
Adolescente é vítima de 
tentativa de homicídio

Homem com 71 passagens 
pela polícia é recapturado
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Mãe e filho presos com 
80 pedras de crack 

Em análise aos dados divulgados pela Polícia Civil, é possível observar uma redução da criminalidade no município como 
um todo, sendo registrado em uma das modalidades criminosas a redução de 80%. Página 15
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Criminalidade reduz 
mais de 46% em Bento

10 de Julho
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Decisão
CPI das Fake 
News continua
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Governo
Imóveis poderão ser 
usados para quitar 
dívidas com saúde

Presídio Estadual
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Educação
IFRS oferece 
cursos gratuitos 
à comunidade 

Depois de muitas promessas não cumpridas pelo seus se-
cretários, o  Governador garantiu também a desativação do 
prédio da área central. 
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Eduardo Leite garante 
entrega até o final de julho 

Servidores 
paralisam em 
busca de direitos
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O Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul - TJ-RS,  
divulgou na última sexta-fei-
ra a decisão de manter a CPI 
das Fake News que ocorre na 
Câmara Municipal de Bento 
Gonçalves. A decisão foi assi-
nada pelo desembargador Luiz 
Felipe Silveira Difini, que in-
deferiu o recurso do mandado 
de segurança impetrado pelo 
vereador Moacir Camerini - 
PDT, que pedia a extinção da 
CPI. Em primeira instância, o 
parlamentar já teve o mesmo 
pedido negado pela primeira 
instância. 

O desembargador do TJ-
-RS, reiterou o que o judiciário 
já havia se manifestado a res-
peito do mandado de segurança 
do parlamentar. Difini obser-
vou que a CPI atende a todos 
os pressupostos legais para sua 
criação. 

A CPI das Fake News está 
em fase de oitivas. Até o mo-
mento, quatro testemunhas 
foram interrogadas: Dênis de 

O recurso impetrado por Moacir Camerini do PDT, para extinção da CPI foi 
negado pelo TJ-RS

Em decisão tomada em as-
sembleia, os Servidores Públicos 
Municipais marcaram para o dia 
10, quarta-feira, uma paralisa-
ção em frente a prefeitura. Pro-
fessores e servidores de diversos 
setores irão protestar pelo atra-
so no repasse da trimestralida-
de, que desde outubro do ano 
passado não é pago, e também 
por mais uma alteração no Fap-
sbento – Fundo de Aposentado-
ria do Servidor Público de Bento 
Gonçalves.

A Receita Federal abriu on-
tem (8), a consulta ao segundo 
lote de restituição do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física 
2019. Este lote contempla tam-
bém restituições residuais dos 
anos de 2008 a 2018. De acordo 
com o fisco,  mais de 3 milhões 
de contribuintes vão receber de 
volta parte de seus impostos já 
pagos.

O recurso será creditado no 
dia 15 de julho, na conta ban-
cária indicada na declaração. 
Ainda de acordo com a receita, 
o valor total soma R$5 bilhões.
Quem tem a receber de anos an-
teriores o valor será atualizado 
pela taxa Selic.

Para saber se teve a declara-

ção liberada, é preciso acessar a 
página da Receita na Internet, 
ou ligar para o Receitafone no 
número 146. A Receita disponi-
biliza, ainda, aplicativo para ta-
blets e smartphones que facilita 
consulta às declarações do IRPF 
e situação cadastral no CPF.

A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um ano. 
Se o contribuinte não fizer o res-
gate nesse prazo, deverá fazer o 
pedido formalmente. 

Caso o valor não seja credi-
tado, o contribuinte pode con-
tatar pessoalmente qualquer 
agência do Banco do Brasil ou 
ligar para a Central de Aten-
dimento por meio do telefone 
4004-0001.

Receita Federal libera consulta
de 2° lote de restituições do IR

TJRS decide que CPI das 
Fake News irá continuar 
em Bento Gonçalves

Oliveira, Jorge Bronzatto Jú-
nior, Jorge de Mattos, ambos 
ex-assessores de Camerini, e 
Rogéria Policárpio que foi inti-
mada após ter sido mencionada 
no depoimento de Bronzatto 
Júnior, de que a depoente teria 
conhecimento da disseminação 
em redes sociais de uma falsa 
denúncia de racismo.

Ao término dos trabalhos, 
em conformidade com o pa-
rágrafo 8º do artigo nº 67 do 
Regimento Interno da Câma-
ra, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito apresentará relató-
rio circunstanciado contendo 
a descrição resumida de todo o 
processo, com suas conclusões.

A CPI das Fake News é 
presidida pelo vereador Joce-
lito Tonietto (PDT), que tem 
como vice-presidente o verea-
dor Idasir dos Santos (MDB), 
como relator o vereador Volnei 
Christofoli (PP) e como mem-
bros titulares os vereadores 
Anderson Zanella (PSD) e Gil-
mar Pessutto (PSDB).

PARALISAÇÃO

Servidores municipais em luta 
pela reposição salarial e contra as 
alterações no Fundo de Aposentadoria
A manifestação será das 12h às 16h30min em frente a Prefeitura

A defasagem no salário dos 
servidores e professores refe-
rente a trimestralidade está em 
2,53%, pois a Lei da Trimes-
tralidade, criada pelo prefeito 
Guilherme Pasin, não está sendo 
cumprida.  Além disso, conforme 
estudo do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos – DIEESE, o 
poder de compra dos servidores 
sofreu uma defasagem de 5,46%, 
se levar em conta o  período de 
2001 a 2019.

Outro assunto que está pre-
ocupando os servidores e profes-
sores é a diminuição da alíquo-
ta do FAPSBENTO paga pelo 
Executivo referente ao passivo 
atuarial, que poderá gerar pro-
blemas no futuro para os ser-
vidores ativos e aposentados, 
assim como para a prefeitura. 
Qual o motivo que tem levado 
o Prefeito a interferir tanto no 
Fapsbento?” questiona a Pre-
sidente do Sindiserp, Neilene 
Lunelli.
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A industrialização e a par-
ticipação em mercados globais 
são analisados como funda-
mentais para o desenvolvimen-
to brasileiro. Os dois fatores 
fazem parte da Plataforma de 
Compromissos para um Brasil 
Industrial, apresentada pela 
Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul 
(Fiergs), no Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços (CI-
C-BG) em reunião-almoço na 
sexta-feira, 05 de julho.

Chegar, no entanto, a esses 
objetivos, é uma longa jornada 
que passa desde a moderniza-
ção do serviço público e a rea-
lização da reforma tributária ao 
aceleramento de privatizações e 
à extinção do piso regional. “O 
que gera emprego e salário alto 
é atividade econômica”, disse 
a empresários locais o econo-
mista chefe da Fiergs, André 
Nunes de Nunes, durante a 
palestra Indústria Gaúcha em 
Movimento.

A indústria, disse Nunes, 
gera R$ 2,32 para cada R$ 1 
que recebe de investimento e é 
responsável por 111,7 bilhões 
de dólares em exportações. 
Emprega, segundo o Ministé-
rio do Trabalho, 9,6 milhões de 
trabalhadores e contribui com 
32% da arrecadação da União 
em tributos federais.

Por sua defesa e ampliação, 
a Fiergs elaborou a Plataforma 
de Compromissos para um Bra-
sil Industrial, baseada em cinco 
eixos - Segurança jurídica, des-
burocratização, simplificação e 
eficiência administrativa/tribu-
tária do setor público; Infraes-
trutura e Logística; Adequação 
do tamanho e peso do setor pú-
blico, estabilidade macroeconô-
mica e financiamento; Inserção 
externa e novas tecnologias; e 
Empreendedorismo, indústria 
e sociedade.

O documento foi elaborado 
a partir das eleições de 2018, 
de forma colaborativa entre um 
grupo de mais de 10 empresá-
rios gaúchos, de vários setores 
e regiões do Estado - entre os 
quais, a bento-gonçalvense Ma-
ristela  Longhi, vice-presiden-
te do Centro das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul 

No Eixo 1, a Fiergs defende 
uma rápida modernização tri-
butária, pois, em média, o país 
edita 555 normas tributárias 
por dia. “O setor público tem 
sido um vento contra a indús-
tria. Sem reforma tributária 
é muito difícil produzir”, co-
mentou Nunes. Para sair desse 
cenário, é necessário, além da 
reforma, facilitar as PPPs, am-
pliar o prazo de recolhimento 
de impostos federais e simpli-

FIERGS faz defesa da indústria em encontro no CIC-BG

ficar o ICMS no Estado, por 
exemplo, defende o documento.

Atualmente, o Brasil ocu-
pa a 108ª colocação entre 137 
nações num ranking de infraes-
trutura. A fim de melhorar este 
retrospecto, presente no Eixo 2 
- Infraestrutura e Logística -, o 
documento da Fiergs defende o 
avanço nas privatizações, a con-
cessão de rodovias e a diversifi-
cação dos modais de transporte, 
entre outras ações. “E chamo 
atenção para o fornecimento de 
energia. Se o país voltar a cres-
cer por mais de quatro anos a 
um média 3%, a gente vai ter 
problema com a oferta de ener-
gia”, alertou Nunes.

Quanto ao Eixo 3, referente 
à adequação do setor público, a 
Fiergs diz que a dívida pública 
no país é muito alta. “O endi-
vidamento bruto total do setor 
público, segundo o FMI, foi de 
84% do PIB em 2017, enquanto 
a média dos países emergentes 
foi de 54%”, comparou Nunes. 
Portanto, reforça, é impreterí-
vel a aprovação da reforma da 
previdência - cujo déficit em 
2017 foi de R$ 292,4 bilhões -, 
além de uma reforma adminis-
trativa, deixando a estrutura do 
Estado mais enxuta. “Todos se 
adequaram à crise, de famílias a 
empresas, menos o setor públi-
co”, disse. Como item positivo 
na pauta, cita a extinção da exi-
gência de plebiscito para a pri-
vatização de empresas públicas 
no Rio Grande do Sul.

No quarto eixo - Inserção 
externa e novas tecnologias -, 
o que atrapalha o país é a bai-
xa capacidade de geração de 

conhecimento, inovando pouco 
e registrando poucas paten-
tes. Para melhorar a perfor-
mance, o documento prega 
acordos comerciais com países 
relevantes e simplificação no 
acesso a crédito para inovação. 
E, finalmente, no quinto eixo 
- Empreendedorismo, indús-
tria e sociedade -, Nunes disse 
que os Estados que mantêm 
piso regional são os que menos 
crescem. “Aumento de salário 
ocorre quando existe aumento 
da atividade econômica, e não 
no canetaço. A indústria é im-
portante, tem que extinguir o 
piso regional no RS, temos que 
fazer programas via Fiergs em 
escolas e chegar nas crianças 
para dizer que a indústria gera 
riqueza, não é fazer concurso 
público, é trabalhar numa em-
presa, abrir seu negócio, avan-
çar na educação para um Brasil 
mais empreendedor”, destacou 
Nunes.

Articulação política 
para melhorar 
desempenho 
da indústria
A reunião-almoço também 

contou com um breve relato dos 
trabalhos do Conselho de Arti-
culação Parlamentar (COAP) 
da Fiergs, que atua na defesa 
dos interesses da indústria, por 
meio de influência nas decisões 
do Congresso Nacional e da As-
sembleia Legislativa.

O grupo é formado por 24 
conselheiros - sendo dois de 
Bento Gonçalves, os empresá-
rios Carlos Bertuol e Maristela 

Cusin Longhi - e visa, também, 
prestar informações de caráter 
técnico-empresarial e acompa-
nhar a tramitação dos projetos 
de lei de interesse do setor in-
dustrial. O órgão atua de ma-
neira bem próxima à Frente 
Parlamentar da Indústria Gaú-
cha, formada por 23 deputados 
e cujo um dos trabalhos tem 
como base, justamente, a Pla-
taforma de Compromissos para 
um Brasil Industrial. “O papel 
do COAP, através da Frente, é 
capacitar os parlamentares com 
dados técnicos para entender 
nossas dificuldades e oportuni-
dades”, disse o vice-coordena-
dor do COAP, João Freire.

O empresário bento-gon-
çalvense Carlos Bertuol, vice-
-presidente regional do Ciergs, 
disse que Bento Gonçalves foi o 
segundo município a receber a 
palestra Indústria Gaúcha em 
Movimento. “Em Bento Gon-
çalves, a indústria representa 
60% da economia. Apesar de 
fortes, diversificadas e moder-
nas, nossas empresas enfren-
tam as mesmas dificuldades 
que todos os industriais sofrem 
no Brasil, e que são bem co-
nhecidas: alta carga tributária, 
burocracia e infraestrutura de-
ficiente” lembrou.

CIC-BG apoia atuação 
política da Fiergs
Em seu discurso de boas-

-vindas aos representantes da 
Fiergs, o presidente do CIC-
-BG, Elton Paulo Gialdi, enal-
teceu o trabalho da entidade, 
que busca por meio da atuação 

Palestra-almoço recebeu representantes da FIERGS no CIC-BG

política uma forma de ver aten-
didos seus pleitos. “Entende-
mos que a articulação política é 
o caminho para avançarmos nas 
questões estruturais que tanto 
carecemos”, opinou Gialdi.

Para ele, por muito tempo 
a classe empresarial se absteve 
de participar das questões polí-
ticas, e essa omissão cobrou um 
preço caro nos últimos anos. 
“Entendemos que é pela políti-
ca que se desenvolvem não so-
mente o setor empresarial, mas 
as sociedades”, disse, citando 
que conquistas como a amplia-
ção do ramal ferroviário de Ga-
ribaldi a Bento há 100 anos ou 
a rótula no antes problemático 
trevo da Telasul vieram por 
meio da união e articulação po-
lítica.

Gialdi também destacou 
recente audiência com o Minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, em Brasília, 
juntamente com importantes 
representantes políticos, en-
tre eles o Senador Luis Carlos 
Heinze, o Deputado Federal 
Ronaldo Santini e o Secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Turismo do Rio Grande do 
Sul, Ruy Irigaray, defendendo 
as necessidades de infraestru-
tura para a Serra Gaúcha e 
para o Estado, reforçando que 
o CIC-BG tem se dedicado a 
estreitar relacionamentos com 
governantes e parlamentares. 
“Precisamos participar ativa-
mente das decisões, cobran-
do posturas corretas e rápidas 
na implementação de soluções 
para a melhora de todos”, co-
mentou.
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Comunicar-se em públi-
co pode ser uma tarefa simples 
– para quem possui segurança 
e domínio em sua fala. Porém, 
muitas pessoas esbarram nesses 
quesitos na hora de se apresen-
tar, permitindo que o nervosis-
mo tome conta. Independente 
do ramo, ser comunicativo é 
fundamental. Por isso, o Centro 
da Indústria, Comércio e Servi-
ços de Bento Gonçalves progra-
ma um curso voltado à dicção e 
oratória no mês de julho.

Ministrado pela fonoau-
dióloga Verucia Bressanelli, o 
treinamento visa auxiliar o par-
ticipante a desenvolver e melho-
rar as habilidades em dialética, 
expressão corporal e na prepa-
ração e organização de apresen-
tações – tudo por meio de teoria 
conectada à prática. “As aulas 
visam o aprendizado de técni-
cas e a construção de um perfil 
comunicativo de acordo com as 
características de cada partici-
pante, buscando a personaliza-
ção”, destaca.

Como conteúdo programa-
do, entram em pauta tópicos 
como promoção da desinibição 
e da segurança na comunicação; 
falar com naturalidade, técnica e 
eficiência; improvisação e como 
lidar com situações embaraço-
sas; leitura em público; eliminar 
cacoetes e vícios; desenvolver 
postura e gesticulação com har-
monia; melhorar a voz, em pé 
ou sentado – além de ordenar a 
exposição das palavras de forma 
lógica.

Outro ponto da qualifica-
ção é a aprendizagem de como 
se apropriar de apresentações 
em público: desde a organização 
dos dados até o uso do humor, da 
emoção e presença de espírito 
durante as aparições diante da 

O empresário José Eugênio 
Farina foi ouvido, durante cerca 
de 25 minutos, pelos presentes 
no jantar de homenagem que se 
mantiveram de pé, em respeito à 
história do reconhecido empre-
sário de Bento Gonçalves. “Gos-
taria de agradecer àqueles que 
me ajudaram, porque os anos se 
passaram e difícil foi agradecer a 
todos”, disse Farina.

Prestes a completar 95 anos 
- no dia 10 de agosto -,  o em-
presário relatou sobre o incêndio 
que consumiu a Todeschini numa 
noite de 1971, no mesmo dia que 
ele quitara os débitos para se 
tornar sócio da famosa empresa 
produtora de acordeões . “Vendi 
tudo o que eu tinha, fiz emprés-
timo e investi tudo em cinzas. 
Acabou com meu trabalho de 30 
anos e com minha esperança. Foi 
muito triste”, conto.

O empresário lembra que 
só pediu para que a mecânica da 
empresa não fosse atingida. As-
sim, teria condição de “fazer al-
guma coisa” a partir das fresas e 
planas. E fez, graças ao fogo que 
não atingiu o local. Transformou 
a empresa que era referência em 

Capacitação no CIC-BG foca na preparação 
comunicativa de profissionais

Curso de dicção e oratória ministrado pela fonoaudióloga Verucia 
Bressanelli ocorre nos dias 16, 18, 23 e 25 de julho

CIC-BG sedia curso de Dicção e Oratória

‘plateia’. A ministrante também 
aborda a utilização adequada de 
recursos audiovisuais e a correta 
maneira de se portar em entre-
vistas para rádio ou televisão.

Graduada em fonoaudio-
logia no Instituto Metodista de 
Educação e Cultura de Porto 
Alegre, Verucia também possui 
pós-graduação em Audiologia 
e Fonoaudiologia e Expressivi-
dade pela mesma instituição de 
ensino. A instrutora trabalha 
em seu consultório, a Comunic 
Serviços de Fonoaudiologia, há 
quase 20 anos e presta assesso-
ria para diversas empresas locais 
– isso sem contar as instruções 
em entidades e escolas da região.

O curso ocorre nos dias 16, 
18, 23 e 25 de julho (as terças 
e quintas-feiras), das 18h30 às 
22h30, no Centro Empresarial 
de Bento Gonçalves – com car-
ga horária de 16 horas. Para as-
sociado do CIC-BG, o valor da 
inscrição é de R$ 210,00, já os 
não-sócios pagam R$ 280,00. 
Os interessados podem confir-
mar presença pelo e-mail qua-
lificação@cicbg.com.br ou pelo 
telefone (54) 2105-1999, com 
Denise.

SERVIÇO
O que: curso Dicção e Ora-

tória, ministrado por Verucia 
Bressanelli

Quando: dias 16, 18, 23 e 25 
de julho (as terças e quintas-fei-
ras), das 18h30 às 22h30

Onde: Centro Empresarial 
de Bento Gonçalves

Quanto: R$ 210,00 (associa-
do) e R$ 280,00 (não associado)

Informações e inscrições: 
qualificacao@cicbg.com.br ou 
(54) 2105-1999

Homenageado do CIC  relembra 
trajetória ao receber troféu 
Dom Empreendedor 

instrumento musical em referên-
cia em móveis planejados. “Te-
nho muito orgulho de a empresa 
ter ressurgido das cinzas”, falou

Farina relembrou que sem-
pre quis trabalhar na empresa, 
tratada por ele como uma po-
tência. “Quando eu era jovem, 
eu saía da minha casa e passava 
na frente da Todeschini, olhava 
e dizia assim: algum dia eu irei 
trabalhar nessa fábrica, de tanto 
orgulho que nós tínhamos”.

Muito desse orgulho está, em 
parte, disseminado na capacida-
de de não ter deixado os então 
500 funcionários órfãos de tra-
balho. “Hoje são 1,5 mil”, come-
morou, sem esquecer de dividir 
os louros da conquista. “Tenho 
que agradecer muito à equipe e 
meu amigo, Alcides José Fonta-
nari, e tivemos o apoio de usar 
os pavilhões da Fenavinho. Eu 
me orgulho de dizer que eu fui 
um participante disso, quem na 
realidade conseguiu levantar a 
Todeschini foi a minha equipe”, 
contou. “Acho que fiz também 
por amor que sempre tive por 
esta cidade, está dentro do meu 
peito, está no meu sangue. A ci-

dade que me acolheu desde meu 
nascimento até minha idade, en-
tão eu tenho por obrigação de 
zelar pelo bem da nossa cidade”, 
disse seu Geninho.

O presidente do CIC-BG, 
Elton Paulo Gialdi, disse que o 
admira pela forma e visão que 
implementou e conduziu em sua 
empresa, de modo a não negar 
sua grandeza. “O senhor sempre 
se abriu e se mostrou para o seu 
entorno, se relacionando com o 
meio e a sociedade que constitui 
e assim ajudando muito a se de-
senvolver e prosperar, nunca se 
fechou ao vizinho e nem à comu-
nidade que integra”, enalteceu. 
“Me parece que o senhor Geni-
nho é daqueles empresários que 
não fazem clientes, e sim fazem 
amigos. Este é um grande exem-
plo que deve ser seguido”.

O troféu Dom Empreende-
dor foi instituído para valorizar 
os empresários e empreendedo-
res que, com sua visão, contribu-
íram para o desenvolvimento de 
Bento Gonçalves através de seus 
empreendimentos. O troféu foi 
confeccionado pelo artista Ivali-
no Postal.

Elton Paulo Gialdi, presidente do CIC-BG, e José Eugênio Farina, homenageado com o Troféu Dom Empreendedor
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A Secretaria de Educação 
do Rio Grande do Sul divulgou 
na última semana a realização 
de um curso com o objetivo de 
os professores da rede pública 
e particular para lidar com as 
novas tecnologias e passar aos 
alunos um pensamento crítico 
diante das notícias falsa, as cha-
madas Fake News.  A capacita-
ção chamada Educação Midiáti-
ca, terá de 30h de duração,  onde 
serão trabalhados conceitos da 
Base Nacional Comum Curri-
cular - BNCC e está dividida em 
quatro módulos  que serão ofe-
recidos pela plataforma on-line 
no link www.educamidia.org.br.

Os módulos são divididos 
nos seguintes temas: Comuni-
cação como Direito; Campo Jor-
nalístico-Midiático; Produção 
e Circulação de Informação na 
Era Digital e, por fim, Comuni-
cação de Marcas e Novos Forma-
tos de Marketing.

Conforme o diretor do De-
partamento Pedagógico, José 
Adílson Antunes, o aprendizado 
para as novas mídias digitais está 

O curso é totalmente gratuito e ofertado 100% on-line,  o professor tem 
liberdade de realizá-lo no tempo que desejar

Ocorreu no sábado a premia-
ção da 14ª Olimpíada Brasileira 
de Matemática dos vencedores 
em 2018,  Bento Gonçalves teve 
16 alunos premiados com meda-
lhas de Ouro, Prata e Bronze. A 
Olimpíada tem como público-alvo 
os alunos do 6º ao 9º ano do Ensi-
no Fundamental e Ensino Médio, 
de Escolas Públicas municipais, 
estaduais e federais, e Escolas 
Privadas.

Além dos alunos, a professora 
Renata Donatti Martins também 
recebeu a premiação máxima, 
sendo uma das três professoras 
premiada no Estado. A professo-
ra destaca os bons exemplos como 
gerador destas conquistas: “os 

A professora Renata Martins foi uma dos três professores premiados no 
estado

Alunos do Estado recebendo a premiação da Olimíada de Matemática

Curso para evitar cair em fake 
news é ofertado para professores

entre as principais competências 
da Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC). “Essa necessida-
de não é nova, mas ganha cada 
vez mais urgência à medida em 
que saber filtrar e dar sentido 
ao grande fluxo de informações 
é um exercício diário para o co-
nhecimento de professores e 
alunos”, destaca.

Fake News
As Fake News são notícias 

falsas publicadas por veículos 
de comunicação como se fossem 
informações reais. Esse tipo de 
texto, em sua maior parte, é fei-
to e divulgado com o objetivo de 
legitimar um ponto de vista ou 
prejudicar uma pessoa ou grupo 
(geralmente figuras públicas).

As notícias têm um grande 
poder viral, isto é, espalham-se 
rapidamente. As informações 
falsas apelam para o lado emo-
cional do leitor/espectador, fa-
zendo com que as pessoas consu-
mam o material “noticioso” sem 
confirmar se é verdade ou não o 
seu conteúdo.

16 alunos de Bento recebem premiações de 
14° Olimpíada Brasileira de Matemática

Desde o dia 3 de julho o 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira – Inep, está sele-
cionando certificadores que 
irão trabalhar na aplicação das 
provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio - Enem. Os inte-
ressados em participar devem 
se inscrever pelo aplicativo da 
Rede Nacional de Certificado-
res – RNC até o dia 22 de julho.

Os servidores públicos fe-
derais e professores das redes 
públicas de ensino estaduais e 

alunos são valorizados e aproxima 
o aluno do Ensino Fundamental e 
Médio da pesquisa científica e da 
área acadêmica”.

Os alunos de Bento Allan 
Fantin e Mariana Martello , ga-
nharam a premiação referen-
te a medalha de ouro que é uma 
viagem para Bahia e o direito de 
participar de uma convenção em 
Salvador.

A Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas 
(OBMEP 2018) é uma realização 
da Associação Instituto Nacional 
de Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), com apoio da Sociedade 
Brasileira de Matemática (SBM). 
É promovida com recursos oriun-

dos do contrato de gestão firmado 
pelo IMPA com o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) e com o 
Ministério da Educação (MEC).

Confira a lista dos alunos 
premiados de Bento Gonçalves

Medalha de Ouro
Nível 1
Mariana de Freitas Martello 

– EMEF DR Tancredo de Al-
meida Neves

Nível 2
Alan Fantin – EMEF Pro-

fessora Vânia Medeiros Minca-
rone

Medalha de Prata
Nível 1
Ana Júlia Marini – EEEM 

Mestre Santa Bárbara
Vinícius Pauletto Cavalhei-

ro – EEEM Mestre Santa Bár-
bara

Medalha de Bronze
Nível 1
Luthielo Argenti de Oliveira 

– EMEM Alfredo Aveline
Naiana Grazioli Dalla Valle 

– EMEF professora Vânia Me-
deiros Mincarone

Patrick Levandoski Buaco-
vski – EMEF DR Tancredo de 
Almeida Neves

Endrius Ibairros dos Santos 
– EEEF Pedro Vicente da Rosa

Helena Zanella Bello Fialho 
– Colégio Marista Nossa Senho-
ra Aparecida

Bruno Pecce Dendena – Co-

légio Sagrado Coração de Jesus
Mateus Oneda Tesser  – Co-

légio Sagrado Coração de Jesus

Nível 2
Breno Marcolin – EMEM 

Alfredo Aveline
Angelica Piovesana – 

EMEM Alfredo Aveline
Nicole Basso Banaseski – 

EMEF professora Vânia Medei-
ros Mincarone

Guilherme de Mendonça Pi-
gatto – EEEF Pedro Vicente da 
Rosa

Nível 3
Pedro Henrique Salini But-

teli – EEEM Mestre Santa Bár-
bara

Professores Premiados
Renata Donatti Martins – 

EMEF DR Tancredo de Almei-
da Neves

Servidores federais e professores do ensino público 
podem se inscrever para aplicar provas do Enem

municipais podem se inscrever 
para a aplicação das provas nos 
dias do Enem, 3 e 10 de novem-
bro.

A remuneração será por 
gratificação ou auxílio no valor 
de R$ 342,00, sendo o valor da 
hora R$ 28,50.

Alguns critérios devem ser 
observados para que a inscri-
ção seja realizada, quais sejam:

Ser servidor público fede-
ral ou professor da rede públi-
ca;

Ter formação mínima em 

ensino médio;
Não estar inscrito como 

participante do Enem 2019;
Não ter cônjuges/compa-

nheiros ou parentes — em linha 
reta, colateral ou por afinidade 
de até terceiro grau — inscri-
tos no Enem 2019;

Não ter vínculo com as ati-
vidades do processo logístico 
de elaboração, impressão, dis-
tribuição e aplicação ou de ob-
servação da aplicação do Enem 
e nem com o processo de corre-
ção da redação.
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O Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul - IFRS está dis-
ponibilizando novos cursos de ex-
tensão a distância, os cursos são 
gratuitos e online e podem ser 
feitos por qualquer interessado, 
independentemente se é aluno do 
IFRS ou não.

Os cursos têm flexibilidade 
de horário e geram certificado 
aos aprovados. Os interessados 
podem se inscrever e já iniciar as 
aulas. As inscrições estão abertas 
até dezembro de 2019.

Há nove opções de cursos 
novos, nas áreas de exatas e apli-
cadas; educação; gestão e negó-
cios; e recursos naturais (confira 
abaixo). Além desses, existem 
outros cursos na modalidade de 
Educação a Distância (EaD) com 
inscrições abertas. No total, são 
mais de 60 opções, incluindo as 
áreas de geral, ambiente e saúde, 
idiomas, informática, produção 
alimentícia, turismo e hospitali-
dade e o Pré-IFRS (voltado aos 
que querem se preparar para o 
processo seletivo de ingresso nos 
cursos técnicos e superiores do 
IFRS).

As cargas-horárias vão de 4 
a 80 horas. É permitido realizar 
mais de um curso simultanea-
mente.

Sobre as inscrições
As inscrições para os cur-

sos EaD do IFRS são gratuitas 
e feitas pelo próprio estudante 
diretamente no ambiente virtual 
(ead.ifrs.edu.br). Para se inscre-
ver é preciso ter CPF próprio e 
conta de e-mail. Os interessados 
devem ficar atentos aos requisitos 
mínimos para se inscrever.

Sobre o certificado
O certificado é emitido digi-

talmente pelo próprio estudante 
quando aprovado no curso.

Confira a lista dos novos cur-
sos:

Ciências Exatas 

Os cursos ofertados pelo IFRS são online, gratuítos e podem ser feito por 
qualuqer pessoa interessada

Os estudantes que contrata-
ram o Fundo de Financiamento 
Estudantil - Fies a partir de ja-
neiro de 2018 devem renovar os 
contratos até o dia 31 de agosto 
pelo site: sisfiesportal.mec.gov.
br.

Para realizar a renovação do 
contrato os alunos devem estar 
com os pagamentos em dia. Caso 
não seja realizada a renovação 
por três semestres seguidos, o 
contrato pode ser cancelado.

Aqueles que desejam sus-
pender ou encerrar o financia-
mento podem realizar também 
pelo sistema, desde ontem (8), 
é possível solicitar a transferên-
cia de instituição de ensino pela 
plataforma online.

As alterações no contrato 
tal como a troca de fiador, devem 
ser realizadas em uma agência 
da Caixa Federal. Nesse caso 
específico, o estudante deverá 
comparecer com o novo fiador e 
apresentar a documentação ne-
cessária para assinatura de ter-
mo aditivo ao contrato.

Novo Fies
Desde o ano passado foi 

Os estudantes que desejam realizar a renovação do contrato devem va-
lidar as informações prestadas pelas instituições de ensino no Sistema 
Informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil -SisFies

Contratos do Fies de 2018 
devem ser renovados até agosto

lançado o novo Fies, que tem 
modalidades de acordo com 
a renda familiar. O Fies juro 
zero é voltada para os candida-
tos com renda mensal familiar 
per capita de até três salários 
mínimos. Nesse caso, o finan-
ciamento mínimo é de 50% do 
curso, enquanto o limite máxi-
mo semestral é de R$ 42 mil e é 
bancado pelo governo.

Há também a modalidade 
P-Fies, que beneficia os can-
didatos com renda familiar 
per capita entre 3 e 5 salários 
mínimos. Nesse caso, o finan-
ciamento é feito por condições 
definidas pelo agente financeiro 
operador de crédito, que pode 
ser um banco privado ou fundos 
constitucionais e de desenvolvi-
mento.

O aditamento está aberto 
apenas para contratos firmados 
junto à Caixa. O aditamento 
dos contratos firmados antes 
de 2018 seguem cronograma 
definido pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educa-
ção - FNDE, autarquia vincu-
lada ao Ministério da Educação 
-MEC.

IFRS promove cursos gratuitos para toda a comunidade 

e Aplicadas
Matemática Financeira
Conheça sobre matemática 

financeira, juros simples e com-
postos, descontos simples, racio-
nal e composto.

Duração: 60 horas.
Requisitos: Conhecimento 

em informática básica, ensino 
médio completo.

Inscrições de 31/12/2019 – 
Conclusão até 31/01/2020

Educação
Cursos Online Abertos e 

Massivos: teoria e prática
Características, plataformas, 

estatísticas e como criar um cur-
so massivo e aberto online.

Duração: 30 horas.
Requisitos: Conhecimento 

em internet e uso do YouTube, 
ensino superior completo.

Inscrições de 31/12/2019 – 
Conclusão até 31/01/2020.

Cursos Regulares 
Presenciais com Carga 
Horária a Distância
Normativas internas e nacio-

nais, como elaborar um Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC) com 
carga horária a distância e efeti-
vá-lo na prática.

Duração: 20 horas.
Requisitos: Conhecimento 

em informática básica, ensino su-
perior completo.

Inscrições de 31/12/2019 – 
Conclusão até 31/01/2020.

Gamificação no Moodle 
Conhecimento básico de 

Moodle, visualização de vídeos no 
YouTube (configuração de legen-
da).

Duração: 30 horas.
Requisitos: Conhecimento 

em internet e uso do YouTube, 
ensino superior completo.

Inscrições de 31/12/2019 – 
Conclusão até 31/01/2020.

Gestão e Negócios
Contratos
Conheça sobre conceitos e 

execução de contratos.
Duração: 20 horas.
Requisitos: Conhecimento 

em informática básica, ensino 
médio completo.

Inscrições de 31/12/2019 – 
Conclusão até 31/01/2020.

Convênios 
Conheça sobre conceitos, pe-

culiaridades e prestação de con-
tas de convênios.

Duração: 20 horas.

Requisitos: Conhecimento 
em informática básica, ensino 
médio completo.

Inscrições de 31/12/2019 – 
Conclusão até 31/01/2020.

Gestão de Documentos 
e Protocolo
Conheça as principais carac-

terísticas sobre: gestão documen-
tal, métodos de arquivamento e 
protocolo de documentos.

Duração: 20 horas.
Requisitos: Conhecimento 

básico em informática.
Inscrições de 31/12/2019 – 

Conclusão até 31/01/2020.

Iniciação ao Serviço 
Público nos Institutos
Federais
Conheça os Institutos Fede-

rais e os conceitos básicos que 
todo servidor público precisa sa-
ber.

Duração: 80 horas.
Requisitos: Ser servidor dos 

Institutos Federais, exceto do 
IFRS (para servidores do IFRS, 
acessar curso específico na área 
“Capacitação para Servidores).

Inscrições de 31/12/2019 – 
Conclusão até 31/01/2020.

Recursos naturais
Geografia e Geopolítica na 

Atualidade
Geopolítica no Brasil, Merco-

sul, América Latina, África, Orien-
te Médio, Índia, Europa e Ásia.

Duração: 20 horas.
Requisitos: Conhecimentos 

básicos de internet.
Inscrições de 31/12/2019 – 

Conclusão até 31/01/2020.

Os interessados em fazer 
o Vestibular da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
– UFRGS poderão solicitar a 
isenção do pagamento da inscri-
ção da edição de 2020 até 31 de 
Julho.

Aqueles candidatos que já 
concluíram ou estão em fase de 
conclusão do Ensino Médio na 
rede pública, ou ainda, que se-
jam bolsistas integrais de esco-
las privadas e que possuam ren-
da familiar per capta de até um 
e meio salário mínimo nacional 
podem participar do Programa 

Candidatos podem solicitar isenção 
de inscrição no Vestibular da UFRGS 2020

de Concessão de Benefícios.
Aqueles que cumprirem 

os requisitos devem solicitar a 
isenção pelo site: www.vesti-
bular.ufrgs.br, até as 23h59 do 
dia 31 de julho. O solicitante 
deve encaminhar os documentos 
comprobatórios exigidos pelo 
edital via Correios ou entregá-
-los pessoalmente à Coperse.

No dia 12 de agosto o re-
sultado poderá ser conferido 
no site: www.vestibular.ufrgs.
br. Além das informações que 
estão no edital, os candidatos 
podem solicita-las nos telefones: 

(51) 3308.5907, 3308.5978 e 
3308.5906, de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h.

Provas serão 
aplicadas em 
novembro e dezembro
Neste ano Vestibular da 

UFRGS ocorrerá em dois finais 
de semana subsequentes, nos 
dias 23 e 24 de novembro e 30 
de novembro e 1º de dezembro. 
As datas das inscrições estarão 
estipuladas no edital específico, 
que ainda não foi publicado.
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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 20252: FERNANDO PARISOTTO, solteiro, advogado, natural de 
Nova Prata-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e EDIVANIA 
MARIA SCOPEL, solteira, nutricionista, natural de Chopinzinho-PR, resi-
dente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 20255: JOSÉ CARLOS MILANEZ JERONYMO, divorciado, cirur-
gião dentista, natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e KARINE ZANON DORNELES, divorciada, dentista, natural de 
Porto Alegre-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime 
de bens será o da Separação Obrigatória de Bens.
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Bento Gonçalves, 09 de julho de 2019.

 
GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

Registrador Civil Designado

Valdelino Curioni, industriário 
aposentado, filho de Almiro Curioni 
e Ida Marcolin Curioni, nascido em 
17/07/1935, falecido em 30/06/2019, 
natural de Muçum, RS, morador da 
Rua Pedro Maragno, Bento Gonçal-
ves, Casado

Sebastião Paz de Oliveira, 
agricultor autônomo aposentado, 
filho de Nicanor Paz de Oliveira e 
Maria Paz de Oliveira, nascido em 
07/07/1951, falecido em 30/06/2019, 
natural de Barros Cassal, RS, mora-
dor da Rua Adelaide Basso Pasqua-
li, Bento Gonçalves, Casado

Gael Lisboa Valim Rodrigues, 
filho de Luís Henrique Valim Ro-
drigues e Clélia Rodrigues Lisboa, 
nascido em 28/06/2019, flecido em 
30/06/2019, natural de Bento Gon-
çalves, RS, morador da Rua José 
Lunelli, Bento Gonçalves, Solteiro

Irineu Luis Kopiolski, filho de 
Valdir Kopiolski e Maria Miszuski 
Kopiolski, nascido em 30/03/1987, 
falecido em 01/07/2019, natural de 
Planalto, RS, morador da Rua Olivio 
Tesser, Bento Gonçalves, Solteiro

Valdir Spegiorin, zelador apo-
sentado, filho de Francisco Giordano 
Spegiorin e Delize Amália Folador, 
nascido em 09/04/1951, falecido em 
02/07/2019, natural de São Valen-
tim, RS, morador da Rua Ivo Todes-
cato, Bento Gonçalves, Casado

Luiz Alberto Torres Argiles, 
comerciante aposentado, filho de 
Agustin Argiles Linares e Eva Tor-

res Argiles, nascido em 28/12/1943, 
falecido em 02/07/2019, natural de 
Santana do Livramento, RS, mora-
dor da Rua Marcos Nardon, Bento 
Gonçalves, Casado

Idovino Valdemar Panizzi, jar-
dineiro aposentado, filho de Atilio 
Panizzi e Pierina Girotto Panizzi, 
nascido em 05/11/1943, falecidoe m 
01/07/2019, natural de Monte Belo, 
Bento Gonçalves-RS, morador da 
Travessa Natal, Bento Gonçalves, 
Casado 

Alduino Luiz Tomasi, industriá-
rio aposentado, filho de Paulo Toma-
si e Celestina Tomasi, nascido em 
01/10/1932, falecido em 01/07/2019, 
natural de Estrela, RS, mordor da 
Rua Antonio Bertuol, Bento Gonçal-
ves, Viúvo

Zelinda Andreolla Bondan, 
atendente escolar aposentada, filha 
de Ottaviano Andreolla e Maria Ca-
rolina Fabris Andreolla, nascida em 
20/06/1942, flecida em 03/07/2019, 
natural de Garibaldi, RS, moradora 
da Travessa Atilio Pompermayer, 
Bento Gonçalves, Viúva

Edyr Ferrari Tomasini, do lar, 
filha de Francisco Antonio Ferrari e 
Rosa Manfredini Ferrari, nascida em 
02/04/1927, flecida em 03/07/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
moradora da Rua Dez de Novem-
bro, Bento Gonçalves, Viúva

Ivanete Fiorentin Silva, industri-
ária, filha de Angelo Fiorentin e Ca-
tharina Morês Fiorentin, nascida em 

ÓBITOS

08/05/1974, falecida em 03/07/2019, 
natural de Nova Bassano, RS, mora-
dora da Rua Aldo Bernardini, Bento 
Gonçalves, Casada

Ivone Invernizzi Kontz, masso-
terapêuta aposentada, filha de Fer-
nando Invernizzi e Lucia Mulinari 
Invernizzi, nascida em 15/11/1958, 
falecida em 04/07/2019, natural de 
Vespasiano Correa, RS, moradora 
da Rua Ines Di Bernardi Sassi, Ca-
minhos da Eulalia, Bento Gonçal-
ves, Casada

Terezinha Ferreira Colombo, do 
lar, filha de João Trindade Ferreira 
e Guilhermina Avelina de Almeida, 
nascida em 02/11/1940, falecida em 
04/07/2019, natural de Rio Pardo, 
RS, moradora da Rua José João To-
medi, Bento Gonçalves, Casada

Reni Antonio Menegotto, meta-
lúrgico aposentado, filho de Renato 
Menegotto e Iris Pierina Razzera 
Menegotto, nascida em 13/05/1959, 
falecida em 04/07/2019, natural de 
Bento Gonçalves, RS, moradora 
da Rua Carlos Dreher Neto, Bento 
Gonçalves, Divorciado 

Danilo João Pelegrini, carpintei-
ro aposentado, filho de Verginio Pe-
legrini e Maria Pelegrini, nascido em 
14/06/1956, falecido em 04/07/2019, 
natural de Dois Lajeados, RS, mora-
dor da Rua Marcelino Champagnat, 
Bento Gonçalves, Divorciado

Sabina Meznerovicz Soares, 
do lar aposentada, filha de Adão 
Meznerovicz e Veronica Sobicz, 

A professora de inglês Iva-
nete Bernardi de 49 anos, que 
recebeu a homenagem de seus 
alunos no início do seu tra-
tamento contra leucemia em 
frente ao Hospital Tacchini, 
está precisando de doações 
de sangue, já que durante o 

Professora Ivanete recebendo o carinho de alunos e familiares

Homenagem que os alunos de Ivanete prestaram a ela no dia do seu aniversário

EXTRAVIO

Nestor Cavalleri, morador 
da Rua Alexandre Pasqualli Bair-
ro Progresso, em Bento Gonçal-
ves – RS – RG 13025969662, 
comunica o extravio de 01 ta-
lão de agricultor, com folhas de 
620991 até 621000. 

nascida em 16/08/1937, falecida 
em 05/07/2019, natural de Erechim, 
RS, moradora da Rua Antonio de Al-
meida Monteiro, Bento Gonçalves, 
Viúva

Waldomiro Soares de Oliveira, 
moveleiro aposentado, Cfilho de 
Ramiro Pereira de Oliveira e Joven-
tina Soares de Oliveira, nascido em 
15/12/1950, falecido em 05/07/2019, 
natural de Lagoa Vermelha,RS, mo-
rador da Rua Julio Luiz Mussoi, Ben-
to Gonçalves, Casado

Laurindo Mayer, chapeador 
aposentado, filho de João Antonio 
Mayer e Catharina Barbara Wartha, 
nascido em 25/01/1938, falecido em 
05/07/2019, natural de Guaporé, 
RS, morador da Rua Luis Neves, 
Bento Gonçalves, Viúvo

Itamar Oltramari, analista fi-
nanceiro, filho de Lidio Oltramari e 
Anelida Baú Oltramari, nascido em 
08/02/1970, falecido em 06/07/2019, 
natural de Bento Gonçalves, RS, 
morador da Rua José Benedetti, 
Bento Gonçalves, Solteiro

Cecilia Angela Tamagno Gue-
des, do lar, filho de Bonfilho Ta-
magno e Pierina Ciolato Tamagno, 
nascido em 25/09/1945, falecido 
em 06/07/2019, natural de Tapejara, 
RS, morador da Rua Caxias do Sul, 
Bento Gonçalves, Viúva

Noeli Windmoeller Fernan-
des, merendeira aposentada, filha 
de Helmuth Windmoeller e Erna 
Lamm Windmoeller, nascida em 

28/07/1957, falecida em 05/07/2019, 
natural de Estrela, RS, moradora da 
Rua Antonio Fornazier, Bento Gon-
çalves, Casada

Amelia Pereira da Silva Ferrei-
ra, do lar, filha de Justino Pereira da 
Silva e Egidia Machado, nascida em 
03/09/1934, falecida em 06/07/2019, 
natural de Garibaldi, RS, moradora 
da Rua Recife, Bento Gonçalves, 
Viúva

Angelo Arlindo Fraporti, pe-
dreiro aposentado, filho de Pedro 
Osvaldo Fraporti e Rosa Delazeri, 
nascido em 17/12/1954, falecido em 
06/07/2019, morador da Rua Basilio 
Zorzi, Bento Gonçalves, Casado

Eduardo Stefani, funcionário 
público municipal aposentado, filho 
de Faustino Francisco Stefani e Ig-
nez Annita Toni Stefani, nascido em 
29/05/1961, falecido em 06/07/2019, 
morador da Rua Antonio Lorenzoni, 
Bento Gonçalves, Casado

Elvira Bado, do lar aposenta-
da, filha de Bernardo Rabuske e 
Thereza Maria Schaefer Rabuske, 
nascida em 02/03/1944, falecida em 
07/07/2019, natural de Sobradinho, 
RS, moradora da Rua Elias Tadeu 
Dallonder, BentoGonçalves, Viúva

Ida Anna Fochi, do lar, filha 
de Francisco Gabrieli Marini e Ma-
ria Madalena Basso, nascida em 
01/07/1930, falecida em 07/07/2019, 
natural de Bento Gonçalves,RS, 
moradora da Rua Marcos Valduga, 
Bento Gonçalves, Viúva

Professora em tratamento contra 
leucemia precisa de doação de sangue

seu tratamento, são necessá-
rios muitos procedimentos de 
transfusão. 

Estão sendo aceitas doações 
de qualquer tipo sanguíneo 
para repor o estoque do banco 
de sangue do Hemocentro, em 
Caxias do Sul, mas o tipo O+ é 

a prioridade por ser o tipo san-
guíneo de Ivanete. 

Aqueles interessados em 
ajudar a Ivanete e a repor os es-
toques do Hemocentro, devem 
realizar as doações em Caxias 
do Sul e informar que a doação 
realizada está sendo feita para 

Ivanete Bernardi, de Bento 
Gonçalves. Há um transporte 
gratuito saindo de Bento Gon-

çalves para o Hemocentro em 
Caxias, devendo ser agendado 
através do telefone: 3455-4151.
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Na última sexta-feira (5), o 
governador Eduardo Leite este-
ve em Bento Gonçalves acompa-
nhado do vice-governador e do 
secretário de Segurança Pública 
do Estado, Ranolfo Vieira Ju-
nior visitando o novo Presídio 
Estadual. 

Na oportunidade, o governa-
dor afirmou que: “o acordo que 
existe será cumprido, e o presí-
dio do centro da cidade será de-
sativado. Com essa obra resolve-
mos a questão da qualificação do 
sistema prisional de Bento Gon-
çalves, ampliação no número de 
vagas e a retirada da unidade no 
centro do Município”.

De acordo com Eduardo 
Leite: “Essa obra representa 
uma qualificação do sistema pri-
sional. Não só pela tecnologia 
empregada, que garante uma 
maior segurança, mas também 
porque o presídio vai sair do 
centro onde hoje funciona e vem 
para um bairro mais afastado, o 
que resolve o problema de uma 
cidade turística, e também pelo 
aumento no número de vagas 
que irá proporcionar”.

O governador também rea-
lizou a entrega de uma viatura 
camionete Chevrolet Spin,  que 
foi adquirida com recursos do 
Fundo Penitenciário – Funpens, 
e de dois fuzis que auxiliarão 
no trabalho da Superintendên-
cia dos Serviços Penitenciários 
-Susepe.

O novo presídio estadual de 

Na sexta-feira(5), durante 
evento da Federação das Asso-
ciações de Municípios do Rio 
Grande do Sul - Famurs, em 
Bento Gonçalves, o governador 
Eduardo Leite anunciou um 
novo passo na busca da quita-
ção do passivo na área da saúde. 
Leite assinou um protocolo de 
intenções para a realização de 
estudo para verificar a viabilida-
de econômica de usar imóveis do 
Estado na compensação das dí-
vidas com prefeituras, que soma 
cerca de R$ 480 milhões de dé-
bitos não empenhados.

O governador afirmou: “A 
saúde é uma das nossas priorida-
des e, por isso, resolver o passivo 
com municípios e hospitais vem 
sendo parte de uma verdadeira 
força-tarefa, para a qual temos 
a sorte de contar com a parceria 
da Famurs. Queremos os muni-
cípios com força para atender 
aos gaúchos que lá vivem“.

O acordo estabelece a cria-
ção de um grupo de trabalho 
formado por técnicos das secre-
tarias da Fazenda, do Planeja-
mento, da Saúde e de Articula-
ção e Apoio aos Municípios, da 
Casa Civil e da Procuradoria-
-Geral do Estado e, também, da 
Famurs. O grupo será respon-
sável por fazer o levantamento 
do valor de terrenos e prédios 
estaduais localizados nos mu-
nicípios, verificar se a iniciativa 
tem respaldo jurídico e, caso seja 
viável, fazer a modelagem de um 
projeto de lei.

Segundo o secretário de 

Eduardo Leite em evento em Bento Gonçalves afirmou que uma das priori-
dades é resolver as pendências da área da saúde

Governo do Estado pretende 
usar imóveis para compensar 
dívidas da saúde

Articulação e Apoio aos Mu-
nicípios, Agostinho Meirelles, 
o diálogo estabelecido entre 
o governo e a Famurs já havia 
apresentado bons resultados. 
Primeiramente, a liberação de 
recursos aos hospitais por in-
termédio do fundo de apoio fi-
nanceiro e de recuperação das 
instituições privadas, sem fins 
lucrativos e públicos (Funafir). 
Depois, o cronograma de paga-
mento da dívida com os municí-
pios em 16 parcelas.

“Nossa expectativa é de que 
esses esforços surtam efeito para 
que, nos próximos anos, o gover-
no pare de se dedicar a pagar 
dívidas para começar a a pensar 
investimentos”, destacou Mei-
relles.

De acordo com a secretária 
da Saúde, Arita Bergmann, o 
governo já aplicou mais de R$ 
843 milhões na área da saúde 
neste ano - verba que já estava 
empenhada, mas não quitada. 
Desse total, R$ 189 milhões 
foram destinados a municípios 
para o custeio de programas 
como as Equipes de Saúde da 
Família (ESF), Política de In-
centivo da Assistência Básica, 
Samu, Assistência Farmacêutica 
Básica e Primeira Infância Me-
lhor (PIM).

Outros R$ 510 milhões fo-
ram pagos a hospitais relativos a 
contratos, convênios, resoluções 
ou portarias. Enquanto os de-
mais R$ 144 milhões foram pa-
gamentos de medicamentos via 
administrativa ou judicial.

Governador Eduardo Leite garante 
que novo Presídio Estadual será 
entregue até o final de julho

Bento Gonçalves está localizado 
na Linha Palmeiro, a cerca de 9 
quilômetros do centro da cidade 
e está em obras desde maio de 
2018.  O local tem estrutura que 
comportará 420 detentos do re-
gime fechado em 48 celas, além 
de 18 prédios que se interliga-
rão, teve investimentos previs-
tos de mais de R$ 30 milhões. O 
projeto é referência e conta com 
ambulatório, lavanderia, cozi-
nha de porte industrial, além de 

ala destinada a administração e 
pavilhão de visitas.

De acordo com o gover-
nador, a inauguração do novo 
presídio ocorrerá até o final do 
mês de julho, “as obras estão 
praticamente concluídas, res-
tam agora trâmites finais buro-
cráticos para o recebimento da 
obra, então, até o final de julho 
teremos esta unidade entregue 
efetivamente podendo ser ocu-
pada”. 

Governador Eduardo Leite em visita ao novo Presídio Estadual de Bento Gonçalves
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Muitos fatores podem in-
fluenciar na eficácia e seguran-
ça de um tratamento médico até 
mesmo o que você como e em que 
horários faz as suas refeições. 
Mesmo muitas vezes não sendo 
mencionado a respeito nas bu-
las, é importante que se preste 
atenção, pois a alimentação pode 
interferir na absorção e potência 
dos medicamentos.

Tomar remédios com o es-
tômago cheio, não é o mais in-
dicado, de acordo com o farma-
cêutico do Instituto de Ciência 
Biomédicas da Universidade de 
São Paulo – USP, Moacyr Ai-
zenstein “Em linhas gerais, eu 
indico que o medicamento seja 
ingerido com o estômago vazio, 
porque a presença de alimentos 
atrasa a absorção do composto”. 
O mais recomendado é tomar 
uma hora antes ou duas depois 
de cada refeição.

Entretanto, essa recomen-
dação não vale para todos os 
casos, pois de acordo com Ai-
zenstein alguns medicamentos 
como os anti-inflamatórios, a 
metformina que é usada no tra-
tamento contra diabetes e algu-
mas outras medicações devem 
ser administrados logo após as 
refeições pois caso contrário po-
derão agredir o estômago.

O mais indicado é sempre 
questionar o médico no momen-
to da prescrição do remédio para 
que ele indique qual melhor ho-
rário para que seja ingerido.

Alimentos que podem 
prejudicar a absorção 
dos remédios
A pectina, que é uma fibra 

encontrada nas frutas maça, 
ameixa, goiaba e bergamota 
pode atrasar a absorção de fár-
macos à base de paracetamol, 
como o Tylenol. Essa substância 
também está presente em certos 
produtos industrializados pois é 
utilizada como espessante.

As fibras insolúveis encon-
tradas em alimentos como o fei-

Alimentos com vitamina K  auxiliam na coagulação do sangue por isso 
devem ser consumidos com cautela pelas pessoas que utilizam remédios 
anticoagulantes

A deficiência de uma enzi-
ma que atua no fornecimento de 
energia ao corpo é o que carac-
teriza a doença de Pompe que é 
uma condição genética heredi-
tária rara. A falta desta enzima 
causa problemas cardíacos e res-
piratórios em bebês e fraqueza 
muscular progressiva em adultos. 
Como seus sintomas são pareci-
dos com os de outros transtor-
nos neuromusculares, estima-se 
que muitos dos casos ainda não 
tenham sido diagnosticados. O 
diagnóstico precoce é importante 
pois há tratamento específico que 
atenua os sintomas e melhora a 
vida do paciente.

Para chamar a atenção ao as-
sunto, em 28 de junho acontece o 
Dia Nacional da Conscientização 
sobre a Doença de Pompe. Ações 
de conscientização são realiza-
das em conjunto pela Associação 
Brasileira de Neurologia (ABN), 
Sociedade Brasileira de Genética 
Médica (SBGM) e Sociedade Bra-
sileira de Pneumologia e Tisiolo-
gia (SBPT).

Confira os principais pontos 
sobre a doença:

O que é a doença 
de Pompe?
É um distúrbio neuromus-

cular hereditário raro que causa 
fraqueza muscular progressiva. É 
causada pela deficiência da enzi-
ma GAA (alfa-glicosidase ácida), 
cuja falta provoca um acúmulo 
excessivo de glicogênio, principal 
reserva energética encontrada no 
fígado e músculos. Ela também é 
conhecida por deficiência de mal-
tase ácida [AMD], doença tipo II 
de armazenamento de glicogênio 
e glicogenose II.

Como ela se manifesta 
e qual é a faixa etária 
mais atingida?
A doença pode aparecer em 

qualquer fase da vida, na infân-
cia, vida adulta ou na terceira 
idade. No Brasil, não há dados 
sobre qual é a faixa etária mais 
atingida, porém é sabido que a 
mortalidade em crianças é maior. 
A manifestação ocorre pela falta 
da enzima no organismo e varia 
de acordo com o grau de insu-
ficiência de cada paciente. “O 
distúrbio afeta órgãos, músculos 
e o coração – especialmente em 
crianças”, afirma o especialista.

Quais são os principais 
sintomas da doença 
e como identificá-los?
Os principais sintomas são 

Medicamentos tem eficácia 
comprometida pelo consumo 
de alguns alimentos

jão e a lentilha eventualmente 
sabotam tratamentos à base de 
digoxina, receitado contra a in-
suficiência cardíaca.

O cálcio, mineral abundan-
te no leite e em seus derivados, 
interfere na ação do antibiótico 
tetraciclina, prescrito no com-
bate a acne, otite e infecção uri-
nária. Esse nutriente reage com 
a medicação, que praticamente 
não é aproveitada.

Agravantes de 
efeitos colaterais
De com o biomédico Ai-

zenstein: “Algumas substâncias 
potencializam o princípio ativo, 
o que pode disparar uma intoxi-
cação”. É o caso da interação en-
tre largas doses de xantina, que 
está no café, chá e chocolate,  e o 
princípio ativo teofilina, utiliza-
da no tratamento da asma.

A tiramina, molécula encon-
trada em bebidas e comidas fer-
mentadas como vinho e queijos, 
além de carnes embutidas defu-
madas, também pede precaução. 
Ela chega a desencadear crises 
graves de hipertensão em indiví-
duos que tomam antidepressivos 
da classe inibidora da enzima 
monoaminoxidades.

O álcool pode reagir de di-
versas maneiras diferentes com 
os mais variados remédios.

Os vegetais que são ricos em 
vitamina K, como p brócolis e 
a couve, devem ser consumidos 
com cautela pelos que utilizam 
medicamentos anticoagulantes, 
pois a vitamina K atua na coa-
gulação do sangue.

O que é indicado fazer
Como mencionado no iní-

cio da matéria em nome da 
sua segurança e da eficácia do 
tratamento, quando prescrito 
um remédio, o médico deve ser 
questionado quanto aos horários 
de ingestão e se há alguma con-
tra indicação em relação à uti-
lização em conjunto com algum 
alimento.

Você sabe o que é doença de 
Pompe? Conheça o quadro da 
doença que pode limitar muita a vida

fraqueza muscular progressiva, 
marcha instável na ponta dos pés, 
dores na parte inferior das costas, 
atraso no desenvolvimento motor 
na infância, insuficiência respira-
tória, dificuldade para respirar, 
fígado e coração aumentados, do-
res de cabeça matinais e dificul-
dade para mastigar e engolir.

Como são feitos o 
diagnóstico e o 
tratamento?
A partir do aparecimento dos 

sintomas, há a suspeita clínica. 
Para o médico ter a confirmação, 
o exame inicial – de triagem – 
chamado de BBS. Nele, é colhida 
uma gotinha de sangue, similar 
ao exame de diabetes, por exem-
plo, para avaliar a atividade da 
enzima. Quando o resultado da 
triagem é um valor baixo, o pa-
ciente é encaminhado ao teste de 
confirmação: realiza-se um exa-
me de DNA e de sequenciamento 
do gene GAA (alfa-glicosidase 
ácida) para averiguar e analisar 
o gene e identificar se há alguma 
mutação. Identificada a doen-
ça, inicia-se o tratamento, que é 
feito em hospitais credenciados e 
especializados em doenças raras. 
Ele é realizado a cada 15 dias, 
por meio de aplicação intravenosa 
– injeção com a enzima que falta 
no organismo do paciente. Além 
disso, tratamentos complemen-
tares, como fisioterapia, terapia 
ocupacional e cuidados com a 
função respiratória e cardíaca são 
bem-vindos.

O paciente precisa 
ser acompanhado 
a vida toda?
Sim, pois não há cura. Por 

conta da falta da substância, o 
indivíduo com a doença deve ser 
acompanhado e fazer o trata-
mento para garantir qualidade 
de vida e para que o distúrbio não 
progrida.

Quais são os danos 
causados e como 
isso afeta a vida 
do paciente?
Os danos causados dependem 

do grau da doença e da insuficiên-
cia da enzima no organismo. De-
pendendo do estágio da doença, 
ela pode afetar respiração, mo-
vimentação – músculos, e função 
cardíaca, mais comum em crian-
ças. Com o início do tratamen-
to, a progressão dos danos pode 
ser interrompida e pode haver 
melhora de algumas das funções 
prejudicadas. “A partir do mo-
mento em que se inicia o trata-
mento, os pacientes passam a ter 
ganhos. Na infância, o bebê volta 
a ter ganhos na função motora. 
Já na fase adulta, há o benefício 
de amenizar as dores, aumentar a 
força muscular e preservar par-
tes que não foram afetadas”, diz 
o médico.

Por que o 
diagnóstico precoce 
é tão importante?
O diagnóstico precoce é 

importante para garantir uma 
melhor qualidade da vida ao pa-
ciente e, até mesmo, evitar que 
ele vá a óbito. Quando a doença 
se manifesta na infância, a taxa 
de mortalidade tende a ser maior, 
pois a falta da enzima pode ser 
mais acentuada. Por isso, quanto 
antes a enfermidade for desco-
berta, mais chance a criança tem 
de sobrevivência. Já para adultos, 
o diagnóstico precoce diminui 
os sintomas e os traumas no or-
ganismo, fazendo com que eles 
consigam manter seus hábitos e a 
qualidade de vida no dia a dia. “O 
diagnóstico tardio implica uma 
pior perspectiva em termos de 
evolução da doença, levando a um 
quadro mais grave, especialmente 
em crianças”, diz o médico. “Em 
bebês de até 2 anos, o risco de 
mortalidade é de quase 100%.”

Como seus sintomas são parecidos com os de outros transtornos neu-
romusculares, estima-se que muitos dos casos ainda não tenham sido 
diagnosticados
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Um estudo publicado pelo 
European Journal of Preventive 
Cardiology, demonstra que pes-
soas que infartaram e se sentem 
tristes ou deprimidas por lon-
gos períodos têm maior risco 
de morrer em até quatro anos 
após o ocorrido. Na contramão, 
quando o baixo astral ocorre por 
pouco tempo, o efeito na recupe-
ração pode ser até positivo.

O estudo analisou mais de 
57 mil indivíduos que tiveram 
uma pane cardíaca. Durante 12 
meses, foram medidos os es-
tresse emocionais pelos quando 
os pacientes passaram após o 
ataque. Além disso, houve um 
acompanhamento da saúde em 
geral por uma média de quatros 
anos.

Comparados aos pacientes 
que não exibiam problemas de 
humor, os depressivos apresen-
taram um risco de mortalidade 
46% maior e, nos ansiosos, o pe-
rigo de morte aumentou 54%. 
Mais de 20% deles caíram na 
categoria “estresse emocional 
persistente”, pois se sentiam mal 
nas duas análises.

Levando em conta os outros 
trabalhos citados nessa pesqui-
sa, o estado de espírito está mais 
associado a fatores sociais do 
que clínicos: jovens, mulheres, 
estrangeiros e desempregados 
são mais acometidos pela triste-
za intensa pós-infarto.

Treze pessoas tetraplégi-
cas conseguiram voltar a usar 
os braços para realizar algumas 
ações, graças a uma técnica de 
transferência de nervos, que 
pode se somar às transferências 
de tendões já utilizadas com o 
mesmo objetivo - revela um es-
tudo divulgado nesta sexta-fei-
ra (5).

“Estes resultados sugerem 
que as transferências de nervos 
podem levar às mesmas melho-
ras funcionais que as transfe-
rências de tendões tradicionais, 
com incisões menores e perío-
dos mais curtos de imobilização 
após a cirurgia”, afirmam os 
autores desse estudo australia-
no, publicado na revista “The 
Lancet”.

Participaram deste estudo 
16 jovens adultos, com uma mé-
dia de idade de 27 anos. Menos 
de 18 meses antes, todos haviam 
sofrido uma lesão da medula es-
pinhal (a maioria em acidente de 
trânsito, ou devido a uma lesão 
na prática de esporte), que os 
havia deixado paralíticos.

A operação consistiu em ex-
trair nervos ligados a músculos 
ainda funcionais situados acima 
do nível da lesão e ligá-los aos 
nervos dos músculos paralisados 
abaixo da lesão, com o objetivo 
de “reanimar” estes últimos.

Os pesquisadores buscavam 
restaurar a extensão do cotovelo 
dos pacientes e sua capacidade 
para fazer um movimento de 

Depressão e ansiedade aumentariam 
risco de morte após um infarto

O lado positivo 
da tristeza
Em outros momentos, in-

vestigações anteriores já ha-
viam mostrado que as emoções 
influenciam no prognóstico do 
ataque cardíaco. Mas o novo es-
tudo foi o primeiro a levar em 
conta a duração do estresse. 
Cerca de 15% dos participantes 
se sentiram deprimidos ou an-
siosos nos dois primeiros meses 
pós-infarto, mas se recupera-
ram com o tempo.

Nesse caso, a tristeza tem-
porária não impactou negativa-
mente a saúde. “Alterações pas-
sageiras de humor, quando não 
frequentes ou exageradas, são 
parte comum da vida”, explicou 
à imprensa Erik Olsson, psicó-
logo da Universidade Uppsala, 
na Suécia, autor do trabalho.

“Estar um pouco deprimi-
do após um infarto pode até ser 
bom, pois o humor regula nosso 
comportamento e faz com que 
você saia um pouco de circu-
lação e descanse”, comentou o 
pesquisador, que ressaltou mais 
uma vez o aspecto socioeconô-
mico por trás da retomada do 
humor. “Provavelmente essas 
pessoas tinham um status social 
mais alto e, assim, contavam 
com recursos melhores para li-
dar com a situação”, ressaltou.

A chateação e o desânimo 
constantes, por outro lado, di-

ficultam a adoção de mudanças 
de estilo de vida que melhoram 
a reabilitação da pane cardí-
aca, como parar de fumar, ser 
fisicamente ativo, comer bem 
e tomar direitinho os medica-
mentos.

Como se recuperar 
do infarto
Existem estratégias que 

ajudam a lidar melhor e superar 
situações como um ataque car-
díaco.

A primeira dica é buscar 
fazer as mesmas coisas de antes 
– ao menos as positivas. “Alguns 
pacientes evitam sexo e exercí-
cios porque têm medo de que a 
atividade seja gatilho para um 
novo evento. Isso não é bom”, 
exemplificou Olsson.

Para quem nunca foi de fi-
car cabisbaixo antes, é preciso 
um pouco de paciência e aceita-
ção. Ora, é normal se sentir der-
rubado: trata-se de uma reação 
em parte biológica a um evento 
que colocou a vida em risco.

O ideal é procurar auxílio 
de um especialista quando sen-
timentos como tristeza e an-
gústia passam a ocupar a maior 
parte dos dias, impedindo a ma-
nutenção da rotina. Parte das 
clínicas cardiológicas já oferece 
suporte psicológico. Basta pedir 
ajuda – outro aspecto desafiador 
dessa história.

Levando em conta os outros trabalhos citados nessa pesquisa, o estado de espírito está mais associado a fato-
res sociais do que clínicos: jovens, mulheres, estrangeiros e desempregados são mais acometidos pela tristeza 
intensa pós infarto

Tetraplégicos conseguem mexer 
os braços com nova técnica

pinça com a mão para conseguir 
agarrar objetos.

Em dez dos pacientes, além 
da transferência de nervos, tam-
bém se transferiram tendões.

Dois anos depois e após in-
tensas atividades de reeducação, 
13 pacientes eram capazes de 
estender seus braços, abrir e fe-
char as mãos e manipular obje-
tos para comer, ou para escovar 
os dentes.

Do total de 59 transferên-
cias de nervos realizadas, quatro 
não deram resultado. Os pes-
quisadores destacam que são 
necessárias novas pesquisas com 
um número maior de pacientes, 
para determinar o tipo de pes-
soa, nas quais esta pode ser a 
melhor técnica.

Não foi possível continuar o 
acompanhamento de outros dois 
pacientes após a operação, e o 
último faleceu por motivos não 
relacionados com a cirurgia.

“A técnica da transferência 
de nervos é conhecida há tem-
pos, mas nunca tinha sido em-
pregada antes para lesões da 
medula espinhal”, disse à AFP 
Natasha van Zyl, cirurgiã em 
Melbourne e principal autora 
do estudo.

“A mensagem para todos os 
pacientes do mundo que sofrem 
uma lesão da medula espinhal e 
a todos os profissionais que tra-
tam deles é: é possível restaurar 
as funções da mão e do cotove-
lo”, garantiu.

O procedimento realizado consistiu na extração de nervos ligados a mús-
culos ainda funcionais situados acima do nível da lesão e ligação deles 
aos nervos dos músculos paralisados abaixo da lesão, com o objetivo de  
reanimar estes últimos
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A Comunidade da Igreja 
Matriz Cristo Rei realizou na 
última semana a abertura oficial 
da 73ª edição da Festa de Cris-
to Rei que ocorrerá no dia 24 
de novembro com o tema “Com 

A comunidade prestigiou a abertura da edição deste ano da Festa de Cristo Rei que acontecerá em 24 de no-
vembro

Jantar realizado no galpão da comunidade São José da Sertorina após a 
missa de abertura O tema da Festa de Cristo Rei neste ano é ‘ Com Cristo Rei somos batizados e enviados a missão’

Abertura oficial da 73ª edição da Festa 
de Cristo Rei reúne mais de 700 fiéis

Cristo Rei somos batizados e en-
viados para a missão”. A noite de 
abertura foi marcada por uma 
missa e após um jantar realizado 
na comunidade São José da Ser-
torina.
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No sábado(6) a Associa-
ção Carlos Barbosa de Futsal 
- ACBF entrou em quadra pela 
Liga Gaúcha em jogo recheado 
de gols, mas perdeu para o ASIF 
por 4x3.

No primeiro minuto de jogo, 
o goleiro Gaúcho arriscou um 
chute de longe e abriu o placar 
para os visitantes. No minuto 
seguinte, foi a vez de Rondinelly 
fazer 2x0. A ACBF passou a 
pressionar mais no ataque e teve 
dificuldades para furar a defesa 
adversária. Porém, aos 11, Pedro 
Carioca descontou. A pressão no 
ataque seguiu e deu resultado, 
quando João Salla chutou por 
cobertura e empatou a partida.

A partida foi marcada por alta competitividade e garra das duas equipes

A equipe laranja acreditou até o final na possibilidade de levar a melhor 
na partida

Fora do estádio os termômetros marcavam 2°C mas dentro o jogo foi 
aquecido do início ao fim, com muitas marcações e finalizações das duas 
equipes

Na última sexta-feira a As-
sociação Carlos Barbosa de Fut-
sal - ACBF,  conquistou mais 
três pontos importantes pela 
LNF. O time laranja enfrentou 
uma noite gelada em Santa Ca-
tarina e com um gol de Pesk, 
venceu o Blumenau por 1x0.

O jogo foi brigado desde o 
começo. Aos 2min30s, os catari-
nenses tiveram um pênalti a seu 
favor. Porém, o goleiro Vaghetti 
foi no canto esquerdo e defen-
deu a cobrança com o rosto. 
Ambas as equipes criaram vá-
rias chances, mas não consegui-
ram alterar o placar no primeiro 
tempo.

Logo no início da segun-
da etapa, Mithyuê construiu a 
jogada que terminou no gol de 
Pesk. É o 10º gol dele na LNF 
e é o vice-artilheiro do campeo-

Pesk fez o gol que garantiu a vitória da ACBF sob o Blumenau

O Bento Gonçalves Futsal - 
BGF enfrentou o SER Alvorada 
em partida no Ginásio Munici-
pal de Esportes no sábado (6). 
Apesar de sair com dois gols de 
desvantagem no primeiro tem-
po, a equipe comandada por Va-
ner Flores buscou o empate em 
2 a 2 contra a SER Alvorada, 
partida válida pela 11ª rodada 
da competição. 

Na etapa inicial,  a primei-
ra oportunidade de gol surgiu 
nos pés de Bruno Reis do BGF, 
que finalizou muito próximo do 
gol adversário, quase abrindo o 
placar. A Ser Alvorada respon-
deu pouco depois, em finalização 
defendida por Dani.

Aos 8 minutos de jogo, a 
SER Alvorada abriu o placar da 
partida com gol de Jean. A equi-
pe visitante aproveitou o bom 
momento na partida e ampliou a 
vantagem com gol de Tauan, fi-
nalizando no canto alto esquer-
do do goleiro Dani, 2 a 0. Com 
o prejuízo no placar, o BGF se 
jogou para cima e passou a ter 

A equipe de Vaner Flores se conectando em busca de bons resultados

nato. Faltando 8 minutos para o 
fim, o Blumenau passou a jogar 
com goleiro-linha e começou 
uma forte pressão no ataque. 
Apesar disso, a ACBF soube se 

defender e segurou a vitória.
A ACBF chegou a 29 pontos 

na LNF e segue em segundo lu-
gar com um ponto a menos que 
o Corinthians. 

ACBF conquista vitória sob o Blumenau 

ACBF perde em casa pela Liga Gaúcha
A segunda etapa seguiu com 

o ritmo intenso. Aos 4 minutos, 
João Salla tocou por cobertura 
para Gabriel, que marcou o gol 
da virada. No entanto, logo na 
sequência, a ASIF empatou no-
vamente com Rondinelly. Fal-
tando um minuto para o fim, ele 
aproveitou a falha da defesa la-
ranja e marcou o gol da virada.

Foi a primeira derrota da 
ACBF na Liga Gaúcha. Agora 
as atenções se voltarão para a 
LNF. Na quarta-feira, a equi-
pe de Carlos Barbosa recebe o 
Joinville. Será o último jogo an-
tes do embarque para a Argen-
tina para a disputa da Liberta-
dores.

BGF empata com o SER Alvorada e 
garante a 4° colocação na Série Ouro

maior volume de jogo, criando 
boas chances de gol. Dentre as 
oportunidades, faltando um mi-
nuto para o término do primeiro 
tempo, em cruzamento para a 
pequena área, Mamute desviou, 
mas a trave impediu o gol do 
BGF.

Na etapa derradeira, o BGF 
pressionou os visitantes do pri-
meiro ao último minuto, em-
purrando a equipe de Alvorada 
para trás e passando a contro-
lar as ações do jogo. Após boas 
oportunidades de gol, os donos 
da casa diminuíram a vantagem 
com gol de Bruno Reis, em fi-
nalização de média distância no 
canto do goleiro.

Após o gol, o confronto ficou 
ainda mais disputado dentro de 
quadra. Faltando cinco minutos 
para o término do jogo, a SER 
Alvorada fez a sexta falta, re-
sultando em tiro-livre a favor do 
BGF. Viana cobrou no ângulo 
e igualou o placar. A equipe de 
Vaner Flores tentou buscar a 
virada utilizando goleiro-linha, 

mas o placar ficou inalterado, 
terminando em 2 a 2. 

Com o resultado, o BGF se 
manteve na 4ª colocação, che-
gando aos 17 pontos, cinco a 
menos que o líder Parobé, po-
rém possuindo um jogo a menos 
que as demais equipes. Na pró-
xima rodada, a equipe de Bento 
enfrenta o Real Street, no sába-
do, dia 13, em Não-Me-Toque. 

11ª rodada
Fontoura Xavier x Real 

Street
Erechinense x Figueira
Gramado Futsal x Parobé
BGF x SER Alvorada

Classificação:
1º Parobé: 22
2º SER Alvorada: 22
3º Rabelo: 18
4º BGF: 17
5º Real Street: 13
6º Gramado Futsal: 12
7º Fontoura Xavier: 10
8º Erechinense: 4
9º Figueira: 4
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Por volta de 11h da manhã 
os policiais da 1° Delegacia de 
Polícia de Bento Gonçalves em 
operação conjunta com a 2° DP, 
DEAM e Polícia Civil de Gari-
baldi, cumpriram um mandado 

Foram apreendidos na operação, 80 pedras de crack, 21 porções de maconha, três porções de cocaína um ca-
derno com anotaçõe sobre o tráfico e material para embalagem

 No início da tarde de sex-
ta-feira (5),  por volta das 13h o 
Centro Integrado de Operações 
- CIOP, da Brigada Militar de 
Bento Gonçalves foi informado 
pelos funcionários de uma Loja 
localizada no centro da cidade, 
sobre o furto de um telefone ce-
lular que era utilizado pelo esta-
belecimento. Ao ser verificado o 
perfil de um aplicativo utilizado 
pela loja foi constatado estar ati-
vo e a imagem ter sido alterada. 
Em seu lugar estava sendo utili-
zada a foto de um indivíduo co-
nhecido pela Brigada Militar na 

Na manhã de sábado(6), um 
jovem de 17 anos foi vítima de 
um disparo de arma de fogo no 
Bairro Conceição. A ocorrên-
cia foi na Rua Adelaide Basso 
Pasquali cerca de 6h da ma-
nhã, quando a casa onde estava 
o adolescente foi invadida por 
dois bandidos que arrombaram 
a porta do local e dispararam um 
tiro em direção a ele. Os ban-

Na tarde de sexta-feira(5), 
foi registrada uma ocorrência 
de furto a uma loja localizada na 
Rua Marechal Deodoro, no Cen-
tro de Bento Gonçalves. 

A gerente do local informou 
que os funcionários escutaram 
um apito vindo do sensor que 
fica nas roupas e que neste mo-

Por volta de 1h da manhã 
de sábado (6), duas vítimas 
residentes de Encantado es-
tacionaram um Ford Fiesta 
na Rua Dr. Casagrande na 
Cidade Alta,  enquanto tira-
vam uma foto da Igreja Cristo 
Rei, quando estavam voltando 
para o carro, foram aborda-
das por um homem pedindo 

Durante a tarde de sábado 
(6), uma mulher de 54 anos, 
com antecedentes por recep-
tação e outros de ameaça, le-
são corporal, injúria, dano e 
posse de drogas foi agredida 
com marteladas na cabeça 
em um casebre que é utiliza-

Turistas de Encantado tiveram carro 
roubado após tirarem foto em Igreja

dinheiro e logo em seguida 
chegou um outro que estava 
armado e comunicou um as-
salto.  Os bandidos levaram o 
Ford Fiesta, dinheiro, celular 
e documentos das vítimas que 
registraram a ocorrência na 
Delegacia de Polícia de Pron-
to Atendimento - DPPA, logo 
após o fato. 

14 peças de roupas 
são furtadas de loja no Centro

mento correram em direção a 
porta, entretanto, em razão do 
grande movimento da loja no 
horário, não foi percebido quem 
teria cometido o ato. Foram fur-
tados do local 14 peças de ves-
tuário.

Não há câmeras de monito-
ramento na loja.

Rapaz de 17 anos é vítima 
de tentativa de homicídio

didos ainda tentaram deflagrar 
mais um disparo em direção ao 
jovem que estava caído no chão, 
desta vez na cabeça da vítima, 
mas a arma falhou. 

Os bandidos fugiram do lo-
cal e a vítima foi levada de táxi 
para o Hospital. O rapaz recebeu 
atendimento médico e foi libera-
do no mesmo dia pois o disparo 
pegou de raspão.

prática de furtos.
Os policiais iniciaram as 

buscas pelo suspeito e por volta 
das 13h30min uma guarnição 
o localizou nas imediações da 
Praça Vico Barbieri, Centro de 
Bento Gonçalves. Foi realizada 
a abordagem e durante revista 
pessoal encontrado em um dos 
bolsos o celular objeto do fur-
to. O autor trata-se de Ricardo 
Hansen, de 47 anos, com 25 re-
gistros por furto em seus ante-
cedentes. Recebeu voz de prisão 
e foi conduzido à Delegacia de 
Polícia para registro.

Homem que roubou o celular de 
uma empresa é identificado e preso

Mulher é agredida com 
marteladas na cabeça 

do por moradores de rua no 
Bairro Tancredo Neves, Rua 
Adelaide Basso Pasquale. A 
mulher foi levada pelo Servi-
ço de Atendimento Móvel de 
Urgência - para o Hospital 
Tacchini e sendo liberada no 
mesmo dia. 

Mãe e filho presos com 
80 pedras de crack no Borgo

de busca e apreensão em um 
ponto conhecido de vendas de 
drogas na Rua  Fortunato João 
Rizzardo , Bairro Borgo.

Foram presos em flagran-
te uma mulher de 47 anos e o 

filho de 21 anos, que estavam 
em posse de 80 pedras de cra-
ck, 21 porções de maconha, três 
porções de cocaína, um caderno 
com anotações do tráfico e mate-
rial para embalar a droga.

Durante a manhã de do-
mingo (7), um homem que 
possui 71 passagens pela po-
lícia foi capturado por uma 
guarnição do Pelotão de Ope-
rações Especiais – POE que 
estava realizando patrulha-
mento na Rua Celeste Malag-
nin, no Bairro Vila Nova.

 Os policiais abordaram 
Douglas de Oliveira 31 anos, e 
em consulta ao sistema infor-
matizado foi constatado que o 
mesmo estava com mandado 
de prisão em aberto expedi-
do pela Vara de Execução de 
Penas da Comarca de Porto 
Alegre. Após a identificação, 
Douglas foi conduzido até a 
Delegacia de Pronto Atendi-
mento de Bento Gonçalves, 
para registro e posterior reco-
lhimento ao sistema prisional.

Confira a lista de passa-
gens pela polícia de Douglas 
de Oliveira: Furto Arrom-
bamento de Residência 15x; 
Prisão Cumprimento de Man-
dado 11x; Furto Qualificado 
10x; Furto Descuido 5x; Fur-
to em Veiculo 5x; Furto Sim-
ples Em Residência 5x; Lesão 
Corporal 5x; Roubo a Moto-
rista com Lesões 3x; Posse 
de Entorpecentes 2x; Roubo 
a Residência 2x; Ameaça 1x; 
Apreensão Menor Por Ordem 
Judicial 1x; Dano 1x; Fuga de 
Preso 1x; Furto de Veículo 1x; 

O homem capturado em Bento Gonçalves era foragido do sistema prisio-
nal de Porto Alegre

Durante a manhã de domin-
go (8), a Brigada Militar atendeu 
uma ocorrência de uma colisão 
entre um Ford Ka e um poste.

A guarnição policial que foi 
até o local, na Rua Pedro Marag-
no, no bairro Progresso encon-
trou o homem dormindo dentro 
do veículo, apresentando sinais 
de embriaguez.

O condutor se negou a re-

Motorista embriagado 
colide com poste no Progresso

alizar o bafômetro, sendo con-
duzido a Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento, de acordo 
com a ocorrência ele apresen-
tava diversas caraterísticas que 
comprovavam o seu estado de 
embriaguez, tais como: sonolên-
cia, hálito com cheiro de álcool e 
fala desconexa.

A ocorrência foi registrada e 
o veículo apreendido.

Homem foragido de Porto Alegre, com 71 
passagens pela polícia é preso em Bento

Furto Arrombamento em Es-
tabelecimento Comercial 1x; 

Receptação 1x; Roubo a Pe-
destre 1x.
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Por volta das 22h50min 
do domingo (7), os policiais 
do Pelotão de Operações Es-
peciais (POE), abordaram o 
indivíduo Adriano dos Santos 
de 34 anos na Rua Lajeadense 
no Bairro Municipal e em con-
sulta o sistema informatizado, 
foi constatado que havia um 

Brigada Militar prende 
homem no Municipal

mandado de prisão em aber-
to expedido pela Comarca de 
Bento Gonçalves em seu nome. 
Diante dos fatos, Adriano foi 
conduzido até a Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendi-
mento - DPPA para registro e 
posterior encaminhamento ao 
Presidio.

O homem tem passagens pela polícia por: Homicídio 1x; Estupro 1x; Porte 
Ilegal de Arma 1x; Roubo a Táxi 1x; Prisão Cumprimento de Mandado 1x; 
Entorpecente Posse 1x; Furto em Veículo 1x; Ameaça 2x; Lesão Corporal 
3x;

Na noite de sábado (6) um 
Uno Mille Cinza foi furtado na 
Rua Pedro Batista Menegotto 
no Bairro Fátima, de acordo 
com a vítima, ele estacionou o 
veículo na frente de sua resi-

Homem tem carro recuperado 
40 minutos após constatar o furto

dência e quando saiu na manhã 
de domingo(7) o mesmo não 
estava mais no local. A Brigada 
Militar localizou o veículo 40 
minutos após a constatação do 
fato.

A 2° Delegacia de Polícia 
de Bento Gonçalves divulgou na 
última semana dados expressi-
vos em relação à criminalidade 
no município. O 1° semestre 
de 2019 demonstra um cená-
rio muito positivo em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Os números analisados refe-
rem-se às ocorrências de: roubo 
a veículo, roubo a estabelecimen-
to comercial, roubo a transporte 

Mesmo com 21 homicídios neste ano, Bento 
registra uma queda de 16% em relação a 2018

coletivo, roubo a pedestre, roubo 
a residência, furto a veículo, fur-
to arrombamento e homicídio.  

Em análise aos principais 
números, é possível verificar a 
maior queda em relação a assal-
tos em residência, que no mesmo 
período de 2018 haviam ocor-
rido 10 e em 2019 houveram 2, 
resultando em uma queda re-
gistrada de 80%;  seguida pela 
redução de 65,22% nos casos de 

furto arrombamento que saíram 
dos alarmantes 115 para 40; os 
furtos de veículos foram 47,45% 
menores neste ano; já os roubos 
a estabelecimentos comercias 
registram neste semestre um 
decréscimo de 46,81%, a taxa de 
homicídio também caiu conside-
ravelmente de 25 passou a 21, 
contabilizando 16% de queda.

Somando todos os crimes 
divulgados e comparando o mes-

mo período nos dois anos (2018 
e 2019), é possível dizer que 
de modo geral a criminalida-
de em Bento Gonçalves reduziu 
46,97%.

De acordo com o Delega-
do Álvaro Becker a redução dos 
índices se dá em decorrência de 
alguns fatores, sendo o principal 
o desenvolvimento de um siste-
ma operacional em ação conjun-
ta entre Polícia Civil e Brigada 

Militar com o objetivo de coibir 
os crimes, resultando na retirada 
de circulação de membro de fac-
ções e quadrilhas.  O delegado 
titular da 2°DP afirma que este 
trabalho não foi realizado de um 
dia para a noite, eles são reflexos 
de uma construção feita a partir 
de um trabalho de formiguinha, 
mas que tem rendido excelentes 
resultados como demonstram os 
números.

Ocorrência 1° semestre 
de 2018

1° semestre 
de 2019

Roubo a veículo 27 16

Roubo a 
estabelecimento comercial 47 25

Roubo a transporte coletivo 7 4

Roubo a pedestre 79 57

Roubo a residência 10 2

Furto a veículo 137 72

Furto arrombamento 115 40

Homicídio 25 21

DADOS DIVULGADOS PELA 2° DELEGACIA 
DE POLÍCIA, REFERENTES AO PRIMEIRO 
SEMESTRE DOS ANOS DE 2018 E 2019
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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: 04/07/2019 a 10/07/2019 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento

Homem-Aranha:
Longe de Casa
13:40h - Dublado 3D
16:10h - Legendado 3D
18:40h - Dublado 3D
21:10h - Dublado 3D

Peter Parker (Tom 
Holland) está em uma via-
gem de duas semanas pela 
Europa, ao lado de seus 
amigos de colégio, quando 
é surpreendido pela visi-
ta de Nick Fury (Samuel 
L. Jackson). Precisando 
de ajuda para enfrentar 
monstros nomeados como 
Elementais, Fury o con-
voca para lutar ao lado de 
Mysterio (Jake Gyllenha-
al), um novo herói que afir-
ma ter vindo de uma Ter-
ra paralela. Além da nova 
ameaça, Peter precisa lidar 
com a lacuna deixada por 
Tony Stark, que deixou 
para si seu óculos pessoal, 
com acesso a um sistema 
de inteligência artificial 
associado à Stark Indus-
tries.

Pets - A Vida 
Secreta Dos 
Bichos 2
13:40h - Dublado 2D
16:20h - Dublado 3D
20:30h - Dublado 3D
20:30h - Legendado 3D - Apenas 
dias 05 e 08

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 de-
mora muito para que Max 
se torne superprotetor em 
relação à criança, o que lhe 
causa uma coceira constan-
te. Quando toda a família 
decide passar uns dias em 
uma fazenda, os cachorros 
enfrentam uma realidade 
completamente diferente 
com a qual estão acostuma-
dos.

Toy Story 4
14:00h - Dublado 3D

16:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 3D
18:30h - Legendado 3D - Apenas 
dias 05 e 08

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.

Annabelle 3: De
Volta Para Casa
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.

L’américa Shopping

Pets - A Vida 
Secreta Dos 
Bichos 2
14:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D

Annabelle 3: De
Volta Para Casa
16:00h - Dublado 2D
20:30h - Legendado 2D

Homem-Aranha:
Longe de Casa
13:40h - Dublado 3D
16:10h - Dublado 2D
18:40h - Dublado 3D
21:10h - Legendado 3D


