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Opinião da Gazeta 
Sensações

Então, foi criada e saudada pelos 
vereadores a Secretaria de Segurança 
do Município. A princípio com poucos 
servidores, mas já com o aval dos ve-
readores para a criação da guarda mu-
nicipal. Antes de mais nada é impor-
tante frisar que esta guarda terá que 
ser treinada durante meses para que 
possa ser colocada na rua à serviço da 
segurança dos cidadãos.

Enquanto isto se desveste um 
santo para colocar a roupa em outro 
(emprestado). Na manhã desta segun-
da-feira uma comitiva de delegados 
de polícia, acompanhados pelo novo 
Secretário de Segurança do município 
estiveram vistoriando as instalações 
do Centro de Atendimento Materno-
-Infantil, na rua Dr Casagrande, ao 
lado da Câmara de Vereadores.  Com 
muitos carros, a comitiva acabou por 
tumultuar um pouco o tráfego naque-
la via. Estariam eles visitando as futu-
ras instalações das delegacias de po-

lícia (sim, devem ser removidos, pois 
está em discussão a permuta da área 
do presídio/delegacias para a constru-
ção do novo presídio) e também (?) a 
nova sede da secretaria do Tenente 
Coronel Marinho

De duas uma: o Centro Materno 
Infantil, como também parece todas 
as UBS’s, será fechado, ou na melhor 
(?) das hipóteses vai ser alojado no 
prédio da Upa.

Não há dinheiro para investir em 
saúde, mas há para investir na segu-
rança (que é dever do Estado, sempre 
é bom lembrar). Fortalecer o Conse-
pro na missão de ajudar a prover as 
necessidades da segurança pública, 
que agora conta com o braço do Cen-
tro da Indústria e Comércio, não seria 
mais viável?

O desmantelamento da saúde, 
em prol da segurança até foi saudado 
(!!??) no pronunciamento do vereador 
Eduardo Viríssimo na noite de segun-

da-feira, quando desferiu "  Não adian-
ta as pessoas poderem chegar na Upa 
e ser atendidas se não tiver seguran-
ça". Está lá na gravação da sessão para 
quem não acreditar e quiser conferir 
com seus próprios olhos e ouvidos. É 
assim que pensa nossa vereança.

Mas, como deixou claro o Verea-
dor Zanela:  a população precisa ter 
a "sensação de segurança", na última 
semana o Secretário de Saúde Diogo 
Siqueira esteve na comunidade de 
Faria Lemos - continuando o périplo 
- para dizer que não há médico e não 
há previsão de ter.

Ao contrário do que o Vereador 
Paco, que foi na tribuna acusar a Ga-
zeta de mentirosa, Tuiuty continua 
sem previsão de atendimento médi-
co, como em todas as áreas rurais e 
alguns bairros. Mas, a "sensação de se-
gurança" não substitui a sensação de 
abandono da saúde que o município 
se encontra.



Jornal Gazeta - terça-feira, 04 de Abril de 2017 03geral

Conselheiro tutelar diz que dezenas 
de crianças não estão matriculadas 
em escolinhas municipais
Leonides Lavinick se retratou sobre entrevista que concedeu a Gzeta no 
dia 28 de março

O Conselheiro Tutelar, Leonides 
Lavinick esteve na redação da Gaze-
ta para explicar sobre as vagas nas 
creches do município. O conselheiro 
disse que não tinha a totalidade dos 
números em mãos, e esses dados, 
das escolinhas particulares, chegou 
somente após a publicação da repor-
tagem. Na explicação dele, os índices 

mudaram, nestas escolinhas baixaram 
de centenas para dezenas.

Segundo ele, o número de crian-
ças não matriculadas nas escolas é 
grande. “Como conselheiro, trabalho 
para a efetivação da matricula das 
crianças, orientando os pais a matri-
cularem os filhos”, diz.

Ainda segundo Lavinick, um dos 

maiores problemas que o município 
enfrenta na cidade é a falta de vaga 
por zoneamento. “As crianças sofrem 
por muitas vezes não terem trans-
porte escolar e de não conseguirem 
se matricular nas escolinhas. Apesar 
disso, os pais tem que ter a respon-
sabilidade de matricular seus filhos”, 
afirma.

Gasolina 12 centavos mais 
barata em Bento
Desde a segunda quinzena de março, o preço do 
litro varia entre R$ 3,739 e R$ 3,799 na maioria 
dos estabelecimentos de combustível da cidade

A gasolina está 12 centavos mais 
barata em Bento Gonçalves. Desde o 
início de fevereiro foi autorizado pela 
Petrobras a redução do valor do com-
bustível. Apesar disso, a redução na 
Capital do Vinho só ocorreu na segun-
da quinzena do mês de março. Com 
a medida, o combustível baixou, em 
média, R$ 0,12 nos postos da cidade, 
R$ 0,03 a mais do que os R$ 0,09 pre-
vistos inicialmente.

Os gerentes dos postos de com-
bustíveis evitam detalhar os motivos 
da demora da chegada da redução ao 
consumidor. Informalmente, alegam 
que quando a medida foi anunciada, a 
maioria deles estava com os tanques 
cheios, comprados com o preço anti-
go, o que impediu o repasse imediato 
do novo valor aos motoristas. Mas, 
assim que a gasolina com redução de 
preço foi recebida, o repasse foi rea-
lizado.

Antes da redução, o litro do com-
bustível era encontrado com uma va-
riação de preço entre R$ 3,819 e R$ 
3,939. Desde a segunda quinzena de 
março, o preço do litro varia entre R$ 
3,739 e R$ 3,799 na maioria dos es-
tabelecimentos de combustível da ci-

dade. Porém, em média, grande parte 
dos postos está praticando o valor de 
R$ 3,779 para o litro da gasolina co-
mum e R$ 3,799 para o litro da gasoli-
na aditivada.

Porque a gasolina baixou de 
preço?

A decisão da Petrobras é explica-
da principalmente pelo efeito da valo-
rização do real desde a última revisão 
de preços, pela redução no valor dos 
fretes marítimos e ajustes na compe-
titividade da Petrobras no mercado 
interno. Segundo a empresa, como 
a lei brasileira garante liberdade de 
preços no mercado de combustíveis 
e derivados, as revisões feitas nas re-
finarias podem ou não se refletir no 
preço final ao consumidor.Isso depen-
derá de repasses feitos por outros in-
tegrantes da cadeia de combustíveis, 
especialmente distribuidoras e postos 
revendedores. Se o ajuste feito for in-
tegralmente repassado e não houver 
alterações nas demais parcelas que 
compõem o preço ao consumidor fi-
nal, o litro da gasolina poderia ter uma 
redução de 2,3% ou R$ 0,09 por litro, 
em média.

Eleitores devem realizar o recadastramento biométrico
Segundo o chefe do cartório de Bento Gonçalves o agendamento deve 
ser feito pelo site do TRE

A Justiça Eleitoral (JE) gaúcha re-
comenda que todos os eleitores do 
Estado que ainda não possuem bio-
metria procurem os Cartórios Eleito-
rais ou Centrais de Atendimento ao 
Eleitor (CAEs) para realizarem seu 
recadastramento.

Os eleitores devem agendar 
seu atendimento pelo site do TRE-
-RS (http://www.tre-rs.jus.br/index.
php?nodo=19144). 

Para passar pelo procedi-
mento, os eleitores têm 
de apresentar os seguintes 
documentos:

- Documento de identificação 
(carteiras de identidade, trabalho, 
conselho profissional ou certidão de 
nascimento);

- Comprovante de endereço atu-
al - emitido nos últimos três meses.”
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Iniciou nesta segunda-feira pagamento 
do IPVA pelo final da placa
O calendário de pagamento antecipado com descontos máximos de 
20,8% encerrou na última sexta-feira, 31

O calendário do IPVA 2017 in-
gressou na última etapa nesta se-
gunda-feira, 3. Proprietários que até 
o momento não pagaram o imposto 
precisam prestar atenção aos prazos 
de quitação de acordo com o número 
final da placa do veículo. 

Segunda-feira, 3, foi a data-limite 
para placas com final 1. O vencimen-
to dos números seguintes ocorre 
sempre a cada dois dias úteis ao lon-
go deste mês de abril. Assim, nesta 
quarta-feira, 5, vence o prazo para 
veículos com final 2 e na sexta-feira 
seguinte, 7, é a última oportunidade 
para a numeração que termina em 3. 
O calendário de pagamento antecipa-
do com descontos máximos de 20,8% 
encerrou na última sexta-feira, 31, as-
sim como para a terceira parcela ao 
motorista que ainda em janeiro fez a 
opção de dividir o IPVA em três vezes.

Contribuintes
Até o momento, 50,4% 

(1.858.224) dos contribuintes estão 
em dia com o IPVA 2017, alcançando 
uma arrecadação bruta de R$ 1,27 
bilhão (R$ 1.273.683.641,72 - 30 de 
março). Metade desses valores são 
creditados de maneira automática 
para as prefeituras conforme o muní-
cio de emplacamento do veículo.

Placa- vencimento 
Final 1 – 3/04/2017
Final 2 – 5/04/2017
Final 3 – 7/04/2017 
Final 4 – 10/04/2017 
Final 5 – 12/04/2017
Final 6 – 17/04/2017
Final 7 – 19/04/2017
Final 8 – 24/04/2017
Final 9 – 26/04/2017
Final 0 – 28/04/2017   

Descontos
Seguem valendo as vantagens do 

Bom Motorista e do Bom Cidadão. 
Os condutores que não receberam 
multas nos últimos três anos, terão 
dedução de mais 15% - para quem 
não foi multado há dois anos, o ín-
dice é de 10% e quem ficou um ano 
sem infrações, o abatimento é de 5%. 
O desconto do Bom Cidadão, por sua 
vez, dará aos proprietários de veícu-
los que acumularam no mínimo 100 
notas fiscais no programa Nota Fiscal 
Gaúcha mais 5% de desconto, válidos 
para pagamentos antecipados ou não.

Quem paga?

Todos os proprietários de veícu-
los automotores fabricados a partir 
do ano de 1997.

Como pagar?
Para quitar o imposto, o proprie-

tário deve apresentar certificado de 
registro e licenciamento de veículo. 
Junto com o IPVA, é possível pagar o 
seguro obrigatório (DPVAT), licencia-
mento e multas de trânsito. 

Onde pagar?
Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicredi, 

Caixa (loterias) e Banco do Brasil (so-
mente para clientes). 

 Consultas e dúvidas
– Para auxiliar os contribuintes, 

a Fazenda estadual oferece um site 
específico sobre o imposto. 

– Nele, é possível consultar todos 
os dados relativos aos veículos, como 
multas, valores a pagar e pendências. 

– Além do site, já é possível bai-
xar aplicativo da NFG para dispositi-
vos móveis, disponíveis gratuitamen-
te nos sites Google Play e App Store. 

– Com ele, além dos dados sobre 
a Nota Fiscal Gaúcha, o contribuinte 
gaúcho pode se informar sobre os da-
dos relativos ao IPVA 2017.

O vencimento dos números seguintes ocorre sempre a cada dois dias úteis ao longo deste mês de abril

FIMMA Brasil 2017 celebra 
concretização de US$ 290 
milhões em negócios

A feira, que encerrou na última sexta-
-feira, dia 31, em Bento Gonçalves, reuniu, 
na cidade que é considerada um dos prin-
cipais pólos moveleiros do país, os prin-
cipais players do mercado mundial, que 
expuseram produtos e serviços em uma 
vitrine de âmbito global e ampliaram suas 
redes de contanto, fortalecendo alianças 
estratégicas. 

Tecnologia e equipamentos de pon-
ta, robôs, automação, inovação, produtos 
inéditos, serviços diferenciados, dissemi-
nação de conhecimento e debates sobre 
temas relevantes para o setor foram con-
feridos pelos visitantes que circularam nos 
quatro dias do evento.

Quinta maior feira do mundo no seg-
mento moveleiro, a realização da FIMMA 
Brasil 2017 aconteceu em um dos piores 
momentos econômicos vivenciados no 
Brasil e no setor produtivo, representando 
um grande desafio para a sua organizado-
ra, a MOVERGS, uma das mais sólidas e 
atuantes entidades de classe do País. 

O resultado foi a superação das ex-
pectativas de todos os envolvidos, tanto 
organizadores, quanto expositores, com o 
alcance das metas projetadas inicialmente. 
Uma delas foi a de volume de negócios re-
alizados. 

“Estimávamos fechar em US$ 290 
milhões, e conseguimos”, informou o exe-
cutivo.

O Projeto Comprador, que promo-
veu 1,2 mil rodadas de negócio, foi uma 
das ações estratégicas de sucesso desta 

edição, com US$ 3,3 milhões de transa-
ções efetivadas. “Além disso, há a previsão 
de mais US$ 20 milhões nos próximos 12 
meses, a partir dos encontros e contatos 
promovidos aqui”.

Outra atração que gerou olhares 
atentos foi o “Espaço Marceneiro”, do pro-
jeto FIMMA Marceneiro. Durante os quatro 
dias, alunos do SENAI demonstraram na 
prática as etapas da fabricação de móveis. 

A disseminação de informações perti-
nentes ao setor, o aperfeiçoamento dos co-
nhecimentos e a qualificação profissional 
também estiveram em pauta, através das 
palestras do projeto FIMMA Marceneiro, 
do Workshop de Móveis, do Seminário In-
ternacional sobre a Indústria 4.0 – A Revo-
lução Tecnológica em Curso e do Seminá-
rio da Indústria sobre a NR 12 – Segurança 
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 

De acordo com o presidente, os movi-
mentos promovidos nestes últimos quatro 
dias confirmaram a importância do setor 
para a economia nacional, que começa a 
apresentar reações frente ao péssimo ce-
nário criado nos últimos dois anos. “Rea-
lizar a feira, apesar de todas as dificulda-
des, foi uma decisão acertada”, concluiu 
o executivo, que finalizou: “A retração e a 
recessão fazem com que os empresários 
fiquem mais cautelosos. Mas, é preciso 
ter coragem e tomar iniciativas, promover 
mudanças, investir e acreditar. A ‘máquina’ 
não pode parar, ou o País para. A feira foi 
um facho de luz na confiança dos empre-
sários”.
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Cpers de Bento anuncia suspensão da 
greve e se reúne em Porto Alegre nesta 
terça-feira para discutir movimento
Grupo pressiona o governo contra o parcelamento do salário e reforma 
da previdência

A greve na rede estadual de 
ensino foi suspensa. A definição 
partiu de uma assembleia realiza-
da em Porto Alegre nesta sexta-
-feira, dia 31. O retorno às salas 
de aula deve iniciar na próxima 
quarta-feira, dia 5. Nesta terça-
-feira, a categoria se reúne em 
Porto Alegre para acompanhar a 
situação sobre a entrada dos pa-
cotes do governo do estado para 
retirada dos direitos dos servido-
res públicos (licença premium e 
triênios).

A diretora do 12º Núcleo do 
Cpers, Juçara Borges, diz que o 
movimento realizado pelos pro-
fessores está surtindo efeito con-
tra as ações do governo. “No dia 
28 de abril vai acontecer uma pa-
ralização a nível nacional, e conti-
nuamos a pressionar o governo”, 
afirma. Juçara acredita que as pa-
ralizações e protestos da catego-
ria está surtindo efeito.

“Na última terça feira o go-
verno não teva o coro suficiente 
de deputados para colocar em vo-
tação na assembléia. Posso dizer 

que estamos conseguindo barrar 
para a votação”, acredita.

A paralisação de atividades ini-
ciou no dia 15 de março. Entre as 
posições está a contrariedade às 
reformas da previdência, trabalhis-
ta e do ensino médio e ao parcela-
mento de salários. A busca também 
é pelo o pagamento integral do 13º 
salário e a manutenção do IPE e de 

direitos dos trabalhadores.
A categoria está atenta a pro-

jetos como a retirada de obrigato-
riedade do pagamento do servidor 
público no último dia do mês e do 
pagamento do 13º salário no dia 20 
de dezembro. É o que afirma a dire-
tora do 12º núcleo do Cpers, com 
sede em Bento Gonçalves, Juçara 
Borges.

Escolas infantis do município 
recebem doação do projeto 
Fimma Marceneiro

Estudantes, professores e direção 
das escolas infantis do município tive-
ram uma bela surpresa na última sex-
ta-feira. A FIMMA Brasil 2017 - Feira 
Internacional de Máquinas, Matérias-
-Primas e Acessórios para a Indústria 
Moveleira – ao encerrar essa edição, 
destinou 46 cômodas/ balcões às ins-
tituições de ensino.

A doação partiu do projeto FIM-
MA Marceneiro, que além de incen-
tivar o desenvolvimento das micro 
e pequenas empresas do segmento, 
oferece atividades direcionadas para 
facilitar o acesso às informações, além 
de aproximar profissionais do setor 
das novidades ligadas ao mercado.

No Espaço Marceneiro, é repro-
duzida uma marcenaria industrial, 
com a demonstração das mais diver-
sas possibilidades de inovação e uti-
lização de equipamentos, evidencian-
do, com isso, os processos produtivos 
e de gestão de uma pequena empresa. 
Durante essa edição da FIMMA 2017, 
os alunos do SENAI também puderam 
demonstrar de forma prática as eta-
pas da fabricação de móveis.

Segundo a secretária de educação 
Iraci Luchese Vasques, a ação fará mui-
ta diferença no dia-a-dia das escolas. 
“Agradecemos a iniciativa, porque para 
vocês pode ser um trabalho bastan-
te simples, mas que, para a educação, 
é um trabalho muito significativo”. E 
completa. “Gostaria que todos vocês 
pudessem ver as crianças recebendo 
esse presente”.

O vice-prefeito Municipal, Aido 
Bertuol destacou a importância da 
ação, como um incentivo ao desenvol-
vimento do trabalho na educação. Ele 
afirma que, mesmo estando entre os 
dez municípios do país que mais inves-
tem em educação, a doação foi recebi-
da com muita alegria. “É um incentivo 
para que possamos continuar investin-
do cada vez mais”, afirma.

Empresas parceiras do Proje-
to Marceneiro: 

Movergs, Sebrae, Akeo, Amazonas, 
Berneck, Bigfer, Dzainer, FGV, Homag, 
Inmes, Instituto SENAI de Tecnologia 
em Madeira e Mobiliário, MadeTonet, 
Móveis Dalla Costa, Sayerlack.

Ação, que integra o projeto que incentiva o desen-
volvimento das micro e pequenas empresas do setor, 
destinou 46 cômodas/balcões à comunidade escolar

Movimento feito pelos professores está surtindo efeito no Governo
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Licenciamento ambiental: mais 
do que uma necessidade, um 
dever social.

Advogada. Mestranda em Direito Am-
biental pela UCS. Pós-graduada em 
Direito e Processo do Trabalho. Pós-
graduada em Direito Constitucional 
e Administrativo. Pós-graduanda em 
Direito e Processo Civil.

camila@cpfadvogada.com

Camila Paese Fedrigo

Estamos na era da pós-modernida-
de, ou do que Bauman preferiu chamar 
de “modernidade líquida”. Eis que pas-
samos da época em que as construções 
e edificações passavam batidas na fis-
calização pública, especial e principal-
mente aquelas localizadas em áreas de 
risco ou nas proximidades de áreas de 
preservação. Hoje em dia, a prerroga-
tiva para a realização de uma obra é o 
Licenciamento Ambiental realizado por 
um profissional habilitado.

O Licenciamento Ambiental (Reso-
lução Conama nº 237/97) é o processo 
administrativo por que o órgão ambien-
tal competente licencia a localização, 
instalação, ampliação e operação dos 
empreendimentos e atividades utiliza-
doras de recursos ambientais, consi-
deradas efetiva ou potencialmente po-
luidoras, ou que possam, de qualquer 
forma, causar degradação ambiental. É 
o processo pelo qual se garante o de-
senvolvimento sustentável e o meio 
ambiente sadio e equilibrado para as 
presente e futuras gerações.

O Licenciamento Ambiental impõe 
a realização do denominado Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) com análises 
técnicas profundas e articuladas entre 
as diversas áreas do conhecimento, 
permitindo a avaliação dos empreendi-
mentos e de seus reais impactos sobre o 
meio ambiente.

A interface entre a atividade eco-
nômica e o meio ambiente constitui 
uma crescente zona de conflitos de 
interesses que, por sua vez, ensejam 
o ajuizamento de ações milionárias na 
esfera do Poder Judiciário. A título de 
exemplo podemos destacar os diversos 
acidentes ambientais que ocorrem a 
cada ano no Brasil com graves prejuízos 
econômicos, perdas de vidas humanas 
e comprometimento dos ecossistemas, 
sempre acompanhados do clamor popu-
lar na busca pelos agentes responsáveis.

Iniciar um projeto, de moradia ou 
outro tipo de empreendimento, bem as-
sessorado, inegavelmente, reduz riscos 
e evita desperdícios. Além disso, tal es-
tratégia permite uma série de mecanis-
mos para o empreendedor exercer suas 
atividades sem as interferências indese-
jáveis e eventuais entraves ou impedi-
mentos previsíveis. É importante, ainda, 
ter em mente que os entraves adminis-
trativos e eventuais abusos burocráticos 
para viabilizar o empreendimento po-
dem despertar a crença no caminho de 
facilidades ilícitas. No entanto, essas ili-
citudes vão dificultar o caminho do pro-
cesso judicial, para fazer valer direito de 
ação ou de defesa do empreendedor. 

Um estudo desenvolvido em 2004 
pela 4ª Câmara de Coordenação e Re-
visão do Ministério Público Federal 
intitulado “Deficiências em Estudos 

de Impacto Ambiental: Síntese de uma 
Experiência” verificou erros no Licen-
ciamento Ambiental. Em alguns casos o 
objeto associado ao projeto em análise 
não estava suficientemente explicitado, 
principalmente naqueles casos onde 
havia diversos subprojetos interdepen-
dentes. Em outros casos, o Estudo de 
Impacto Ambiental não apresentava 
alternativas tecnológicas para análise 
comparativa, o que configurava o des-
cumprimento dos incisos I e II do art.5º 
da Resolução Conama n.º 237/97. 

Além disso, muitos dos Estudos, 
naqueles casos onde são apresentadas 
as alternativas tecnológicas (ou loca-
cionais) estas são reconhecidamente 
inferiores ou inexequíveis, impedindo 
uma análise correta, isenta e criteriosa. 
Também há outros problemas, como o 
fato de que as áreas de influência dos 
projetos não são definidas de modo 
adequado, dificultando a determinação 
dos espaços onde incidirão os progra-
mas de mitigação ou compensação e 
que há distorção de resultados do Estu-
do de Impacto Ambiental para minorar 
os impactos negativos.

A atividade empresarial possui uma 
função social e que por isso deve gerar 
benefícios não apenas para os seus pro-
prietários e empregados, mas para toda 
a coletividade, e a degradação do meio 
ambiente ou o desrespeito à legislação 
ambiental não são compatíveis com o 
exercício da função social. A empresa, 
que é atividade econômica organizada 
com o objetivo de produzir ou de fazer 
circular bens ou serviços, está submeti-
da aos princípios da ordem econômica 
elencados pelo art. 170 da Constituição 
Federal, destacando-se entre eles o da 
defesa do meio ambiente

O Licenciamento Ambiental, pois, 
é um instrumento de promoção do de-
senvolvimento sustentável, na medida 
em que procura coadunar a propriedade 
ao desempenho de sua função social no 
que diz respeito ao meio ambiente. Para 
cumprir a sua função social a empresa 
deve necessariamente se submeter e 
obedecer ao Licenciamento Ambiental, 
que é a forma pela qual o Estado se as-
segura de que a atividade potencial ou 
efetivamente poluidora não colocará 
em risco o meio ambiente e a qualidade 
de vida da coletividade.

Uma empresa não pode ser consi-
derada responsável do ponto de vista 
ambiental ou social se não obtém ou se 
não respeita a licença ambiental obtida, 
e deve procurar fazer o Licenciamento 
Ambiental de sua atividade prestando 
todas as informações necessárias, da 
mesma forma que deve procurar seguir 
com exatidão as diretrizes levantadas 
ao longo do Licenciamento Ambiental e 
presentes na Licença Ambiental.

 

Projeto de leitura  da Embrapa
abrangerá cerca de 20 ônibus 
do transporte coletivo de Bento 
Projeto deve ser colocado em prática dentro de um mês, e livros devem 
ser distribuídos em coletivos urbanos e rurais

Um projeto de leitura deve ser 
colocado em prática em maio deste 
ano. A biblioteca da Embrapa deve 
disponibilizar inicialmente cerca 135 
livros, distribuídos em ônibus do 
meio rural e urbano. Serão de 15 a 20 
bolsões (9 livros por ônibus). De acor-
do com a bibliotecária da Embrapa, 
Rochelle Martins, o diferencial é que 
agricultores também serão beneficia-
dos com o projeto.

“Os livros serão distribuídos 
também em ônibus da Embrapa, com 
o objetivo de levar a leitura para os 
agricultores”, afirma. A bibliotecária 
afirma que nãos serão distribuídos 
apenas livros técnicos.

“Vamos disponibilizar também 
livros de auto ajuda, entre outros 
formatos de literatura, entre livros 
também que ganhamos através de do-
ação”, explica.

Segundo Rochelle, na última 
sexta-feira, 31, a entidade recebeu o 
aval de uma empresa de ônibus da ci-
dade. A bibliotecária projeta que em 
um mês o projeto seja colocado em 
prática.

“As empresas terão livros para 
repôr e a sugestão é que as pessoas 
ajudem repondo livros, fazendo uma 
troca, deixando livros nos coletivos”, 
sugere.

A biblioteca da Embrapa Uva e Vi-
nho tem mais de 14,2 mil publicações, 
entre livros, artigos, folhetos, folders, 
dissertações e análise de congressos. 
A Embrapa trabalha em conjunto com 
outras 48 bibliotecas no Brasil. O nú-
mero de documentos disponíveis im-
pressiona. São quase 900 mil indexa-
dos, e que também estão online.

De acordo com Rochelle o acer-
vo é composto por livros e periódicos 
que trazem conteúdo sobre uvas e 
frutas tropicais. Rochelle é formada 
em Biblioteconomia pela UFRGS, e 
tem mestrado em Ciência da Informa-
ção pela UFSC.

A biblioteca na Embrapa
Uma média de 43 pesquisadores 

frequentam a biblioteca para realiza-
ção de pesquisas. O acervo é compos-

to por livros e periódicos sobre uvas 
e frutas tropicais, além de opções de 
outras publicações. Rochelle destaca 
que o espaço é aberto também para o 
público em geral.

“O público externo pode frequen-
tar e quando existe um vínculo com 
universidade o acesso é facilitado. É 
possível estudar na biblioteca e tam-
bém digitalizar e enviar arquivos por 
e-mail. Grande parte das publicações 
estão disponíveis online”, afirma.

Ainda segundo a bibliotecária o 
acervo tem obras desde 1800, além 
de dicionários e  enciclopédias. São 
quatro salas de estudo fechada e mais 
três computadores.

 A ideia no Brasil
 Em 2014 um designer colocou 

em prática a ideia de incentivar a lei-
tura em pontos de ônibus do Rio de 
Janeiro. Há pouco mais de um ano, Vi-
tor Sento Sé teve uma iniciativa para 
estimular não só a sua criatividade, 
mas também a dos outros. Desde abril 
do ano passado, o designer e mais 
quatro amigos tiveram uma ideia que 
tem deixado o dia de muitas pessoas 
mais leve na zona sul do Rio de Janei-
ro.

O grupo decidiu instalar caixotes 
de madeira em pontos de ônibus e 
abastecê-los com livros. Com uma pla-
ca sobre as caixas com a frase “Troca 
1 Livro?”, o projeto funciona como um 
momento de lazer e de cultura para 
pessoas enquanto elas esperam os co-
letivos passar.

Segundo Vitor, o objetivo da ini-
ciativa é estimular “o potencial criati-
vo da cidade”. Inicialmente, o projeto 
recebeu 100 livros, doados por ami-
gos dos idealizadores, que planejam 
expandir a troca de livros para outros 
bairros do Rio.

À espera dos ônibus, o público 
pode encontrar obras de diversos 
gêneros da literatura nacional, estran-
geira e infantil. No pequeno acervo 
espalhado em dez pontos, o grupo 
oferece, por exemplo, livros de no-
mes como Jorge Amado e Vladimir 

Nabokov.
Além de Vitor, o projeto foi cria-

do pelos urbanistas André Almeida e 
Hugo Rapizo, o designer Jonas Dihel 
e o fotógrafo Marcelo Braga. Com as 
“bibliotecas itinerantes”, as pessoas 
podem trocar e ler gratuitamente os 
livros, tornando as viagens em meio 
aos engarrafamentos menos pesadas.

Projeto “Vamos Ler”
A ideia, que deve ser colocada 

em prática em Bento Gonçalves existe 
há pelo menos um ano em em Minas 
Gerais, com o projeto “Vamos Ler”, 
criado em 2016.

Através da inserção de poemas 
nos espaços utilizados pela comuni-
dade acadêmica, a UFJF-GV criou o 
projeto “Vamos Ler”, que disponibi-
liza obras literárias nos ônibus que 
levam alunos e servidores ao Restau-
rante Universitário da Univale, assim 
como em pontos do Restaurante Uni-
versitário da Região Central.  

A iniciativa, inspirada no proje-
to “Leitura para Todos” criado pela 
UFMG, em Belo Horizonte, visa sen-
sibilizar estudantes e servidores para 
a importância da literatura, conforme 
ressaltou Flávia Carvalho, produtora 
cultural da UFJF-GV. “Trata-se de um 
convite para que todos conheçam os 
inúmeros poetas que existem no Bra-
sil e no mundo, e que são capazes de 
interpretar a nossa sociedade através 
de versos e rimas. Também esperamos 
contribuir para a formação de público 
para o universo artístico-cultural, nes-
te caso, para a literatura.”

As obras são apresentadas e plas-
tificadas em formato A5, afixadas com 
cordões de barbante na parte traseira 
dos bancos dos ônibus e nas grades 
e corrimões dos Restaurantes Uni-
versitários, propiciando o fácil aces-
so. “Ninguém gosta de ficar em filas 
e com o tempo ocioso. Este projeto 
possibilita que as pessoas tenham 
acesso à cultura justamente nestes 
momentos. A literatura passa a fazer 
parte da rotina dos usuários”, afirmou 
a bibliotecária Aline Costa, da UFJF-
-GV.

A iniciativa, inspirada no projeto “Leitura para Todos” criado pela UFMG, em Belo Horizonte, visa sensibilizar estudantes e 
servidores para a importância da literatura
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Bento Gonçalves inicia campanha 
de imunização contra a gripe

Inicia na próxima segunda-feira, dia 
10, a Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe. Segundo informações da 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a 
meta é, até o dia 19 de maio (data limite 
da imunização) vacinar 90% dos grupos 
prioritários.  Na primeira etapa da 19º 
edição da Campanha, serão imunizados 
profissionais da saúde e idosos (a partir 
do dia 10) e entre os dias 17 de abril e 19 
de maio, os demais grupos prioritários.

O coordenador de imunizações, 
Michael Manfredini, explica que além de 
idosos acima de 60 anos, a vacina será 
disponibilizada para as crianças, entre 
seis meses e cinco anos, trabalhadores 
da saúde, gestantes (em qualquer fase da 
gravidez), puérperas, portadores de doen-
ças crônicas não transmissíveis, povos in-
dígenas, e nesse ano, professores da rede 
pública e privada.

Vale lembrar que a vacina é gratuita, 

e a aplicação acontece nas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) do município. Mas 
no sábado, dia 13 de maio, além das UBS, 
uma Unidade Móvel de Saúde (ônibus 
amarelo) também estará oferecendo a 
vacina na Via Del Vino, em frente à Pre-
feitura. 

No decorrer da campanha, pessoas 
acima dos 60 anos também poderão reali-
zar a imunização contra o tétano.

De acordo com a Secretaria de Saú-
de, crianças, gestantes e as puérperas in-
tegram o grupo que mais beneficia com 
a vacina, uma vez que, além de proteger 
contra a gripe, ela previne as complica-
ções da doença, e consequentemente, 
o número de internações hospitalares.  
Causada por um tipo de vírus altamente 
contagioso, a gripe muitas vezes evolui 
e gera problemas respiratórios severos, 
podendo levar à morte em casos muito 
graves.

Informações:
A partir de 10 de abril (para os profis-
sionais da saúde e idosos)
De 17 de abril a 19 de maio (para to-
dos os grupos prioritários).
Dia 13 de maio (sábado) será o dia 
“D” da campanha (UBS que estiverem 
vacinando estarão abertas das 08h às 
17h.).
Público-alvo: pessoas com 60 anos de 
idade ou mais, gestantes em qualquer 
idade gestacional, puérperas (até 45 
dias após o parto), crianças de seis me-
ses a cinco anos de idade (devem levar 
a Carteira de Vacinação), profissionais 
de saúde, portadores de doenças crôni-
cas não transmissíveis, povos indígenas 
e professores das escolas públicas e pri-
vadas (com nome na lista das escolas, 
ou com um comprovante profissional, 
como, por exemplo, contracheque, cra-
chá, etc.).
Onde: Unidades de saúde dos bairros.

Observações:  
-Unidades de Saúde da Cohab II, Maria 
Goretti, São Valentim e XV da Graciema 
não vacinarão durante a campanha e 
nem no sábado dia D (13 de maio).
- As Unidades de Saúde de Faria Lemos 
e de Tuiuty não abrirão no sábado, dia 
13 de maio
- Pessoas que não se enquadram nos 

grupos prioritários do Ministério da Saú-
de deverão procurar a vacina nas clíni-
cas privadas.
- Pessoas portadoras de doenças crôni-
cas, em atendimento no Sistema Único 
de Saúde, rede privada ou conveniada 
necessitam apresentar uma prescrição 
médica, ou xerox de uma receita atua-
lizada (2014/2015) que comprove a 
sua condição de paciente portador de 
doença crônica. Este documento deverá 
ser apresentado no dia da vacinação.
- Pacientes em acompanhamento nos 
programas de controle das doenças 
crônicas do Sistema Único de Saúde - 
SUS, devem se dirigir ao posto onde são 
atendidos regularmente para receberem 
a vacina. Caso no local de atendimento 
não tenha uma sala de vacina, estes, 
também, deverão buscar a prescrição 
médica com antecedência ou apresentar 
para vacinação cópia da receita atuali-
zada (2014/2015) (Xerox) que comprove 
a sua condição de paciente portador de 
doença crônica.
- A prescrição médica, ou o xerox da 
receita atualizada (2014/2015) que com-
prove a condição de paciente portador 
de doença crônica ficará retida na uni-
dade de saúde a onde for realizada a 
vacinação.

Reajuste no preço de remédios 
preocupa população
Governo autorizou aumento, cujos índices ficam entre 1,36% a 4,76%

A partir da última sexta-feira, foi 
autorizado o reajuste no preço dos remé-
dios, e os valores podem alcançar um au-
mento de até 4,76%. A decisão da Câmara 
de Regulação do Mercado de Medicamen-
tos (Cmed) - publicada no Diário Oficial 
da União – trouxe mais uma preocupação 
para a população, que já vem sendo atin-
gida com os efeitos da crise dos últimos 
anos. Principalmente para usuários que 
precisam de medicações de uso contínuo.

Para a aposentada Iolanda L. , de 81 
anos, qualquer aumento, por menor que 
seja, pesa no bolso, principalmente pela 
quantidade de remédios que ela compra. 
“O problema é que eu preciso de muitos, 
são 11 por mês, e maioria custa caro. Gas-
to quase R$ 500,00 no total. Para mim, 
que dependo da aposentadoria, o dinheiro 
é contado, e no final essa diferença acaba 
pesando”, lamenta.

Vale lembrar que a regulamentação 
abrange mais de 19 mil medicamentos 
disponíveis no mercado, sendo que a au-
torização para o reajuste engloba níveis 
diferentes de alta nos preços, de acordo 
com o perfil de concorrência dos produtos 
(ou seja, nas categorias com um maior nú-
mero de genéricos, a concorrência é maior 
e, portanto, o aumento também pode ser 
maior).

Mas, segundo a Associação da Indús-
tria Farmacêutica de Pesquisa (Interfar-
ma), na prática, o reajuste não deve ser 
aplicado em sua totalidade, em virtude 
da concorrência do mercado - que resul-
ta em descontos significativos nas vendas 
das farmácias – sem contar os descontos 
obrigatórios para o governo, além de aba-
timentos negociados.

Para Michele C., que tem uma pessoa 
da família diabética, o aumento é impac-
tante. Segundo ela, a elevação do gasto 
vai se estendendo – e acumulando. “Esse 
aumento vai dificultar ainda mais o que 
para nós já era muito complicado. Como 
insulinodependente, meu filho precisa de 
várias ampolas por mês. E isso me preocu-
pa muito”, avalia. E completa. “A verdade é 
que para algumas pessoas, o reajuste pare-
ce pouco, eu  entendo, mas quem precisa 
de medicação de uso contínuo é que mais 
sente”.

Remédios fracionados:

Na hora, de economizar, vale a pena 
pesquisar preços (inclusive em diversos 
estabelecimentos da mesma rede), buscar 
descontos, fazer uso de remédios genéri-
cos (em geral, mais baratos) ou daqueles 
que constam no Programa Farmácia Po-
pular (fale sobre a possibilidade com seu 
médico). Outra opção, principalmente 
para quem precisa de remédios de uso 
contínuo, é a adesão de programas de fi-

delização de laboratórios.
Segundo o farmacêutico Aron H.Lima 

Pereira, ela pode ser feita pelo site das em-
presas ou por um telefone 0800, presente 
nos rótulos dos produtos. “Dependendo 
do medicamento, os descontos podem 
ultrapassar 50%, principalmente para pes-
soas que compram a mesma medicação 
todos os meses. Para isso, a pessoa precisa 
fazer o pré-cadastro junto ao laborátório”, 

São medicamentos fabricados em emba-
lagens especiais, que podem ser vendidos 
na medida exata que o consumidor preci-
sa. A resolução da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) que regula-
menta essa prática já tem 11 anos, e per-
mite remédios sejam fracionados a partir 
de embalagens desenvolvidas para essa 
finalidade, atendendo às necessidades 
dos consumidores (como por exemplo, um 
paciente que precisa tomar só três compri-
midos, não necessitando comprar a caixa 
com oito).

Mas segundo o farmacêutico Aron H.L. 
Pereira, a procura por essa alternativa foi 
maior logo que a medida foi anunciada. “O 
número de pessoas que chegam buscando 
essa opção diminuiu muito”, afirma. É im-
portante ressaltar que essa venda fraciona-
da de medicamentos não é obrigatória. Ou 
seja, não basta apenas apresentar a recei-
ta, é preciso apurar se o estabelecimento 
aderiu a esse tipo de comercialização e se 
possui um farmacêutico presente para se 
responsabilizar pelo procedimento.

Segundo o fiscal sanitário e coordenador 
do Departamento Municipal de Vigilância 
Sanitária, Rafael Medeiros Vieira, a RDC nº 
80/2006, que dispõe sobre os procedimen-
tos de fracionamento de medicamentos, 
permite que o consumidor adquira apenas 
a quantidade que necessita. Mas Vieira fri-
sa que o melhor caminho para ter acesso 
à informação sobre quais medicamentos 
podem ser fracionados é procurar o seu 
médico ou o farmacêutico. “Se o medica-

mento possui apresentações fracionáveis 
e necessita de prescrição médica para a 
compra - como antibióticos - o profissional 
médico deve colocar na prescrição a identi-
ficação do medicamento fracionável”.

No caso de medicamentos isentos de pres-
crição, o coordenador orienta o paciente a 
perguntar ao farmacêutico, no ato da com-
pra, se existe esse tipo de apresentação 
para o produto que está sendo adquirido. E 
completa. “Em caso de dúvidas, estamos à 
disposição para orientar os cidadãos”.

O fiscal sanitário e coordenador desta-
ca três pontos importantes em relação 

à questão:

- Medicamentos fracionáveis são específi-
cos para esse fim, possuindo embalagem 
apropriada e identificada com o termo 
“fracionável”, além de possuir bulas em 
quantidade suficiente à sua capacidade de 
fracionamento, que deverá acompanhar o 
produto na entrega ao consumidor.

- O fracionamento deve ocorrer sob a su-
pervisão e responsabilidade do farmacêu-
tico, em área reservada para esse fim, se 
possível onde o consumidor possa acom-
panhar o procedimento.

-Para poder realizar o fracionamento de 
medicamentos, as Farmácias e Drogarias 
devem solicitar autorização junto ao Depar-
tamento de Vigilância Sanitária, que, em 
caso positivo, incluirá a atividade no Alvará 
Sanitário do estabelecimento.
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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 19124: EDUARDO RIGOTTI, solteiro, empresário, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e 
DANIELE MARCON, solteira, funcionária pública municipal, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O 
Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19128: GILBERTO KOSVOSKI, solteiro, metalúrgico, natural 
de Alpestre-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e ROSA-
NE PERTILE, solteira, auxiliar de escritório, natural de Bento Gonçal-
ves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de 
bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19130: VANDERLEI SPULDARO, solteiro, pedreiro, natural 
de Alpestre-RS, residente e domiciliado em Bento Gonçalves e SUZA-
MAR MARIA MARQUES, solteira, costureira, natural de Taquara-RS, 
residente e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o 
da Comunhão Universal de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
 

Bento Gonçalves, 04 de abril de 2017.
 

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

Arlindo Tressoldi, agricultor apo-
sentado, filho de Querino Tressoldi e 
Amabile Albina Tressoldi, nascido em 
11/05/1936, falecido em 22/03/2017, 
natural de Poço das Antas, morador 
da Linha Tripole São José, Boa Vista 
do Sul, Casado 

Palmyra Brun Franceschina, 
agricultora aposentada, filha de Vic-
torio Brun e Paula Brun, nascida em 
14/09/1931, falecida em 25/03/2017, 
natural de Monte Belo do Sul, mora-
dora da Linha Santa Barbára, Monte 
Belo do Sul, Casada 

Alcides Orlando Paludo, agri-
cultor aposentado, filho de Guilher-
me Paludo e Amabile Bolson Paludo, 
nascido em 27/10/1945, falecido em  
27/03/2017, natural de Veranópolis, 
morador de Monte Belo do Sul, Ca-
sado 

Lorena Maria Salton Larentis, 
do lar aposentada, filha de Paulo Sal-
ton e Victoria Morassutti, nascida em 
14/09/1924, falecida em 27/03/2017, 
natural de Bento Gonçalves, morado-
ra de Bento Gonçalves, Viúva

Ademir Mendes Viana, cons-
trução civil/ferreiro, filho de Julio 
Severo Viana e Eurides Mendes Via-
na, nascido em 16/09/1976, falecido 
em 27/03/2017, natural de Santo 
Augusto, morador de Bento Gonçal-
ves, Casado

Vidalvino Vargas e Silva, pe-
dreiro, filho de Franklin Vargas e Sil-
va e Maria Antonia de Gezus e Silva,  
nascido em 15/09/1957, falecido em 
28/03/2017, natural de Pinhalzinho, 
SC, morador de Bento Gonçalves, 
Casado

Aline dos Santos Carvalho, fi-
lha de Julio Cesar Belmonte Carva-
lho e Glaucia Camargo Pereira dos 
Santos, nascida em 29/01/2016, fa-
lecida em  16/03/2017, natural de 
Santiago, moradora de Itacurubi, 
Solteira 

Primo Laurindo Cortelini, mo-
torista aposentado, filho de Celes-
tino Cortelini e Olivia Antoniolli 
Cortelini , nascido em 13/01/1940, 
falecido em  23/03/2017, natural de 
Veranópolis, morador de Fagundes 

Varela, Casado 

Jovencio Rinques Marques, 
serviços gerais aposentado, filho 
de Pedro Rinques Marques e Gas-
parina Viana Marques, nascida em 
22/08/1951, falecida em 29/03/2017, 
natural de  São Borja, morador de 
Bento Gonçalves, Casado 

Maria Adelaide Santos, do lar, fi-
lha de Manoel Osorio de Souza e Ali-
ce de Souza, nascida em 24/11/1944, 
falecida em 29/03/2017, natural de 
Santa Cruz do Sul, moradora de Ben-
to Gonçalves, Casada 

Rafael da Fonseca Frozza, filho 
de Ivan Frozza e Silene da Fonseca 
Frozza, nascido em 06/09/2016 , fale-
cido em 28/03/2017, natural de Gari-
baldi, morador da Linha São Luiz de 
Castro, Boa Vista do Sul,  Solteiro 

Rosane de Assis, cuidadora de 
idosos, filha de Agenor de Assis e Ma-
ria Rosa Dalmas de Assis, nascida em  
20/04/1968, falecida em 02/04/2017, 
natural de Guaporé, moradora de 
Guaporé, Divorciada

“Transforme os números em aliados”  é 
o tema do curso de gestão financeira 
promovido pelo CDL

Muitos empreendedores que 
comandam os próprios negócios co-
nhecem bem esse cenário: em meio 
a uma rotina cada vez mais atribu-
lada, deixam de estudar, conhecer e 
planejar as finanças da sua empresa. 
Seja por falta de tempo ou carência 
de formação específica, relegar essa 
prática a segundo plano é uma de-
cisão extremamente arriscada para 
a saúde institucional. Disposta a aju-
dar o varejo a sanar essa preocupan-
te situação, a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Bento Gonçalves 
promove o curso ‘Transforme os nú-
meros em aliados: Gestão Financeira 

para negócios’.
O programa de ensino facilita o 

acesso ao conhecimento e ferramen-
tas necessárias para as empresas li-
darem de forma mais eficiente com 
os números que regem seu negócio. 
As aulas serão ministradas pela ins-
trutora Iara Cristina Bussolotto. For-
mada em Administração do Varejo 
pela Universidade de Caxias do Sul 

O que: curso ‘Transforme os números em aliados: Gestão Financeira para 
negócios’

Quando: dias 10, 11 e 12 de abril, das 19h30 às 22h30min

Onde: Rua Marechal Deodoro, 139, 5º andar - Ed. Zanoni.

Investimento: R$ 120,00 associados CDL e R$ 180,00 não associados.
Associado do Sicredi tem desconto especial conforme consulta.

Inscrições: cdltreinamento@cdlbento.com.br | Fone: (54) 3455.0566

(UCS), com pós-graduação em Con-
troladoria – Planejamento e Contro-
le, pela mesma instituição, ela atua 
no varejo há mais de 24 anos. Nesse 
período, foi responsável pela gestão 
de diversas áreas, como financeiro, 
estoque, RH, assistência técnica, co-
brança e TI.

Com base nessa experiência 
abordará questões como crédito 
e cobrança, formação de preço no 
varejo e análise de investimento. 
“A gestão financeira tem tudo a ver 
com sobreviver no mercado. O em-
presário que não tiver noção disso, 
dificilmente vai conseguir se man-
ter”, alerta Iara. A competitivida-
de só é alcançada quando o lojista 
tem plena consciência do que está 
fazendo e, especialmente, do que 
deve executar. “No mercado atual é 
preciso diversificar o negócio, e isso 
envolve dinheiro. Então, o gestor 
precisa conhecer a realidade da sua 
empresa como um todo, para saber 
investir e encarar uma oportunida-

Serviço:

Instrutora Iara Cristina Bussolotto

de. Quem não tem esse conhecimen-
to, não se arrisca, e acaba perdendo 
espaço”, frisa.

O curso ‘Transforme os núme-
ros em aliados: Gestão Financeira 
para negócios’ ocorre de 10 a 12 
de abril, das 19h30 às 22h30min, 
na sede da entidade (Rua Marechal 
Deodoro, 139, 5º andar - Ed. Zano-
ni). As inscrições estão abertas, com 
investimento de R$ 120,00 para as-
sociados e R$ 180 para não-sócios. 
Os associados ao Sicredi também 
usufruem desconto. Mais informa-
ções pelo e-mail cdltreinamento@
cdlbento.com.br ou pelo telefone: 
(54) 3455.0566.

Temas que serão aborda-
dos:

- Crédito e Cobrança/Controle 
de Inadimplência

- Formação de Preço no Varejo/
Planilha de custos

- Análise de Investimento/Pay 
Back

Iniciou nesta segunda-feira o 
programa gratuito de castração
A verba de R$ 120 mil para as castrações 
foi aprovada através da Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO)

Nesta segunda-feira começou o 
programa gratuito de castração de 
cães e gatos. A expectativa é que em 
média 100 cirurgias (tanto em fême-
as, quanto em machos) sejam realiza-
das por mês, por meio da Vigilância 
Ambiental, em parceria com uma clí-
nica veterinária do município. 

Nesta etapa, serão atendidas as 
inscrições realizadas em agosto de 
2016, conforme ordem de cadastro. 

O número de vagas é limitado, 
por isso os proprietários que tem 
condições de deixar seus animais pre-
sos, sem contato com outros animais, 
não devem procurar o serviço públi-
co de castração — orienta a médica 
veterinária Analiz Zattera, do setor 
de Vigilância Ambiental da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

A verba de R$ 120 mil para as 
castrações foi aprovada através da Lei 
de Diretrizes Orçamentária (LDO).

As novas inscrições para os pro-
cedimentos serão feitas somente no 
próximo mês de agosto. As cirurgias 
são realizadas em animais a  partir 
dos seis meses. 

A importância da castração
Muitas raças devem ser alimen-

tadas com rações específicas após a 
cirurgia: “A ração light não é pra ema-
grecer, é pra prevenir que o animal 
engorde”, disse o veterinário Roberto 
Teixeira.

Em relação às fêmeas, ele contou 
quais os principais problemas que 
surgem, caso o dono opte por não 
castrar.

“Ela pode desenvolver infecção 
uterina e tumores de mama, hormô-
nios dependentes, que dependem 
desses hormônios ovarianos. Quando 

a gente castra a gente retira esse ová-
rio, e para de produzir esse hormônio 
que a estimularia a desenvolver tumo-
res de mama”, contou.

Os machos podem desenvolver 
a hiperplasia de próstata, tumores 
de próstata, distúrbios de comporta-
mento como agressividade e micção 
fora do lugar. “Quando a gente castra 
o animal, retira esses testículos, essa 
testosterona para de ser produzida e 
ele para de marcar território”, desta-
cou o profissional.

E atenção:
O Conselho Federal de Veteriná-

ria proibiu a amputação estética da 
cauda e da orelha dos cães. O veteri-
nário que fizer isso pode sofrer uma 
advertência ou até mesmo ter o diplo-
ma cassado.

Segundo o Conselho, o corte da 
cauda pode levar o animal a desenvol-
ver infecções na coluna e a retirada da 
ponta das orelhas pode fazer o bichi-
nho perder completamente essa par-
te do corpo. Essa amputação só será 
permitida em caso de doenças graves, 
como câncer, por exemplo. Porque aí 
já não é uma questão de estética.
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Yoga e meditação estão entre as 14 novas terapias alternativas incluídas ao SUS
Práticas já existem em Bento há muitos anos, mas agora, estendidas à PNPIC, poderão beneficiar uma número maior de pessoas     

Na última terça-feira, o Diário oficial 
da União publicou uma portaria do Minis-
tério da Saúde, que inclui 14 novas tera-
pias alternativas na Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC). Um anúncio do governo em janei-
ro já citava a possibilidade desses proce-
dimentos também serem oferecidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), mas agora 
a expectativa se torna realidade.  

A decisão de do governo, segundo 
o texto original, levou em consideração 
o fato de a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) preconizar o reconhecimento e 
incorporações das Medicinas Tradicionais 
e Complementares nos sistemas de saúde. 
Outro ponto que impulsionou a efetivação 
da medida foi o fato de que as mais diver-
sas categorias profissionais de saúde no 
país já reconhecem essas práticas integra-
tivas e complementares como abordagens 
de cuidado com pacientes.

A PNPIC foi criada em 2006, insti-
tuindo no SUS abordagens da medicina 
alternativa, como fitoterapia, acupuntura 
e homeopatia, dentre outras. Agora, essas 
abordagens passam a contar com as prá-
ticas de arteterapia, ayurveda, biodança, 
dança circular, meditação, musicoterapia, 
naturopatia, osteopatia, quiropraxia, refle-
xoterapia, reiki, shantala, terapia comuni-
tária integrativa e yoga.

Segundo a regulamentação, os muni-
cípios são responsáveis pela oferta desses 
serviços à população, junto às Unidades 
de Atenção Básica. Mas cada um deles 
tem autonomia para optar pelas práticas 
que tenham maior demanda por parte 
da população. Segundo informações do 

Ministério da Saúde, desde sua criação, a 
Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares, levou mais de cinco mil 
estabelecimentos a oferecerem terapias 
alternativas através do SUS.

Terapias capazes de potencia-
lizar tratamentos e auxiliar 
processo de cura

Para o instrutor de yoga Alberto La-
zzarotto, a regulamentação do Ministério 
da Saúde, reconhecendo e agregando es-
sas práticas ao SUS, é altamente positiva. 
“Essa decisão se alinha com a postura de 
outros países que já adotaram essas práti-
cas há algum tempo e comprovaram sua 
eficácia, na condição de processo de tra-
tamento de muitas doenças, até mesmo as 
autoimunes e o câncer”, ressalta.   

Para ele, um dos pontos importantes 
em relação a algumas das práticas - como 
a meditação e a yoga, que fazem parte de 
seu campo de atuação - é o contexto em 
que elas atuam, a atenção tanto à questão 
física quanto psíquica, emocional. “Fisica-
mente, essas práticas agem desintoxican-
do o corpo, e levando o indivíduo a uma 
melhora significativa, a um salto na qua-
lidade de vida. Tanto pelo alongamento, 
quanto pela capacidade de consciência 
gerada pela respiração e pela auto-obser-
vação”, avalia.

Ele ressalta que a nossa medicina tra-
dicional não busca tratar o paciente como 
um indivíduo completo, em sua totalida-
de. “As doenças são tratadas de forma 
segmentada, esquecendo esse olhar mais 
aprofundado em relação às verdadeiras 

causas das enfermidades. É como no caso 
de uma dor de estômago, que pode estar 
relacionada ao estresse, ansiedade, abu-
so de fármacos, intoxicação, e outros”, 
exemplifica.

Lazzarotto considera essa regula-
mentação um passo extremamente im-
portante, que pode ajudar no tratamento 
de inúmeras doenças que atingem cada 
vez mais pessoas, ano após ano. Para o 
instrutor, a eficácia dessas práticas vem 
sendo percebida há muito tempo. E com-
pleta. “Tanto que existem diversas pesqui-
sas que atestam seus benefícios, e mesmo 
Universidades (como a Unisul, em Santa 
Catarina) voltadas para o estudo, apro-
fundamento da compreensão de atuação 
dessas terapias alternativas”. 

Para Lazzarotto, os cuidados com o 
corpo, com a alimentação, respiração e 
a tomada de consciência do próprio ser 
potencializam tratamentos e auxiliam de 
forma significativa o processo de cura. 
“Através dessa consciência, o indivíduo 
começa a mudar o padrão, e assim, essas 
terapias se tornam uma importante com-
plementação para a reestruturação de sua 
saúde”, frisa.

Além da ioga e meditação, o instru-
tor chama a atenção para a acupuntura e 
a ayurveda. “Indicamos muito essas prá-
ticas, e dentro da medicina tradicional 
indiana, por exemplo, a ayurveda atua 
como uma tomada da verdadeira nature-
za do indivíduo, trazendo mais qualidade 
de vida”.  

Por fim, ele destaca a visão do cen-
tro de ioga que coordena, onde atua jun-

tamente com outro instrutor. “Sob essa 
ótica, começamos a compreender como 
não poderíamos reduzir a um patamar 
meramente físico o que entendemos por 
saúde, mas que nosso esforço (e desafio) 
deve ser no sentido de levar os benefícios 
da prática para além do bem estar pesso-
al”.

**Alberto Lazzarotto é idealizador do 

espaço Hridaya. Iniciou na prática em 2004 
e os estudos de Yoga em 2005.  Professor for-
mado por instituição no Brasil de Hatha Yoga 
e Advaita Vedanta, com iniciação em Kriya 
Yoga de Babaji. Passou por estudos e via-
gens de aperfeiçoamento na Índia em 2013 e 
2014, além de possuir formação em Terapias 
Quânticas pelo instituto QuantumBio – Prof. 
Inamoto (2015).

As novas práticas incluídas no SUS:
*Arteterapia: uso da arte como parte do processo terapêutico.
*Ayurveda: prática milenar que busca a cura para os males do corpo e da 
mente na natureza.
*Biodança: é uma prática de abordagem sistêmica inspirada nas origens 
mais primitivas da dança, que busca restabelecer as conexões do indivíduo 
consigo, com o outro e com o meio ambiente.
*Dança circular: é uma prática de dança em roda, tradicional e contemporâ-
nea.
*Yoga: é uma prática que combina posturas físicas, técnicas de respiração, 
meditação e relaxamento.
*Meditação: prática de concentração mental com o objetivo de harmonizar 
o estado de saúde.
*Musicoterapia: uso dos elementos da música - som, ritmo, melodia e har-
monia - com propósito terapêutico.
*Naturopatia: uso de recursos naturais para recuperação da saúde.
*Osteopatia: terapia manual para problemas articulares e de tecidos.
*Quiropraxia: prática de diagnóstico e terapia manipulativa contra proble-
mas do sistema neuro-músculo-esquelético.
*Reflexoterapia: prática que utiliza estímulos em uma parte do corpo afas-
tada da lesão.
*Reiki: prática de imposição das mãos por meio de toque ou aproximação 
para estimular mecanismos naturais de recuperação da saúde.
*Shantala: massagem usada para aliviar dores e acalmar os bebês e 
crianças.
*Terapia comunitária integrativa: é desenvolvida em formato de roda, vi-
sando trabalhar a horizontalidade e a circularidade.
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Entenda o 
Mat Pilates: 
uma ótima 
opção pra 
seu bem 
estar 

Aline Rodrigues 

Personal Trainner (CREF 024163)
Especialista em Atividade Física e 
Saúde 
Mestre em Ciência do Movimento Hu-
mano 

Alcoólicos Anônimos ganham a 
ajuda de um robô nas redes 
sociais para atender dependentes
Chamada ‘Amigo Anônimo’, a nova página propõe ajudar as pessoas em 
fase limite de recaída

Pela primeira vez, os Alcoólicos 
Anônimos no Brasil (AA) abrem aten-
dimento pelas redes sociais. A nova 
aba de conversa - com 12 passos para 
largar o alcoolismo - objetiva ser um 
primeiro contato com o grupo e foi 
lançada no último dia 29. A página 
atende pelo nome de “Amigo Anôni-
mo” e vai disponibilizar um robô no 
bate-papo do Facebook – uma traba-
lho de três meses, construído com 
base nos depoimentos (e necessidade 
de respostas) de participantes dos 
grupos de conversa de mais de 70 do 
AA.  

A página recém- inaugurada, é 
claro, vai manter o anonimato das 
pessoas que entram em contato, e 
segundo a comunidade, tem propos-

ta de ajudar no momento limite de 
recaída. Além de informar sobre gru-
pos de atendimento de emergência, o 
“Amigo Anônimo” vai também orien-
tar amigos e familiares de dependen-
tes. Mas o principal objetivo ainda é 
incentivar as pessoas a procurarem o 
atendimento pessoal, mais completo 
(com horários e endereços mais pró-
ximos).

E bastaram dois dias para que a 
página recebesse mais de 20 mil cur-
tidas, além dos 70 mil acessos (dados 
da rede social). Dentre os acessos – 
só no primeiro dia - 40 já foram re-
vertidos em ligações de ajuda. Para 
o diretor de arte da agência J. Walter 
Thompson responsável pela comuni-
dade, Fernando Palandi, o AA espera, 

desse modo, ter mais contato com o 
público jovem, que possui menos in-
formação em relação às reuniões de 
dependentes, e com as mulheres, que 
são mais atingidas pelo preconceito 
quando buscam esse tipo de ajuda.

De acordo com a psicóloga e pre-
sidente da Junta de Serviços Gerais 
do AA, Jaira Adamczyk,a comunidade 
tem mais de cinco mil grupos no Brasil 
– com uma média de 12 mil reuniões 
semanais – mas apesar disso, existe 
uma grande dificuldade de atingir o 
grupo jovem e, principalmente, essa 
demanda do alcoolismo feminino. 
“Basta você ir nas salas de reunião de 
AA e ver que há muito mais homens 
do que mulheres. Essa forma digital 
deve atingir esse público”, afirma.

AA espera alcançar o público mais jovem e mulheres, a partir da disponibilização da nova ferramenta

Cientistas desenvolvem material que 
induz a regeneração de ossos
O novo método pode beneficiar pacientes com lesões traumáticas 
ou fraturas graves

Pesquisadores da Universidade Nor-
thwestern e da Universidade de Chicago, 
desenvolveram um método inovador, que 
pode fazer otimizar a regeneração de 
fraturas ósseas . O material em questão 
combina uma proteína e um gel criado 
pelo grupo, e induz a uma regeneração 
mais rápida e eficiente dos ossos, sem 
cicatrizes.

A BMP9, que integra o grupo conhe-
cido como BMPs (sigla em inglês para pro-
teínas ósseas morfogenéticas) foi testada 
em células do esqueleto de ratos - modi-
ficadas geneticamente para produzir uma 
proteína que estimula o crescimento dos 
ossos. Mas, segundo o estudo, a técnica 
também foi responsável por estimular o 
crescimento de vasos sanguíneos, melho-
rando a vascularização da área.

Num segundo momento, foi aplica-
do na região o PPCN-g - líquido desenvol-
vido pelos pesquisadores que, no corpo, 
adquire consistência gelatinosa – e a es-
trutura passou a funcionar como um tipo 
de “membrana seletiva”, que conduz e 
barra a entrada de novas células ósseas na 
área da fratura.

De acordo com Guillermo Ameer, 
professor de engenharia biomédica na 

Northwestern , o líquido contém células 
capazes de produzir tecidos ósseos e, ao 
ser aplicado, e se adapta ao osso lesiona-
do. “O novo osso é muito similar ao que 
estava originalmente na região”, afirma o 
cientista.

A técnica - menos invasiva para os 
pacientes do que procedimentos cirúrgi-
cos – pode se tornar uma excelente alter-
nativa de terapia. E no futuro, beneficiar 

pacientes com lesões traumáticas ou fra-
turas graves. Vale lembrar que os proble-
mas no esqueleto (sobretudo na região 
do rosto) são bastante difíceis para tratar, 
por estarem associados, muitas vezes, a 
cirurgias complexas. E é comum restaurar 
as áreas fraturadas realizando enxertos a 
partir de regiões como pelve e costelas, 
tornando esse tipo de procedimento ex-
tremamente invasivo.

 O novo método pode beneficiar pacientes com lesões traumáticas ou fraturas graves

Os benefícios dessa pratica 
são inúmeros e a lista seria longa , 
dentre elas a consciência corporal 
, ajuste da postura , melhora da 
qualidade cardiorrespiratória ,to-
nificação dos músculos , equilíbrio 
e coordenação . 

Existem duas classificações 
básicas para Pilates : 1) Pilates 
com aparelhos onde a estrutura 
básica dos aparelhos é composta 
por molas as quais servem como  
resistência para o exercício. A es-
colha de como usar essas molas 
depende dos seus objetivos. 2) 
já o Pilates de Solo não oferece a 
opção das molas , porém , pode 
ser considerado um exercício que 
exige maior esforço do praticante 
e sua dinâmica e auxiliada por di-
versos acessórios tornando a aula 
divertida e menos monótona.

Como em todas as modalida-
des existem o pros e os contras. 
No caso do Pilates de aparelhos 
é mais fácil moderar a amplitude 
do movimento e a forca aplicada 
. Mas a principal diferença e que 
por ser geralmente mais forte o 
pilates de solo pode trazer resul-
tados com mais rapidez que o pi-
lates com aparelhos . 

O Mat  pilates e uma forma 

de você conseguir quebrar a roti-
na estressante em pouco tempo. 
A aula dura em média de 30 a 40 
minutos , mas é tudo tão gostoso 
que passa rapinho . O exercício 
exige bem do seu corpo , te deixa 
suado e cansado , mas vale tanto 
a pena que geralmente quem faz a 
primeira vez quer repetir a dose.

Depois de 30 dias de exercício 
, três vezes na semana , é possível 
ver a diferença no corpo . Logico 
que para emagrecer de verdade é 
uma dieta balanceada e de quali-
dade com auxílio de bons profis-
sionais .

Além de tudo  trata-se de uma 
modalidade que pode ser pratica-
da por quem tem dores no corpo 
e na coluna , claro que com apoio 
de profissionais qualificados e que 
tenham conhecimento certo para 
tanto evitando assim qualquer 
complicação . 

Essas aulas podem ser indivi-
duais em duplas ou até em turmas 
pequenas mas o principal e que 
sejam bem planejadas e realizadas 
após uma avaliação detalhada da 
condição física e postural do alu-
no. Procure locais seguros e com 
credibilidade e delicie-se com essa 
pratica . 
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As doenças que chegam com o outono
Características do clima propiciam o surgimento de problemas respirató-
rios, inflamatórios e alérgicos

Já cantava Tom Jobim “São as 
águas de março fechando o verão”. E 
a música exemplifica bem o comeci-
nho dessa estação. Marcado por mui-
ta chuva, temperaturas mais frias e ar 
seco, o outono que teve início no úl-
timo dia 20 chega trazendo algumas 
enfermidades comuns nesse período 
- as chamadas doenças sazonais, que 
surgem com certa frequência em uma 
determinada estação do ano.

Segundo especialistas, caracte-
rísticas do clima típicas da estação 
acabam aumentando a incidência de 
doenças respiratórias, inflamatórias e 
alérgicas, como resfriado, gripe, larin-
gite, sinusite, rinite, asma, bronquite, 
pneumonia e bronquiolite, dentre ou-
tras. Além disso, existe uma alteração 
comportamental no outono que cos-
tuma agravar o cenário.

Fatores climáticos e 
comportamentais agravam 
a incidência

Mas por que a estação favore-
ce tanto a incidência dessas doen-
ças? Profissionais da área de saúde 
apontam a combinação de mudanças 
bruscas de temperatura, ar seco e a 
queda na imunidade (menor gasto de 
energia em virtude da adaptação às 
temperaturas mais baixas) como al-
guns dos principais fatores que criam 
condições favoráveis ao surgimento 
dessas patologias.

Segundo o otorrinolaringologis-
ta Jaime Arrarte, com a temperatura 
caindo, as pessoas acabam ficando 
mais tempo em ambiente fechados, 
o que leva a uma tendência de con-
centração de poluentes/vírus no ar 
atmosférico. “Quando inalamos é que 
ocorre ou o contágio (no caso dos ví-
rus) ou a reação alérgicas (no caso do 
pó”).

Em relação às doenças do trato 
respiratório, são as condições do cli-
ma, típicas da estação, que favorecem 
a multiplicação dos agentes causado-
res das mesmas. E esse é outro ponto 
destacado pelo especialista. “A ativi-
dade de alguns vírus aumenta com as 
baixas temperaturas e isso, somado à 
baixa imunidade, dispara o número 
de casos”, explica.

IVTRs , rinites alérgicas e 
asma  

O médico destaca as duas princi-
pais situações em relação ao frio que 
se aproxima. Uma delas é o aumento 
da frequência das chamadas IVTR - ou 
infecções virais do trato respiratório 
- como o resfriado comum (causado 
por uma série de vírus) e também a 
gripe (causada pelo vírus influenza 
e seus subtipos, cuja prevenção só 
ocorre através da vacina específica).

A outra diz respeito às rinites 
alérgicas (e não alérgicas) e asma. 
“Elas aumentam no outono/inverno 
e estão relacionadas com a tempera-
tura do ar e ao aumento dos alérge-
nos no ambiente (especialmente pó e 
fungos). Mas isto é uma reação indivi-
dual - cada pessoa reage de maneira 
diferente, não sendo transmissível de 
pessoa a pessoa”, pontua.

Arrarte chama a atenção para o 
fato de que uma rinite e um resfriado 
leve são facilmente confundíveis pelo 
doente. 

“Inclusive podendo haver sobre-
posição, porém o tratamento pode 
variar de um para o outro”, explica. 
No caso das chamadas IVTR, algumas 
medidas podem ajudar a impedir o 
contágio.  “Evitar aglomerações, am-
bientes fechados, o contato próximo 
com pessoas doentes e realizar a hi-
giene frequente das mãos”, recomen-
da.

Os mais vulneráveis
Em relação à população de risco, 

o otorrinolaringologista frisa que tan-
to as IVTRS quanto a rinite/asma são 
muito democráticas. “Não escolhem 
sexo, cor ou idade, mas em crianças 
pequenas e idosos, há uma tendên-
cia maior de complicações, por isso 
a ênfase nas campanhas de prevenção 
através de vacina e tratamento preco-

Alguns cuidados para fugir das 
doenças típicas de outono:

- Evite ambientes fechados e com muita gente.

- Mantenha as janelas de caso ou do ambiente de trabalho abertas, pelo 
menos, por algum tempo, mesmo em dias frios. Assim, diminui os riscos 
de contaminação e infecção.

- Limpe diariamente sua casa, utilizando pano úmido e aspirador.

- Evite utilizar produtos de limpeza com fragrâncias muito fortes.

- Na hora do banho, evite a mudança brusca de temperatura, fechando 
as janelas e mantendo a água do chuveiro amena.

- Alimente-se de forma saudável, ingerindo alimentos de todos os gru-
pos, em especial, frutas, legumes e verduras.

- Beba muito líquido, principalmente água e sucos que contenham vi-
tamina C.

- Mantenha hábitos eficazes de higiene, incluindo lavar as mãos com 
frequência, evitar levar as mãos “sujas” aos olhos, boca e nariz e utilizar 
lenços descartáveis para limpar e assoar o nariz.

- Use roupas adequadas à temperatura - quando os termômetros baixa-
rem, agasalhe-se melhor.

- Ao apresentar sintomas, como tosse, febre, falta de ar e corrimento 
nasal, procure o serviço médico para tratamento e orientação, evitando 
assim a disseminação.

- Busque a vacinação contra a gripe, principalmente se estiver no grupo 
de risco – assim você reduz a chance de desenvolver a doença.

ce da asma”, explica.
No entanto, também são muito 

vulneráveis pacientes que fazem uso 
de medicamentos que deprimem a 
imunidade (como quimioterápicos 
e corticoides) e fumantes – nesse 
caso, a agressão às vias aéreas pode 
comprometer as defesas e ampliar 
os riscos para as doenças típicas da 
estação.

E é nessa época do ano que cos-
tuma crescer o número de casos nas 
emergências dos hospitais, relacio-
nados às crises intensas de alergia e 
pneumonia. 

“Existe até um pânico infundado 
por parte dos pacientes, mas a maio-
ria dos episódios evolui bem”, afirma 
o especialista.  Mas Arrarte frisa a im-
portância do diagnóstico como base 
do tratamento. “Normalmente o pa-
ciente sempre inicia com a autome-
dicação e procura o médico somente 
quando não há uma boa evolução”, 
avalia.

No outono, a incidência de doenças respiratórias, inflamatórias e alérgicas 
aumenta significativamente

Uso de diclofenaco e ibuprofeno 
pode ser prejudicial ao coração
Cientistas sugerem que alguns tipos de anti-
inflamatórios não-esteroides aumentam o risco 
de parada cardíaca

Uma pesquisa feita pelo Hospital 
Universitário Gentofte, de Copenha-
gue aponta uma relação entre o uso 
de anti-inflamatórios não-esteroides 
(AINEs) como diclofenaco, naproxe-
no, ibuprofeno, rofecoxib (retirado 
de circulação desde 2004), celecoxib 
e outros e o aumento do risco de pa-
rada cardíaca. O estudo foi publicado 
recentemente pela revista científica 
European Heart Journal.

Os resultados da pesquisa par-
tem da análise de paradas cardíacas 
registradas na Dinamarca fora dos 
hospitais, entre 2001 e 2010, referen-
tes a 28.947 pessoas, Dessas 3.376 
utilizaram algum tipo de anti-inflama-
tório até 30 dias antes de o problema 
acontecer - quase 12% delas. Dentre 
os que integravam essa porcentagem, 
51% fizeram uso de ibuprofeno e 

21,8% de diclofenaco (dois dos AINEs 
mais consumidos na Dinamarca).

E segundo os dados da pesqui-
sa, os dois fármacos citados lideram 
o ranking desse risco cardíaco, com 
aumento de incidência de 50% e 30%, 
respectivamente. Já os anti-inflama-
tórios não-esteroides, como o napro-
xeno, se mostraram menos danosos. 
Os resultados do estudo preocupam, 
uma vez que apontam os AINEs como 
alguns dos medicamentos mais utili-
zados no mundo.

Aqui no Brasil, é comum o uso 
indiscriminado de anti-inflamatório 
sem receita médica, e segundo o livro 
Tarja Preta – Os segredos que os mé-
dicos não contam sobre os remédios 
que você toma, de Marcia Kedouk – o 
diclofenaco é hoje um dos dez medi-
camentos mais vendidos no país.  

Os anti-inflamatórios não-esteroides (AINEs) estão entre os remédios mais consumi-
dos no mundo
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Equipes

Divino x Pexe
Red Bull x Ajax

Estudo identifica autismo em 
crianças menores de dois anos
A expectativa é que o diagnóstico precoce possibilite que o tratamento 
também inicie mais cedo

Um estudo (publicado na revis-
ta Nature) detectou, pela primeira 
vez, que é possível identificar sinais 
do autismo no cérebro de bebês por 
meio de exames de imagem, antes de 
completarem um ano de idade. A des-
coberta representa um grande avan-
ço, uma vez que os indícios – como 
dificuldades na fala, distanciamento 
emocional, regressão de algumas fa-
ses do desenvolvimento e hábitos re-
petitivos – só levavam a um possível 
diagnóstico a partir dos dois ou três 
anos.

A pesquisa foi desenvolvida com 
a participação de 106 crianças que 
já tinham irmãos mais velhos com 
diagnóstico de autismo confirmado. 
Durante o estudo, foram realizadas 

ressonâncias magnéticas nos cérebros 
desses pacientes (de seis, 12 e 18 me-
ses de idade), que apontaram algumas 
alterações. Os cientistas confirmaram 
uma superfície cerebral maior nesses 
bebês (que mais tarde seriam diagnos-
ticados com a doença) aos seis meses 
de idade, com a ratificação das medi-
das nos semestres que seguiram.  

Essa maior superfície cerebral se 
tornava depois um volume maior tam-
bém – característica já conhecida pela 
ciência como típica de pacientes au-
tistas. E os exames realizados duran-
te o estudo conseguiram prever com 
80% de acerto quais as crianças que 
desenvolveriam a doença. E descobrir 
o transtorno precocemente possibili-
ta aos pais a chance de iniciar o trata-

mento mais cedo.
Sabe-se que o autismo não tem 

cura, mas é fato que o tratamento 
precoce e adequado pode fazer com 
que essas crianças consigam levar 
vidas funcionais e satisfatórias. É in-
discutível a maleabilidade do cérebro 
de bebês, e por isso, quando mais 
cedo surgir o diagnóstico, mais pos-
sibilidade de terapias sendo iniciadas 
antes do primeiro ano de vida. 

Mas o exame será indicado de 
forma pontual, especialmente para 
crianças cujas famílias já têm casos 
de autismo confirmado – uma vez 
que irmãos mais velhos que possuem 
o transtorno apontam uma em cinco 
chances de o caçula desenvolver a 
doença.  

Diagnóstico precoce  pode fazer com que tratamento do autismo inicie antes de um ano de idade

Saiba como estimular os 
hormônios da felicidade
Práticas como o consumo de alimentos picantes 
e corridas estão entre as medidas que podem 
estimular a liberação desses compostos

A ciência afirma que o segredo da 
felicidade pode estar mais próximo 
do que imaginamos. Para endocrino-
logistas e neurocientistas, ele provém 
de neurotransmissores conhecidos 
como o “quarteto da felicidade”. As 
quatro substâncias químicas naturais 
do corpo humano responsáveis pela 
sensação benéfica seriam a endorfi-
na, serotonina, dopamina e oxitocina. 
Segundo Loretta Breuning - autora 
do livro Hábitos de um Cérebro Feliz 
(tradução livre do inglês Habits of a 
Happy Brain) - quando o seu cérebro 
emite uma dessas químicas, você se 
sente bem.

Mas muitas vezes, o surgimento 
dessas substâncias precisa de alguns 
estímulos externos. A autora (e tam-
bém professora na Universidade Es-
tadual da Califórnia, nos Estados Uni-
dos) afirma que cada substância da 
felicidade tem um trabalho especial 
para fazer e se apaga assim que o tra-
balho é feito. “Seria bom que surgis-
sem o tempo todo, mas não funciona 
assim”, explica.

Segundo informações da rede 
BBC, existem modos saudáveis para 
estimular a liberação desses compos-
tos, sem a utilização de drogas ou 
substâncias nocivas.

Acompanhe algumas des-
sas formas:

Endorfinas
Agem como uma espécie de 

analgésico, mascarando a dor física. 
Alimentos picantes podem ser alguns 
dos responsáveis por desencadear a 

liberação da substância nos neurô-
nios. De acordo com um estudo da 
Universidade de Oxford, no Reino 
Unido, filmes tristes também ajudam 
a elevar os níveis das endorfinas, as-
sim como dançar, cantar e realizar ati-
vidades em equipe.

Serotonina
A prática de atividades físicas, 

como corrida, ciclismo e exercícios 
aeróbicos, podem estimular  o au-
mento dos níveis de serotonina. A 
ausência do neurotransmissor está 
ligada ao sentimento de solidão e 
depressão. Segundo Alex Korb, neu-
rocientista do site Psychology Today, 
uma das principais estratégias para 
melhorar os níveis da substância é 
recordar momentos felizes, conver-
sando com amigos, recebendo men-
sagens e revendo fotos antigas.

Dopamina
É a substância responsável pela 

libido e pelo sentimento de amor, 
também conhecida como mediadora 
do prazer. Segundo John Salamone, 
professor de psicologia na Univer-
sidade de Connecticut, nos Estados 
Unidos, a dopamina está mais rela-
cionada à motivação do que ao pra-
zer final. Para elevar seus níveis, os 
especialistas recomendam definir 
metas de curto prazo, mesmo para 
situações básicas do cotidiano, como 
encontrar uma vaga para estacionar 
o carro ou dividir metas mais longas 
para que sejam, aos poucos, alcança-
das e celebradas.

As quatro substâncias químicas naturais do corpo humano responsáveis pela sen-
sação de felicidade seriam a endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina

Os mitos e verdades que rondam os adoçantes
Desde que surgiram, são cercados de boatos e acusações, deixando ge-
rando dúvidas entre os consumidores

Adotados por milhões de pesso-
as que enfrentavam problemas com 
excesso de peso, os adoçantes pare-
ciam um verdadeiro milagre quando 
surgiram no mercado. Com o passar 
dos anos, a ideia de que só trocar o 
açúcar por adoçantes era garantia de 
emagrecimento caiu por terra.   

A partir daí, surgiram muitos 
boates. A lista de malefícios incluía 
riscos de doenças graves atribuídas 
ao uso de aspartame, ao ciclamato 
e a vários outros. Nos últimos anos, 
chegaram a aparecer resultados de 
estudos sugerindo que adoçante en-
gorda. Para o consumidor, restou uma 
montanha de duvidas e receio na hora 
de usar o produto.

Segundo o endocrinologista 
Walmir Coutinho - professor da PUC 
Rio de Janeiro, e diretor de ensino e 
pesquisa do Instituto Estadual de Dia-
betes e Endocrinologia - a primeira 
grande dúvida diz respeito aos riscos. 
“Quando pesquisamos os bancos de 
dados de publicações científicas, não 
encontramos comprovação de que 
os adoçantes causem doenças como 
câncer e artrite reumatoide. Se usa-
dos com moderação, não parecem 
trazer riscos para a saúde”, afirma. 
Ele ressalta que uma exceção é a fe-
nilcetonúria - problema metabólico 

que proíbe a utilização de aspartame 
pelas pessoas afetadas.

Outra grande dúvida está relacio-
nada com alguns trabalhos científicos 
que levantam a suspeita de que o uso 
dos adoçantes em um programa de 
emagrecimento pode não ajudar tan-
to quanto se acreditava antes. “Algu-
mas dessas pesquisas são feitas com 
ratos de experimentação e outras 
envolvem o acompanhamento de pes-
soas usando adoçantes ao longo de 
anos”, explica.

Dentre as principais descobertas, 
uma levantava a questão de que mes-
mo com teor baixíssimo de calorias, 
os adoçantes poderiam elevar o ga-
nho de peso, por mecanismos ainda 
não muito bem esclarecidos. “Algu-

mas hipóteses foram levantadas. O 
cérebro poderia ser enganado, por 
receber a informação do sabor doce 
sem as calorias correspondentes, 
sendo então induzido a estimular o 
organismo a consumir mais alimen-
tos. Outra possível explicação seria 
uma diminuição do gasto metabólico 
pelo consumo de adoçantes”, relata 
o médico.

Enquanto estas dúvidas não es-
tiverem devidamente esclarecidas, o 
bom senso sugere que os adoçantes 
sejam consumidos com moderação. 
O médico ressalta “Trocar o adoçan-
te pelo açúcar, parece um péssimo 
negócio. Este sim continua sendo o 
principal vilão para quem luta contra 
o excesso de peso”.
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Esportivo vence o Lajeadense e 
permanece na zona de classificação
Equipe de Alex Xavier conquistou a vitória pelo 
placar de 2 a 0

O Esportivo conquistou mais 
uma importante vitória pela Di-
visão de Acesso de 2017, desta 
vez derrotando a equipe do Laje-
adense pelo placar de 2 a 0, em 
confronto realizado na tarde do 
último domingo, dia 2, no Está-
dio Montanha dos Vinhedos. Com 
a vitória, a equipe de Alex Xavier 
terminou o primeiro turno da fase 
classificatória na 3ª colocação 
com 11 pontos. 

Na etapa inicial, o Esportivo 
começou controlando as ações 
da partida, dificultando a saída de 
bola adversária. Explorando as la-
terais do campo com Gustavo Sa-
peka e Vinícius, os donos da casa 
conseguiram boas jogadas ofensi-
vas, mas que pouco resultaram em 
chances de gol. Aos 23 minutos 
de partida, em cobrança de escan-
teio, João Carlos subiu mais alto 
que a defesa visitante, abrindo o 
placar do jogo. Após a abertura do 
marcador, o Lajeadense chegou ao 
ataque através de bolas paradas, 
mas não tiveram efetividade para 
balançar as redes.

No segundo tempo, o Laje-
adense se jogou para o ataque, 
pressionando os donos da casa 
em busca do empate. Entretanto, 
aos 14 minutos, em jogada de ve-
locidade pela lateral, Vinícius fina-
lizou para a defesa do goleiro Pau-
lo Henrique e, no rebote, Araújo 
completou, ampliando a vantagem 
no placar, anotando o segundo gol 
do Esportivo. A equipe de Lajeado 
tentou reagir a etapa final, porém 
não conseguiu criar perigo ao gol 
adversário, esbarrando no sólido 
sistema defensivo da equipe de 
Bento. Administrando o marcador, 
o Esportivo garantiu mais uma vi-
tória, novamente sem sofrer gols, 
vencendo pelo placar de 2 a 0.

No próximo domingo, dia 9, 
a equipe do Esportivo enfrenta 
novamente o Lajeadense, desta 
vez fora de casa, às 16h no Está-
dio Alviazul, válido pela primeira 
rodada do returno da competição 
estadual.

Esportivo anuncia a 
contratação do volante 
Nunes

O Esportivo anunciou, na tar-
de de domingo, dia 2, a contrata-
ção do volante Eduardo Martins 
Nunes, o qual esteve na campanha 
do título da Série B do Campeo-
nato Brasileiro com o Grêmio em 

2005. O atleta é um dos primeiros 
reforços anunciados pela direção 
após o término da primeira fase 
do Gauchão 2017.

O volante Nunes, de 33 anos, 
possui uma vasta experiência no 
futebol gaúcho, passando pelo 
Grêmio, Guarani-SP, Cerâmica, 
Avenida, Brasil de Pelotas e Pe-
lotas, seu último clube. No clube 
Áureo-Cerúleo, o jogador esteve 
se recuperando de lesão e não 
conseguiu uma sequência dentro 
dos gramados.

Além de Nunes, a direção 
anunciará novos reforços durante 
a próxima semana. Um dos cogita-
dos a integrar o elenco do Espor-
tivo para o andamento da Divisão 
de Acesso é o volante Nathan, o 
qual foi titular da equipe alviazul 
em 2016 e atualmente está atuan-
do no Cascavel-PR.

Ficha técnica:
Nome: Eduardo Martins Nunes
Idade: 33 anos
Posição: Volante
Clubes:  Grêmio, Náutico, Vila 
Nova, Cerâmica, Avenida, Brasil de 
Pelotas e Pelotas.

Esportivo instala núcleo 
de categorias de base 
em Monte Belo do Sul 

O Clube Esportivo Bento 
Gonçalves lançou o seu primei-
ro núcleo de categorias de base 
em municípios vizinhos. Na úl-
tima sexta-feira, dia 31, o clube, 
em parceria com a Secretaria de 
Educação de Monte Belo do Sul, 
realizou uma assembléia com os 
pais dos alunos para apresentar 
o planejamento e o trabalho que 
será desenvolvido na escolinha do 
clube no município. 

O núcleo de Monte Belo do 
Sul possivelmente terá como res-
ponsável dentro de campo Viní-
cius Casagranda, o qual faz parte 
da comissão técnica das catego-
rias de base do clube. A escoli-
nha já possui mais de 60 alunos 
inscritos. As datas e os horários 
das atividades ainda não foram 
definidos. Segundo o coordena-
dor de base Rogério Capoani, 
além de Monte Belo do Sul, o clu-
be está procurando realizar uma 
parceria com o município de Pin-
to Bandeira para também instalar 
um de seus núcleos de categorias 
de base, visando encontrar novos 
talentos dentro das gramados da 
região.

Cerca de 800 crianças serão 
prejudicadas com fim do 
projeto social Sacada Solidária
Presidente do time criticou o governo municipal por não resolver a questão

Em entrevista coletiva, conce-
dida na tarde de segunda-feira, 03, 
o presidente do Bento Volei, Marcos 
Paulo Machado, acompanhado do 
advogado, Márcio da Silva, revelou 
que desde novembro o time de vôlei 
vem tentado reverter a  suspensão 
de R$ 400 mil  em repasses recursos 
doados do Imposto de Renda.

O time  culpa a prefeitura por 
não se adequar - em três anos - às 
mudanças de lei. 

“Já estamos com mais de 600 
crianças inscritas no projeto social, 
e estimamos que 800 se inscreve-
riam este ano. Não tem como con-
tinuarmos com as aulas e pagarmos 
os professores se não tivermos 
dinheiro para pagar eles”, afirma 
Machado. Segundo o presidente do 
clube, não existe problemas legais 
em relação ao projeto, e o estatuto 
está totalmente adequado.

Um ponto fortemente criticado 
por Machado foi em relação a nota 
divulgada pela prefeitura na última 
sexta-feira, justificando o fim do 
projeto. “Foi uma decisão unilateral 
e não um acordo com a prefeitura, 
como foi divulgado pelo governo 
municipal em nota oficial. Eu me 
senti constrangido no momento 
que li a nota da prefeitura”, desa-
bafa.

De acordo com o advogado, 
entendimento jurídico do clube é 
que tem que ser aplicar o artigo 83 
que é a transição. Na visão dele se 
aplica a legislação velha. “O recur-
so do Comdica é via projetos,e se 
o projeto não acontecer vai voltar 
para a união. Se não tiver um de-
sembaraço burocrático, ele vai ficar 
estagnado”, lamenta.

Ainda segundo ele, o estatuto 
foi aprovado em janeiro em assem-
bléia, e a lei é de julho de 2014.

Entenda o caso
Desde o início deste ano, as 

entidades não podem utilizar os re-
cursos doados por meio do Impos-
to de Renda e captados por meio 
de projetos porque a prefeitura não 
se adequou à lei 13.019 de 2014, 
que passou a vigorar em janeiro 
deste ano. Portanto, o poder pú-
blico municipal teve três anos para 
promover a adequação e orientar 
as entidades da mudança na legis-
lação. Com isso, os recursos ficam 
bloqueados na conta do Comdica e 
não podem ser utilizados até que a 
adequação seja encaminhada. Hoje 
não há um prazo concreto de quan-
do os recursos devem ser liberados 
para as instituições. Confira a nota 
do Bento Vôlei:

Nota oficial Projeto 
Sacada Solidária 
publicado na sexta-feira

É com muito desconforto que a 
Sociedade Educativa, Cultural e Polies-
portiva Bento Gonçalves – Bento Vôlei 
se vê forçada a vir a público informar 
que as atividades do Projeto Sacada 
Solidária, serão suspensas a partir de 
01/04/2017, até que seja efetuado e 
efetivado o repasse dos recursos capta-

dos pela entidade e já depositados junto 
ao Condica desde 31/12/2016, recursos 
estes buscados junto a patrocinadores 
para fazer frente ao Projeto, os quais 
ficam depositados no Fundo junto ao 
Condica e são aproveitados também 
por outras entidades conveniadas com 
este. Como o repasse depende de pro-
cedimentos administrativos da Prefei-
tura Municipal de Bento Gonçalves a 
entidade não pode assumir obrigações, 
como por exemplo, deixar os professo-
res e estagiários trabalhando e depois 
não dispor de valores para alcançar a 
contraprestação pecuniária devida por 
tal labor. Infelizmente, a suspensão das 
atividades atingirá todos núcleos, onde 
estão envolvidas centenas de crianças, 
abrangendo inúmeros bairros. De qual-
quer sorte, a entidade, através de sua 
Diretoria e de todos os colaboradores, 
não deixará de despender esforços e 
incondicional empenho para que sejam 
retomadas as atividades o mais breve 
possível, inclusive para que não se des-
faça a equipe de profissionais que estão 
à frente do bem sucedido Projeto, que já 
conta com mais de uma década de exis-
tência e de pleno êxito, não tendo sido 
vivenciada situação semelhante antes.

Com fim do projeto, cerca de 800 crianças serão prejudicadas

Se o projeto não acontecer o dinheiro deve voltar para a união
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Academia Gaúcha conquista 
primeira vitória derrotando 
equipe de Santa Catarina
A equipe do Rio Grande do Sul, comandada por Javier Cardozo, venceu 
os catarinenses pelo placar de 27 a 17

A academia do Rio Grande do Sul 
venceu os catarinenses pelo placar de 
27 a 17 no último sábado, 1º. A parti-
da foi realizada no Estádio da Monta-
nha, marcando o primeiro confronto 
entre academias de alto rendimento 
da Confederação Brasileira de Rugby 
(CBRu). A partida entre a academia do 
Rio Grande do Sul, comandada pelo 
técnico Javier Cardozo, contra a aca-
demia de Santa Catarina, terminou 
com vitória dos gaúchos pelo placar 
de 27 a 17. 

Em um confronto marcado pela 
disputa intensa dentro de campo, a 
equipe gaúcha se sobressaiu melhor 
na partida, principalmente no primei-
ro tempo, construindo uma ampla 
vantagem na etapa inicial. Através 
de boas jogadas em velocidade pelas 
extremidades do gramado, os donos 
da casa anotaram quatro tries e uma 
conversão, terminando a primeira 

etapa com placar de 22 a 7 para a aca-
demia gaúcha. 

No segundo tempo, a equipe 
catarinense aproveitou boas opor-
tunidades para diminuir e encostar 
no marcador, almejando reverter o 
placar da primeira etapa. Porém, o 
controle das ações do jogo continuou 
nas mãos dos gaúchos, os quais, com 
try do fullback bento-gonçalvense 
Murillo Bonesso, um dos destaques 
da partida, ampliaram a vantagem 
com mais sete pontos, decretando a 
vitória pelo placar de 27 a 17 sobre a 
academia de Santa Catarina. 

Além de Murillo, outros cinco 
atletas das categorias de base do 
Farrapos entraram em campo para 
defender a academia gaúcha no con-
fronto. “Hoje tivemos a primeira pro-
va, os atletas corresponderam bem 
por sorte, o balanço é bom. O jogo 
inter-academias é uma forma de ver 

se o trabalho está indo na direção cer-
ta e serve para colocar competência e 
competitividade nos atletas”, ressalta 
Javier Cardozo. 

Academias de Alto Rendi-
mento da CBRu

A academia de alto rendimento 
tem como principal objetivo o de-
senvolvimento do Rugby focado em 
categorias de base, visando preparar 
os atletas no juvenil (M19) para que 
cheguem ao adulto com um bom ní-
vel e para que possam, eventualmen-
te, integrar a seleção brasileira. A 
academia de alto rendimento do Rio 
Grande do Sul, localizada em Bento 
Gonçalves, já possui dois meses de 
atividade, contando com atletas de 
diversos clubes do estado. Durante 
o ano, a academia realizará diversos 
confrontos contra academias de ou-
tras regiões do país. 

Garra Team traz para Bento 
Gonçalves 39 medalhas da 
4ª Etapa do Campeonato 
Gaúcho de Jiu-Jítsu
Ao todo, 15 atletas da equipe bento-gonçalven-
se se consagraram campeões

A Garra Team de Bento Gonçalves 
participou, no último domingo, dia 2, 
da 4ª Etapa do Campeonato Gaúcho 
de Jiu Jitsu, realizado pela Federação 
de Jiu Jitsu do Estado do Rio Grande 
do Sul na cidade de Porto Alegre. A 
equipe bento-gonçalvense represen-
tou o município com 30 atletas, 18 
deles oriundos do projeto social “Jiu 
Jitsu para Todos”. 

No total, os atletas trouxeram 
para Bento Gonçalves 39 medalhas. 
Dos lutadores da equipe da Garra 
Team, 15 deles se tornaram campe-

ões, subindo no pódio mais alto da 
competição estadual. Além disso, a 
Garra obteve o 1º lugar por equipe 
na categoria Master (30 a 35 anos) e 
o 2º lugar na categoria Kids (até 15 
anos).

Agora, os atletas se preparam 
para lutar no Campeonato Brasilei-
ro no mês de abril, competição que 
será realizada na cidade de São Paulo 
e em maio, os lutadores da equipe 
embarcam para os Estados Unidos 
onde participarão do Campeonato 
Mundial da modalidade.

A equipe bento-gonçalvense representou o município com 30 atletas, 18 deles oriun-
dos do projeto social “Jiu Jitsu para Todos

Citadino de Futsal de Garibaldi inicia nesta 
segunda os jogos da semana

O Citadino de Futsal de Garibaldi 
segue com muitos jogos, os duelos 
sempre são realizados no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes. 

E nessa segunda-feira, dia 3, a 
partir das 19h30, será realizada mais 
uma rodada tripla pelo campeonato.

Confira os jogos:

Resultados da 2ª rodada da Libertadores do Nordeste
Ferroviário e Cavaleiros seguem com 100% de aproveitamento

A tarde de domingo, dia 02, 
completou a segunda rodada da 
18ª Libertadores do Nordeste, e 
deixou o Ferroviário e o Cavaleiros 
na liderança da competição.

O único representante de 
Bento foi a Nova Roma enfrentar 
o atual campeão e voltou com um 

empate por 1 a 1 na bagagem, já 
o Paranaguá ainda não venceu na 
competição.

Um jogo já havia sido realiza-
do na segunda rodada. Na abertura 
da competição, o Rosário venceu o 
Independente de Gramado por 2 a 
1.

Confira os resultados da 
2ª rodada:

Rosário 2 x 1 Independente 
(Gramado) – Jogo de Abertura

Ferroviário 3 x 0 Serrano
Paranaguá 1 x 1 Colorado
Independente 1 x 2 Cavaleiros

Liga Parceria da Serra com 
equilíbrio entre as equipes

Na tarde de sábado, dia 1º de 
abril, a Liga Parceria da Serra de 
Futebol amador realizou a sua 7ª 
rodada, e não definiu muita coisa 
em termos de classificação, o que 
se vê é muito equilíbrio entre as 
equipes.

O Titanium que manteve o 
100% de aproveitamento na rodada 
depois de vencer o Amigos da Bola 
por 4 a 3 é a única equipe até aqui 
garantida matematicamente na se-
gunda fase, por outro lado Tande-
ra e Atlético PN no Grupo A e Real 
Rizzo, Mundo Novo, ABGF e Tigre 
pelo Grupo B já não tem mais chan-
ces de classificação.

No campo do Gaúcho o time 
da casa jogou o jogo de fundo e 
em uma tarde muito infeliz da ar-
bitragem, que atrapalhou o bom 
andamento do jogo, a equipe do 
Parceria levou a melhor de virada 
por 2 a 1. O Gaúcho abriu o placar 
na segunda etapa, mas de pênalti 
e num contra-ataque nos minutos 
finais, o Parceria venceu e agora as-
sumiu a liderança do Grupo A com 
15 pontos juntamente com o Ser 
Jansen.

Já no primeiro jogo da tarde, o 
Barcelona venceu por 5 a 0 o ABGF 

sem muitas dificuldades e com isso 
tirou as chances da ABGF em bus-
car a classificação.

Confira a 7ª rodada:
Flamengo da Linha Amadeu
Borussia 1 x 2 LSC
Titanium 4 x 3 Amigos da Bola

Gaúcho
ABGF 0 x 5 Barcelona
Gaúcho 1 x 2 Parceria

Saletino
Sapucaia 1 x 0 Atlético PN (W.O)
Lyon 2 x 1 Paysandu

Jansen
Ser Jansen 6 x 1 Tandera
Real Rizzo 3 x 2 Olimpiacos

Mundo Novo
Mundo Novo 2 x 7 Oliveira e San-
tana
Tigre 0 x 1 Por do Sol (W.O)

O fato lamentável da roda-
da foi o W.O dado pela equipe do 
Tigre que já não havia chances de 
classificação e não compareceu ao 
jogo e também do Atlético PN que 
até foi ao jogo, mas por não ter 11 
atletas decidiu por não jogar.

7ª rodada foi realizada na tarde de sábado

Juvenil – Sport x Bela Vista
Veterano IDA – Garrama x Ami-

gos da Bola
Livre – Borghetto x Udinese

Confira os resultados dos 
jogos da ultima semana:

Quinta-feira, dia 30
Master - Vibel Bebidas\Agro Panis 

2 x 1 Borghetto\Bola na Rede
Juvenil – Sport 3 x 4 Horiver Plate
Livre – La Pelota 5 x 0 ACF

Sexta-feira, dia 31
Juvenil – Bela Vista 1 x 0 Balaka
Udinese 3 x 2 Guarany
Master – Los Chacaras\Nat Plast 

11 x 1 Vidraçaria Bueno
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Um jovem de 19 anos, sofreu 
uma tentativa de homicídio en-
quanto conversava com amigos em 
frente a um bar localizado na Rua 13 
de Maio, no bairro Cidade Alta na 
madrugada de sexta-feira, 31. 

Na manhã de sábado, primeiro 

Jovem de 19 anos sofre tentativa de 
homicídio na Cidade Alta

de abril, uma guarnição da Brigada 
Militar deslocou até o Hospital Tac-
chini, onde havia comunicação de 
que um indivíduo havia dado entra-
da com disparo de arma de fogo na 
região do abdômen. A vítima, qual 
possui antecedente por homicídio, 

roubo de veículo e como adoles-
cente infrator roubo a pedestre e 
receptação, estava consciente e in-
formou que foi alvejado em frente 
ao bar. 

A mãe da vitima foi conduzida 
até a DPPA para efetuar o registro.

Um salão de beleza localizado na 
Rua Suely Soares, Bairro Aparecida, 
foi assaltado na tarde de sexta-feira, 
31. 

Políciais do Pelotão de Opera-
ções Especiais (POE) do 3º BPAT des-
locaram-se para onde a proprietária 
do estabelecimento fez o contato, a 
qual relatou que dois indivíduos en-
traram em seu salão de beleza, empu-

Ladrões assaltam salão de beleza 
nhando armas e anunciaram o roubo, 
mandando todos deitarem no chão. 

Foi levado uma bolsa de uma 
cliente contendo documentos pesso-
ais e a chave do veiculo Renault Me-
gane. 

Após fugiram em uma motocicle-
ta sem placa em direção a Rua Giaco-
mo Bacin. Foram realizadas buscas, 
mas não foram localizados suspeitos.

Uma mulher foi assaltada na noi-
te de sexta-feira, 31, na Alameda João 
Dal Sasso, bairro Universitário. 

A vítima relatou que estava cami-
nhando pela rua quando foi abordada 

Mulher assaltada no Universitário
por dois indivíduos, sendo que um 
deles portava uma faca, e anunciaram 
o roubo levando seu celular de marca 
Motorola. Após o roubo fugiram em 
direção ao Bairro Ouro Verde.

Uma residência localizada na rua 
Júlio Luis Mussoi, bairro Ouro Verde 
foi arrombada e furtada na noite de 
sexta-feira, 31. 

Uma guarnição da Brigada Mili-
tar se deslocou para o local onde fez 
contato com a vítima, o qual relatou 
que saiu de sua casa pela manhã e 

Residência arrombada no Ouro Verde
ao retornar por volta das 17h30min 
constatou que uma janela havia sido 
arrombada. 

Do interior foram furtados uma 
parafuzadeira da marca Makita, uma 
serra circular marca Makita, alguns 
perfumes, alimentos e algumas rou-
pas. Não possuiu suspeitos do fato.

Homem detido com um tijolo de maconha
Um homem de 33 anos, foi de-

tido com um tijolo de maconha na 
tarde de sábado, primeiro de abril, na 
Avenida Osvaldo Aranha, bairro Cida-
de Alta. 

Os policiais estavam em policiai-
mento ostensivo, quando abordaram 
o indivíduo, identificado como D.L.G, 
com um tijolo de maconha envolto 
em uma sacola plástica. Questionado, 

disse que havia pago R$ 50,00 a um 
desconhecido.

Ele foi conduzido até a Delega-
cia de Polícia para os procedimentos 
judiciários.

Jovem tem seu veículo roubado em saída de bar
Um jovem de 19 anos, teve seu 

veículo roubado logo após sair de um 
bar na rua Osvaldo Aranha, Cidade 
Alta, na madrugada de domingo, 02. 

A vítima relata que estava pró-
ximo de seu carro quando um indi-

víduo, armado com uma faca peque-
na, o abordou e exigiu seu celular. O 
jovem disse que não tinha o celular, 
então falou que ia dar algum dinhei-
ro para o homem. Quando a vítima 
pegou a carteira, o ladrão deu um 

tapa no carteira que foi para longe. 
Enquanto o jovem recolhia a carteira, 
o indivíduo entrou no veículo e saiu 
do local rapidamente. 

Na carteira havia documentos e 
R$ 100,00. A vítima não foi agredida. 

Furto de celular dentro de 
agência bancária 

Um homem de 23 anos, teve seu 
celular furtado enquanto estava dentro 
de uma agência bancária na noite de sá-
bado, primeiro de abril. 

A vítima relata que deixou seu ce-
lular em cima do balcão e alguém furtou 
o aparelho, o qual tinha junto sua CNH 
que estava dentro da capa do celular. 

Veículo é furtado em um dia e 
recuperado no outro

Um homem registrou o furto 
de seu veículo Fiat/Palio na noite 
de sábado, primeiro de abril, na rua 
Olavo Bilac, bairro Cidade Alta. 

A vítima relata que estacionou 
perto de um restaurante da rua e 
quando retornou, não encontrou 

mais. Além do veículo, foram furta-
dos seus documentos, uma jaqueta 
e um molho de chaves. 

O carro foi recuperado nes-
te domingo, 02, por volta das 
9h45min, na Avenida Osvaldo Ara-
nha.

Moradores de Bento Gonçal-
ves, sendo uma mulher de 34 anos e 
um homem de 26, foram assaltados 
quando estavam em uma excursão 
com destino ao Paraguai na noite de 
sexta-feira, 31, por volta das 23h, na 
RS-404, em Rondinha. 

O veículo foi abordado na rodo-

Passageiros de Bento são assaltados em ônibus de excursão
via por três homens, armados e enca-
puzados. Um deles estava com másca-
ra do pânico e com uma pistola, outro 
com touca ninja e com um revólver, 
sendo o terceiro com uma espingarda.

O trio entrou no ônibus e seguiu 
juntamente com os demais passagei-
ros. O quarto bandido estava em um 

carro preto e o motorista do ônibus 
relatou que era um Megane. Foram 
levados para estrada de chão onde os 
passageiros foram assaltados e dei-
xados dentro do porta-malas. Foram 
levados documentos, mochila, dois 
celulares, cartão de crédito, chave de 
uma moto.

PRF prende homem por tráfico com 80kg de pasta 
base de cocaína na BR-470

A Polícia Rodoviária Federal prendeu 
um homem de 32 anos e apreendeu 80 kg 
de pasta base de cocaína, na manhã deste 
sábado, 01, na BR-470, perto de Verano-
pólis.

O motorista se deslocava em direção 
a Gramado em um Hyundai Elantra vindo 
de Ponta Porã/MS com placa de Campo 
Grande/MS. O veículo foi abordado de-
vido a alta velocidade em que trafegava, 
o motorista se mostrou muito nervoso e 
após busca minuciosa no veículo a droga 
foi localizada escondida em um fundo fal-
so.

O homem foi encaminhado à polí-
cia judiciária de Caxias do Sul. De acor-
do com a Polícia Rodoviária Federal, cada 
quilo de pasta base rende até 10 kg de 
cocaína, o que representa um prejuízo de 
cerca de 800 kg da droga.

Um jovem de 22 anos, foi preso 
em flagrante tentando roubar uma 
parabólica na tarde sexta-feira, 31, 
na rua Balduino Alegretti, bairro 
Municipal.

Uma guarnição da Brigada Mi-
litar deslocou-se até o local onde o 
jovem foi pego pelas vítimas tentan-
do furtar uma parabólica e roupas 
do varal.

O indivíduo identificado como 
J. F. foi conduzido ao Pronto Aten-
dimento e posterior a DPPA para a 
lavratura do flagrante.

Homem é preso por tentativa de 
furto de parabólica

Homem de 32 anos foi preso com 80 kg de pasta base de cocaína

As vítimas do furto deteram o 
meliante até a chegada da Brigada
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L’america Shopping
Sala 1
Power Rangers (2D) (Du-
ração 2h04min/ Ação- 
Aventura/ 10 anos)
Todos os dias
13h50 - Dublado
18h45min - Dublado

A jornada de cinco adolescentes 
que devem buscar algo extra-
ordinário quando eles tomam 
consciência que a sua pequena 
cidade Angel Grove - e o mundo 
- estão à beira de sofrer um ata-
que alienígena. Escolhidos pelo 
destino, eles irão descobrir que 
são os únicos que poderão salvar 
o planeta. Mas para isso, eles de-
vem superar seus problemas pes-
soais e juntarem sua forças como 
os Power Rangers, antes que seja 
tarde demais.

Fragmentado (2D) (Du-
ração 1h57/ Suspense-

Terror/ 14 anos)
Todos os dias
16h30 - Legendado
21h15 - Dublado

Kevin (James McAvoy) possui 23 
personalidades distintas e conse-
gue alterná-las quimicamente em 
seu organismo apenas com a for-
ça do pensamento. Um dia, ele 
sequestra três adolescentes que 
encontra em um estacionamen-
to. Vivendo em cativeiro, elas 
passam a conhecer as diferentes 
facetas de Kevin e precisam en-
contrar algum meio de escapar.

Sala 2
O Poderoso Chefinho (3D) 
(Duração 1h38min/ Ani-
mação - Desenho / Livre)
Todos os dias
13h50, 16h30 e 18h45 - 
Dublado
21h15 - Legendado

Um bebê falante que usa terno e 
carrega uma maleta misteriosa une 
forças com seu irmão mais velho 
invejoso para impedir que um ines-
crupuloso CEO acabe com o amor 
no mundo. A missão é salvar os pais, 
impedir a catástrofe e provar que o 
mais intenso dos sentimentos é uma 
poderosa força.

Shopping Bento
Sala 1
Logan (2D) (Duração 
02h17min/ Ação/ Ficção 
Cientifíca/ Aventura/ 16 
anos) 
Todos os dias 
21h00 - Dublado

Em 2029, Logan (Hugh Jackman) 
ganha a vida como chofer de 

limousine para cuidar do nona-
genário Charles Xavier (Patrick 
Stewart). Debilitado fisicamente 
e esgotado emocionalmente, ele 
é procurado por Gabriela (Eliza-
beth Rodriguez), uma mexicana 
que precisa da ajuda do ex-X-Men 
para defender a pequena Laura 
Kinney / X-23 (Dafne Keen). Ao 
mesmo tempo em que se recusa a 
voltar à ativa, Logan é perseguido 
pelo mercenário Donald Pierce 
(Boyd Holbrook), interessado na 
menina.

Kong: A Ilha da Caveira 
(2D) (Duração 1h59min/
Ação-Aventura/12 anos)
Todos os dias 
14h - Dublado

1944, durante a Segunda 
Guerra Mundial. Dois aviões, 
um americano e outro japo-
nês, são abatidos em pleno 
combate aéreo. Os pilotos 
sobrevivem, chegando a uma 
ilha desconhecida no Pacífico 
Sul. Lá eles dão continuidade à 
batalha, sendo surpreendidos 
pela aparição de um macaco 
gigante: Kong. Em 1973, Bill 
Randa (John Goodman) tenta 
obter junto a um político norte-
-americano a verba necessária 
para bancar uma expedição à tal 
ilha perdida. Ele acredita que lá 
existam monstros, mas precisa 
de provas concretas. Após obter 
a quantia, ele coordena uma 
expedição que reúne militares, 
liderados pelo coronel Preston 
Packard (Samuel L. Jackson), o 
rastreador James Conrad (Tom 
Hiddleston) e a fotógrafa Mason 
Weaver (Brie Larson).

50 Tons mais Escuros 
(2D) (Duração 1h58min/Dra-

ma-Erótico/16 Anos)
Todos os dias
18h00min - Dublado

Sala 2
Bela e a Fera (3D) (Du-
ração 2h09min/ Fanta-
sia, Aventura/ 10 anos
Todos os dias 
14h00 e 18h - Dublado

21h00min - Legendado

Moradora de uma pequena aldeia 
francesa, Bela (Emma Watson) 
tem o pai capturado pela Fera 
(Dan Stevens) e decide entregar 
sua vida ao estranho ser em troca 
da liberdade dele. No castelo, ela 
conhece objetos mágicos e des-
cobre que a Fera é, na verdade, 
um príncipe que precisa de amor 
para voltar à forma humana.

Cena do filme Fragmentado

Cena do filme Power Rangers 

O Poderoso Chefinho (3D)


