, ve-
getais verdes escuros, feijão 
branco, grão de bico.

Alimento ricos 
em Cromo
A vontade de ingerir doces 

é um dos sintomas da TPM, o 
cromo é um nutriente que pode 
auxiliar na redução da vontade 
de consumir doces, pois ele aju-
da na metabolização de carboi-
dratos.

Alimentos ricos em cromo: 
oleaginosas, aspargos, cogume-
los, ameixa, cereais integrais, 

carnes, vísceras, leguminosas e 
vegetais.

Consumo de Peixes
Peixes como salmão, sardi-

nha, atum e arenque são ricos 
em ômega 3, um ácido graxo 
essencial que promove o rela-
xamento uterino e inibe a res-
posta que inicia as cólicas e ou-
tros sintomas da TPM, dentre 
outras importantes funções à 
saúde.

O ômega 3 é um ácido gra-
xo que auxilia no relaxamento 
uterino e acaba inibindo a res-
posta que dá início ás cólicas.

Após avaliação de 184 mu-
lheres que sofriam de TPM, um 
estudo evidenciou que as que 
haviam recebido suplementa-
ção com ômega 3 apresentaram 
menos gravidade em alguns 
sintomas como ansiedade, ir-
ritação, dificuldade de concen-
tração, depressão, sensação de 
inchaço, dor de cabeça e sensi-
bilidade nos seios. O consumo 
recomendado de peixe por se-
mana é 400 gramas.

Abacate
O abacate é rico em ácidos 

graxos essenciais, A fruta au-
xilia na regulação hormonal, 
principalmente de progestero-
na, e é rica em magnésio e vita-
mina B6, nutrientes importan-
tes para diminuir os sintomas 
do período.

Como é uma fruta calórica, 
deve-se tomar cuidado com a 
quantidade ingerida: 100 gra-
mas é suficiente para obter seus 
benefícios.A dor emocional pode causar dores físicas como é o exemplo da cardio-

miopatia induzida por estresse
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Com mais uma grande atu-
ação diante de sua torcida o 
Bento Gonçalves Futsal (BGF) 
segue invicto em seus domínios 
na Série Ouro de 2019, a equi-
pe bento-gonçalvense derrotou 
o Erechinense pelo placar de 5 
a 1, em confronto no Ginásio 
Municipal de Esportes, na noite 
de sábado (8), pela 7ª rodada da 
competição estadual.

Logo nos minutos iniciais, 
o placar foi aberto pela equipe 
do Erechinense, entretanto, a 
vantagem dos visitantes foi logo 
revertida com a pressão imposta 
pelo BGF aos adversários, que 
empataram a partida com gol 
de Pacheco e virando com Ke-
vin, 2 a 1. Na metade final da 
primeira etapa, Viana ampliou a 
vantagem e, um minuto depois, 
Pacheco marcou o quarto para 
os donos da casa, terminando o 
primeiro tempo com placar de 4 
a 1 para o BGF. 

O segundo tempo foi marca-
do por maior volume de jogo do 
Erechinense que conseguiu boas 
oportunidades, porém sendo 
impedidos de marcar o gol pe-
las defesas do goleiro Dani, um 
dos destaques da partida pela 
sua excelente atuação. O BGF 
seguia oferecendo perigo ao gol 
adversário e, em uma bela joga-
da coletiva, Kevin deixou Ga-
briel Marques de cara para o gol, 
finalizando na saída do goleiro 

No domingo (9), a Associa-
ção Carlos Barbosa de Futsal 
(ACBF) encerrou a sequência 
de jogos contra as equipes pa-
ranaenses, o time laranja en-
frentou o Pato Futsal, em Pato 
Branco, e foi derrotada por 
2x1, em jogo antecipado, válido 
pela 15ª semana da Liga Nacio-
nal de Futsal.

O time da casa foi emba-
lado pelo apoio da torcida du-
rante todo o jogo, e abriram o 
placar logo cedo com o gol de 
Pequeno. O time laranja teve a 
oportunidade de empatar com 
Júlio Zanotto, que ficou sozi-
nho com o goleiro, mas Djony 
fez grande defesa.

No segundo tempo, o Pato 
pressionou a saída de bola da 
ACBF, dificultando ainda mais 
o jogo. Quando teve a oportu-
nidade, Jhow marcou o segun-
do gol dos paranaaenses. O 
time de Carlos Barbosa passou 
a jogar com goleiro-linha nos 
últimos minutos e conseguiu 

Com goleada em Erechinense, 
BGF se mantém invicto

para aumentar o placar e decre-
tar a vitória pelo placar de 5 a 1. 

A equipe bento gonçalvense 
chegou aos 10 pontos conquis-
tados, após a vitória, e se man-
tém invicto jogando em Bento 
Gonçalves. A equipe de Vaner 
Flores ocupa a 4ª colocação, se 
aproximando ainda mais das 
equipes que ocupam as primei-
ras colocações do grupo.

O BGF visita na próxima 
rodada o Gramado Futsal, no 
sábado, dia 15, às 20h, em Gra-
mado. O BGF conta com o pro-
jeto social “BGF é Série Ouro”, 
financiado pelo Governo do Es-
tado do Rio Grande do Sul, por 
meio do PRÓ-ESPORTE RS 
LIE e tem o apoio da Prefeitura 
de Bento Gonçalves.

7ª rodada
Fontoura Xavier 4 x 9 Gramado
BGF 5 x 1 Erechinense
Real Street 5 x 0 Figueira
Rabelo 3 x 2 SER Alvorada

Classificação - Grupo B
1ª Parobé: 12
2º Gramado: 12
3º Ser Alvorada: 12
4º BGF: 10
5º Rabelo: 9
6º Real Street: 7
7º Fontoura Xavier: 7
8º Figueira: 3
9º Erechinense: 1

Pato Futsal derrota ACBF no Paraná

descontar, aos 18, em uma falta 
cobrada por Valdin, que rolou 
para Mithyuê estufar as redes. 
Antes do apito final, a ACBF 
pressionou bastante, mas as fi-
nalizações não terminaram em 
gols.

Agora, o foco da ACBF será 
a estreia na Liga Gaúcha. Na 
terça-feira, o time laranja en-
frenta a AMF, em Marau. Na 
próxima sexta-feira, volta a jo-
gar pela LNF, contra o Minas, 
em Carlos Barbosa.

No sábado(8) e domingo(9), 
ocorreram as primeiras partidas 
da Copa Bento – Taça Fenavi-
nho, nas cidades de Bento Gon-
çalves, Garibaldi e Monte Belo 
do Sul. A rodada foi marcada 
pelo equilíbrio das equipes, que 
de quatro jogos da categoria li-
vre, três terminaram com o pla-
car empatado.

A partida que deu início a 
competição ocorreu no sábado 
(8), entre os times Guarani e 
Tandera, sendo o único placar 
da rodada que teve um time ven-
cedor, quem levou a melhor foi 
o Tandera que marcou dois gols 

Taça Fenavinho teve rodada 
de abertura neste final de semana

na equipe do Guarani, que não 
marcou nenhum gol.

O confronto entre os times 
Oliveira Santana e Descubra, 
ocorreu em Tamandaré, e foi 
arbitrado por Éder Zanella. O 
Descubra marcou o primeiro gol 
de pênalti, a cobrança foi marca-
do por Jefferson, a equipe man-
teve o placar até o gol do Olivei-
ra Santana marcado por Iarley 
na última etapa do jogo, deixan-
do no placar tudo igual 1 a 1.

O jogo entre o Lago Azul 
e o 8 da Graciema foi marcado 
pelo equilíbrio das duas equi-
pes, que tiveram claras chances 

de gols, mas apenas Chiela do 8 
da Graciema e Andrio do Lago 
Azul marcara, resultando em 
mais um placar empatado em 1 a 
1. O jogo entre o Ouro Verde e o 
Paysandu, que ocorreu ás 15h do 
domingo terminou com o placar 
de 2 a 2.

Veteranos
Já os veteranos tiveram dois 

jogos, no domingo pela manhã, 
o São Paulo do Borgo superou o 
Gheno/Foppa por 1 a 0 e o Es-
trelas das Antigas goleou o Oli-
veira & Santana com o placar de 
6 a 2.

O time da casa foi embalado pelo apoio da torcida durante todo o jogo, e abriram o placar logo cedo com o gol 
de Pequeno

O time laranja teve a oportunidade de empatar com Júlio Zanotto, que 
ficou sozinho com o goleiro, mas Djony fez grande defesa

Logo nos minutos iniciais, o placar foi aberto pela equipe do Erechinense, 
entretanto, a vantagem dos visitantes foi logo revertida com a pressão 
imposta pelo BGF

A equipe bento gonçalvense chegou aos 10 pontos conquistados, após a 
vitória, e se mantém invicto jogando em Bento Gonçalves
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William de Quadro foi preso 
às 03h45min da madrugada de 
sábado, 8, pela Brigada Militar 
na rua Lajeadense, no bairro 
Municipal, por porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito.

A prisão aconteceu em de-
corrência de denúncia que um 
homem estaria com arma de 
grosso calibre em um matagal 
próximo. Policiais do Pelotão 
de Operações Especiais (POE) 
prenderam William de Quadro, 
de posse de um fuzil calibre 7,62.

O homem foi identificado logo após a chacina do Bairro Municipal

O preso tem antecedentes por homicídio (2 registros) e ameaça (2 pas-
sagens) Na madrugada de sába-

do, uma mulher de 45 anos, ao 
passar pela Operação Balada 
Segura realizada na Rua Barão 
do Rio Branco, no Centro, foi 
autuada por estar dirigindo sem 
Carteira Nacional de Habilita-
ção - CNH.

Na manhã de sábado (8), 
ocorreu um acidente na BR 470, 
KM 210, envolvendo um Corolla 
com placa de Guaporé e um jo-
vem que foi atropelado. O veí-
culo trafegava no sentido Vera-
nópolis - Bento Gonçalves, e ao 
chegar no perímetro próximo ao 
acesso do Bairro Nossa Senhora 
de Fátima atingiu a vítima, um 

A Brigada Militar atendeu 
ocorrência na tarde de sába-
do(8), na Rua Goiânia, no Bair-
ro Botafogo. Houve denúncia de 
que havia uma confusão em via 
pública., Ao chegarem ao local, 
os policias identificaram, que 
tratava-se de uma briga entre 

No final da tarde de sába-
do(7), na Rua Ernesto Primo 
João Comin no Bairro Borgo o 
Pelotão de Operações Especiais 
realizou operação em atendi-
mento a uma denúncia de vio-
lência doméstica onde constatou 
que o homem de 30 anos acusa-
do de violência, era foragido da 

Foragido é preso no Borgo
Justiça desde março, pois violou 
a tornozeleira eletrônica que 
usava.

O foragido que possui an-
tecedentes por roubo, furto e 
ameaça, foi detido e levado ao 
Plantão da Polícia Civil e depois 
encaminhado ao Presídio Esta-
dual.

Uma mulher de 40 anos 
foi vítima de estelionato ao 
comprar um refrigerador em 
um site, o produto estava com 
anúncio de 60% de desconto, 
para aproveitar a oportunidade, 
ela realizou o cadastro no site, 
emitiu o boleto e o pagou. O 

Mulher é vítima de golpe ao comprar 
refrigerador pela internet

valor da suposta compra foi R$ 
999,90, entretanto, posterior-
mente constatou que não havia 
nenhum pedido ou compra na 
loja registrado em seu nome, 
evidenciando a fraude por es-
telionato que foi registrada na 
Delegacia de Polícia.

Em patrulhamento de ro-
tina realizado pela Brigada 
Militar na noite de sexta-feira 
(7), no Bairro Ouro Verde, um 
homem foi abordado por vol-
ta das 21h15min quando foi 
constatado que havia manda-

Brigada Militar prende homem no Ouro Verde
do de prisão expedido em seu 
desfavor pela 1° Vara Cível da 
Comarca de Bento Gonçalves. 
O homem foi encaminhado a 
Delegacia de Polícia para que 
os trâmites legais fossem rea-
lizados.

Após a autuação a mulher 
desacatou os agentes do Depar-
tamento Municipal de Trânsito 
desferindo ofensas como “va-
gabundos, ladrões”. Os agentes 
detiveram a mulher que foi con-
duzida ao Plantão da Polícia por 
desacato.

Mulher sem CNH desacata 
agentes e é detida

Durante a Operação Balada 
Segura, realizada na Rua Barão do 
Rio Branco, na madrugada de sá-
bado (8), uma mulher de 42 anos 
que conduzia um veículo Tempra, 
com placa de Garibaldi foi subme-
tida ao bafômetro que constatou 

0,41mg/l álcool expelido pelos 
pulmões no reteste. A mulher foi 
encaminhada a Delegacia de Po-
lícia, local onde foi registrada a 
ocorrência e estipulada fiança de 
R$ 800,00, a acusada foi liberada 
após o pagamento do valor.

Motorista é presa por embriaguez ao volante

rapaz de 23 anos que de acordo 
com depoimentos surgiu repen-
tinamente na via. A ocorrência 
foi atendida pela Polícia Rodovi-
ária Federal.

A vítima foi socorrida pelo 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência - Samu, que o en-
caminhou ao Hospital Tacchini, 
em estado grave.

Jovem é atropelado na BR 470 
e fica em estado grave

Ocorreu na noite de sex-
ta-feira uma colisão entre um 
Gol e um motocicleta Biz, na 
Estrada Buarque de Macedo, 
no Bairro Aparecida. O Policia-
mento Comunitário da Brigada 
Militar registrou a ocorrência.

A mulher de 36 anos que 
conduzia a moto, emplacada em 
Bento Gonçalves ficou ferida e 
foi encaminhada pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência para o Hospital Tacchi-
ni.

Mulher fica ferida após colisão no Aparecida

Homem bate em ex-mulher e é preso
membros de uma família. 

Ao averiguar a situação, foi 
identificado que um homem de 
37 anos desferiu socos na cabe-
ça de sua ex-mulher e os filhos 
teriam se metido na briga para 
defender a mãe. O acusado foi 
identificado e encaminhado a 

Delegacia de Polícia. O homem 
permaneceu o tempo inteiro 
da ocorrência muito exaltado, 
foi estipulada uma fiança para 
liberação dele no valor de R$ 
5.000,00, que não foi paga, re-
sultando no encaminhamento do 
homem ao Presidio Estadual.

Preso com arma de 
grosso calibre no Municipal
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Cinco homens foram mor-
tos na noite desta sexta-feira, 7, 
as 22 horas no Bar dos Amigos, 
na Rua Lajeadense no Munici-
pal. Ainda não há informação 
sobre o número dos criminosos 
que entraram no bar e atiraram 
contra um grupo de pessoas que 
estavam jogando sinuca. Quatro 

Cinco mortos em tiroteio no municipal
homens morreram no local ( lis-
ta abaixo ) e uma quinta vítima 
foi levada para o hospital, mas 
chegou sem vida.

Vítimas
Lucas Joel Ferrão, 30 anos, 

com antecedentes por furto qua-
lificado em veículo, resistência, 

ameaça e furto arrombamento a 
residência.

Robert da Silva Ribeiro, 21 
anos. Com antecedentes por re-
ceptação, porte ilegal de arma 
de fogo entre outros crimes 
como acusado de roubo a esta-
belecimento comercial e três 
homicídios. Estava em liberdade 

provisória.
Matheus da Silva Ribeiro, 

22 anos. Sem antecedentes. Ir-
mão de Robert.

Roger da Silva Cabral, 18 
anos. Furto de celular e falsa co-
municação de crime.

Cristian Soares Teixeira, 
28 anos. Com antecedentes por 
receptação e acusado de roubo à 
pedestre e posse de entorpecen-
tes. Estava em liberdade provi-
sória. Vítima identificada como  Matheus 

da Silva Ribeiro de 22 anos. Sem 
antecedentes. Irmão de Robert

Robert da Silva Ribeiro de 21 anos, 
registros anteriores por receptação, 
porte ilegal de arma de fogo, roubo 
a estabelecimento comercial e três 
homicídios. Estava em liberdade 
provisória

O mais novo dos assassinados, 
identificado como Roger da Silva 
Cabral de 18 anos. Possuia pas-
sagens por furto de celular e falsa 
comunicação de crim eBar dos Amigos, local onde ocorreu o crime, no Bairro Municipal
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CINEMA

LOTERIAS
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1°

06  16  18  20  21
46  47  48  50  54
55  59  69  71  72
73  80  83  87  94

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2158

Federal -  concurso 05395

Lotomania -  concurso 1976

09  27  35  45  46  59

44630
37258
49490
55710
64870

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
04/06

Qua
05/06

Qui
06/06

↑ 23°C
↓ 10°C

↑ 24°C
↓ 11°C

↑ 25°C
↓ 13°C

Sol com nuvens.
Não chove

Sol com nuvens.
Não chove

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: 06/06/2019 a 12/06/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento

Patrulha Canina: 
Super Filhotes
13:40h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D

Depois que um misterioso 
meteoro cai na Baía da Aven-
tura, Chase, Marshall, Skye, 
Ryder e Rubble correm para 
tentar preservar o local, mas 
acabam passando por uma ex-
periência muito mais louca. Ao 
presenciarem uma estranha 
energia verde emanando da 
cratera, eles ganham poderes.

Vingadores: 
Ultimato
15:00h - Dublado 3D

Godzilla II: Rei 
dos Monstros
20:00h - Dublado 3D

Os integrantes da agência 
Monarch precisam lidar com 
a súbita aparição de vários 
monstros gigantescos, dentre 
eles o mítico Godzilla, que a 
todo instante brigam entre si.

Juntos para 
Sempre
13:40h - Dublado 2D
16:00h - Dublado 2D
20:45h - Legendado 2D

Depois de muitas vidas e 
aprendizados, Bailey vive tran-
quilamente com Hanna (Marg 
Helgenberger). Um dia, Gloria 
(Betty Gilpin), uma aspirante 
a cantora, aparece sem avisar 
na vida dos dois com uma notí-
cia surpreendente: Hanna tem 
uma neta, chamada Clarity. 
Com o tempo, o cãozinho per-
cebe como a menina é negli-
genciada pela mãe e decide que 
seu objetivo nesta vida é cuidar 
dela e protegê-la, incondicio-
nalmente.

Kardec
18:30h - Nacional 2D

A jornada de Allan Kardec 
(Leonardo Medeiros), nascido 
Hypolite Leon Denizard Rivail, 
desde quando trabalhava como 
educador em Paris até iniciar 
seu processo de codificação do 
espiritismo ao lado de sua es-
posa Amélie-Gabrielle Boudet 
(Sandra Corveloni).

L’américa Shopping

Pokémon: 

Detetive Pikachu
13:40h - Dublado 2D

Aladdin
15:40h - Dublado 2D
18:20h - 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.

Vingadores: 
Ultimato
20:45h - Dublado 2D

X-Men: 
Fênix Negra
13:40h - Dublado 3D
16:10h - Legendado 3D
18:30h - Dublado 3D
21:00h - Legendado 3D

1992. Os X-Men são con-
siderados heróis nacionais e 
o professor Charles Xavier 
(James McAvoy) agora dispõe 
de contato direto com o pre-
sidente dos Estados Unidos. 
Quando uma missão espacial 
enfrenta problemas, o governo 
convoca a equipe mutante para 
ajudá-lo. Liderado por Mística 
(Jennifer Lawrence), os X-Men 
partem rumo ao espaço em 
uma equipe composta por Fera 
(Nicholas Hoult), Jean Grey 
(Sophie Turner), Ciclope (Tye 
Sheridan), Tempestade (Ale-
xandra Shipp), Mercúrio (Evan 
Peters) e Noturno (Kodi Smi-
t-McPhee). Ao tentar resgatar 
o comandante da missão, Jean 
Grey fica presa no ônibus espa-
cial e é atingida por uma pode-
rosa força cósmica, que acaba 
absorvida em seu corpo. Após 
ser resgatada e retornar à Ter-
ra, aos poucos ela percebe que 
há algo bem estranho dentro 
de si, o que desperta lembran-
ças de um passado sombrio e, 
também, o interesse de seres 
extra-terrestres.


