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Bandidos furtam casa 
e envenenam cachorro 

De acordo com informações da Receita Estadual em Bento Gonçalves, do total de 50.812 veículos tributáveis em IPVA, 
5.184 estão inadimplentes. Os contribuintes em débito com o IPVA serão inscritos em dívida ativa, além de poderem ser 
autuados em blitze’s de combate à inadimplência do tributo. Página 03

Mais de 10% dos veículos de 
Bento não pagaram o IPVA

Mercado
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Mudanças nas regras 
para transferência 
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Clima
Temperatura 
negativas na 
primeira semana 
de julho

Ministério Público
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Seu Bolso
Contas de luz mais 
caras em julho

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público esteve 
em Bento, no último fim de semana, palestrando na Confe-
rência Regional de Promotoras e Procuradoras de Justiça na 
região Sul 
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Raquel Dodge participa de 
evento em prol das mulheres 

186 postos de 
trabalho fechados
em Bento
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De acordo com a Receita 
Estadual, os contribuintes que 
ainda não quitaram o IPVA 
2019, cujo calendário de pa-
gamento se encerrou no fim de 
abril, serão inscritos em dívida 
ativa da Fazenda Pública pela 
Receita Estadual. Em um pri-
meiro momento, a iniciativa 
abrange 518 mil veículos, que 
representam R$ 270 milhões 
em créditos de IPVA no Esta-
do.

De acordo com Fernan-
do Knack, Auditor Fiscal da 
Receita em Bento Gonçalves, 
5.184 veículos estão irregula-
res quanto ao pagamento do 
IPVA o que representa um va-
lor de R$ 2.740.283,48 e 10,2% 
da frota pagante do Município 
que é de 50.812 veículos.  O 
Auditor afirma que: “todos os 
contribuintes inadimplentes, 
salvo algumas exceções pontu-
ais, serão inscritos em Dívida 
Ativa”.

Os contribuintes em débi-
to com o IPVA serão inscritos 
em dívida ativa, além de serem 
lançados no cadastro informa-

Proprietários de 5.184 veículos estão em débito 
com o IPVA e serão inscritos em dívida ativa

tivo de créditos não quitados 
do setor público – Cadin; e nos 
serviços de proteção ao crédito 
(Serasa, Boa Vista, SPC entre 
outros) e passa a ter correção 
da taxa Selic. Havendo o risco 
de protesto em cartório e pro-
cesso de cobrança judicial.

De acordo com a Secreta-
ria Estadual da Fazenda, con-
forme o vencimento pelo nú-

mero final da placa do veículo, 
o atraso no pagamento repre-
senta multa diária 0,334% ao 
dia, até o limite de 20%. Os 
proprietários dos veículos que 
estão em situação irregular, 
também podem ter problemas 
e ter que arcar com os custos 
de multa e serviços de recolhi-
mento dos veículos perante o 
Detran.

Como pode ser 
feita a regularização
O valor em atraso deve ser 

quitado em parcela única nas 
seguintes instituições: Banri-
sul, Santander, Bradesco, SI-
CREDI, Banco do Brasil e Cai-
xa Econômica Federal, além 
das lotéricas. 

Os proprietários que já 
estiverem inscritos em Dívida 

Ativa, poderão realizar o pa-
gamento somente nas agências 
do Banrisul e SICREDI. Vale 
salientar que as repartições da 
Receita Estadual não recebem 
nenhum valor referente á arre-
cadação de tributo.  

Inadimplência e 
blitze do imposto
O IPVA é um dos requisitos 

para renovar o Certificado de 
Registro e de Licenciamento de 
Veículo (CRLV), transitar sem 
este documento em ordem sig-
nifica infração gravíssima (art. 
230, V, do Código de Trânsito 
Brasileiro), com risco de multa 
de R$ 293,47 e sete pontos no 
prontuário da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), além 
dos custos do serviço de guin-
cho e depósito do Detran.

De acordo com a Receita 
Estadual as blitze’s que fazem 
parte das ações de combate à 
inadimplência do tributo vão 
continuar a ocorrer conforme 
programação feita na Dele-
gacia da Receita Estadual de 
Caxias do Sul.

Os veículos que estão com o IPVA inscritos em dívida ativa não podem ser licenciados e nem vendidos (tranferi-
dos)
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A partir de terça-feira as temperaturas irão despencar, podendo ser negativas na quinta-feira e final de semana

De acordo com os principais 
portais de meteorologia, uma 
massa de ar frio se aproxima do 
Rio Grande do Sul nesta sema-
na fazendo os termômetros des-
pencarem até o final da semana. 
O frio promete se intensificar a 
partir de hoje com mínimas bem 
baixas entre os 2°C e 4°C, com 
sensação térmica de temperatu-
ras negativas, as plantações po-
dem ser afetadas pela geada.

As temperaturas para ama-
nhã já sobem um pouco mais fi-
cando entre os 4°C e 10°C.

Para a quinta-feira que são 
esperadas as menores tempera-
turas, que poderão variar entre 
-1°C e 2°C. Na sexta-feira, as 
chuvas prometem voltar a região, 
mas o frio não dará trégua, o que 
pode ocasionar chuvas conge-
ladas, chuvas congelantes e até 
mesmo neve. O final de semana 
será marcado pelas baixas tem-
peraturas, que podem ser nega-
tivas. Somente na segunda-feira 
(8), o frio deverá perder força. 

Oito dias de muito frio
Entre os dias 1 e 8 de julho, o 

país deve sentir um resfriamento 
muito intenso, que ocorre pou-
cas vezes durante um inverno

O resfriamento desta massa 
de ar frio começará a ser sentido 
sobre o Sul do Brasil no dia 1 de 
julho, mas só a partir do dia 3, 
quarta-feira, começa a se espa-
lhar pelo país. O pico desta onda 
de frio deve ser nos dias 5 e 6 de 
julho de 2019.

A chegada desta massa polar 
confere com a previsão climática 
feita pela Climatempo de que o 
frio do inverno de 2019 ficará 
concentrado em julho. A previ-
são deste resfriamento extrema-
mente forte na primeira semana 
de julho não muda a previsão de 

Temperaturas negativas 
podem atingir a Serra nesta 
primeira semana de julho 

que o inverno de 2019 terá pou-
cos eventos de frio e é sob a in-
fluência de um El Niño fraco.

Temperaturas 
muito baixas
O frio esperado desta massa 

de ar polar tem potencial para 
provocar temperaturas negati-
vas no Sul e próximas de 0°C 
no Sudeste e no Centro-Oeste. 
Mas o frio de 10°C poderá ser 
sentido na Bahia e em áreas do 
centro-norte de Goiás. 

Os mapas mostram a pro-
jeção da temperatura prevista 
para às 6 horas pelo modelo de 
previsão atmosférica GFS (Es-
tados Unidos),  na simulação 
feita no dia de 30/6/19. Aten-
ção: este valores previstos po-
dem mudar nos próximos dias 
e também podem ser diferentes 
do que o previsto pelos meteo-
rologistas da Climatempo. Esta 
simulação é apenas para mostrar 
como o potencial para frio in-
tenso é grande. 

Geada
A geada poderá se formar 

de maneira generalizada sobre o 
Sul do Brasil, atingindo Curitiba 
e o norte do Paraná, e em áreas 
do Centro-Oeste e do Sudeste. 
Desta vez, a geada pode ser seve-
ra em áreas do Sul e do Sudeste, 
com danos para a agricultura. 

Precipitações 
sólidas de inverno
O resfriamento esperado 

para a primeira semana de julho 
é muito intenso, mas além disso 
há fortes indicações de que po-
deremos ter precipitações sóli-
das de inverno no Sul do Brasil.  
Isto significa que podem ocor-
rer não só a neve em flocos, mas 

outros fenômenos como chuva 
congelante, chuva congela (que-
da de pedrinhas de gelo) chuva e 
neve ao mesmo tempo.

As simulações feita pelos 
modelos de previsão atmosfé-
rica GFS (Estados Unidos) e 
ECMWF (Europa) apontam 
para a combinação de frio in-
tenso desde as camadas de ar 
próximas ao solo até níveis mé-
dios e altos da atmosfera, acima 
de 5000 metros, pressão do ar 
baixa e uma circulação de ven-
to favorável a entrada de umi-
dade sobre o Sul do Brasil, que 
são condições necessárias para a 
formação das precipitações de ar 
muito frio. 

Se as condições forem con-
firmadas nos próximos dias, o 
mais provável é que a neve e ou-
tros fenômenos de precipitação 
de inverno ocorram nos dias 5 e/
ou 6 de julho em áreas de serra 
do Rio Grande do Sul e de San-
ta Catarina, mas não se descarta 
completamente a ampliação das 
áreas com possibilidade de ocor-
rência destes fenômenos 

 
Chuva, raio e vento
Antes do frio intenso che-

gar, vários estados brasileiros 
terão chuva, raios e até o ris-
co de chuva forte. O acentuado 
choque térmico entre o ar muito 
quente que predomina no Brasil 
e a entrada desta massa de ar 
frio muito forte vai gerar tam-
bém condições para fortes raja-
das de vento. 

No decorrer da primeira se-
mana de julho tem previsão de 
chuva para todos os estados da 
Região Sul, todos os estados do 
Sudeste, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso e Goiás, mas não se 
descarta a chance de chover até 
no Distrito Federal. 

As perspectivas para a eco-
nomia brasileira serão anali-
sadas, no dia 8 de julho, pelo 
gerente de Análise Econômica 
do Sicredi, Pedro Ramos, no 
Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG). Na palestra-almoço 
“Cenário Econômico e Perspec-
tivas”, Ramos mostrará que as 
reformas que o país necessita, 
a começar pela previdenciária, 
ajudará o Brasil a voltar a cres-
cer. Hoje, segundo ele, as dívidas 
fiscais do governo impedem in-
vestimentos na economia, fazen-
do com que sua retomada seja 
mais lenta. Para Ramos, com os 
cerca de R$ 900 bilhões que se-
riam economizados com a refor-
ma previdenciária, se criariam 
as condições para que o ajuste 
fiscal estabilize a dívida pública 
futuramente.

Ramos aponta as contas 
públicas como o “pecado origi-
nal da recessão”. Junto com ela, 
que atinge municípios, Estados 
e União, há outros dois fatores 
que ajudam a travar o cresci-
mento econômico. “A crise na 
Argentina, maior comprador 
de produtos industrializados 
do Brasil, e a falta de confiança 
de empresários, que deixam de 
fazer investimentos, e da popu-
lação, que deixa de comprar”, 
comenta.

Entre os indicativos posi-
tivos para a economia voltar a 
crescer, aponta a baixa taxa de 
juros, hoje em 6,5% e que pode 
cair ainda mais, o que significa 
melhores condições para a aqui-
sição dos chamados bens durá-
veis, como os automóveis. “Hoje 
também têm famílias com capa-
cidade para consumir mais, mas 
ainda existe o aspecto político e 

Economista do Sicredi 
palestra no CIC-BG
Pedro Ramos falará sobre cenário econômico e perspectivas, dia 
8 de julho

Gerente de Análise Econômica do Sicredi, Pedro Ramos palestra no CIC-
-BG no dia 08 de julho.

o desemprego em alta que aca-
bam freando essas famílias de 
gastarem mais”, analisa Ramos.

O crescimento econômico do 
país, segundo o mercado finan-
ceiro, deve fechar o ano no Brasil 
abaixo de 1%. “Crescer é bom, 
mas esse crescimento é incapaz 
de alterar a qualidade de vida 
das pessoas. Como a população 
cresce, essa taxa, em termos per 
capita, significa estagnação”, 
comenta. Para o analista, caso a 
agenda das reformas avancem, o 
país tem chance de crescimento 
adequado, entre 3% e 3,5%.

A reforma da previdência, 
diz Ramos, também será salu-
tar para diminuir o número de 
desempregados no país, hoje na 
casa dos 13 milhões. Por ora, 
acredita que existem medidas 
que poderiam ser tomadas para 
amenizar a taxa de 12,5% de 
desempregados. “Tem a cartei-
ra verde-amarela, diferente da 
CLT, que flexibiliza as negocia-
ções entre o mercado e o traba-
lhador. O Brasil fez avanços com 
a reforma trabalhista, mas tem 
aspectos a serem aprimorados”, 
diz Ramos.

 
O que: palestra “Cenário 
Econômico e Perspectivas”, 
com o gerente de Análise 
Econômica do Sicredi, 
Pedro Ramos
Quando: dia 8 de julho, 
às 11h45min
Onde: Salão de Eventos 
do CIC-BG - Centro E
mpresarial (Avelino Luiz 
Zat, 95 - Fenavinho)
Quanto: R$ 60 (associado) 
e R$ 80 (não associado)

SERVIÇO
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Foi publicada uma resolução 
do Conselho Nacional de Trân-
sito (780/2019) no final da últi-
ma semana, que estabelece não 
ser mais exigida a troca da placa 
de veículo para padrão Mercosul 
nas transferências de proprie-
dade dentro do mesmo municí-
pio. Segundo o coordenador do 
Centro de Registro de Veículos 
Automotores - CRVA de Bento 
Gonçalves, Jader Braccini Re-
sende, até 27 de agosto mantem-
-se as mesmas regras que estão 
em vigor desde 17 de dezembro 
do ano passado, sendo obrigató-
ria a substituição da placa.

A troca da nova placa é 
obrigatória nos casos: em que 
houver a mudança na categoria 
do veículo; furto; extravio; rou-
bo ou dano; nas mudanças in-
termunicipais e interestaduais 
ou quando houver necessidade 
de instalação de segunda placa 
traseira, ou seja, a placa padrão 
Mercosul só será exigida quando 
houver necessidade da troca de 
tarjeta ou de fabricação de uma 
nova placa.

Histórico
O Estado do Rio Grande 

do Sul passou a implementar a 

Mesmo com a publicação da resolução, a retirada da obrigatoriedade da 
troca da placa para tranferência de veículos dentro do município só terá 
validade a partir de 27 de agosto

Troca de placa padrão 
Mercosul não será mais 
obrigatória para transferências 
de veículos dentro do Município
A medida entrará em vigor a partir de 27 de agosto, até lá, man-
tem-se a troca obrigatória para as transferências dentro do mesmo 
município

placa padrão Mercosul em 17 de 
dezembro de 2018, possuindo 
hoje cerca de 500 mil veículos 
circulando com a nova placa.

Sobre a placa
O principal diferencial da 

placa padrão Mercosul em re-
lação a atual, são os itens de se-
gurança como o QR Code que 
possibilita o rastreio da placa, 
conforme garante o Ministério 
da Infraestrutura a medida di-
ficulta a clonagem e falsificação.

O Ministro substituto Mar-
celo Sampaio explica: “É uma 
placa inteligente, que permite 
com que os agentes de trânsito, 
por meio de aplicativo de fiscali-
zação do Denatran, verifiquem a 
regularidade da placa e identifi-
quem outras importantes infor-
mações do veículo”.

De acordo com o diretor do 
Denatran, Jerry Dias, a nova 
placa resolve em poucos anos o 
problema da falta de combina-
ção de caracteres para as placas 
do país, pois possibilita mais de 
450 milhões de combinações 
o que valerá por cerca de 100 
anos, levando em conta os índi-
ces de crescimento da frota vei-
cular do país.

De acordo com o comuni-
cado divulgado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
- Aneel na última sexta-feira 
(28), as cobranças nas contas de 
luz sofrerão um acréscimo de R$ 
1,50 para cada 100 quilowatts-
-hora consumidos, em razão da 
bandeira tarifária do mês de ju-
lho ser amarela.

No mês de junho a bandei-
ra definida foi a verde, situação 
em que não é cobrado acrés-
cimo. A justificativa da Aneel 
para o acionamento da bandeira 
amarela se dá ao fato de julho 
ser um mês “típico da seca nas 
principais bacias hidrográficas 
do país”.

A Agência justificou: “A 
previsão hidrológica para o mês 
sinaliza vazões abaixo da média 
histórica e tendência de redução 
dos níveis dos principais reser-
vatórios. Esse cenário requer o 

O acréscimo nas contas de energia do mês de julho será de R$ 1,50 para 
cada 100 quilowatts-hora consumidos

O Observatório do Traba-
lho da Universidade de Caxias 
do Sul divulgou nesta segun-
da-feira, 1º de julho, a Carta 
Mensal do Mercado de Trabalho 
Formal de maio de 2019 para a 
região de abrangência da UCS.

No mês de Maio foram fe-

Bandeira amarela deixa contas de 
energia elétrica mais caras em julho

aumento da geração termelétri-
ca, o que influenciou o aumento 
do preço da energia (PLD) e dos 
custos relacionados ao risco hi-
drológico (GSF) em patamares 
condizentes com o da Bandeira 
Amarela”.

Para o acionamento das 
bandeiras tarifárias são levados 

em conta dois principais fatores: 
o risco hidrológico e o preço da 
energia. Os recursos pagos pe-
los consumidores vão para uma 
conta específica e depois são 
repassados às distribuidoras de 
energia para compensar o custo 
extra da produção de energia em 
períodos de seca.

Bento Gonçalves fechou 185 
postos de trabalho em maio

chados 185 postos de trabalho 
em Bento Gonçalves, um de-
créscimo de 0,46% sobre o total 
de empregos formais.

Os setores que mais fecha-
ram postos de trabalho foram 
o da Indústria de Transforma-
ção, com 79 vagas encerradas, 

seguido pelos Serviços, com 44 
vínculos a menos. O único setor 
que abriu postos de trabalho foi 
o da Agropecuária.

O saldo acumulado no ano 
é de 693 vagas abertas. Nos úl-
timos 12 meses foram abertos 
325 postos de trabalho no mu-
nicípio, um acréscimo de 0,82%. 
Nesse mesmo período, os únicos 
setores que criaram postos de 
trabalho foram o da Serviços, 
com 314 novas vagas, seguido 
pelos Construção Civil, com 91 
novos vínculos.

Os setores que mais fecha-
ram postos de trabalho foram o 
da Indústria de Transformação, 
com 57 vagas encerradas, segui-
do pelo Comércio, com 27 des-
ligamentos. O setor que obteve 
maior crescimento relativo no 
período foi o de Serviços Indus-
triais de Utilidade Pública, com 
um acréscimo de 10,98%.

Os dados da carta são ex-
traídos da base de dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Mi-
nistério da Economia (ME).

O setor que mais fechou postos de trabalho foi o de indústria de transfor-
mação (que transforma uma matéria-prima em um bem), com 57 vagas 
encerradas
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Estão abertas as inscrições 
para a 18ª edição do Programa 
Jovens Embaixadores, uma ex-
celente oportunidade aos alunos 
do ensino médio da rede pública.

Os estudantes que forem se-
lecionados terão uma experiên-
cia de três semanas nos Estados 
Unidos, participando de progra-
mações realizadas em parceria 
com a embaixada norte-ame-
ricana, dentre elas, oficinas de 
liderança e empreendedorismo, 
aulas em escolas da região, e 
uma vasta vivência da cultura 
americana, já que se hospedarão 
em casa de famílias voluntárias.

O alvo do programa são os 
jovens que possuem destaque 
positivo por bom desempenho 
escolar, capacidade de liderança, 
empreendedorismo e fluência na 
língua inglesa.

O intercâmbio acontece-
rá no início de 2020, e para 
ser selecionados, os candidatos 
passarão por várias etapas de 
avaliação municipal, estadual e 
nacional, dentre elas a análise 
de perfil, prova escrita e oral de 
inglês.

De acordo com a coorde-
nadora do programa Jovens 
Embaixadores na Secretaria 
Estadual da Educação do Rio 
Grande do Sul,Juliana Grieger, 
a ação oferecerá aos jovens uma 
oportunidade de crescimento 
por meio da integração com di-
ferentes culturas e  valorização 
do espirito empreendedor.

Juliana Grieger afirma: “É 
uma possibilidade de concreti-
zar o sonho de muitos estudan-

Os jovens embaixadores que representaram o Brasil no exterior, afirmam 
que a bagagem de conhecimento proporcionada pela experiência é algo 
impagável

Aproximadamente 20 tur-
mas do 4° ano do Ensino Fun-
damental da rede municipal de 
ensino já foram beneficiadas 
durante este anos, por um pro-
jeto que permite a ela vivencia-
rem um momento de leitura e 
brincadeira poética, as envol-
vendo na produção de poesias. 
A ação chama-se “Pé de Poesia” 
e surgiu  a partir da necessida-
de de fortalecer a prática da 
leitura de poesia no espaço es-
colar.

Em um primeiro momento 
as crianças foram mobilizadas 
a refletir sobre a poesia e a de-
senvolver a sua percepção em 
relação ao lírico nas pequenas 
coisas da vida.Na sequência, os 
estudantes envolveram-se na 
leitura da obra “Duas dúzias 
de coisinhas à toa que deixam 
a gente feliz”, de Otavio Roth. 
Brincadeiras contribuíram 
para que as crianças percebes-
sem recursos poéticos como a 
rima, o ritmo, a imagem e o hu-
mor. Para finalizar, cada turma 
foi presenteada com uma mudi-
nha de alecrim, que simboliza a 
alegria e o tempero deste gêne-
ro literário na nossa vida.

A ação integra o Projeto 
Leituras que é desenvolvido 
pela Secretaria de Educação 

Alunos do 4° ano em momento de descontração e apredizagem através 
das poesia

As oficinas de poesia proporcionam integração e diversão aos alunos beneficiados pelo projeto

Os alunos estão tendo um contato mais lúdico com a leitura, por isso o projeto é uma importante ferramenta para 
difundir esse hábito nas crianças

Estudantes da rede pública podem 
ter experiência internacional

tes brasileiros que pertencem à 
camada socioeconômica menos 
favorecida. Este incentivo ao 
protagonismo juvenil também 
serve como ferramenta de pre-
paração para o mercado de tra-
balho”.

As inscrições podem ser re-
alizadas no site: www.jovensem-
baixadores.org.br até o dia 11 
de agosto.

Alguns pré-requisitos de-
vem ser observados antes da ins-
crição, confira:

Ter nacionalidade brasilei-
ra;

Ter entre 15 e 18 anos;
Ser aluno do ensino média 

na rede pública brasileira;
Ter boa fluência oral e escri-

ta em inglês;
Ter pouca ou nenhuma ex-

periência anterior no exterior;
Jamais ter viajado para os 

Estados Unidos;
Pertencer à camada socioe-

conômica menos favorecida;
Ter excelente desempenho 

escolar;
Ter perfil de liderança e ini-

ciativa;
Ser comunicativo;
Possuir boa relação em casa, 

na escola e na comunidade
Estar atualmente engajado 

em iniciativa de impacto social 
em sua comunidade por ao me-
nos 6 meses.

Em caso de dúvidas, o con-
tato pode ser realizado pelo te-
lefone (51) 3288-7620 ou pelos 
e-mails juliana-grieger@seduc.
rs.gov.br e anie-gabriel@seduc.
rs.gov.br

Alunos da rede municipal 
participam de projeto 
cultural que valoriza a poesia

desde 2014, e objetiva possibi-
litar vivências e discussões que 
problematizem a leitura, favo-
recendo a formação dos alunos 
como leitores e contribuindo 
para a qualificação do docente 

como leitor-mediador de tex-
tos utilitários e literários, ain-
da beneficiará muitas outras 
crianças, sendo a estimado que 
550 crianças terão passado pela 
experiência até o final do ano.
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Na última sexta-feira, foi 
aberta a 5ª e última Conferência 
Regional de Promotoras e Pro-
curadoras de Justiça na região 
Sul, em Bento Gonçalves-RS. O 
discurso de abertura do evento 
foi feito pela presidente do Con-
selho Nacional do Ministério 
Público – CNMP, Raquel Dodge 
que garantiu: “O movimento su-
fragista e de emancipação femi-
nina iniciado no século XX não 
se completou. É preciso superar 
obstáculos visíveis e invisíveis 
que ainda são impostos às mu-
lheres”.

Foi realizada ao longo do 
primeiro semestre uma série 
de cinco conferências que ti-
veram como objetivo promover 
um diagnóstico sobre a questão 
da equidade de gênero no Mi-
nistério Público. Realizada em 
parceria com a União Europeia 
- UE, a iniciativa reuniu desde 
a primeira edição, no mês de fe-
vereiro, mais de 300 pessoas que 
discutiram o tema da equidade 
abordando aspectos como aces-
so e ascensão de mulheres na 
instituição, os desafios da equi-
dade em relação à remuneração, 
a presença de mulheres nos es-
paços de poder como a direção 
de organizações privadas e pú-
blicas e, de forma destacada, na 
política.

Em seu discurso de abertu-
ra, Raquel Dodge destacou que 
a equidade de gênero ainda é um 
assunto novo, em construção e 
que o evento faz história quando 
abre espaço para que seja trata-
do com altivez e com a seriedade 
que merece. “Em geral nossos 
diagnósticos são quantitativos. 
Nas conferências, o propósito é 
permitir um diagnóstico subje-
tivo. Queremos ouvi-las sobre 

Equiparação salarial, equidade e direitos das mulheres são temas 
de evento que Recebeu Raquel Dodge em Bento Gonçalves

pretensões, percepções, motiva-
ções que expliquem como atua-
mos, que pautas defendemos, se 
temos um olhar diferente sobre 
os temas nos quais atuamos? 
Quais são os obstáculos visíveis 
e invisíveis e como operam sobre 
o nosso trabalho”, exemplificou.

As conferências amplia-
ram a discussão do tema tendo 
como foco os avanços e desafios 
impostos às mulheres em todo o 
mundo, garantiu Raquel Dod-
ge. Como ponto de partida, ela 
citou a Declaração Universal de 
Direitos Humanos, de 1948 que, 
como destacou foi aprovada um  
momento difícil do mundo, após 
a segunda Guerra Mundial e 
que, pela primeira vez declarou 
a dignidade humana, de ho-
mens e mulheres. Raquel Dodge 
enfatizou que a partir da De-
claração, houve uma revolução 
na legislação civil. No caso do 
Brasil, ela destacou normas que 
permitiram às mulheres direitos 
como o de administrar o próprio 
patrimônio, de ter a guarda dos 
filhos, à integridade do próprio 
corpo, enfatizando que é nesta 
perspectiva de avanços que os 
debates são estimulados na con-
ferência.

A Conferência foi resultado 
da parceria entre a Escola Su-
perior do Ministério Público da 
União e a unidade dos Ministé-
rios Públicos Estaduais, a presi-
dente do CNMP explicou sobre 
a organização do evento, que 
foi criado um método científico 
para mensurar os resultados de 
cada oficina e painel que inte-
gram a programação. Lembrou 
ainda que todo o evento é audi-
tado por uma equipe financiada 
pela União Europeia a quem 
agradeceu pelo apoio, inclusive 

de ordem financeira. “A União 
Europeia elegeu equidade entre 
homens e mulheres como prio-
ridade, com metas e indicadores 
claros para fazer avançar esta 
agenda. Nesta perspectiva é que 
apoia este nosso projeto”, resu-
miu.

Campanha Go Equal
Ainda durante sua fala, 

Raquel Dodge lembrou a cam-
panha Go Equal que tem como 
protagonista a jogadora Marta. 
Ela lembrou que, embora seja 
a maior artilheira das copas do 
mundo de futebol e enfrente 
os mesmos desafios de outros 
atletas, recebe menos de 1% do 
salário de outros jogadores. “A 
chuteira censurada de Marta 
ilustra bem o tamanho do nosso 
desafio na defesa da equidade”, 

afirmou, referindo-se à atitude 
da atleta, que recusou o patro-
cínio para chamar atenção para 
o problema.

Convidados 
da Conferência
Durante a abertura da con-

ferência discursaram, além da 
presidente do CNMP, a repre-
sentante da União Europeia, 
Domenica Bumma; a presiden-
te da Associação do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul, 
Martha Beltrame; a deputada 
federal  Liziane Bayer e o pro-
curador-geral de Justiça do Rio 
Grande do Sul, Fabiano Dalla-
zen, anfitrião do evento. Único 
homem a falar, Dallazen elogiou 
a iniciativa, defendeu a plurali-
dade na atuação do Ministério 
Público e chamou atenção para 
a necessidade de se respeitar 
as diferenças. “Um evento com 
esta pauta, com essa discussão, 
mostra realidades distintas e 
pode oferecer à comunidade in-
ternacional uma resposta sobre 
as nossas instituições e é um si-
nal de que precisa ser ajustado 
para que possamos avançar nes-
sa pauta”, enfatizou.

De acordo com Domeni-
ca Bumma, a chefe da Delega-
ção da UE no Brasil, a parceria 
com o CNMP, é muito impor-
tante para a equidade de gêne-
ro e garantia dos direitos das 
mulheres, ela afirma: “Para a 
União Europeia, essa parceria 
é forte porque sabemos que a 
equidade de gênero é necessária 
para alcançar o desenvolvimen-
to sustentável em benefício das 
gerações futuras”, afirmou. E 
destacou que a UE está alinhada 
à Agenda 2030 com relação ao 

tema: “Não é por acaso que a UE 
lutou incessantemente para ga-
rantir que o Objetivo 5, relativo 
à igualdade de gênero, fosse cla-
ramente incluído nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU”. A representante ain-
da apresentou alguns dados que 
revelam a disparidade salarial 
na Europa: “As mulheres rece-
bem 16% menos que os homens 
pelo exercício das mesmas ati-
vidades. E essa diferença sobe 
para 36% quando se aposen-
tam”.

Martha Beltrame, represen-
tou a Associação Nacional do 
Ministério Público- Conamp, 
e em sua fala garantiu que as 
mulheres do Ministério Público 
estão prontas para superar bar-
reiras, além de destacar a im-
portância da conferência para 
aumentar a participação femi-
nina não só na instituição mas 
também em outras estruturas 
brasileiras. “Devemos permi-
tir que mais mulheres possam, 
através da capacitação, contri-
buir para o avanço de nossa ins-
tituição”, disse. A ampliação da 
participação feminina também 
foi mencionada pela deputada 
federal Lisiane Bayer. Ela lem-
brou que a representação femi-
nina na Câmara dos Deputados 
não chega a 20% do total de 
parlamentares e defendeu uma 
representatividade qualificada 
para que a pauta feminina possa 
avançar. “Nós estamos vivendo 
este movimento de transforma-
ção cultural. Podemos avançar 
juntos”.

Compuseram a mesa, ain-
da, os conselheiros do CNMP  
Silvio Amorim, Luiz Fernando 
Bandeira, Sebastião Caixeta e 
Otavio Rodrigues.

5° Conferência Regional de Promotoras e Procuradoras de Justiça reuniu lideranças do país ligadas a Instituição

A Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público Raquel Dodge
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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 20239: VILMAR DA CRUZ, solteiro, auxiliar geral, natural de 
Capinzal-SC, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e LUCIANA 
ROSSI, solteira, auxiliar geral, natural de Campos Novos-SC, residente e 
domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Parcial de Bens.
Edital nº 20241: ANDERSON MAROBIN, solteiro, técnico em mecatrôni-
ca, natural de Muçum-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
MÁRCIA CRISTINA PRUDENTE, divorciada, do lar, natural de Caxambu-
-MG, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será 
o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20245: RICARDO FURTADO MACIEL, solteiro, marceneiro, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves 
e JUCIMARA GONÇALVES, solteira, industriária, natural de Anta Gorda-
-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será 
o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20247: MATEUS SOMENSI, solteiro, engenheiro cartográfico, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves e FRANCIELE SCHUCK, solteira, assistente administrativo, natural 
de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Separação de Bens.
Edital nº 20249: DENILSON DA LUZ , solteiro, marceneiro, natural de Ben-
to Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e CAMILA 
GABRIELA GONÇALVES, solteira, estudante, natural de Bento Gonçal-
ves-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, 02 de julho de 2019.

 
GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

Registrador Civil Designado

Alcindo Antônio Tecchio, moto-
rista aposentado, filho de José Tec-
chio e Primina Tumelero Tecchio, 
nascido em 18/09/1939, falecido em 
23/06/2019, natural de Bento Gonçal-
ves, RS, morador da Rua Francisco 
Ferrari, Bento Gonçalves, Viúvo

Nadyr Maria Cherubini Pozza, 
do lar, aposentada, filha de José 
Cherubini e Maria Costa Cherubini, 
nascida em 24/03/1924, falecida em 
23/06/2019, natural de Bento Gonçal-
ves, RS, moradora da Rua Dr. Antu-
nes, Bento Gonçalves, Viúva

Angelina Italvina Perin Giova-
nella, agricultora aposentada, filha 
de Julio Perin e Severina Vivan, 
nascida em 20/06/1933, falecida em 
22/06/2019, natural de Bento Gonçal-
ves, RS, moradora da Rua Antonio 
Fornazier, Bento Gonçalves, Viúva

Pablo Alves de Morais, serviços 
gerais autônomo, filho de Anderson 
Alves de Morais e Francieli Ribeiro da 
Costa, nascido em 19/08/2000, faleci-
do em 24/06/2019, natural de Santo 
Ângelo, RS, morador da Rua Adelai-
de Basso Pasquali, Bento Gonçalves, 
Solteiro

Dario Gervasio de Marco, pe-
dreiro aposentado, filho de Celso 
Serafin de Marco e Thereza Soccol, 
nascido em 13/05/1932, falecido em 
25/06/2019, natural de Veranópolis, 
RS, morador da Rua Eduardo Bielak, 
Bento Gonçalves, Casado

Vital Luiz Menetrier, agricul-
tor aposentado, filho de Leopoldo 
Menetrier e Angela Beal Menetrier, 
nascido em 19/05/1941, falecido em 
23/06/2019, natural de Garibaldi, RS, 
morador da Rua Giacomo Ceconelo, 
Bento Gonçalves, Divorciado

Lindamar Faccin Scussel, do 
lar aposentada, filha de Julio Fac-
cin e Thereza Faccio, nascido em 
23/11/1926, falecida em 23/06/2019, 
natural de Guaporé, RS, moradora da 
Travessa José Gava, Bento Gonçal-
ves, Viúva

Moacyr Dall’Onder, marcenei-
ro aposentado, filho de Tranquillo 
Dall’Onder e Ida Sartor, nascido em 

10/03/1926, falecido em 25/06/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, mo-
rador da Rua Borges do Canto, Bento 
Gonçalves, Viúvo

Geraldine Dorfeuille, industriária, 
filha de Wilner Dorfeuille e Germanie 
Beauvoir, nascida em 25/10/1984, 
falecida em 24/06/2019, natural de 
Saint Louis du Sud, República do 
Haiti, moardora da Rua Emilio Conci, 
Bento Gonçalves, Solteira

Magno Zarsk, filho de Paulo 
Marcos Zarsk e Sirlei da Silva Zarsk, 
nascido em 04/04/1975, falecido em 
26/06/2019, natural de Bento Gonçal-
ves, RS, morador da Rua João Bus-
nello, Bento Gonçalves, Solteiro

Ieda Maria Perizzolo Zorzi, do lar 
aposentada, filha de Arthur Perizzolo 
e Pierina Taska Perizzolo, nascida em 
09/07/1945, falecida em 26/06/2019, 
natural de Nova Prata, RS, moradora 
da Rua Caxias do Sul, Bento Gonçal-
ves, Casada

Cleber Reny Rodrigues, servi-
ços gerais autônomo, filho de Angelo 
Reny Rodrigues e Salvadora Marinho 
Rodrigues, nascido em 09/01/1972, 
falecido em 27/06/2019, natural de 
Bento Gonçalves, RS, morador da 
Rua Balduino Alegretti, Bento Gonçal-
ves, Solteiro

Inay Lourdes Sandrin Bortolini, 
do lar aposentada, filha de Domingos 
Sandrin e Josephina Fornasier San-
drin, nascida em 21/08/1933, faleci-
da em 27/06/2019, natural de Bento 
Gonçalves, RS, moradora da Rua 
Ulysses Roman Ross, Bento Gonçal-
ves, Viúva

Ortenilla Olivotto Silvestro, do 
lar aposentada, filha de Antonio Oli-
votto e Adelasia Canello, nascida em 
13/10/1928, falecida em 27/06/2019, 
natural de Pinto Bandeira, RS, mo-
radora da Rua Amadeo Arioli, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Agostinho dos Santos, vendedor 
aposentado, filho de Hortencio Jose 
dos Santos e Angela Thereza de Ros 
dos Santos, nascido em 21/08/1940, 
falecido em 28/06/2019, natural de 
Garibaldi, RS, morador da Rua Olavo 

ÓBITOS

Bilac, Bento Gonçalves, Casado
Amélio Dinon, servidor público 

estadual aposentado, filho de Luiz 
Dinon e Gentil Bortolini, nascido em 
31/05/1953, falecido em 28/06/2019, 
natural de Dois Lajeados, Guaporé-
-RS, morador da Rua Ulisses Roman 
Ross, Bento Gonçalves, Divorciado

Ciro Tumelero, sapateiro apo-
sentado, filho de José Santo Tume-
lero e Veronica Pietrobon Tumelero, 
nascido em 28/11/1939, falecido em 
28/06/2019, natural de Bento Gonçal-
ves, RS, morador da Rua Horacio Mo-
naco, Bento Gonçalves, Casado 

Marlene Somacal Zanchetta, 
doméstica aposentada, filha de Ri-
zzieri Ferdinando Somacal e Ma-
ria Guarnieri Somacal, nascida em 
07/05/1943, falecida em 28/06/2019, 
natural de Garibaldi, RS, moradora da 
Rua Agnese Morbini, Bento Gonçal-
ves, Viúva

Maria de Lurdes Basso Romag-
na, do lar aposentada, filha de Pe-
dro Basso e Dávida Maria Balestrin, 
nascida em 09/12/1942, falecida em 
29/06/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, moradora da Travessa 
Juruá, Bento Gonçalves, Casada 

Orli Alves de Oliveira, represen-
tante comercial aposentado, filho 
de Etelvino Alves Pereira e Clau-
dina Alves de Oliveira, nascido em 
19/08/1947, falecido em 29/06/2019, 
natural de Campos Novos, SC, mo-
rador da Rua Domingos Luiz Faés, 
Bento Gonçalves, Divorciado

Aldo Menegotto, servidor público 
municipal aposentado, filho de Julio 
Reinaldo Menegotto e Maria Canalli 
Menegotto, nascido em 22/12/1929, 
falecido em 29/06/2019, natural de 
Bento Gonçalves, RS, morador da 
Rua Carlos Dreher Neto, Bento Gon-
çalves, Casado

Inacio Fabichaki, pedreiro apo-
sentado, filho de João Fabichaki 
e Francisca Figleski, nascido em 
23/10/1945, falecido em 30/06/2019, 
natural de Alpestre, RS, morador da 
Rua Ramiros Barcelos, Bento Gon-
çalves, Casado

Atrasos no repasse do reajus-
te da trimestralidade desde ou-
tubro do ano passado e mais uma 
alteração no Fundo da Aposenta-
doria levaram os servidores pú-
blicos municipais de Bento Gon-
çalves a votarem por unanimidade 
por uma paralisação no dia 10 de 
julho. A decisão foi tomada du-
rante Assembleia convocada pelo 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais – Sindiserp BG, reali-

Mais de 100 servidores estiveram presentes no Colégio Bento para deba-
ter sobre o atraso no repasse da trimestralidade que soma uma defasa-
gem de 2,53%, segundo estudo do DIEESE

Após o comunicado de pa-
ralisação dos servidores munici-
pais, a Prefeitura de Bento Gon-
çalves por meio da Secretaria de 
Administração, publicou uma 
nota sobre as questões da para-
lisação: os atrasos no repasse do 
reajuste da trimestralidade e a 
alteração no Fundo da Aposen-
tadoria. 

Sobre o repasse da Trimes-
tralidade a Secretaria esclarece 
que a Lei da trimestralidade, au-
toriza e permite a Administração 
Municipal a conceder o repasse, 
mas não obriga, podendo ser 
concedida a qualquer tempo. De 
acordo com a Prefeitura trimes-
tralidade foi criada pelo atual 
governo, tendo como objetivo a 
recomposição das perdas sala-
riais histórias, principalmente as 
verificadas nos anos entre 2001 
e 2008, ressalto que no atual 
governo a recomposição salarial 
ficou ainda mais solidificada, 
tendo em vista que no período 
entre 2013 e 2018 os reajustes 
salariais atingiram 48,83% para 

Prefeitura alega pagamento de 
trimestralidade não ser obrigatório

uma inflação do mesmo período 
registrada em 39,97%. Neste 
sentido, a Prefeitura afirma es-
tarem sendo atingidos os obje-
tivos da Lei de Trimestralidade, 
não havendo defasagem como in-
dicada pelo Sindicato. 

Sobre a diminuição da alí-
quota do FAPSBENTO paga 
pela Prefeitura referente ao 
passivo atuarial,  a nota escla-
rece que a nova alíquota para 
equacionamento do déficit atu-
arial foi aprovada em reunião 
extraordinária do Conselho do 
FAPSBENTO, realizada no Sa-
lão Nobre da Prefeitura de Bento 
Gonçalves e segue determinação 
de Portaria Federal, sendo o Pas-
sivo atuarial referindo-se ao pe-
ríodo de março de 1990, quando 
o Município criou o regime pró-
prio de Previdência Social, até 
junho de 1999. De acordo com 
a Prefeitura, a nova alíquota foi 
aprovada por servidores Muni-
cipais que fazem parte do con-
selho, não representando uma 
surpresa para a classe. 

Servidores municipais paralisarão 
em protesto a falta de reajuste e 
alteração em fundo de aposentadoria

zada na última quinta-feira (27).
Na oportunidade, mais de 

100 servidores lotaram o salão de 
atos do Colégio Bento e debate-
ram sobre o atraso no repasse da 
trimestralidade que soma uma 
defasagem de 2,53%, segundo es-
tudo do DIEESE – Departamento 
Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos. A análise 
também aponta que o poder de 
compra dos servidores está com 

uma defasagem de 5,46% prove-
niente do período de 2001 a 2008, 
onde o aumento ficou bem abaixo 
da inflação.

Outro assunto que causou 
muita preocupação nos servidores 
presentes é a diminuição da alí-
quota do FAPSBENTO paga pela 
Prefeitura referente ao passivo 
atuarial, que pode gerar proble-
mas em que acarretaram, no futu-
ro, mais custos para os servidores 
ativos e aposentados, assim como 
para a prefeitura.

“Tentamos por diversas vezes 
agendar com o Prefeito Guilher-
me Pasin, mas não conseguimos 
uma resposta positiva. Também 
estamos com problemas para con-
seguir as informações sobre o cál-
culo atuarial do Fapsbento. Por 
isso os servidores decidiram pela 
paralisação” ressalta a Presidente 
do Sindiserp, Neilene Lunelli.



Jornal Gazeta - 02 de julho de 2019 9Jornal Gazeta - 02 de julho de 2019 Geral

O vinho Aurora Reserva 
Chardonnay 2018 foi o único 
exemplar do Brasil a conquistar a 
Grande Medalha de Ouro no con-
curso The Best Of Wine Weeke-
nd 2019.

O espumante Aurora Mos-
catel Rosé recebeu medalha de 
prata nesse concurso, que avalia 
os vinhos, de todos os países, ins-
critos pelos expositores do Wine 
Weekend, evento em formato de 
feira com atrações, palestras, 
gastronomia e música, que este 
ano chega à sua 10ª edição.

Os melhores do Wine Weeke-
nd 2019,  foram escolhidos em de-
gustações às cegas realizadas por 
um júri de especialistas convida-
dos pela organizadora do evento, 
a Market Press. Os avaliadores se 
reuniram em um restaurante em 
São Paulo alguns dias antes da 
abertura e a premiação aconteceu 
durante o coquetel de abertura da 
feira, na noite de quarta-feira.

Tradicional expositora do 
Wine Weekend, a Vinícola Au-
rora leva ao seu estande seus ró-
tulos consagrados da marca Au-
rora, vários deles premiados nos 
mais renomados concursos inter-
nacionais. Os produtos podem ser 
degustados e adquiridos no local.

A Secretaria de Governança 
e Gestão Estratégica (SGGE), 
concluiu o pagamento de R$ 
1.580.295,74 para projetos da 
Consulta Popular destinados a 
qualificar áreas de Agricultu-
ra Familiar, Regionalização do 
Turismo e Energia no Campo. 
Ao todo, 19 municípios gaúchos 
serão beneficiados. Para Bento 
Gonçalves, foram liberados R$ 
36.577,00 ao setor turístico.

O valor será investido em 
apoio à atividade turística re-
gional – promoção do destino 
“Bento Gonçalves e Serra Gaú-
cha – através da compra de ma-
terial gráfico para fortalecer e 
expandir a cadeia produtiva do 
turismo. O Município entrará 
com uma contrapartida de R$ 

Bento recebe investimento para 
promoção do turismo local

6.461,00, acrescido no valor 
destinado.

“A iniciativa vai de encontro 
ao objetivo do Poder Público em 
atender as atividades inerentes 
ao desenvolvimento turístico 
municipal e regional, atenden-
do os interesses da população 
que votou na Consulta Popular”, 
reforçou o secretário titular da 
pasta, Rodrigo Parisotto.

Os projetos que foram vo-
tados em 2017 e executados 
em 2018. A Consulta Popular 
2019, com a indicação da verba 
total disponível, projetos a se-
rem votados, áreas abrangidas e 
datas do pleito, é elaborada pela 
SGGE em parceria com os Con-
selhos Regionais de Desenvolvi-
mento (Coredes).

Aurora Reserva Chardonnay 2018 é o 
brasileiro Grande Medalha de Ouro no 
concurso The Best of Wine Weekend 2019
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Na última semana ocorreu 
o Seminário sobre o Pacto Na-
cional pela Primeira Infância 
– Região Centro-Oeste, orga-
nizado pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), em Brasília, 
tendo como finalidade a discus-
são entre especialista, agentes 
públicos e sociedade civil de 
meios para garantir os direitos 
da primeira infância, que vai até 
os seis anos de idade.

Durante a fala que abriu 
o Seminário, o médico, mestre 
em neurociência e ministro da 
Cidadania Osmar Terra, afir-
mou que a relação entre mãe e 
bebê do oitavo ao décimo oitavo 
mês de vida, estabelece reflexos 
na vida da criança para sempre, 
pois é nesta fase que se dá o de-
senvolvimento emocional dos 
seres humanos. “Os sentimentos 
desenvolvidos pelo bebê nesta 
fase irão refletir na forma em 
que ele se comportará em rela-
ção às outras pessoas na juven-
tude, idade adulta e até mesmo 
na velhice” afirma Terra.

Tendo como referência a 
pessoa adulta que o bebê mais 
convive, seja a mãe, pai, avó ou 
cuidadora, de acordo o minis-
tro, a criança passa a considerar 
aquela pessoa uma base segura, 
que ela irá contar quando preci-
se, a experiência sensorial com 
essa pessoa vai moldar a maneira 
de se relacionar com os demais 
ao longo da vida.

“Ele organiza, em torno 
dessa experiência, suas redes 
emocionais, a partir da voz, da 

As relaçaões vividas entre o oitavo e o décimo oitavo mês dos bebês, de-
terminam traços da sua personalidade, que refletirão durante toda a vida

Sentimentos da primeira infância 
podem refletir em toda a vida

expressão do rosto da mãe. A 
criança duplica a frequência 
cardíaca quando a mãe faz cara 
de zangada. Se o rosto dela está 
alegre, não. É assim que ele vai 
entender o lugar do outro, o 
sentir do outro. A partir do dé-
cimo oitavo mês, esse potencial 
interpretativo diminui”, afirmou 
o ministro.

Osmar Terra é adepto a 
teoria do apego, do psiquiatra 
e psicanalista britânico, John 
Bowlby, que em seus estudos 
constatou, a partir da análise 
de indivíduos de várias espécies, 
que os jovens acompanham os 
adultos, como estratégia de so-
brevivência, e isso ocorre tam-
bém com os humanos.

Uma primeira infância com 
estímulos agressivos para a 
criança, com negligência, aban-
dono ou abuso, pode aumentar 
os níveis do hormônio cortisol, 
causar o chamado “estresse tóxi-
co”, destruir neurônios e causar 
lesões cerebrais, segundo Osmar 
Terra.

As repetições dos padrões 
agressivos do comportamento na 
vida adulta são estudadas pelo 
pesquisador canadense Richard 
Tremblay, sobre esse estudo, 
Terra afirmou: “Ele encontrou 
níveis altos na frequência de 
agressões físicas em crianças 
entre 1 e 3 anos e aos 15 anos. 
Quanto mais altos os eventos de 
agressividade na primeira infân-
cia, mais intensos eles se repe-
tiam na adolescência e início da 
vida adulta”.

Uma pesquisa realizada na 
Austrália demonstra que a go-
norreia pode ser transmitida 
pelo beijo na boca, contrariando 
o que se acreditava, que a doença 
era apenas sexualmente trans-
missível.

O estudo abre a necessidade 
do incentivo de discussões sobre 
saúde sexual, principalmente 
porque os casos de contamina-
ção têm aumentado.

Os resultados da pesquisa 
enfatizam que o beijo de língua 
pode ser uma maneira de trans-
mitir gonorreia orofaríngea, ou 
gonorréia oral, o enfermeiro do 
departamento de urologia do 
Centro Médico da Universida-
de de Columbia, Anthony Lutz 
afirma que: “É um assunto que 
vale a pena continuar a ser in-
vestigado, com certeza”.

A bactéria Neisseria gonor-
rhoeae causa a gonorreia que é 
uma doença  transmitida sexual-
mente e seus sintomas normal-
mente afetam a genitália, o reto 
e a garganta. Até a pesquisa, que 
testou mais de 6 mil homens em 
Melbourne, acreditava-se que 
mesmo a variante oral da doença 
era transmitida via sexo oral.

O principal responsável 
pelo estudo, Eric Chow, relatou: 
“Descobrimos a quantidade de 
pessoas que um indivíduo beija-
va também as colocava em maior 
risco de ter gonorreia na gar-
ganta, independentemente de o 
sexo ter ocorrido (junto) com o 

Beijo na boca pode transmitir a doença que até a pesquisa acreditava-se 
ser transmitida apenas pelo sexo

O comportamento das pes-
soas tem mudado ao longo dos 
anos, com o avanço da tecnolo-
gia, o que pode estar alterando 
também a estrutura de nossos 
corpos e esqueletos.

Uma pesquisa publicada 
pela revista Nature, sugere que 
os jovens estão desenvolvendo 
pequenos ossos na base do crâ-
nio que se parecem com chifres. 
Essas estruturas se formam por 
causa do deslocamento do peso 
da cabeça quando olhamos para 
baixo, exatamente a posição em 
que ficamos ao olhar para as te-
las dos smartphones. Essa força 
causa o crescimento do osso na 
conexão entre tendões e liga-
mentos na região. A publicação 
compara esse crescimento com a 
formação de um calo na pele em 
resposta a algum tipo de pres-
são.

Os pesquisadores David 
Shahar e Mark Sayers, da Uni-
versidade de Sunshine Coast, na 
Austrália, argumentam que a 
predominância dessa estrutura 

A radiografia mostra o aparecimen-
to de uma estrutura óssea na base 
do crânio

Pesquisa demonstra que a gonorreia pode ser 
transmitida além das relações sexuais, pelo beijo

beijo. Esses dados desafiam as 
rotas tradicionais de transmis-
são aceitas da gonorreia nos úl-
timos 100 anos, em que se pen-
sava que o pênis de um parceiro 
era a fonte da infecção na gar-
ganta”.

Foi descoberto pela pesqui-
sa, após o controle estatístico, 
que o número de homens com 
quem alguém transou, mas não 
beijou, não estava associado à 
gonorreia da garganta.

Resistência
A Organização Mundial de 

Saúde – OMS elegeu a resistên-
cia antimicrobiana como uma 
das maiores ameaças à saúde em 
2019 em razão do aumento dos 
casos de gonorreia no mundo, 
muito por conta do aumento da 
resistência aos antibióticos. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, os 
casos da doença cresceram 67% 

de 2013 a 2017.
De acordo com o diretor da 

Divisão de Prevensão de DST’s 
do Centro de Controle e Preven-
ção de Doenças americano, Gail 
Bolan: “Esperamos que a go-
norreia acabe desgastando nos-
so último antibiótico altamente 
eficaz, e opções de tratamento 
adicionais são urgentemente 
necessárias. Não podemos dimi-
nuir nossas defesas — devemos 
continuar reforçando os esfor-
ços para detectar e prevenir ra-
pidamente a resistência o maior 
tempo possível”.

Os especialistas veem a des-
coberta como uma ferramenta 
que pode auxiliar no combate a 
doenças, porque, como mais pes-
soas se sentem à vontade falando 
sobre beijar na boca que sobre 
sexo, o assunto se tornará menos 
tabu e sua discussão é muito im-
portante para a prevenção.

Pesquisa atribui surgimento de ossos que 
parecem chifres ao uso de celulares

em jovens adultos aponta que a 
mudança na postura pode estar 
sendo causada pela tecnologia 
moderna. Eles afirmam que os 
smartphones e outros dispositi-
vos exigem que os humanos in-
clinem a cabeça para frente.

De acordo com o  estudo, 
41% dos jovens entre 18 e 30 
anos que foram avaliados apre-
sentavam tal estrutura. A esti-
mativa é de que isso atinja 33% 
da população total. O perigo não 
é o chifre em si, afirmou Mark 
Sayers. Porém, a formação é um 
“sinal de que alguma coisa não 
está certa, de que a cabeça e o 
pescoço não estão na configura-
ção em que deveriam estar”.

Há quem diga, contudo, que 
não existe razão para pânico. A 
Vice, por exemplo, argumen-
ta que a ligação entre o cresci-
mento ósseo na base do crânio e 
o uso de smartphones não passa 
de um palpite dos pesquisadores 
feito com base na informação de 
que a estrutura é mais comum 
em jovens. Os pesquisadores se-

quer cruzaram dados sobre o uso 
de dispositivos móveis pelas pes-
soas avaliadas e o crescimento do 
osso na base do crânio e o uso de 
dispositivos móveis.

“Não dá para dizer que es-
ses chifres não existem. As ra-
diografias estão aí, mas o que é 
importante notar é que não sa-
bemos se eles são causados por 
smartphones, se eles estão pre-
sentes na maioria da população 
e quais são os sintomas”, diz o 
texto da Vice.
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Em Bento Gonçalves, du-
rante a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a gripe foram 
vacinados 96,02% do público-al-
vo, ultrapassando a meta global 
de 90%. O Município registrou 
no mês de maio o primeiro caso 
de H1N1, quando uma idosa de 
60 anos, que não havia recebi-
do a vacina, foi diagnosticada 
com a doença. No mês de junho, 
outro caso foi registrado, desta 
vez também uma pessoa idosa, 
que havia recebido a vacina, mas 
que já tinha histórico clínico que 
apontava para outros agravantes 
à saúde. De acordo com a Secre-
taria de Saúde, as duas pacientes 
foram medicadas e passam bem. 

Com a chegada do inverno 
e com ele o frio intenso, a inci-
dência de resfriados, gripes e 
alergias aumentam. A Secreta-
ria Municipal de Saúde orienta 
com algumas dicas de cuidados 
diários que podem ajudar a evi-
tar as doenças respiratórias. Os 
sintomas mais comuns, causados 
pelo vírus Influenza, são febre, 
dor de cabeça, dores musculares, 
debilidade física, corrimento na-
sal, tosse e dores de garganta. Os 
sintomas da gripe podem apare-
cer entre um a quatro dias.

O vírus da gripe é transmi-
tido de uma pessoa doente para 
outra através da tosse ou espir-
ros, ou também pelo contato de 
mãos contaminadas. Por isso é 
de extrema importância higieni-
zar as mãos com freqüência.

É necessário entender que 
existem outras doenças respira-
tórias que apresentam sintomas 
muito semelhantes aos da gripe 
e que podem ser confundidos 
com a doença. É o caso da rinite 
alérgica e do resfriado comum. A 
rinite alérgica caracteriza-se por 
espirros, congestão e corrimento 
nasal e não costuma ser acompa-
nhada de febre. No resfriado co-
mum, a pessoa pode apresentar 
obstrução e corrimento no nariz 
com febre. Por terem sintomas 
muito parecidos com os da gripe, 

De acordo com a Secretaria de Saúde, dos 32 casos investigados de Sín-
drome Respiratória Aguda Grave (SRAG),  dois foram confirmados sendo 
H1N1

Com a confirmação de dois 
casos de H1N1, Secretaria 
de Saúde orienta população

as pessoas vacinadas que sofrem 
de resfriado ou de rinite podem 
acreditar que a vacina não fez 
efeito, o que não é verdade.

Nos idosos ocorrem as for-
mas mais graves de gripe e suas 
complicações, como a pneumo-
nia. Cerca de 90% das mortes 
causadas pela gripe acontecem 
em pessoas idosas. Os casos de 
hospitalização, desde 2009, têm 
um alto índice de incidência nas 
crianças menores de dois anos e 
nas mulheres em idade fértil, por 
este motivo estes grupos foram 
elencados para serem vacinados, 
na tentativa de diminuição das 
hospitalizações e dos óbitos.

A proteção da vacina inicia-
-se em torno de duas semanas 
após sua aplicação e tem efeito 
até os quatro meses seguintes. 
Além do mais, o vírus da gripe 
sofre alterações de um ano para 
outro. Por essa razão, a vacina da 
gripe é reformulada a cada tem-
porada. Por isso, é necessário 
tomar a vacina antigripal anual-
mente.

O risco de contágio pode ser 
reduzido através da combinação 
de medidas gerais de cuidados, 
de higiene e de etiqueta respi-
ratória (medidas de precaução 
padrão). Nenhuma ação isolada 
fornece proteção completa, mas 
uma combinação dos seguintes 
passos pode auxiliar a diminuir 
a possibilidade de transmissão 
viral: Utilizar lenço descartável 
para higiene nasal; Cobrir na-
riz e boca quando espirrar ou 
tossir; Higienizar as mãos após 
tossir ou espirrar; Evitar tocar 
mucosas de olhos, nariz e boca; 
Não partilhar alimentos, copos, 
toalhas e objetos de uso pessoal; 
Evitar aperto de mãos, abraços e 
beijo social quando estiver doen-
te; Reduzir contatos sociais des-
necessários e evitar, dentro do 
possível, ambientes com aglome-
ração; Manter distância (mínimo 
de um metro) de indivíduos com 
sintomas gripais; e ventilar os 
ambientes.

De acordo os cientistas das 
universidades estaduais de São 
Paulo - USP de Ribeirão Preto e 
de Campinas – Unicamp em Li-
meira que desenvolvem, estudos 
sobre os efeitos dos exercícios no 
organismo a mais de dez anos e 
reuniram suas descobertas em 
um artigo publicado no periódi-
co Cytokine, a prática de exer-
cícios sem um período adequado 
de descanso e recuperação.

Os testes foram realizados 
com camundongos, que foram 
submetidos a treinos intensos de 
subida e descida por oito sema-
nas, foram identificadas após o 
período, alterações no coração, 
fígado, músculos e no sistema 
nervoso dos mesmos.

Fígado entra em cena 
para ajudar o músculo
Durante o testes da moda-

lidade descida, os animais apre-
sentaram sinais de atrofia e má 
formação de proteínas no inte-
rior das células. Nos músculos, 
as células demonstraram mais 
dificuldade em captar a glicose 
no sangue - substância que é 
fonte de energia para as célu-
las, como o combustível do nosso 
corpo.

Um questionamento foi fei-
to, se nas células musculares, 
houve maior dificuldade de cap-
tar glicose, como o organismo 
supriu esta falta? Novos testes 
mostraram que o fígado teve um 
papel nisso, já que o órgão é um 
dos mais importantes no contro-
le do açúcar no organismo.

O fígado é capaz de estocar 
glicose para situações como a 
percebida pelos pesquisadores, 
em que o treino intenso levou a 
uma dificuldade dos músculos 

O período de descanso é fundamental para atleta e amadores, evitando 
que orgãos sejam sobrecarregados

Excesso de exercício também 
é prejudicial, fígado, coração e 
músculos podem sentir os efeitos

absorverem glicose. Cobaias, 
no experimento, mostraram au-
mento deste estoque.

Um dos efeitos negativos 
do excesso de esforço físico é o 
maior acúmulo de gordura no fí-
gado e sinais de inflamação. Isto 
pode estar relacionado à atuação 
compensatória do fígado na ad-
ministração do estoque de glico-
se, mas ainda não foi confirmado 
pelos estudiosos.

De acordo com o coordena-
dor da pesquisa, Adelino San-
chez: “O aumento da gordura 
no fígado é muito ruim, pois tem 
relação com uma série de doen-
ças, como obesidade e diabetes. 
Mas é importante destacar que, 
nos experimentos, não consta-
tamos estas doenças, apenas o 
acúmulo de gordura”.

O coração incrementou sua 
participação na captação da 
glicose, com maior acúmulo da 
substância em seus tecidos. Mas, 
como efeito negativo no coração, 
após as oito semanas de treino 
excessivo, foi observado também 
sinais de fibrose (endurecimento 

do tecido) no ventrículo esquer-
do – alteração presente em con-
dições patológicas como a insu-
ficiência cardíaca. Tanto neste 
órgão, quanto no fígado, sangue 
e músculos, foram detectados 
ainda substâncias que indicam 
ter ocorrido inflamações.

A importância 
do descanso
Os efeitos ruins não são 

atribuídos ao exercício intenso 
e sim a falta do período de re-
cuperação adequado, destaca o 
coordenador do estudo.

No estudo, os camundon-
gos em duas semanas recupe-
raram peso e apetite. A rotina 
de atletas ou amadores o tempo 
de descanso recomendado varia, 
sendo para os atletas costuma-
-se indicar redução do tempo e 
da carga dos treinos e um pos-
sível aumento no período de re-
cuperação; para os amadores, o 
intervalo recomendado depende 
da pessoa e dos exercícios reali-
zados, mas tendem a ser de 24 a 
48 horas.

Uma pesquisa publicada no 
European Heart Journal garante 
que ter mais gordura localizada na 
perna do que na barriga pode pro-
teger mulheres de doenças cardía-
cas após a menopausa.

O estudo garante que mulhe-
res mais velhas que têm mais gor-
dura na região abdominal, mesmo 
dentro do peso, apresentam um 
risco maior de derrame ou doença 
cardíaca em comparação com aque-
las que acumulam mais gordura no 
quadril e nas coxas, de acordo com 
os cientistas.

Foram acompanhadas duran-
te o estudo, 2,6 mil mulheres com 
peso dentro dos padrões indicados 

Um estudo feito com mulheres revela que a gordura 
na perna é menos prejudicial que na barriga

de índice de massa corporal, entre 
18 e 25 e com mais de 18 anos, sen-
do submetidas a exames periódicos 
para verificar a densidade de gor-
dura, músculos e ossos do corpo.

O estudo evidenciou que mu-
lheres “em forma de maçã” apre-
sentavam um risco mais de três 
vezes maior de desenvolver doenças 
cardiovasculares em comparação 
com aquelas que tinham o corpo 
em “formato de pera”.

Não ficou claro com os resulta-
dos do estudo o porquê da gordura 
da gordura acumulada nas pernas, 
ter o poder de proteção, sem cau-
sar problemas em outras partes do 
corpo.

Enquanto novas descobertas 
sobre o tema, a fim de descobrir se 
possível  que com alguma dieta ou 
exercício a gordura seja realocada, 
o pesquisador diz que as recomen-
dações usuais sobre alimentação 
saudável e prática de exercícios fí-
sicos devem ser aplicadas.

A diretora médica associa-
da da British Heart Foundation, 
Sonya Babu-Narayan, ressaltou a 
importância de o estudo ser apro-
fundado, pois, descobertas de como 
a gordura corporal está relaciona-
da com o risco de ataque cardíaco e 
derrames, pode identificar manei-
ras de prevenção e tratamento das 
mesmas.
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Muitas pessoas dizem que 
não podem viver sem café, mas 
para um menino de 11 anos que 
vive na França, isso pode ser lite-
ralmente verdade. 

Quando seus pais aciden-
talmente compraram cápsulas 
descafeinadas recentemente, um 
raro distúrbio muscular genético 
- que eles sabiam que poderia ser 
controlado com duas doses de 
café expresso por dia - irrompeu, 
provocando espasmos muscula-
res incontroláveis e dolorosos. 

Quatro dias de agonia, an-
gústia e visitas ao médico se se-
guiram antes que seus pais per-
cebessem o erro. 

Depois que o menino come-
çou a ingerir cafeína novamente, 
os sintomas diminuíram.  

“É um daqueles casos sur-
preendentes de sorte que pon-
tuam a história da medicina”, 
disse Emmanuel Flamand-Roze, 
médico do Hospital Pitie-Salpe-
triere em Paris e autor principal 
de um estudo publicado na ter-
ça-feira sobre a doença que afli-
ge seu paciente. 

 
Continua depois 
da publicidade 
Flamand-Roze disse à AFP 

que os pais realizaram inadver-
tidamente o que os cientistas 

De acordo com a Classifica-
ção Internacional do Doenças, a 
obesidade trata-se de um pro-
blema crônico, porém,  mesmo 
sendo classificada como doença 
e possuindo diretrizes oficiais de 
tratamento, as pessoas que estão 
muito acima do peso tem difi-
culdade de encontrar assistência 
médica adequada e respeitosa, e 
acabam tendo que esperar anos 
para poder encontrar ajuda de 
verdade, em razão desta demora 
a doença e seus efeitos podem 
até mesmo agravar-se.  

É o que demonstra um es-
tudo realizado com aproxima-
damente 15 mil pessoas com 
obesidade e mais de 2,7 mil pro-
fissionais de saúde de 11 países. 
O levantamento se baseou em 
questionários online e foi publi-
cado no periódico científico Dia-
betes, Obesity and Metabolism.

Esta foi a maior investigação 
já produzida sobre a percepção 
que os profissionais de saúde e 
os pacientes têm sobre o tema, 
bem como que atitudes tomam 
em relação a ela. Com a análise 
dos questionários pode-se iden-
tificar que oito em cada dez obe-
sos acreditam que emagrecer é 
uma responsabilidade exclusiva-
mente individual e, assim, pas-
sam seis anos em média tentan-
do perder peso sozinhos antes de 
levar a questão ao consultório.

De acordo com um dos au-
tores do estudo Walmir Couti-
nho “A obesidade é um dos de-
safios de saúde mais complexos 
enfrentados hoje, mas a abor-
dagem para o seu tratamento é 
insuficiente em comparação com 
outras doenças crônicas”.

Existem muitos mitos sobre 
obesidade que acabam atrapa-
lhando o tratamento

Estigmas e preconceitos atrapalham 
o tratamento da obesidade

Um dos motivos que mais 
atrapalham o emagrecimento 
e a manutenção da forma física 
é atribuir ao obeso a culpa pelo 
seu excesso de peso, analisando 
as informações dos questioná-
rios identificou-se que 71% dos 
profissionais de saúde acreditam 
que obesos não estão interessa-
dos em perder peso, entretanto, 
só 7% das pessoas com excesso 
de gordura no corpo afirmaram 
não ter mesmo interesse em 
emagrecer.

Outro dado contundente 
identificado foi que 81% dos 
respondentes haviam feito ao 
menos um esforço sério na vida 
para controlar o peso. Já os pro-
fissionais de saúde acreditavam 
que apenas 35% de seus pacien-
tes tinham se empenhado. Os 
profissionais são descrentes na 
vontade de seus pacientes o que 
pode acabar construindo bar-
reiras para um diálogo sério e 
realista sobre o assunto.

De acordo com os pesqui-
sadores a maneira como o di-
álogo é conduzido faz toda a 
diferença. Reforçar o estereó-
tipo enganoso de que “o obeso 
é preguiçoso”, mesmo que de 
forma velada, faz muito mal aos 
pacientes.

Para reversão dos quadros 
de obesidade é necessário a aná-
lise de todos os estigmas, além 
da observância de fatores so-
ciais que possam depôr contra o 
controle do peso, o incentivo a 
um estilo de vida mais saudável 
deveria fazer parte das diretri-
zes básicas e fundamentais do 
governo, programas de políticas 
públicas voltadas diretamente 
a obesidade são muito impor-
tantes para construção de uma 
sociedade saudável.

Em experimento ao acaso, café 
minimiza doenças genéticas raras
Um teste acidental comprovou a eficácia da cafeína como tratamento da discinesia

chamaram de experimento du-
plo-cego - o teste mais rigoroso 
possível para ver se um medica-
mento ou tratamento realmente 
funciona.  

A parte “duplo cego” signi-
fica que nem o paciente nem as 
pessoas que realizam o experi-
mento sabem se o comprimido 
(ou bebida, neste caso) é o remé-
dio real ou um placebo. 

 Nesse caso, o teste acidental 
comprovou a eficácia da cafeína 
como tratamento da discinesia - 
uma família de desordens carac-
terizada por movimentos mus-
culares violentos e involuntários 
-, causada por uma mutação no 
gene ADCY5.

 
Um em um milhão
“Os braços, pernas e rosto 

se movem descontroladamen-
te”, explicou Flamand-Roze. 
“Esta criança não podia andar 
de bicicleta, ir andando da es-
cola para casa, escrever com um 
lápis - uma crise semelhante a 
uma convulsão poderia ocorrer a 
qualquer momento”. 

Discinesia relacionada a 
ADCY5 é uma doença que afe-
ta aproximadamente um em um 
milhão, e não há cura conhecida. 

 O gene em seu estado nor-
mal fornece instruções para 

fazer uma enzima que ajuda a 
regular a contração muscular. 
A mutação interrompe esse pro-
cesso e a cafeína ajuda a restau-
rá-lo. 

 Os médicos há muito sa-
biam que o café forte ajuda a 
acabar com os espasmos muscu-
lares, mas a condição é tão rara 
que não há pacientes suficientes 
para realizar um experimento 
em que um grupo toma o “remé-
dio” e outro toma um placebo.  

Tal experimento, em qual-
quer caso, provavelmente le-
vantaria questões éticas, já que 
os pesquisadores saberiam com 
antecedência que o grupo pla-
cebo provavelmente sofreria um 
desconforto severo. 

 A condição também é co-
nhecida como mioquimia facial 
e, às vezes, é diagnosticada er-
roneamente como paralisia ce-
rebral. 

 Os sintomas geralmente 
aparecem como contorções e 
tremores repentinos, e geral-
mente começam entre a infân-
cia e o final da adolescência. O 
problema também pode atacar 
internamente com os músculos 
respiratórios. 

 O estudo foi publicado na 
revista americana Annals of In-
ternal Medicine.

O teste acidental comprovou a eficácia da cafeína como tratamento da discinesia, que é uma família de desor-
dens caracterizada por movimentos musculares violentos e involuntários
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 A Associação Carlos Bar-
bosa de Futsal (ACBF) recebeu 
o Magnus pela 11ª semana da 
competição e venceu por 5x3, 
ultrapassando os paulistas na 
tabela de classificação.

A ACBF fez um excelente 
primeiro tempo. O time laran-
ja abriu o placar, aos 5 minu-
tos com Pesk. A equipe seguiu 
superior na partida com força 
na marcação e no ataque. Aos 
10, foi a vez de Mithyuê am-
pliar o placar. Antes do inter-
valo, Lino fez a falta, foi ex-
pulso e cedeu o tiro-livre para 
a ACBF, mas o goleiro defen-
deu a cobrança de João Salla. 
Porém, no segundo tempo, 
ele não desperdiçou a chance 
que teve para fazer o terceiro 
gol da ACBF, aos 2 minutos. 

Antes da partida começar, ACBF e Magnus se juntaram em prol da campa-
nha “Todos na torcida por um Brasil livre das drogas”

João Salla comemora sua excelente finalização, que ajudou o time laranja 
a subir ainda mais o placar

Pesk abriu o placar para a ACBF com 5 minutos de jogo

Cumprida a missão de re-
tornar a série A do futebol gaú-
cho, o foco do Clube Esportivo 
de Bento Gonçalves, passou a ser 
um só: se preparar para a com-
petição, no início de 2020. Con-
victo dessa decisão, o Esportivo 
não disputará a Copa Antônio 
Carlos Verardi, da Federação 
Gaúcha de Futebol, no segundo 
semestre de 2019.

A decisão também vai ao en-
contro das necessidades econô-
micas e contextuais do Alviazul 
nesse ano. Sabedor da importân-
cia de adequar suas ações dentro 
e fora de campo, o clube irá fo-
car na reinauguração do com-
plexo esportivo nos entornos do 
estádio Montanha dos Vinhedos 

O time profissional do Clu-
be Esportivo deu uma pausa nas 
competições oficiais depois de 
alcançar o objetivo da tempo-
rada deste ano: conquistar o re-
torno à elite do futebol Gaúcho 
para 2020. Mas nem por isso a 
emoção está ausente do Mon-
tanha dos Vinhedos. A base do 
Clube Esportivo está a todo o 
vapor em torneios estaduais. As 
categorias sub 15 e 17 estão em 
meio à disputa de competições 
organizadas pela Federação 
Gaúcha de Futebol, enquanto 
as demais idades treinam para 
galgar espaço entre os níveis 
que podem elevá-los ao elenco 
principal – agora de série A.

Sub 15 
A equipe sub 15 do Espor-

tivo enfrentou sábado(29), no 
Estádio Aristides Bertuol em 
São Valentim a equipe do Igre-
jinha, dando início  a segunda 
fase da competição com o pé di-
reito, vencendo o adversário por 
1 a 0 com gol marcado marcado 
por Lorran. Os meninos da Sub 
15 jogarão contra o São José no 

A Equipe Sub 15 do Esportivo iniciou a segunda fase do Campeonato com 
o pé direito, ao vencer a equipe do Igrejinha por 1 a 0

Categorias de base sub 15 e sub 17 disputam campeonatos estaduais

ACBF vence o Magnus 
em partida de oito gols

Aos 5min45, Walex descontou 
para o Magnus, mas aos 7, João 
Salla marcou mais uma vez: 
4x1. Rodrigo fez o seu gol, aos 
9, deixando os paulistas vivos 
no jogo. No entanto, Darlan 
marcou o quinto gol da ACBF, 
aos 10. Os visitantes passaram 
a jogar com goleio-linha e só 
conseguiram estufar as redes 
faltando 1min30s para termi-
nar com o gol de Eder Lima.

Com o resultado, a ACBF 
chega a 26 pontos, em 12 par-
tidas. Um ponto a menos que o 
líder Corinthians. O próximo 
jogo pela LNF será no dia 5, 
contra o Blumenau, em Santa 
Catarina. Mas antes, a equipe 
de Carlos Barbosa joga em casa 
contra o Uruguaianense pela 
Liga Gaúcha, na terça-feira.

Clube Esportivo: foco total na 
preparação para volta a série A

– devendo receber melhorias no 
campo e nova pintura. “A conso-
lidação de uma entidade tão sig-
nificativa para Bento Gonçalves 
requer criterioso planejamento 
e muita, muita responsabilida-
de financeira. Em se tratando 
de futebol, a gestão de um clube 
deve projetar não somente o que 
vai ocorrer dentro das quatro 
linhas, mas também todo o con-
texto que envolve o sustento e a 
manutenção da organização. Foi 
dessa forma que elegemos nos-
sas prioridades para o segundo 
semestre”, diz o presidente An-
derson Zanella.

Outro foco para o segundo 
semestre são as atividades alusi-
vas ao centenário da instituição, 

que culminará em um grande 
evento no dia 24 de agosto na 
casa Alviazul, reunindo mais de 
cinco mil pessoas – além de um 
jantar solene no dia 28 do mes-
mo mês.

Após o circuito de come-
morações, o time reforça o pla-
nejamento para 2020, devendo 
iniciar a pré-temporada em no-
vembro. O clube se unirá a Grê-
mio, Internacional, Juventude, 
Caxias, Pelotas, Brasil de Pelo-
tas, Novo Hamburgo, São Luiz, 
São José, Aimoré e Ypiranga na 
disputa do Campeonato Gaúcho 
Série A – com o intuito de reali-
zar uma boa campanha e retor-
nar a elite, após cinco anos, de 
forma consciente e planejada.

Categorias de base do Esportivo têm 
destaque em competições estaduais  

Passo da Areia no próximo sá-
bado.

Sub 17 
O Esportivo sub 17 tam-

bém entrou em campo no sába-
do(29), em Estância Velha pela 
última rodada da primeira fase, 
a equipe do Esportivo empatou 
com os donos da casa por 1 a 1. 

O gol Alviazul foi marcado por 
Gomes aproveitando bela joga-
da coletiva.

Os meninos alviazuis ga-
rantiram a segunda colocação 
do grupo com 11 pontos e na 
segunda fase enfrentam o Inter, 
Oriente de Canoas e o Estância 
Velha. 

Crianças também 
seguem treinando
Em 2019, o Alviazul ini-

ciou um projeto inédito em 
sua quase centenária história: 
pela primeira vez, a instituição 
oportuniza chances para meni-
nas de oito a 13 anos na cha-
mada categoria de iniciação – 
junto a garotos de cinco a oito 
anos. Os treinos ocorrem aos 
sábados pela manhã, na Asso-
ciação Atlética Banco do Brasil 
(AABB), sob o comando do téc-
nico Marciano Bianchi e do au-
xiliar Everton Luiz Souza – que 
conduzem, também, a categoria 
sub 15.
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A Linha 40 da Graciema no 
Vale dos Vinhedos, foi alvo de 
ação da Brigada Militar na  noi-
te de sábado 29,  objetivando a 
captura de um homem denun-
ciado de realizar diversos dispa-
ros de arma de fogo próximo ao 
salão da comunidade onde era 
realizada uma festa.

Após o recebimento da de-
núncia, foram despachadas 
guarnições de serviço para averi-
guar a ocorrência, sendo que ao 
chegar no local, os policiais do 

Espingarda calibre 20 e  cartucheira contendo 25 cartuchos intactos e 02 
deflagrados encontradas na  operação no Vale dos Vinhedos

Fabiano Baggio de 37 anos foi de-
tido após a Brigada Militar receber 
denúncia de disparos de arma de 
fogo no 40 da Graciema

Na madrugada de sábado 
(29), ocorreu um acidente na 
ERS-431, quilômetro 10 na lo-
calidade da Linha Alcântra, in-
terior de Bento Gonçalves. Um 
homem de 28 anos , conduzia 
um caminhão com um carrega-
mento de lonas de freio e quan-
do estava no trecho entre Bento 
Gonçalves e São Valentim do 
Sul perdeu o controle do veículo 
o que ocasionou na saída do ve-
ículo da pista e capotamento do 

Uma moradora do  Bairro 
Imigrante registrou a ocorrên-
cia de um furto em sua residên-
cia localizada na Rua Domênico 
Zanetti, de acordo com a vítima 
foram levados de sua casa: tele-
visão, botijão de gás, um apare-
lho de DVD, bebidas e até mes-
mo dois celulares que estavam 
quebrados, mas o pior de tudo, 

Bandidos furtam casa e ainda 
envenenam cachorro da vítima

os autores do fato tentaram en-
venenar o cachorro que estava 
na residência, sendo necessário 
leva-lo ao veterinário. Após, eva-
diram-se do local em um carro 
branco, de acordo com o relato 
de uma vizinha. Não foi possível 
identificar mais detalhes da ação 
pois não há câmera de monitora-
mento no local.

Acidente na Linha Alcântra 
deixa caminhoneiro ferido

mesmo. 
Para atendimento da ocor-

rência foram acionados o grupo 
Rodoviário da Brigada Mili-
tar de Farroupilha, o Corpo de 
Bombeiro e o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência, os 
dois últimos atenderam a vítima 
que apresentou apenas ferimen-
tos leves mas mesmo assim foi 
encaminhado ao Hospital Tac-
chini para atendimento mais 
detalhado. 

Homem é detido por acusação de 
efetuar disparos no 40 da Graciema

Pelotão de Operações Especiais 
visualizaram um indivíduo por-
tando uma espingarda em frente 
a uma residência, e ao perceber 
a presença dos policiais correu 
em direção ao interior do imó-
vel, porém foi capturado e preso. 
Com ele foi apreendida uma es-
pingarda calibre .20 e uma car-
tucheira contendo 25 cartuchos 
intactos e 02 deflagrados. De 
acordo com testemunhas, o in-
divíduo identificado por Fabiano 
Baggio,  estaria efetuando dis-

paros em direção ao salão onde 
ocorria a festa. Diante dos fatos, 
o acusado foi encaminhado até o 
plantão da Polícia Civil onde foi 
autuado.
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Uma equipe do policiamento 
comunitário da Brigada Militar 
de Bento Gonçalves, na tarde 
de sexta-feira (28), visualizou 
um homem em atitude suspeita 
saindo da Praça Centenário no 
centro da cidade. A guarnição 
realizou a abordagem e durante 
revista pessoal foi encontrado 
em sua roupa 06 porções de ma-
conha embaladas em sacos plás-

O homem identificado por Andre Mello,  foi abordado da Praça Centenário 
e com ele foram encontradas seis porções de maconha e R$ 30,00

No início da noite de quin-
ta-feira (27), o Policiamento 
Comunitário da Brigada Militar 
de Bento Gonçalves - POCOM, 
realizou uma ação na Rua Ari 
da Silva no Bairro Eucaliptos, 
onde prendeu um jovem de 20 
anos, identificado por Andriu 
Trindade, que havia roubado 
um veículo.

A vítima, um senhor de 56 
anos, relatou aos policiais que 
havia negociado, via internet, a 
compra de uma empilhadeira, 
deslocando-se então da cidade 
de Caxias do Sul, onde reside, 
combinando com o suporto ven-
dedor um encontro em um pos-
to de combustível localizado no 
Bairro Planalto. Ao chegar no 
local, a vítima acabou rendida 

Por volta de 19h45min 
de sexta-feira (27),  o Policia-
mento Comunitário da Brigada 
Militar de Bento Gonçalves-
-POCOM, durante as buscas 
aos criminosos que roubaram 
um veículo no Bairro Planalto, 
abordaram o indivíduo iden-
tificado por Wilson Perin de 
27 anos, que teve uma atitude 
suspeita ao ver os policiais, en-
trando imediatamente em uma 

Abordagem policia foi realizada na Rua Ari da Silva, no Bairro Eucaliptos

Foram encontrados durante revista realizada na residência que o homem 
estava, 12 gramas de maconha, balança de precisão, material para emba-
lar drogas e R$ 950,00

Na sexta-feira(28), por volta 
das 11h a Brigada Militar foi in-
formada enquanto realizava pa-
trulhamento de rotina no Bairro 
Borgo, que um homem estava 
invadindo um residência, ime-
diatamente a guarnição policial 
se deslocou até o local do supos-
to fato, sendo localizado o indi-
víduo nos fundos da residência. 

Na madrugada de domingo 
(30), o Policiamento Comunitá-
rio registrou a ocorrência de um 
acidente de trânsito, um carro 
Santana de placas de Farroupi-
lha que trafegava no Bairro Fe-
navinho e era conduzido por um 
homem de 26 anos caiu em um 
barranco com profundidade de 
cerca de 10 metros, localizado 
no final da Avenida Presidente 
Costa e Silva com a Mário Ital-
vino Poletto após o motorista ter 
perdido  controle do veículo. 

O Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência e Corpo 
de Bombeiros foram acionados 
para socorrer o motorista e uma 
moça de 20 anos que estava no 
banco do carona, ambos apre-
sentavam ferimentos leves mas 
foram encaminhados ao Hospi-
tal Tacchini.

O homem de 30 anos que foi 
detido após tentativa de fuga, 
estava foragido da justiça. Após 
ser capturado, ele foi encami-
nhado á Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento para 
registro da ocorrência e demais 
procedimentos legais necessá-
rios para o retorno do homem ao 
sistema prisional.

Foragido é capturado enquanto tentava 
invadir uma residência no Borgo

Carro cai em barranco 
de 10 metros e deixa 
duas pessoas feridas

Brigada Militar detém homem, recupera 
carro e apreende arma em ação no Eucaliptos 

Revólver calibre 38 encontrado com  Andrius Ostrowski Trindade de 20 
anos, que possui antecedentes por:  roubo com morte, roubo a estabele-
cimento comercial, porte ilegal de arma de fogo, furto de veículo e posse 
de drogas

por dois criminosos armados 
que fugiram roubando seu veí-
culo, um CITROEN/C3, fugin-
do em direção ao Bairro Barra-
cão.

Após serem alertados so-
bre o roubo, uma guarnição do 
Policiamento Comunitário ime-
diatamente iniciou as buscas, 
acabando por localizar o veículo 
na ERS 444, onde os criminosos 
passaram a fugir em alta veloci-
dade em direção ao Bairro Eu-
caliptos, abandonando o veículo 
na Rua Ari da Silva e fugindo 
a pé por entre as casas, sendo 
acompanhados e capturado o 
indivíduo acima qualificado. O 

outro criminoso até o momento 
não foi localizado. No interior 
do veículo roubado, a guarnição 
localizou a arma utilizada no 
assalto, um revólver calibre 38 
municiado.

O criminoso foi preso e 
apresentado no plantão da Po-
lícia Civil de Bento Gonçalves. 
Andrius, que possui passagens 
pela polícia, já havia sido preso 
a menos de 15 dias, quando foi 
flagrado com um revólver ca-
libre 38, no mesmo Bairro. Na 
ocasião o jovem fugiu da abor-
dagem porém acabou capturado 
e preso, sendo liberado do presí-
dio 5 dias depois.

ticos e R$ 30 reais. O homem 
identificado por André Mello de 
20 anos, com antecedentes por: 
porte ilegal, posse de entorpe-
centes (2x), dano qualificado, 
ameaça, furto em residência, foi 
conduzido a Delegacia de Po-
lícia de Pronto Atendimento, 
sendo feito registro de posse de 
entorpecentes e posteriormente 
liberado.

Homem é detido por posse de drogas

Homem é preso em flagrante 
por tráfico de drogas

residência. Durante averigua-
ção no local, a guarnição loca-
lizou 12 gramas de maconha, 
além de balança de precisão, 
material para embalar drogas e 
R$ 950,00 reais em dinheiro. O 
acusado que possui passagens 
pela polícia por: receptação, le-
são corporal e ameaça, foi pre-
so e apresentado no plantão da 
Polícia Civil onde foi autuado 
em razão do flagrante.
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1°

02  14  26  27  33
35  37  40  45  48
54  55  64  65  66
76  83  87  88  90

2°

3°
4°

5°

Megasena -  concurso 2164

Federal -  concurso 05401

Lotomania -  concurso 1982

16  17  25  47  48  58

16959
05289
31845
39435
45977

fonte: climatempo.com.br

TEMPO LOCAL
Hoje
02/07

Qua
03/07

Qui
04/07

↑ 15°C
↓   7°C

↑ 15°C
↓   5°C

↑ 13°C
↓   1°C

Chuva à tarde 
e à noite

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: 27/06/2019 a 03/07/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento

Pets - A Vida 
Secreta Dos 
Bichos 2
14:00h - Dublado 3D
16:20h - Dublado 3D
18:40h - Legendado 3D
20:30h - Dublado 3D

Nova York. A vida de 
Max e Duke muda bastan-
te quando sua dona tem 
um filho. De início eles não 
gostam nem um pouco des-
te pequeno ser que divide a 
atenção, mas aos poucos ele 
os conquista. Não demora 
muito para que Max se torne 
superprotetor em relação à 
criança, o que lhe causa uma 
coceira constante. Quando 
toda a família decide passar 
uns dias em uma fazenda, os 
cachorros enfrentam uma 
realidade completamente 
diferente com a qual estão 
acostumados.

Annabelle 3: De
Volta Para Casa
14:00h - Dublado 2D
16:20h - Dublado 2D
18:40h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

Quando Ed (Patrick 
Wilson) e Lorraine Warren 
(Vera Farmiga) deixam sua 
casa durante um fim de se-
mana, a filha do casal, a pe-
quena Judy Warren (McKe-
nna Grace), é deixada aos 
cuidados de sua babá (Ma-
dison Iseman). Mas as duas 
entram em perigo quando a 
maligna boneca Annabelle, 

aproveitando que os inves-
tigadores paranormais estão 
fora de jogo, anima os le-
tais e aterrorizantes objetos 
contidos na Sala dos Artefa-
tos dos Warren.

Toy Story 4
13:40h - Dublado 3D
16:20h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 3D
20:40h - Legendado 3D

Agora morando na casa 
da pequena Bonnie, Woody 
apresenta aos amigos o novo 
brinquedo construído por 
ela: Forky, baseado em um 
garfo de verdade. O novo 
posto de brinquedo não o 
agrada nem um pouco, o 
que faz com que Forky fuja 
de casa. Decidido a trazer 
de volta o atual brinquedo 
favorito de Bonnie, Woo-
dy parte em seu encalço e, 
no caminho, reencontra Bo 
Peep, que agora vive em um 
parque de diversões.

L’américa Shopping

Annabelle 3: De
Volta Para Casa
13:50h - Dublado 2D
16:20h - Dublado 2D
18:40h - Legendado 2D
21:00h - Dublado 2D

Pets - A Vida 
Secreta Dos 
Bichos 2
14:00h - Dublado 3D
16:20h - Dublado 3D
18:40h - Dublado3D
20:30h - Legendado 3D


