
Morre depois de dois dias 
jovem baleado no rosto 

Detento flagrado no 
celular em banho de sol 

pág 15 pág  15 pág 15

Polícia Polícia Polícia

Bento Gonçalves  | 25 de junho de 2019 | Edição 3297 Circulação terças e sextas | R$ 2,20 | wwww.gazeta-rs.com.br

Homem preso com 81 
pedras de crack

O Governo gaúcho prevê investimentos de R$ 301,4 milhões em melhorias no sistema rodoviário, que é primordial para o desenvolvimento 
do Rio Grande do Sul. Serão priorizados os trechos em piores condições, os que já estão em demanda judicial e aqueles que já estão com 
as obras em andamento. Página 07

Estado promete investimento  de
R$ 12,4 milhões em Bento Gonçalves

11,13%
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DIEESE
Defasagem 
de 2,53% nos 
salários dos 
servidores públicos

ExpoBento

pág 06 e 07

Clima 
Primeira semana 
de inverno
promete frio intenso

Os 253.491 visitantes que prestigiaram os eventos, estimu-
laram a movimentação de milhões em negócios, com os 478 
expositores em 11 dias de feira e festa

ESTRADAS

pág  04 e 05

Feira tem crescimento de 
público de mais de 200 %

Pesquisar preço  
de gasolina pode
significar economia
pág 12
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A 29ª ExpoBento e a 16ª 
Fenavinho, os eventos promo-
vidos pelo Centro da Industria, 
Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves – CIC, aqueceram a 
cidade do dia 13 a 23 de junho 
com intensas programações, 
boas compras e muita festa. Os 
253.491 visitantes que presti-
giaram os eventos, estimularam 
a movimentação de mais de R$ 
40 milhões em negócios com os 
478 expositores.

O Presidente do CIC, El-
ton Paulo Gialdi avaliou: “Nosso 
sentimento é de gratidão: pe-
los resultados alcançados com 
a 29ª ExpoBento e 16ª Fena-
vinho, pelo comprometimento 
dos expositores, pela adesão do 
público e, também, pela acolhi-
da da comunidade, que abraçou 
conosco a causa da retomada da 
Festa Nacional do Vinho e tor-
nou possível realizarmos uma 
grande feira e uma bela festa”.

O diretor da 29ª ExpoBen-
to, Rogério Capoani, enfatizou 

29ª ExpoBento e 16ª Fenavinho superam expectativas        e movimentam mais de R$ 40 milhões

em seu pronunciamento de des-
pedida a sensação de orgulho e 

de dever cumprido diante dos 
resultados conquistados “Que 
dia especial para podermos co-
memorar e agradecer a todos – e 
foram muitos – os que contribu-
íram com o êxito desse grande 
projeto. Nossa missão frente a 
29ª ExpoBento e 16ª Fenavinho 
vai se encerrando com o senti-
mento de felicidade por termos 
feito parte de feitos vitoriosos 
como este. Um novo ciclo, com 
pessoas novas, se iniciará – e um 
único e grande objetivo se man-
terá: trabalhar pelo bem-estar e 
sucesso coletivo nos negócios e 
nas vidas das pessoas envolvidas 
com todo este processo”, disse.

A geração de resultados de-
correntes da ExpoBento e Fena-
vinho ultrapassou os limites do 
Parque de Eventos. Além dos 
expressivos números de negó-
cios diretos gerados durante os 

11 dias de feira e do consumo de 
vinhos no período, outros seg-
mentos da economia se benefi-
ciaram com a realização de feira 
e festa. O setor hoteleiro local, 
por exemplo, registrou taxa de 
95% de ocupação no feriado 
prolongado de Corpus Christi. 
No primeiro fim de semana de 
ExpoBento e Fenavinho, a utili-
zação de leitos ficou na casa dos 
63%. Nos dias de semana, a ocu-
pação foi de 45%.

As próximas edições, a 30ª 
ExpoBento e 17ª Fenavinho 
ocorrerão de forma integrada 
novamente em 2020, de 05 a 14 
de junho de 2020 no Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves.

Cercado de expectativa, o 
tão aguardado retorno da Festa 
Nacional do Vinho – depois de 
oito anos da realização de sua 
última edição – agradou. Sob 
a forma de uma vila típica de 
3 mil metros quadrados, com 
cerca de 20 vinícolas e opções 
de gastronomia típica italiana, 
a Fenavinho transformou-se em 
um acolhedor espaço de cele-
bração, ideal para apreciar bons 
vinhos, espumantes e sucos, 
acompanhados por pratos sabo-
rosos e apresentações musicais 
contemporâneas.

Com uma programação pla-
nejada para agradar todos os 
públicos – do sertanejo ao rock, 
peças teatrais a música italiana 
e do pop ao nativismo – os três 
palcos da feira e festa estiveram 
repletos de shows durante os 
onze dias. No total, foram 103 
apresentações artísticas, sendo 
43 no palco da Praça Gastronô-
mica, 37 no Palco Fenavinho e 
23 no Palco Variedades.

Produtos dos mais diversos 
segmentos foram consumidos e 
adquiridos, dentre eles 15.344 
garrafas de vinhos, sucos e es-
pumantes, que representaram 
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29ª ExpoBento e 16ª Fenavinho superam expectativas        e movimentam mais de R$ 40 milhões

mais de R$ R$ 500 mil em ven-
das.

Ocorreram na Fenavinho 17 
aulas – entre degustações guia-
das e masterclasses – com vi-
nhos, espumantes e sucos de uva 
das vinícolas expositoras da fes-

Presidente do CIC Elton Gialdi ,  deputado Eduardo Bolsonaro e as esposas  Alexandra Gialdi e Heloísa Wolf e 
prestigiando os eventos

ta. Todas de forma gratuita, os 
encontros possibilitaram, tanto 
para leigos quanto para enófilos, 
a festa ofereceu aos visitantes 
cursos diários. No espaço, tam-
bém foi possível adquirir a taça 
de cristal oficial do evento pelo 

valor de R$ 15 – com o atrativo 
de receber uma dose de vinho 
grátis.

A 16ª edição da Festa Na-
cional do Vinho foi palco da 
reunião de importantes perso-
nalidades de edições anteriores 
da festa mais querida de Bento 
Gonçalves, em um momento de 
muita relevância simbólica rea-
lizaram um literal brinde ao su-
cesso e volta da Fenavinho, uma 
das maiores expressões cultu-
rais do município e que retor-
nou após oito anos desde a sua 
última edição. Em 1967 foi rea-
lizada a primeira edição da festa 
e desde lá 13 gestores ocuparam 
o cargo de presidente, destes, 
sete participaram do evento co-
memorativo. Juntos, lembraram 
as marcas importantes que já 

alcançaram frente ao evento e 
como a Fenavinho foi um divisor 
de águas para o setor vinícola e 
turístico do Município. Mesmo 
com as especificidades de cada 

edição, a opinião que predomina 
é a de que a Festa Nacional do 
Vinho precisava ser resgatada e 
ter suas conquistas comemora-
das.
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No dia 02 de julho o Sind-
móveis promoverá uma palestra 
sobre marketing digital com o 
consultor do Sebrae RS, Marcus 
Tonin que oferecerá a partir do 
seu conteúdo subsídios à indús-
tria moveleira para que lidem 
com o crescente movimento de 
vendas online e compra pelo 
e-commerce da marca com reti-
rada do produto na loja física. A 
palestra tem como foco a impor-
tância do posicionamento das 
fabricantes de móveis no cená-
rio digital, através bons projetos 
e conteúdo online relevante.      

O evento integra o Progra-
ma de Desenvolvimento para 
Presença Digital que está sen-
do promovido pelo Sindmóveis 
em parceria com o Sebrae RS  e 
será  aberto a todas as empresas. 
Serão abordados temas como 
o relacionamento das marcas 
com o usuário, o ciclo vicioso do 
marketing digital e dicas para 
elaboração de um marketing de 
conteúdo eficaz.

O palestrante Marcus To-

A importância do Marketing digital para o setor moveleiro 
é tema de palestra promovida pelo Sindmóveis

Marcus Tonin ministrará uma palestra recheada de conteúdo que pro-
porcionará aos empresários do ramo moveleiro um olhar diferente sob o 
marketing digital

nin é consultor, palestrante e 
instrutor de marketing, ven-
das e inovação pelo Sebrae/
RS. Também é professor na 
Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), nos cursos de extensão 
em Marketing Digital e Bran-
ding, diretor da Candoo Comu-
nicação e Branding e criador do 
Marketeiro Confesso, um pro-
jeto Digital que visa dissemi-
nar conteúdos relacionados ao 
marketing para entusiastas do 
assunto em todo o Brasil.

A palestra Marketing Di-
gital - O Segredo para o Ver-
dadeiro Engajamento será dia 
02 de julho, das 17h às 19h, 
no Centro Empresarial Bento 
Gonçalves. Valores especiais 
de inscrição para associados do 
Sindmóveis e participantes dos 
projetos da entidade. Além dis-
so, associados do Sindmóveis e 
do Sicredi localizados em Bento 
Gonçalves podem receber re-
embolso nas atividades ofere-
cidas pela entidade em 2019. 
Para mais informações sobre  

Evento: Palestra Marketing 
Digital - O Segredo para o 
Verdadeiro Engajamento
Palestrante: Marcus Tonin
Data: 02 de julho
Horário: 17h às 19h
Local: Centro 
Empresarial Bento 
Gonçalves (Rua Avelino 
Luiz Zat, 95 - Bairro 
Fenavinho – Bento 
Gonçalves).
Investimento: 
Associados Sindmóveis, 
Projeto Orchestra Brasil, 
Projeto Raiz e expositores 
Movelsul Brasil 2020:
 R$ 50,00. 
Não associados: R$ 90,00

SERVIÇO

esse convênio, basta entrar em 
contato com uma agência local 
Sicredi.

As inscrições poderão ser 
feitas até 01/07 pelo site: www.
sindmoveis.com.br/programa.
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O início do inverno na últi-
ma sexta-feira (21) foi com sol 
e pouco frio. O final de semana 
com sol e temperaturas amenas  
não deram indícios do frio que 
inicia nesta  terça-feira, com 
chances de neve em algumas ci-
dades  da fronteira do Rio Gran-
de do Sul.

O invernoo de 2019  será co-
mandado pelo El Niño e a influ-
ência do fenômeno, que carac-
teriza-se pelo aquecimento das 
águas do Oceano Pacífico, deve 

Início do inverno tem 
semana de muito frio

provocar chuvas acima da média 
na Serra.

Apesar dos períodos de frio 
estarem garantidos, as ondas de 
frio não serão prolongadas, já 
que os termômetros devem os-
cilar durante todo o inverno. A 
previsão  para Bento Gonçalves 
é de temperaturas entre 6°C  e 
7ºC.

 A frente fria que deve che-
gar nesta terça-feira vem do 
Uruguai e trazer chuvas fortes 
até, pelo menos, na quinta-feira.

Na última semana, o Gover-
nador Eduardo Leite anunciou 
um pacote de investimentos em 
estradas estaduais, com recursos 
disponibilizados pelo Estado e 
pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) a serem aplicados em 
2019.

O governador promete um 
investimento de R$ 301,4 mi-
lhões com o objetivo de recupe-
rar e conservar rodovias estadu-
ais, pontes, acessos municipais, 
melhorar sinalizações e também 
investir e vias urbanas por meio 
de convênios municipais.

Eduardo Leite afirma: “Te-
mos um orçamento comprimido 
pelas dificuldades fiscais e, mes-
mo assim, estamos trabalhando 
muito fortemente para darmos 
respostas à nossa sociedade. Ti-
vemos como prioridade, nos pri-
meiros meses de governo, aquilo 
que mais nos toca, que é a saú-
de. Agora, depois de assistirmos 
muitas reclamações das condi-
ções das nossas estradas, vamos 
priorizar essa área tão sensível e 

Estado promete investimento de R$ 12,4 
milhões em estradas de Bento Gonçalves

ao mesmo tão importante para o 
desenvolvimento do nosso Esta-
do”.

De acordo com o Governa-
dor, foram elencadas priorida-
des, entretanto, os investimen-
tos não se esgotam nelas. Os 
recursos das superintendências 
regionais serão revertidos em 
conservação, em tapa-buracos, 
para dar condições mínimas de 
logística e transporte.

De acordo com o Departa-

mento Autônomo de Estradas 
de Rodagem - DAER, os tre-
chos que receberão primeiro o 
investimento, serão aqueles que 
estão em piores condições, com 
demandas judiciais, pagamento 
de dívidas do exercício anterior 
e destinados à continuidade de 
obras mais próximas da conclu-
são. A 2ª Superintendência Re-
gional de Bento Gonçalves rece-
berá o investimento de R$ 12,4 
milhões.

Serão investidos R$ 301,4 milhões aplicados em 2019 para qualificar o 
sistema rodoviário estadual que serão distribuídos entre as 17 superinten-
dências regionais do Daer
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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 20231: GUSTAVO MAGALHÃES BICA, solteiro, operador de 
máquinas, natural de Cachoeira do Sul-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ARIADNE DA SILVA FARIAS, solteira, professora de 
educação física, natural de Bagé-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20233: FERNANDO GROMOWSKI, solteiro, agricultor, natural de 
Veranópolis-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e VIVIANE 
BRUNELLI, solteira, agricultora, natural de Bento Gonçalves-RS, residente 
e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comu-
nhão Parcial de Bens.
Edital nº 20235: LAURÍ ZORTÉA, solteiro, industriário, natural de Muçum-
-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e ALEXANDRA SO-
MENSI, solteira, empresária, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e 
domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Separação 
de Bens.
Edital nº 20236: AFZAL HUSSAIN RIPON, solteiro, industriário, natural de 
Vila Dasura, Beanibazar, Sylhet, Bangladesh, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e THAÍS MAIDANA DA SILVA, solteira, industriária, na-
tural de Barra do Quaraí-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. 
O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20237: FERNANDO TABORDA, solteiro, industriário, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
ALESSANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, solteira, pintora, natural de Bento 
Gonçalves-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, 25 de junho de 2019.

 
GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

Registrador Civil Designado

Maria de Lourdes Stringhini, 
servidora pública municipal apo-
sentada, filha de Carlos Guilherme 
Gauer e Tolanda Maria Gauer, nas-
cida em 25/03/1948, falecida em 
16/06/2019, natural de Joaçaba, 
SC, moradora da Rua Mario Moras-
sutti, Bento Gonçalves, Casada

Rodrigo Falcão Roberto, 
servente de pedreiro, filho de Ma-
ria Susana Roberto, nascido em 
27/04/1983, falecido em 16/06/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
morador da Rua Lajeadense, Bento 
Gonçalves, Casado

Ignacio Dal Magro, agricultor 
aposentado, filho de Dionysio Dal 
Magro e Oliva Izotton Dal Magro, 
nascido em 20/05/1937, falecido em 
17/06/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Linha 06 
da Leopoldina, Vale dos Vinhedos, 
Bento Gonçalves, Solteiro 

Alceu Bertoco, serviços gerais 
aposentado, filho de Joaquim Jose 
Bertoco e Ida Pertile Bertoco, nas-
cido em 02/01/1961, falecido em 
19/06/2019, natural de Veranópolis, 
RS, morador da Rua Ernesto Gas-
perin, Bento Gonçalves, Casado 

Josephina Maria Fontanari 
Sacchett, comerciante aposenta-
da, filha de Guilherme Fontanari 
e Rosa Tarasconi Fontanari, nas-
cida em 19/03/1923, falecida em 

19/06/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, moradora da Rua Repú-
blica, Bento Gonçalves, Viúva

Lourdes Milani Gabbardo, 
do lar aposentada, filha de Rey-
naldo Balduino Milani e Dosolina 
Angela Gasparetto Milani, nasci-
da em 04/09/1949, falecida em 
20/06/2019, natural de Garibaldi, 
RS, moradora da Linha Eulália, In-
terior, Bento Gonçalves, Viúva 

Rosa Schell de Souza, do lar, 
filha de Alfredo Schell e Olga Bohrer 
Schell, nascida em 20/12/1942, fa-
lecida em 19/06/2019, ntural de La-
jeado, RS, moradora da Rua João 
Domingos Polli, Bento Gonçalves, 
Viúva 

Diogo de Sordi, motorista de 
caminhão, filho de Nelto de Sor-
di e Dirce de Sordi, nascido em 
20/07/1994, falecido em 18/06/2019, 
natural de Anta Gorda, RS, morado-
ra da Rua Luiz Zorzi, Bento Gonçal-
ves, Solteiro 

Angela Gonçalves Ricardo, 
camareira, filha de Ademar Antônio 
Ricardo e Ivone Gonçalves, nas-
cida em 17/07/1995, falecida em 
20/06/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, moradora da Rua Basi-
lio Zorzi, Bento GonçalvesSolteira

Jean Rigaud Dallegrand, 
metalúrgico, filho de Damis Dal-
legrand e Jacqueline Alexis, nas-

ÓBITOS

cido em 16/02/1983, falecido em 
20/06/2019, natural de Miragoane, 
República do Haiti, morador da Rua 
São Paulo, Bento Gonçalves, Sol-
teiro 

Antonio Ribeiro da Silva, cal-
deirista aposentado, filho de Brazi-
lino Ribeiro da Silva e Matilde Dias 
Hilário, nascido em 20/05/1955, 
falecido em 20/06/2019, natural de 
São José do Herval, RS, morador 
da Rua Loudy Dall’Agnese, Bento 
Gonçalves, Casado 

Irineu Toretti, aposentado 
por invalidez, filho de Donato To-
retti e Maria Pivato Toretti, nas-
cido em 16/01/1963, falecido em 
21/06/2019, natural de Bento Gon-
çalves,RS, morador da Avenida São 
Roque, Bento Gonçalves, Casado 

Volmir Festa, agricultor apo-
sentado, filho de Ernesto Festa e 
Armelinda Maria Frare Festa, nas-
cido em 29/11/1958, falecido em 
22/06/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Linha 6 
da Leopoldina, Vale dos Vinhedos, 
Bento Gonçalves, Casado 

Genir Flamia Colle, agricultora 
aposentada, filha de David Flamia e 
Maria Cristófoli Flamia, nascida em 
31/03/1938, falecida em 23/06/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
moradora da Rua Giacomo Baccin, 
Bento Gonçalves, Viúva

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria da Sociedade São Bento e o Conselho Deliberativo, no 
uso de suas atribuições tem a honra de convocar os sócios que estiverem 
em dia com suas obrigações perante a Sociedade para reunião ordinária 
que será realizada no próximo dia 08 de julho de 2019, na sede da Socie-
dade, na Rua Xingú n° 357, Bairro São Bento, em primeira chamada às 
19:00 horas com 50% dos sócios e em segunda chamada às 19:30 horas 
com os sócios que estiverem presentes. Para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia:

1. Eleição e Posse de 1/3 do Conselho Deliberativo.
2. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Bento Gonçalves, 18 de junho de 2019.

    Paulo Roberto Gava Alfredo Guerra Mongiardino
 Presidente do Conselho Presidente do Clube

 SEGUNDA CHAMADA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CEMITÉRIO PARQUE PADRE PIO LTDA. (Cemitério Jardim do Vale) con-
voca a pessoa relacionada abaixo para tratar de assuntos do seu interes-
se e relevância, e solicita que compareça em seu escritório profissional 
localizado à Rua Dom Antônio Zattera, nº 31 – Bairro Santa Helena, Bento 
Gonçalves – RS, no prazo máximo de 15 dias desta publicação.

Telefone: (54) 3453-1706
E-mail: administrativo@jardimdovale.com.br

IVALDO CREMES DE LIMA

Bento Gonçalves, 25 de junho de 2019.
À DIREÇÃO 

 

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E 
DO MOBILIÁRIO DE BENTO GONÇALVES

Carta Sindical expedida em 20 de abril de 1977 
Processo MTb 303.322

Rua Avelino Luiz Zat, 95 Sala 08 – Bairro Fenavinho 
Bento Gonçalves – RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

      
 Será realizada Assembleia Geral Extraordinária no dia 28 de junho de 
2019, às 10:45 horas, em primeira convocação e, às 11:00 horas em se-
gunda convocação,  na sede do Sindmóveis, sito Rua Avelino Luiz Zat, 95, 
sala 08 – Centro Empresarial Bento Gonçalves -  Bairro Fenavinho, para 
tratar da seguinte ordem do dia:
 
1. Aprovação da proposta para a Convenção Coletiva do Trabalho 
2019/2020.

Bento Gonçalves, 19 de junho de 2019.

Vinicius Benini
Presidente

Aproximadamente 35 vagas de emprego 
estão disponíveis nesta terça-feira

Os moradores de Bento 
Gonçalves podem encontrar 
oportunidades no Sistema Na-
cional de Empregos- Sine, que 
está com cerca de 35 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 Mare-
chal Floriano, 142, no Centro. O 
telefone para mais informações é 

(54) 3452.4824.
Abatedor de aves (1); Agen-

te de inspeção (qualidade) (3); 
Apontador de mão de obra (1); 
Auxiliar administrativo - Exclu-
siva PCD ou Reabilitado INSS 
(1); Auxiliar de limpeza - Exclu-
siva PCD ou Reabilitado INSS 
(2); Auxiliar de linha de produ-
ção- Exclusiva PCD ou Reabili-
tado INSS (2); Chefe de cozinha 
(1); Consultor de vendas (2); 
Costureira em geral (1); Eletri-
cista (1); Instalador de sistemas 
eletroeletrônicos de segurança 
(1); Marmorista (1); Mecânico 
de manutenção de automóveis 
(1); Mecânico de manutenção de 
máquinas, em geral (3); Mecâ-
nico de montagem de máquinas 
(1); Padeiro (1); Pedreiro (3); 
Prensista de plástico (1); Pren-
sista - operador de prensa (1);  
Soldador (3); Soldador de solda 
elétrica e oxiacetileno (1); Tor-
neiro mecânico (1); Vendedor 
pracista (1); Vigilante (1).
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A memória de Corpus 
Christi, que significa o Cor-
po de Cristo é umas das datas 
mais importantes para Igreja 
Católica e foi comemorada no 
último dia 20 com missa cam-
pal, procissão e tapetes artís-
ticos em Bento Gonçalves.  
Milhares de fiéis foram às 
ruas da cidade para missa 
solene campal que ocorreu 
no largo do santuário Santo 
Antônio às 15h prestar ho-
menagens ao Corpo de Cris-
to, juntamente com as Paró-
quias Cristo Rei, São Roque, 
Nossa Senhora do Rosário e 
Santo Antônio, e após segui-
ram em procissão pelas ruas 
do Centro de Bento Gonçal-
ves.

Missa campal, procissão e tapetes artísticos 
marcam celebração de Corpus Christi
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Tomar uma dose diária de 
vitamina D não previne o surgi-
mento do diabetes 2 em adultos 
com alto risco da doença, segun-
do um estudo financiado pelo Ins-
tituto Nacional de Diabetes e de 
Doenças Renais e Digestivas dos 
Estados Unidos (NIDDK, sigla 
em inglês). Pesquisas anteriores 
sugeriam essa associação mas, de 
acordo com o novo trabalho, pu-
blicado na revista New England 
Journal of Medicine e divulgado 
em um congresso científico em 
San Francisco, o suplemento não 
traz benefícios nesse caso. Parti-
ciparam 2.423 adultos de 22 ci-
dades norte-americanas.

O estudo é o maior até hoje 
a examinar diretamente se a su-
plementação de vitamina D aju-
da pessoas em risco para diabe-
tes 2 desenvolverem a doença. 
A pesquisa incluiu adultos com 
mais de 30 anos, divididos ale-
atoriamente em dois grupos: ou 
tomavam 4 mil unidades interna-
cionais (UI) da forma D3 da vita-
mina D diariamente, ou ingeriam 
uma pílula de placebo. Todos os 
participantes tiveram os níveis 
da substância medidos no início 
dos testes. Naquele momento, 
80% apresentavam quantidades 
suficientes para os padrões esta-
belecidos.

“Estudos observacionais 
(que não analisam causa e efei-
to) sugeriam que baixas doses de 
vitamina D estavam relacionadas 
ao risco aumentado para diabe-
tes tipo 2”, diz Myrlene Staten, 
cientista que projetou o trabalho 
atual no instituto norte-ameri-
cano. “Além disso, pequenas pes-
quisas concluíram que a vitamina 
D poderia melhorar a função das 
células beta, que produzem in-
sulina. Porém, se a suplementa-
ção poderia ajudar a prevenir ou 
adiar o diabetes 2 era algo desco-
nhecido”, afirma.

Para responder a essa ques-
tão, os participantes foram testa-
dos a cada três ou seis meses por 
uma média de 2,5 anos, com ob-
jetivo de determinar se o diabetes 
havia se desenvolvido. Os pesqui-
sadores, então, compararam o 

Vitamina D não previne o diabetes, 
afirma estudo norte-americano
Cientistas chegam à conclusão após acompanhar 2.423 adultos com alto risco de desenvolvimento 
da doença metabólica

número de pessoas em cada um 
dos dois grupos (suplemento 
real ou placebo) que progredi-
ram para a doença. No fim, 293 
(24,2%) dos 1.211 participantes 
incluídos no grupo da vitami-
na D apresentaram o problema, 
comparado com 323 dos 1.212, 
ou 26,7%, dos demais, uma dife-
rença insignificante do ponto de 
vista estatístico. Os pesquisado-
res acreditavam, no início, que 
poderiam detectar uma redução 
de risco de 25% ou mais.

Perfis variados
O estudo contou com par-

ticipantes com características 
diversas, incluindo sexo, idade e 
índice de massa corporal (IMC), 
assim como etnia. Essa repre-
sentação ajuda a garantir que os 
resultados sejam aplicáveis a todo 
tipo de pessoas em risco alto para 
desenvolvimento de diabetes 2, 
segundo os cientistas. “Além do 
tamanho, uma das maiores for-
ças do estudo é a diversidade de 
participantes, o que nos permitiu 
examinar o efeito da vitamina 
D em uma grande variedade de 
pessoas”, justifica Anastassios G. 
Pittas, principal autor e pesqui-
sador do Centro Médico Tufts, 
em Boston. “No fim, não detecta-
mos diferenças significativas en-
tre os dois grupos, independen-
temente de idade, sexo ou etnia.”

No mercado brasileiro, o 
consumo das suplementações de 
aminoácidos, vitaminas e mine-
rais, entre outros, chegou a 53% 
em uma pesquisa com 1 mil pes-
soas acima de 17 anos, encomen-
dada por associações do setor. 
Nos Estados Unidos, mais de 50% 

dos adultos tomam suplementos 
nutricionais, e o uso da vitamina 
D aumentou substancialmente 
ao longo dos últimos 20 anos.

Dose segura
Por causa dessas tendências, 

a pesquisa financiada pelo NID-
DK avaliou também a segurança 
de se tomar 4 mil UI de vitamina 
D diariamente, uma quantidade 
maior que a dose diária recomen-
dada (600 a 800 UI). Os pesqui-
sadores não viram diferença no 
número e na frequência de efei-
tos colaterais, como níveis altos 
de cálcio na corrente sanguínea 
ou pedras nos rins, comparando 
os grupos de placebo e da suple-
mentação.

Quanto ao diabetes, Griffnn  
P. Rodgers, diretor da NIDDK, 
frisa que há outras formas já 
constatadas cientificamente de 
prevenção da doença. “O diabe-
tes tipo 2 não é algo inevitável, 
mesmo para aqueles com alto 
risco para a doença. Em busca de 
novas formas de preveni-la, sabe-
mos que a mudança de estilo de 
vida ou o uso da metformina per-
manece como  métodos eficazes”, 
conclui.

 
“O diabetes tipo 2 não é algo 

inevitável, mesmo para aqueles 
com alto risco para a doença. Em 
busca de novas formas de preve-
ni-la, sabemos que a mudança de 
estilo de vida ou o uso da metfor-
mina permanece como métodos 
eficazes”, Griffi n P. Rodgers, 
diretor do Instituto Nacional de 
Diabetes e de Doenças Renais e 
Digestivas dos Estados Unidos, 
que financiou a pesquisa.

De acordo com um Estu-
do realizado pela Universida-
de da Califórnia, as mulheres 
possuem um risco quase duas 
vezes maior de desenvolver 
depressão, o estudo tentou 
descobrir quais possíveis me-
canismos biológicos capazes de 
provocar essa incidência maior.

Foram analisados 69 mu-
lheres e 46 homens que foram 
divididos em dois grupos, um 
deles deveriam ingerir peque-
nas doses de endotoxinas, que 
são substâncias responsáveis 
por promover uma inflamação 
cerebral controlada e os inte-
grantes do outro grupo toma-
vam um placebo.

Passadas duas horas que 
haviam ingerido as substân-
cias, os integrantes dos dois 
grupos executavam uma tarefa 
que tinha como objetivo testar 
o sistema de recompensa do 
cérebro, um conjunto de estru-
turas que promove a sensação 
de prazer e que, na depressão, 
é inibido. Paralelo ao teste, o 
cérebro dos participantes eram 
monitorados através de resso-
nância magnética funcional.

A partir da análise dos 
exames, os cientistas consta-
taram que, nas mulheres que 
haviam recebido aquela subs-
tância inflamatória, a atividade 
do tal sistema de recompensa 
diminuiu, o que não aconteceu 
com os homens que tomaram 
as endotoxinas e com todo o 
grupo placebo.

De acordo com a psicóloga 
que liderou a pesquisa, Mona 
Moieni: “Isso sugere que mu-
lheres com distúrbios crônicos 
inflamatórios podem ser parti-
cularmente vulneráveis a de-
senvolver depressão através da 
diminuição da sensibilidade a 
recompensas”.

Limitações da pesquisa
Mesmo sendo significati-

vos, os resultados da pesquisa 
necessitam ser analisados com 
cuidado, pois de acordo com o 
psiquiatra Egidio Nardi: “Os 
autores sugerem que os acha-
dos explicariam a maior preva-
lência da doença em mulheres, 

Estudo evidencia que processos 
inflamatórios do cérebro feminino 
podem desencadear depressão  

mas isso não pode ser conclu-
ído através da pesquisa” ainda 
afirma que fatores genéticos e 
hormonais também devem in-
fluenciar.

Em 2017, um estudo que 
contou com a participação do 
psiquiatra demonstrou que o 
DNA pode estar por trás dos 
processos inflamatórios que 
desencadeariam certos trans-
tornos mentais. Nesse levan-
tamento, os experts avaliaram 
marcadores genéticos e infla-
matórios em pacientes que já 
haviam tentado o suicídio.

Neste sentido “Demons-
tramos que a carga genética 
talvez dificulte o bom funcio-
namento cerebral em situações 
de estresse, favorecendo a rea-
ção inflamatória e agravando o 
quadro depressivo”, explicou o 
psiquiatra.

Então por que as 
mulheres são mais 
propensas à depressão?
De acordo com o psiquiatra 

Egidio, na maioria dos casos o 
transtorno surge da interação 
de fatores genéticos com o es-
tresse. “Depois da primeira 
crise, parece que a doença se-
gue um curso próprio. Os fa-
tores ambientais e emocionais 
vão perdendo a capacidade de 
influir” .

Ocorre que a genética e 
a flutuação hormonal seriam 
mais preponderantes no de-
senvolvimento da doença en-
tre o sexo feminino. “Antes da 
menopausa, a incidência de de-
pressão é pelo menos duas ve-
zes maior nas mulheres. Após a 
menopausa, é a mesma para os 
dois sexos”, exemplifica Nardi. 
Isso  demonstra que os hor-
mônios femininos, que caem 
em concentração depois dessa 
fase, têm um papel na depres-
são.

O que se pode evidenciar 
colocando em discussão tanto 
o estudo quanto as análises re-
alizadas pelo psiquiatra Nardi 
é que a depressão não surge 
apenas por causa de aspectos 
sociais e psicológicos.

O estudo concluiu que quem toma vitamina D, tem a mesma chance de 
desenvolver problemas de açúcar no sangue do que as pessoas que não 
tomam nada



Jornal Gazeta - 25 de junho de 2019 11Jornal Gazeta - 25 de junho de 2019 Saúde

Ser criativo é uma carac-
terística buscada por grande 
parte das pessoas. Isso porque 
pode ajudar em áreas diversas, 
principalmente a profissional. O 
senso comum prega que se tra-
ta de um privilégio das mentes 
mais jovens. Mas, ao analisar um 
grupo de vencedores do Prêmio 
Nobel de Economia, cientistas 
americanos concluíram que os 
picos criativos podem ocorrer 
em momentos distintos da vida, 
a depender da maneira como as 
pessoas lidam com os desafios 
diários.

Dispostos a confrontar ideias 
predefinidas, Bruce Weinberg, 
pesquisador da Universidade 
de Ohio, nos Estado Unidos, e 
colegas avaliaram a criativida-
de em profissionais das ciências 
exatas. “Eu estava particular-
mente interessado em saber se 
as mesmas ideias aplicadas aos 
artistas também se aplicavam 
aos cientistas, e achamos que 
deveríamos começar com um 
tema muito admirado, a econo-
mia. Acontece que a economia 
é um campo muito bom para os 
nossos propósitos porque existe 
uma ampla gama de economistas 
importantes, e eles podem ser 
facilmente distinguidos nas suas 
linhas de trabalho”, explica ao 
Correio o também autor princi-
pal do estudo, publicado em uma 
edição especial da revista espe-
cializada De Economist.

A equipe analisou 31 ganha-
dores do prêmio Nobel de Eco-
nomia, que foram organizados 

Estudo mostra que é possível atingir auge criativo depois dos 50 anos
Os jovens não são os únicos a propor ideias inovadoras. Tudo depende da forma como a pessoa lida com os desafios diários

em uma lista que variou do mais 
experimental ao mais conceitu-
al. Essa classificação teve como 
base características específicas 
e objetivas do trabalho de cada 
cientista. “Por exemplo, econo-
mistas conceituais tendem a usar 
suposições, provas e equações e 
têm um apêndice matemático ou 
uma introdução aos seus traba-
lhos. Já os economistas experi-
mentais dependem da inferência 
direta dos fatos, de modo que 
seus trabalhos tendem a ter mais 
referências a itens específicos, 
como locais, períodos de tempo e 
indústrias ou mercadorias”, de-
talha Bruce Weinberg.

Depois de classificar os lau-
reados, os pesquisadores deter-
minaram a idade em que cada 
um deles fez a contribuição mais 
importante para a economia e 
que poderia ser considerada o 
“pico criativo”. Dessa forma, 
concluíram que os laureados 

conceituais atingiram a fase de 
destaque aos 29 ou aos 25 anos 
de idade. Já os vencedores do 
Nobel experimentais, com apro-
ximadamente o dobro da idade 
— entre 50 e 57 anos.

Para os investigadores, os 
resultados ajudam a entender 
quando as pessoas são mais ino-
vadoras e como essa condição 
varia entre os indivíduos. “Al-
guém que aborda a inovação de 
forma muito abstrata provavel-
mente fará seu melhor trabalho 
mais cedo na vida, enquanto as 
pessoas que pensam mais con-
cretamente são mais propensas a 
ser inovadoras em idades poste-
riores”, explica Bruce Weinberg.

A maioria das pesquisas so-
bre criatividade avalia os perío-
dos de auge comparando áreas 
do conhecimento, como física 
versus ciências médicas. Segun-
do Bruce Weinberg, esses estu-
dos geralmente encontram pe-

quenas variações entre os temas 
estudados, com a criatividade 
atingindo o máximo entre os 30 
e os 40 anos de um indivíduo, na 
maioria dos indivíduos. “Essas 
pesquisas atribuem diferenças 
nos picos criativos à natureza 
dos próprios campos científicos, 
e não aos cientistas. A nossa su-
gere que, se você é mais criativo, 
isso é fruto mais da forma como 
você aborda o trabalho que faz, 
e menos do campo científico em 
que está inserido”, frisa.

Além da economia
Apesar de ter se concen-

trado em uma área do conhe-
cimento, os investigadores 
ressaltam que os resultados ob-
tidos podem ser interpretados 
de forma mais geral. “Acredi-
tamos que o que encontramos 
não se limita à economia, mas 
pode ser aplicado à criativida-
de de forma mais ampla. Muitas 
pessoas acreditam que a criati-
vidade é exclusivamente asso-
ciada à juventude, mas depende 
de que tipo de criatividade você 
está falando”, diz Weinberg. 
Mario Louzã, médico psiquia-
tra e membro filiado do Insti-
tuto de Psicanálise da Socieda-
de Brasileira de Psicanálise de 
São Paulo, concorda. “O estudo 
mostra como os indivíduos têm 
um estilo diferente de construir 
a informação e, dessa forma, de 
atingir o seu ápice de criativi-
dade”, justifica

Para o psiquiatra brasileiro, 

os dados estão em concordân-
cia com outras características 
já conhecidas sobre a atividade 
criativa, como os recursos ne-
cessários para que ela ocorra. 
“As pessoas que têm grande 
bagagem teórica, um amplo co-
nhecimento, precisam de liber-
dade para pensar, uma certa fle-
xibilidade para começar a olhar 
o mesmo problema por um ân-
gulo diferente. Por isso, se usa 
o termo ‘sair da caixinha’. Mas 
sair do comum exige uma base 
de conhecimento muito grande, 
não é possível criar em cima do 
nada. É o que vemos nesse tipo 
de análise”, detalha.

Alexandre Pedro, psica-
nalista pela Sociedade Inter-
nacional de Psicanálise de São 
Paulo, aponta uma abordagem 
que faltou no estudo americano. 
Segundo ele, ao focar no com-
portamento puro e simples do 
criativo, deixa-se de olhar para 
o que está por trás desse hábito. 
“Entendemos os criativos, mas o 
segredo do resultado pode estar 
escondido justamente no opos-
to. Não identificamos os motivos 
pelos quais as pessoas que não 
são criativas não são criativas. 
Essa é a informação mais im-
portante”,  explica. “Empresas 
como Google e 3M conseguem 
estimular seus colaboradores. 
Portanto, a partir daí, podemos 
perceber que, se estimulados, 
podemos ser criativos, uma vez 
que essa é uma característica 
nata do ser humano.”

A técnica da Barra de Access 
é uma terapia corporal, realiza-
da através do toque de 32 pontos 
energéticos específicos em torno 
da cabeça, que armazenam cor-
rentes eletromagnéticas respon-
sáveis pela criação de padrões 
comportamentais e reações, que 
quando acionados podem eli-
minar padrões mentais nocivos, 
ideias e crenças limitantes que 
tenham sido acumulados no cé-
rebro ao longo do tempo, através 
de de determinadas vivências ou 
experiências.

Como funciona 
o procedimento 
na prática
Durante uma sessão de Bar-

ras, o cliente permanece deitado 
enquanto o terapeuta habilitado 
toca sequencialmente pontos na 
cabeça. Cada um dos pontos está 
ligado a um aspecto diferente 
da vida pessoal, emocional, ma-
terial e aos reflexos de como a 
pessoa reage e lida com eles.

Os efeitos dos toques na cabeça proporcionados pelas Barras de Access
Os pontos que podem ser 

voltados ao: dinheiro, controle, 
poder, criatividade, corpo, sexu-
alidade, tristeza, alegria, bon-
dade, paz , calma, entre outros, 
armazenam os componentes ele-
tromagnéticos dos pensamen-
tos, ideias, atitudes, decisões e 
crenças ligadas a determinado 
tema, essas limitações são res-
ponsáveis pelo bloqueio do fluxo 
livre da energia da vida e das 
autorrealizações pessoais.

Após a ativação dos pontos é 
possível renovar a renovação da 
energia da pessoa, possibilitan-
do o fluxo livre e renovado sem 
nenhuma limitação, isso não 
apagará as memórias do pacien-
te apenas renovará uma anergia, 
a colocando em movimento evi-
tando que ela fique presa e es-
tagnada.

É possibilitado ao paciente 
das Barras um novo olhar, uma 
nova perspectiva sobre tudo 
aquilo que vive e conhece, de 
acordo com relatos de quem re-
cebe a terapia, é possível sentir 

após o procedimento uma paz e 
espaço na mente, que fica mais 
leve e focada nas coisas que re-
almente importam.

Entenda quais problemas 
podem ser tratados na prática

Pode-se citar como exem-
plo uma recorrente questão, a 
dificuldade das pessoas em ter 
prosperidade material, através 
do manejo do dinheiro. O fato 
se deve a ideias arraigadas nas 
pessoas que desde pequenos são 
bombardeados de crenças limi-
tadoras, transferidas através de 

expressões como: “dinheiro não 
cai de árvore”, “o que vem fácil 
vai fácil ”, “riqueza não é para 
você!” ou, ainda, “dê dinheiro à 
alguém e descubra o pior lado 
dele”.

Além de tudo que é escuta-
do, as vivências e sentimentos 
de cada um contam , como por 
exemplo: quando criança, perce-
ber a frustração e preocupação 
no rosto de um adulto ao ler o 
extrato do banco. Todas as in-
formações são acumuladas no 
plano mental e acabam alteran-
do seu fluxo energético natural o 

que limita a percepção da pessoa 
sobre aquele assunto.

Para que todos os arquivos 
da mente sejam analisados e re-
novados as sessões de Barras de 
Access são indicadas, ao longo 
das sessões, tudo que é limitan-
te vai sendo apagado através do 
toque dos pontos energéticos da 
cabeça. A partir dos dados men-
tais limpos é possível aumentar 
infinitamente as possibilidades 
de escolhas da vida beneficiado 
pela técnica.

Quantas sessões 
são recomendadas
O cliente pode escolher a 

frequência das sessões, mas os 
terapeutas garantem que os pri-
meiros reflexos, de bem-estar e 
harmonia, já podem ser percebi-
dos na primeira. A recomenda-
ção dos profissionais para uma 
mudança efetiva de padrão são 
10 sessões, dependendo da pes-
soa esse número poderá aumen-
tar.

Os profissionais garantem que os primeiro resultados podem ser percebi-
dos desde a primeira sessão de barras

Os vencedores do Nobel de economia analisados na pesquisa apresentam 
idade entre 50 e 57 anos
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O Programa de Proteção e 
Defesa do Consumidor – Pro-
con em parceria com a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás na-
tural e Biocombustíveis – ANP,  
divulgou no último dia 19, uma 
pesquisa realizada em 31 pos-
tos de combustível de Bento 
Gonçalves apresentando um 
comparativo de preços.

O menor preço da gasolina 
comum encontrada foi R$ 4,45 
e o maior 4,89 registrando uma 
oscilação de 9,88%, já a gasoli-
na aditivada o menor preço foi 
R$ 4,49 e o maior R$ 04,99 o 
que representa uma oscilação 
de 11,13% e o etanol foi encon-
trado em alguns postos cus-
tando R$3,99 no minimo e no 
máximo R$4,19 o que repre-
sentou uma variação de 5,01%.

Para calcular qual com-

Pesquisar preço da gasolina pode 
representar economia de até 11,13%

bustível é a melhor escolha no 
quesito financeiro, a dica é di-
vidir o preço do litro do etanol 
pelo preço do litro da gasolina, 
se o resultado for menor que 
70 o etanol é a melhor escolha, 
se for maior, opte pela gasoli-
na.

 

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

Confira a lista com a pes-
quisa detalhada:

Um estudo realizado pelo 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos – DIEESE, que anali-
sou os indicadores de inflação 
em comparação com os reajustes 
salariais dos servidores públicos 
municipais de Bento Gonçal-
ves, apontou uma defasagem de 
2,53%.  A análise foi realizada 
a pedido do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais – 
Sindiserp, que tem lutado desde 
o ano passado para que o Prefei-
to Guilherme Rech Pasin cum-
pra a Lei da Trimestralidade, 
criada por ele em 2015, e con-
ceda os três reajustes pendentes 
– desde o ano passado. Além do 
atraso no repasse também há a 
perda salarial.

Na análise do DIEESE, ao 
considerar o período de abril de 
2015 a março de 2019, período 
que está vigendo a Lei da Tri-
mestralidade (Lei nº 5.926 de 23 
de abril de 2015), os salários fo-
ram reajustados em 19,15% e o 
INPC-IBGE aumentou 22,17%. 
Para que os salários em 01 de 

LEI DA TRIMESTRALIDADE

DIEESE aponta defasagem 
de 2,53% nos salários dos 
servidores públicos

abril de 2019 retornassem ao 
mesmo poder de compra de 01 
de abril de 2015, o repasse deve  
ser  de 2,53%  conforme  índice 
adotado pela Prefeitura para a 
trimestralidade.

“Servidores e Professores 
merecem respeito e valorização 
pelo serviço prestado” comen-
ta a Presidente do Sindiserp, 
Neilene Lunelli. 

Assembleia
O atraso no repasse da tri-

mestralidade pelo Executivo 
Municipal vai ser um dos as-
suntos da ordem do dia que será 
tratado na Assembleia Geral 
Extraordinária que o Sindiserp 
realiza na próxima quinta-feira, 
dia 27 de junho. Os associados 
estão convidados  para debater 
sobre este assunto e também 
quanto a diminuição da alíquota 
do FAPSBENTO paga pela Pre-
feitura referente ao passivo atu-
arial, além de assuntos gerais. 
A Assembleia será realizada a 
partir das 18 horas nas depen-
dências da Escola Bento.

O menor preço de gasolina comum encontrada em Bento Gonçalves é de 
R$ 4,45
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Na noite de quarta-fei-
ra(19), aconteceu o confronto 
entre a Associação Carlos Bar-
bosa de Futsal – ACBF e o Gua-
rany de Espumoso, resultando 
um empate de 3x3 em Carlos 
Barbosa. 

O início do jogo foi marca-
do por muito equilíbrio entre as 
equipes, o ACBF teve chances 
a gol mas as bolas paravam nas 
mãos do goleiro do time visi-
tante,  o Guarany acabou sendo 
mais efetivo no ataque e abriu 
o placar com gol de Buguinha 
que aproveitou o erro na saída 
de bola da ACBF.

Na segunda etapa a ACBF 
voltou com um ataque mais 
ofensivo e depois de muitas 
tentativas, Bruno Souza abriu 

Bruno Souza abre o placar da ACBF no confronto e comemora com agre-
decimento especial

O Time Laranja chegou a abrir dois gols de vantagem mas o Guarany cor-
reu atrás e empatou a partida

A equipe Bento-Gonçalven-
se disputou uma partida eletri-
zante no sábado (22) contra o 
Fontoura Xavier. O Bento Gon-
çalves Futsal - BGF deu sequên-
cia a quarta vitória consecutiva 
na competição por 3x2, garan-
tindo a 3° colocação do Grupo 
B, ficando a três ponto do líder. 

O BGF teve várias opor-
tunidades de concretização do 
gol, foi incisivo no ataque e de-
monstrou uma defesa de quali-
dade que impediu as tentativas 
do Fontoura Xavier. O placar foi 
aberto com gol do BGF feito por 
Kevin na etapa inicial, na sequ-

Equipe de Vaner Flores atenta as dicas do técnico, que surtiram muito efeito, a equipe garantiu mais um vitória 
em casa

Em jogo em casa ACBF 
empata com o Guarany

o placar para o time da casa e 
aos 7, João Salla interceptou 
uma jogada no meio, e tabelou 
com Júlio Zanotto, que devol-
veu para marcar o gol da virada. 
Pouco depois, João Salla mar-
cou o seu segundo gol na par-
tida: 3x1.

Nos último minutos o Gua-
rany demonstrou reação e aos 
12 descontou com um Gol de 
Deivão, seguido por um gol de 
Haap que marcou o  empate da 
partida.

Na segunda rodada da Liga 
Gaúcha, a ACBF conquistou 
o seu segundo ponto. A próxi-
ma chance do Time de Carlos 
Barbosa acontecerá hoje a noite 
contra o Abelc em Boa Vista do 
Buricá.

BGf conquista mais uma 
vitória em casa na Série Ouro

ência Bruno Reis ampliou a van-
tagem , finalizando o primeiro 
tempo com placar de 2x0. 

Na segunda etapa a equi-
pe visitante demonstrou reação 
e empatou a partida com gols 
dos jogadores Maicon e Pedro, 
mesmo com a partida empata-
da, o BGF manteve pressão nos 
adversários, tendo mais chances 
de finalização, concretizada aos 
17 minutos com gol de Viana 
que colocou o time em vantagem 
novamente. O Fontoura Xavier 
tentou reação e até mudança no 
time, colocando em quadra o go-
leiro-linha, mas no final quem 

levou a melhor foi o time da casa 
com vitória por 3x2. 

Após a vitória o BGF soma 
16 pontos, mesma pontuação do 
Parobé que é o segundo coloca-
do e a três pontos do líder SER 
Alvorada. A partida marcou o 
final do primeiro turno do BGF 
que acumula cinco vitórias, um 
empate e duas derrotas. 

O BGF volta as quadras so-
mente no dia 6 de julho, em par-
tida que dará início ao segundo 
turno, enfrentando o SER Alvo-
rada em Bento Gonçalves. 

9ª rodada
SER Alvorada 5 x 2 Gramado 
Futsal
Parobé 2 x 4 Rabelo
Real Street 5 x 4 Erechinense
BGF 3 x 2 Fontoura Xavier

Classificação
1º SER Alvorada: 18
2º Parobé: 16
3º BGF: 16
4º Rabelo: 15
5º Gramado Futsal: 12
6º Real Street: 10
7º Fontoura Xavier: 7
8º Figueira: 4
9º Erechinense: 1

Mesmo com reação do Fontoura Xavier, o BGF levou a melhor com placar 
de 3 a 2
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Na noite de quarta-feira 
(19), um homem foi preso pela 
equipe do Pelotão de Operações 
Especiais  - POE da Brigada 
Militar, os Policiais estavam nas 
imediações da Rua Luiz Tome-
di no Bairro Conceição, quando 
notaram movimentações de um 
indivíduo em uma casa conhe-
cida por ser ponto de tráfico, a 
guarnição tentou abordagem, 
entretanto ele fugiu para os 
fundos da residência, mas esta-
va cercado, outra guarnição do 
Pelotão o aguardava no local, 

Foram apreendidos um fuzil calibre 762 com munição, nove munições calibre 38,  uma pistola 45 municiada, ce-
lulares, camisetas da Polícia Civil, um colete balístico, touca ninja, 8 buchas de cocaína e um giroflex sinalizador

Na madrugada de sexta-fei-
ra (21), durante uma operação 
no Bairro Botafogo o Policia-
mento Comunitário da Brigada 
Militar de Bento Gonçalves – 
POCON, abordou um grupo de 
pessoas em atitude suspeita, foi 
realizada revista pessoal nos in-
divíduos e com um deles, foi en-
contrado um simulacro de pisto-
la calibre 38 e uma arma branca 
artesanal.

O homem foi identificado 

Objeto que simula arma de fogo e arma branca artesanal encontradas 
com o indivíduo

Na noite de quarta-fei-
ra(19),  a Brigada Militar regis-
trou um acidente na Rua Cav. 
José Farina, Bairro Licorsul, em 
Bento Gonçalves, um homem de 
21 anos e uma mulher da mes-
ma idade estavam em uma mo-
tocicleta Honda CG/Titan na 
referida Rua, sentido Licorsul/
Vila Nova quando um automó-
vel ‘cortou’ a passagem colocan-

Duas ambulâncias do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
atenderam às vítimas

O automóvel que provocou o aci-
dente estava saindo da Rua Júlio 
Lorenzini para a Cav. José Farina. 
momento em que colidiu com a 
motocicleta

Durante a noite de sábado 
(22), por volta das 22h a Briga-
da Militar recuperou um veículo 
Monza de placas de Farroupilha 
que havia sido furtado no mesmo 
dia na Rua República no Bairro 

Condutor de automóvel causa acidente 
e foge sem prestar socorro às vitimas

do-se na frente da motocicleta, 
ocasionando uma colisão.

O piloto e a passageira da 
motocicleta caíram no chão na 
hora do choque e não receberam 
socorro por parte do motorista 
do automóvel que fugiu do local. 
O Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência atendeu às víti-
mas e os conduziu até o Hospital 
Tacchini com ferimentos leves.

Homem é detido pela segunda 
vez em menos de 20 dias

por Jackson William Coimbra 
de Brum, de 20 anos e possui 
antecedentes por roubo a pedes-
tre, roubo a motorista de táxi e 
dano, ele havia sido preso no dia 
02 deste mês após roubar celu-
lares de um grupo de jovens pró-
ximo a Igreja Cristo Rei, sendo 
liberado após 12 horas. 

Jackson foi apresentado ao 
Plantão da Polícia Civil para 
aplicação das medidas legais ca-
bíveis.

Cidade Alta. O carro foi encon-
trado na Rua Luiz Giordani no 
Bairro Glória e foi recolhido e 
levado à Delegacia de Pronto 
Atendimento para registro da 
ocorrência.

Veículo furtado é recuperado 
em menos de 24 horas

Foragido é capturado com arma 
de grosso calibre e drogas

houve confronto entre a Polícia 
e o individuo, que foi atingido na 
perna por um disparo.

O homem identificado por 
Sandro Rodrigues da Silva de 49 
anos,  portava uma  pistola 45, 
com 10 munições recebeu voz 
de prisão, mas antes de ser con-
duzido a Delegacia de Polícia, 
foi levado ao Hospital Tacchini 
para receber atendimento em 
razão do disparo sofrido.

Após, em vistoria realiza-
da na residência da abordagem, 
foram apreendidos um fuzil ca-

libre 762 com munição, nove 
munições calibre 38, 4 celulares, 
camisetas da Polícia Civil, um 
colete balístico, touca ninja, 8 
buchas de cocaína e um giroflex 
sinalizador.

O homem possui diversas 
outras passagens pela Polícia, 
por tráfico de drogas (4x), posse 
de entorpecente, desacato, deso-
bediência, porte ilegal de arma 
de fogo (2x), disparo de arma 
de fogo em via pública, falsida-
de ideológica, fuga do local de 
acidente, furto, lesão corporal e 
embriaguez.

Foi constatado pelos poli-
ciais que Sandro estava foragido 
desde segunda –feira (17), por 
violação da tornozeleira eletrô-
nica. O material encontrado em 
posse dele e na residência foram 
apreendidos e levados a Delega-
cia de Polícia, junto com ele, que 
após receber alta médica ficou à 
disposição da justiça.
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Por volta de 01h40min de 
sábado (22), um jovem identi-
ficado pela Brigada Militar por 
Pablo Alves de Moraes de 18 
anos foi vítima de uma tentativa 
de homicídio  nas proximidade 
do Bar do Alce. Uma guarnição 
do Policiamento Comunitário - 
POCOM se deslocava pela Rua 
Osvaldo Aranha, quando escu-
taram um barulho de disparo de 
arma de fogo e solicitaram apoio 
de outras viaturas da Brigada 
Militar, que foram até o local. 
Na averiguação realizada no lo-
cal que estavam várias pessoas 
aglomeradas bebendo em via 
pública, foi identificado um jo-
vem ferido na região do rosto, 
bem perto do olho, o ferimento 
aparentemente provocado  por 
um disparo de arma de fogo.  

O jovem recebeu auxílio dos 
policiais que acionaram o Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência - SAMU, enquanto 
outros seguiram um suspeito 
em fuga a uma longa distância, 
não sendo possível captura-lo, 
entretanto, localizaram uma 
pistola calibre 380, com sete 
cartuchos de munição intactos 

Pistola Tauros calíbre 380 encontrada em baixo de um veículo, deixada 
por suposto autor do fato

No início da tarde de sá-
bado(22), enquanto os presos 
estavam no pátio do Presídio 
para banho de sol, agentes da 
Superintendência dos Serviços 
Penitenciários do RS - Suse-

Celular encontrado com detento do Presídio no momento do banho de sol

Durante a tarde de sexta-
-feira(21), a Brigada Militar 
realizou abordagem a um indi-
víduo identificado como Dion 
Cleber das Chagas de 26 anos no 
Bairro Verona. Foi verificado no 
sistema da Polícia que havia um 
mandado de prisão em desfavor 

A abordagem foi realizada na Rua José Giordani localizada no Bairro Vero-
na cerca de 14h

Na noite de domingo (23), 
por volta das 19h10min, o Pe-
lotão de Operações Especiais 
da Brigada Militar de Bento 
Gonçalves prendeu um ho-
mem em patrulha realizada 
no Bairro Zatt, por tráfico de 
drogas.

Foram encontradas du-
rante a operação 81 pedras 
de crack prontas para comer-
cialização, além de um celular 
e embalagens para colocar a 
droga. Um homem de 42 anos 
com antecedentes por furto 
qualificado, furto mão grande, 
posse de entorpecente e amea-

O fato aconteceu na Rua Arlindo Bartolomeu Ramagna localizada no Bair-
ro Zatt no início da noite de domingo

No início da manhã de se-
gunda-feira (24), por volta das 
5h um caminhoneiro teve seu 
instrumento de trabalho rouba-
do. O homem de 57 anos transi-
tava em seu caminhão na BR 470 
mais precisamente no trevo de 
acesso ao Bairro São João quan-

do foi abordado por dois homens 
em um moto, um deles estava ar-
mado e ordenou que a vítima sa-
ísse do veículo que foi levado por 
um dos acusados. O motorista 
realizou o registro da ocorrência 
na Delegacia de Pronto Atendi-
mento logo após o fato.

Caminhoneiro é abordado por dois 
homens e têm seu veículo roubado

de Dion que possui anteceden-
tes por tráfico de drogas (2x) e 
direção perigosa, expedido pela 
comarca de Bento Gonçalves. O 
homem foi preso e encaminhado 
à Delegacia de Pronto Atendi-
mento para que os trâmites le-
gais fossem prosseguidos. 

Foragido é capturado no Bairro Verona

Detento é flagrado usando 
celular dentro do Presídio

pe flagraram um detento com 
um aparelho celular, o preso foi 
conduzido até cela disciplinar e 
o aparelho apreendido e entre-
gue da Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento.

Jovem baleado no rosto 
morre após dois dias internado

em baixo de um carro que esta-
va estacionado na Rua Itaqui, a 
arma foi apreendida e entregue 
na Delegacia de Polícia de Pron-
to Atendimento. 

A vitima que possui antece-
dentes como adolescente infra-
tor por tentativa de homicídio 
doloso, tráfico de drogas, posse 
irregular de arma de fogo e di-
reção perigosa foi encaminhado 

pelo SAMU ao Hospital Tacchi-
ni onde foi internado em estado 
considerado grave.

Na segunda-feira(24) foi 
confirmado pela assessoria de 
imprensa do Hospital Tacchini, 
que o jovem Pablo Alves de Mo-
raes não resistiu aos ferimentos 
e faleceu.

A Polícia Civil é responsável 
pela investigação do crime. 

Homem é preso com 81 pedras de crack 

ça foi detido pelo Pelotão, ha-
via outro indivíduo envolvido 
na ocorrência, mas fugiu.

O acusado foi encaminha-

do à Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento para trâ-
mite de procedimentos legais 
e o material foi apreendido.
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1°

00  01  08  09  11
15  16  27  54  58
61  63  67  68  69
78  79  89  93  95

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2162

Federal -  concurso 05399

Lotomania -  concurso 1980

11  16  22  30  34  42

37117
71539
80239
46873
78405

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
25/06

Qua
26/06

Qui
27/06

↑ 24°C
↓ 11°C

↑ 12°C
↓   5°C

↑ 20°C
↓   3°C

Pancadas de 
chuva à tarde 

Chuvoso durante 
o dia todo

Geada ao 
amanhecer

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: 20/06/2019 a 26/06/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento

Toy Story 4
14:00h - Dublado 3D
16:20h - Dublado 3D
18:30h - Dublado 3D
20:40h - Legendado 3D

Patrulha Canina: 
Super Filhotes
14:00h - Dublado 2D
16:00h - Dublado 2D

Depois que um mis-
terioso meteoro cai na 
Baía da Aventura, Chase, 
Marshall, Skye, Ryder e 
Rubble correm para ten-
tar preservar o local, mas 
acabam passando por uma 
experiência muito mais 
louca. Ao presenciarem 
uma estranha energia ver-
de emanando da cratera, 
eles ganham poderes.

Juntos para 
Sempre
18:30h - Dublado 2D

Depois de muitas vidas 
e aprendizados, Bailey vive 
tranquilamente com Han-
na (Marg Helgenberger). 
Um dia, Gloria (Betty Gil-
pin), uma aspirante a can-
tora, aparece sem avisar na 
vida dos dois com uma no-
tícia surpreendente: Han-
na tem uma neta, chama-
da Clarity. Com o tempo, 
o cãozinho percebe como 
a menina é negligenciada 
pela mãe e decide que seu 
objetivo nesta vida é cui-
dar dela e protegê-la, in-
condicionalmente.

Rocketman
20:40h - Legendado 2D

L’américa Shopping

Patrulha Canina: 
Super Filhotes
14:00h - Dublado 2D
18:40h - Dublado 2D

Aladdin
16:00h - Dublado 2D
18:40h - Dublado 3D

Aladdin (Mena Mas-
soud) é um jovem ladrão 
que vive de pequenos rou-
bos em Agrabah. Um dia, 
ele ajuda uma jovem a re-
cuperar um valioso brace-

lete, sem saber que ela na 
verdade é a princesa Jas-
mine (Naomi Scott). Ala-
ddin logo fica interessado 
nela, que diz ser a criada 
da princesa. Ao visitá-la 
em pleno palácio e desco-
brir sua identidade, ele é 
capturado por Jafar (Ma-
rwan Kenzari), o grão-vi-
zir do sultanato, que de-
seja que ele recupere uma 
lâmpada mágica, onde ha-
bita um gênio (Will Smi-
th) capaz de conceder três 
desejos ao seu dono.

X-Men: 
Fênix Negra
13:40h - Dublado 3D
20:40h - Dublado 2D

1992. Os X-Men são 
considerados heróis na-
cionais e o professor 
Charles Xavier (James 
McAvoy) agora dispõe de 
contato direto com o pre-
sidente dos Estados Uni-
dos. Quando uma missão 
espacial enfrenta proble-
mas, o governo convoca a 
equipe mutante para aju-
dá-lo. Liderado por Mís-
tica (Jennifer Lawrence), 
os X-Men partem rumo 
ao espaço em uma equipe 
composta por Fera (Ni-
cholas Hoult), Jean Grey 
(Sophie Turner), Ciclope 
(Tye Sheridan), Tempes-
tade (Alexandra Shipp), 
Mercúrio (Evan Peters) 
e Noturno (Kodi Smit-
-McPhee). Ao tentar res-
gatar o comandante da 
missão, Jean Grey fica 
presa no ônibus espacial 
e é atingida por uma po-
derosa força cósmica, que 
acaba absorvida em seu 
corpo. Após ser resgata-
da e retornar à Terra, aos 
poucos ela percebe que há 
algo bem estranho den-
tro de si, o que desperta 
lembranças de um passa-
do sombrio e, também, o 
interesse de seres extra-
-terrestres.

Mib: Homens 
de Preto
Internacional
16:10h - Dublado 3D
21:00h - Legendado 3D


