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Opinião da Gazeta
Bento Gonçalves; a capital das farmácias

Bento Gonçalves sempre foi no-
tória pelos altos preços dos imóveis. 
Há alguns anos a Gazeta fez uma 
reportagem comparando o valor do 
metro quadrado para alugar  em zo-
nas similares nas capitais braisleiras 
e Bento acabou empatando.

Há várias maneiras de analisar 
esta questão: há poucos investido-
res que detém a grande maioria dos 
imóveis e mantêm o mercado infla-
cionado, na maioria das vezes em 
salas comerciais. Pobre dos lojistas, 
que na rua central acabam pagando 
até 40 mil mensais por aluguéis de 
salas antigas e quase sem benfeito-
rias.

Saindo das ruas Marechal Deo-
doro e Marechal Floriano, a mesma 
metragem pode ser encontrada até 
por 1/4 do valor, na mesma área cen-
tral. Na reportagem desta edição, 
com a crise e deflação a reportagem 

ouviu imobiliárias que têm vários 
imóveis sem locar por causa dos va-
lores.

 Por mais que o Creci queria pas-
sar a imagem que Bento Gonçalves 
não está sentindo a crise, as placas 
de imobiliárias oferecendo imóveis 
para locar forram a cidade, e algumas 
há mais de um semestre.

Enquanto os grandes investido-
res consegurem  segurar o valor da 
locação, continuará a rotatividade 
nas salas comerciais.  Muitas novas 
lojas abrem e não conseguem manter 
o negócio por causa do alto aluguel.

Até comerciantes tradicionais 
do centro da cidade já estão se dan-
do por vencidos e procuram imóveis 
mais em conta em ruas consideradas 
não tão visíveis aos olhos do consu-
midor. 

Já o aluguel residencial, desde 
2016 já vem dando sinais de se ade-

quar  à nova realidade, como mostra 
a reportagem desta edição.

 O mesmo apartamento que es-
tava locado por R$ 2.500,00 no iní-
cio de 2016, hoje está sendo ofereci-
do por R$ 1.600,00, e isto deve-se ao 
pequeno investidor que tem um ou, 
no máxmo dois imóveis residenciais 
para locar e, depende deles para vi-
ver e, portanto, não pode ser dar ao 
luxo de ficar com o imóvel desocupa-
do esperando o mercado reagir.

Por um lado o mercado de alu-
guéis residenciais continua aqueci-
do, por causa da readequação à nova 
realidade econômica,  e por outro a 
economia sofre com os ainda abusi-
vos valores dos aluguéis comerciais.

Mas como farmácia, em tempos 
de crise, prospera e pode pagar  alu-
guéis abusivos, Bento Gonçalves está 
se tornando a capital nacional das 
farmácias.
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Uma reportagem no Jornal O Glo-
bo, nesta segunda-feira (3) relatou a 
crise imobiliária que o país atravessa, 
ressaltando que somente no Rio de 
Janeiro, já tem 14,4% de imóveis resi-
denciais vagos para locação, o maior 
número em um ano. Mais próximo a 
Bento Gonçalves, quem passa pela 
Avenida Osvaldo Aranha, de Porto 
Alegre, percebe a quantidade de salas 
comerciais fechadas e com cartazes 
para aluguel. A baixa procura reflete 
no índice FipeZap, que divulgou que 
o preço médio do aluguel na cidade 
metropolitana teve queda nominal de 
3,81% em 2016.

Entretanto, de acordo com a cor-
retora Raquel Vieira, delegada adjunta 
do Creci, a crise que assola o país não 
está presente em Bento Gonçalves. Se 
na capital carioca os proprietários es-
tão mais sensíveis a negociações, e há 
casos em que dão gratuidade de dois 
a três meses de locação só para conse-
guirem alugar, Raquel diz que não é o 
caso da capital do vinho.

“O nosso perfil do investidor é 
diferente dos outros estados. O in-
vestidor aqui tem vários imóveis. Por 
exemplo, nós apresentamos, a clien-
tes nossos que estavam com imóvel 
desocupado há algum tempo, valores 
inferiores ao que tinha solicitado e ele 
preferiu aguardar. 

Porém, a corretora concorda 
co a reportagem do jornal carioca, 
quando o assunto é a queda no valor 
do aluguel. Lá, em 12 meses, o preço 
recuou 5,74%, para R$ 34,17 o metro 

quadrado, segundo levantamento da 
FipeZap.

“O que houve aqui foi um reajus-
te, os imóveis que estavam acima do 
valor, foram reajustados. Mas não hou-
ve uma queda expressiva. O ajuste foi 
em alguns imóveis, a maioria se man-
teve”, diz. Quando comparado o valor 
médio de locação do Rio de Janeiro, a 
Delegada do Creci  revelou  que algu-
mas salas comerciais em Bento supe-
ram o preço do Rio de Janeiro. “Aqui 
não há um valor linear.  Às vezes varia 
bastante no mesmo bairro, mas em 
ruas diferentes, como é o caso da Ma-
rechal Deodoro, em que há bastante 
procura por causa do fluxo de pedes-
tres”, avalia.

Com um discurso diferente de Ra-
quel Vieira, alguns corretores e donos 
de imobiliárias da cidade lamentam a 
crise. É o caso do sócio proprietário de 
uma das imobiliárias consultadas, João 
Carlos Milan, da imobiliária Milan. De 
acordo com ele, a redução no preço do 
aluguel chega a quase 40% comparan-
do com dois anos atrás. “Antes dessa 
crise conseguíamos alugar um aparta-
mento de dois dormitórios por até R$ 
1.300,00, e agora alugamos o mesmo 
apartamento por R$ 850,00”, lamenta. 

Milan é pessimista ao projetar 
futuros negócios. “Alugamos mais 
apartamentos, porque salas comer-
ciais está cada vez mais difícil. Estão 
todos esperando a economia voltar a 
crescer”, acredita. Ainda segundo o 
diretor d a imobiliária, os meses de 
dezembro, janeiro e fevereiro são os 

mais férteis para o mercado. 
No ramo há um ano e meio, Lu-

ciara Truccolo, da imobiliária Postal, 
avalia que a dificuldade de locação é 
principalmente apartamentos com al-
tos valores de condomínio. “Quanto 
mais vantagens o lugar oferece ao mo-
rador, mais encarece o condomínio”, 
comenta. Ela revela que a imobiliária 
geralmente oferece ao cliente um imó-
vel valor que o proprietário deseja, 
mas na maioria das vezes, o interessa-
do oferece  uma contra-proposta.

“Tivemos um cliente em que o 
imóvel ficou desocupado por mais de 
um ano e meio. O proprietário não 
queria  diminuir o valor do aluguel, 
mas agora alugou por conta própria”, 
conta. Segundo a corretora, a desvan-
tagem em alugar direto com o locador 
é o risco que o locatário corre de rece-
ber o imóvel avariado na entrega.

“As imobiliárias fiscalizam e ga-
rantem que o proprietário receba nas 
mesmas condições que alugou, ou até 
melhor”. Para ela, as salas comerciais 
estão mais difíceis de alugar, menos 
no centro da cidade onde a procura 
é intensa. “Apesar disso, se observa 
bastante rotatividade, ou seja, a sala 
fica pouco tempo alugada e logo fica 
desocupada”. Luciara conta o caso de 
um cliente que ofereceu um mês grátis 
de aluguel porque não queria deixar o 
imóvel desocupado.

Em pesquisa feita a reportagem 
observou o preço de aluguel residen-
cial no nas cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Bento Gonçalves, anun-
ciados na mesma ferramenta online de 
pesquisa. As metragens dos imóveis 
são próximas, e todos possuem dois 
dormitórios. O valor mais alto foi em 
encontrado em São Paulo, na Rua Ma-
jor Quedinho.

Um apartamento de 58m2, mas 
com a valiosa vaga de garagem, cus-
ta R$2.800, mais R$530 condomínio 
e mais R$220 de IPTU, totalizando 
R$3.550. Em segundo, o Rio de Janei-
ro, na Avenida Henrique Valadares. Um 
imóvel de 60m2 fica em R$1600, mais 
condomínio de R$370, mais IPTU de 
R$19, totalizando R$1.989.  Em Por-
to Alegre, o aluguel já é menor. Um 
apartamento mobiliado na Avenida 
Borges de Medeiros, de 82m2, é de 
R$1.350, mais condomínio de R$530, 
que totaliza R$1.880. Bento Gonçalves 
que sempre teve valores de aluguéis 
comparáveis às capitais, neste caso  o 
valor encontrado não ficou muito lon-
gel: um imóvel de dois quartos 75 m2, 
está sendo oferecido por R$1000, mais 
condomínio de R$220,00. O valor do 
IPTU não foi informado.

A delegada do Creci revela que 
o centro de Bento tem um perfil de 
cliente que quer morar ali por causa 
do custo-benefício. “Geralmente é um 
profissional de outra cidade, um estu-
dante. Mas a maioria busca um bairro 
mais calmo, com mais infraestrutura, 
mais silencioso”, conclui a corretora.

 Importante é manter o 
imóvel ocupado

Para Angélica Côrrea Lobo, que 
trabalha com imóveis há mais de dez 
anos, o melhor para o proprietário é 
considerar manter o cliente fiel a ficar 
sem a locação, ou seja, aceitar reduzir 
o valor para alugar. A corretora orienta 
também a não reajustar o valor quan-
do há renovação de contratos vigen-

Queda de preços nos aluguéis não afeta Bento 
Gonçalves, segundo representante do Creci 

tes, caso o locador não consiga pagar 
o preço mais alto.

“Se ele quer o inquilino dentro do 
imóvel, ele deve avaliar se ele é bom 
pagador. E deve dar esta redução. Pre-
cisa se ajustar a este novo momento, 
quem está alugando também está em 
crise. É tempo de não perder”. Se-
gundo Angélica, há um entendimento 
de que se o imóvel ficar desocupado 
mais que três meses, já não é possível 
recuperar este valor. Ela pontua que, 

apesar da crise, o preço está ficando 
justo para o consumidor, que é quem 
sai ganhando.
Preços da locação pelo 
Brasil

Em 2016, Porto Alegre teve o pre-
ço da locação residencial por metro 
quadrado de R$ 21,59. Rio de Janeiro 
apresentou o maior valor, de R$ 35,21, 
seguida por São Paulo, de R$ 34,95. 
Curitiba tem o menor valor, de R$ 
16,57.

Imóvel na Marechal Deodoro permanece fechado desde o início do ano

Sala comercial da Saldanha Marinho está para alugar há mais de 6 meses

A baixa procura reflete no índice FipeZap, que divulgou que o preço médio do
aluguel na cidade metropolitana teve queda nominal de 3,81% em 2016

Raquel Vieira,  delegada adjunta do Creci e diretora da imobiliária Urbvias

Apesar dos valores dos aluguéis despencarem em todas as capitais brasileiras, representante de entidade de corretores afir-
ma que o município não foi afetado pela crise, já imobiliárias relatam cenário diferente
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A capacidade de se reerguer 
nas dificuldades ou “resiliência”, 
como chamam os especialistas, 
foi o que salvou o explorador 
inglês Ernest Schackleton e sua 
tripulação da morte no início do 
século passado.

Disposto a atravessar a An-
tártida em trenós puxados por 
cães, Schackleton partira com 
27 homens a bordo de um navio 
conhecido como Endurance. A 
embarcação foi prensada por um 
imenso bloco de gelo e, dias de-
pois, rachou ao meio.

Sem conseguir pedir ajuda, 
a expedição permaneceu sobre o 
gelo, durante dois anos, alimen-
tando-se de focas e pinguins. Di-
ficilmente, o grupo conseguiria 
escapar com vida. Mesmo assim, 
Schackleton o líder da tripulação, 
tratava de manter a cabeça ergui-
da.

Nos momentos de descanso, 
ele estimulava os companheiros 
a pensar no que fariam quando 
voltassem para casa e promovia 
partidas de futebol sobre o gelo. 
Essa maneira peculiar de Scha-
ckleton resistir às dificuldades é 
lembrada até hoje como a “força 
milagrosa” que preservou a vida 
de seus homens até o dia em 
que, finalmente, eles foram res-
gatados.

A resiliência é quando um 
ser vivo resiste à pressões muito 
fortes e se recupera rapidamen-
te, é a capacidade de não se der-
rotar com o que se possa passar 
na vida. E mesmo que se caia, o 
importante é se reerguer e lutar 
para tirar da situação um apren-
dizado. 

Se pegarmos uma esponja e 
colocar ela na água, ou amassar, 

ela pode ser comparada com a 
resiliência, pois mesmo esma-
gada ou inundada, ela é capaz 
de aguentar sérios problemas e 
ainda assim volta no seu estado 
natural rapidamente. Isso é ter 
resiliência, devemos absorver o 
bom de cada coisa e espremer as 
emoções negativas para poder 
crescer.

Um traço comum das pes-
soas com essas características 
é a tolerância a mudanças. Elas 
entendem que os imprevistos fa-
zem parte da rotina e por isso, 
não perdem o controle diante 
das dificuldades, tendo capaci-
dade de assimilar as situações 
com os pés no chão.

Para enfrentar melhor as si-
tuações difíceis devemos encon-
trar sentido em algo como um 
amor ou um projeto, assim como 
no filme O Pianista. A produção 
narra a história verídica de um 
polonês que, motivado pelo de-
sejo de voltar a tocar piano, en-
controu forças para sobreviver 
aos horrores da ocupação alemã 
durante a II Guerra Mundial.

Assim como a esponja, o 
pianista e o explorador Schack-
leton, devemos nos reerguer nas 
dificuldades e fazer as pazes com 
a vida, para assim, ter a capaci-
dade de resiliência. Aceite que 
as mudanças e as dificuldades 
fazem parte da vida e que enten-
der que algumas circunstâncias 
simplesmente não mudam pode 
ajudá-lo a focar naquilo que 
pode ser modificado.

Independente do caminho 
escolhido ou das dificuldades en-
frentadas, o importante é levan-
tar a cabeça e seguir em frente!

Thuany Thomé 

Coaching para Mulheres
de Negócios

Resiliência:
a arte de se 
reerguer

Segurança na construção civil é 
tema de campanha em Bento
Construtoras têm até o dia 7 deste mês para fazer inscrição e participar das 
atividades que pretendem beneficiar um expressivo número de trabalhadores

Em março deste ano um traba-
lhador da construção civil morreu 
em uma obra em Bento Gonçalves. 
O episódio acendeu um alerta sobre 
a segurança nos canteiros de obras. 
Uma associação de empresas da 
construção civil, junto com o Sesi, 
lançaram a “Campanha de Saúde e 
Segurança nos Canteiros de Obras”.

Com atividades práticas e di-
nâmicas, a programação entra em 
ação neste mês de julho e segue 
até novembro envolvendo profissio-
nais em plena rotina de trabalho. As 
construtoras têm até o dia 7 de ju-
lho para fazer a inscrição.

Segundo a empresa, a perspec-
tiva é alcançar a adesão de 10 em-
presas. “Nossa expectativa é poder 
colocar a campanha em ação em 
pelo menos uma dezena de can-
teiros de obras. Assim, estaremos 
envolvendo e beneficiando um ex-
pressivo número de trabalhadores”, 
destaca.

Cada intervenção no canteiro 
de obras terá duração aproximada 
de 20 minutos. “Segurança no Tra-
balho” será o foco da primeira eta-
pa, que acontece durante o mês de 
julho, com abordagens em torno de 
temas como a importância do uso 

de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPIs), autocuidado e valori-
zação da vida, proporcionando am-
bientes de trabalho mais saudáveis 
e seguros.

A segunda etapa está programa-
da para o mês de setembro, trazen-
do como temática “Administração 
Financeira”. Esta intervenção dará 
noções sobre organização e plane-
jamento financeiro, revendo hábitos 
e atitudes de consumo, possibilitan-
do a melhoria da qualidade de vida, 
reduzindo o estresse e desconfortos 
gerados em decorrência deste desi-
quilíbrio.

Em novembro será a vez de 
colocar em prática a terceira etapa 
com o tema “Educação em saúde 
bucal”. Nesta fase será trabalhado a 
valorização do trabalhador da cons-
trução civil com abordagens sobre a 
importância da saúde bucal, com o 
objetivo de capacitar, sensibilizar e 
multiplicar o conhecimento do fun-
cionário em relação ao autocuidado 
com a boca, reduzindo a incidência 
de doenças bucais e outros proble-
mas provenientes da má higiene 
bucal.

A campanha, lançada dia 21 
de junho por ocasião da palestra 
“Qualidade de vida do trabalhador 
da construção civil - Cenários e De-
safios”, deverá percorrer diversas 
obras de Bento Gonçalves, conscien-
tizando e beneficiando centenas de 
profissionais do setor.

Construtoras têm até o dia 7 deste mês para fazer inscrição e participar das
atividades que pretendem beneficiar um expressivo número de trabalhadores

Oh, Mãe querida, nossa Senho-
ra Aparecida,
Oh, Santa Rita de Cássia,
Oh, meu Glorioso São Judas , 
Protetor da causas impossíveis,
Oh, Santo Expedito, o Santo da 
última hora,
Oh, Santa Edwiges, a Santa 
dos Necessitados
Vós que conheceis meu co-
ração angustiado,
intercedei junto ao PAI por mim 
( pedir a graça).
Eu vos Glorifico e Vos louvo 

sempre.
Curvar-me-ei diante de vós
(rezar) Pai Nosso, Ave Maria e 
Glória Deus Pai
Confio em DEUS com toda as 
minhas forças, e peço que ilu-
mine o mmeu caminho e a min-
ha vida.
Amém
(rezar por três dias seguidos. 
Publicar e acender uma vela na 
igreja para sua propagação).
Sua graça será alcançada, por 
mais difícil que seja.

Oração para pedido Especial

Cursos de qualificação profissional são 
oferecidos em julho no município

O Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-
-BG) promove quatro cursos em julho 
para a qualificação profissional. Com 
temas relacionados à marketing, lide-
rança, aprendizagem e atendimento, 
as aulas buscam construir e comple-
mentar o repertório de colaboradores 
e gestores.

 “O desafio do profissional é 
permanente: qualificar a si mesmo 
e também a sua equipe para melhor 
atender às necessidades de um mer-
cado em constante mudança. Buscar 
novas informações e transforma-las 
em conhecimento é, sem dúvida, o 
maior diferencial competitivo em que 
uma empresa pode investir”, comenta 
o presidente da entidade, Laudir M. 
Piccoli.

Mais informações podem ser 
obtidas através do telefone (54) 
2105.1999, com Denise, ou pelo e-
-mail qualificação@cicbg.com.br. As 
aulas ocorrem na sede da entidade, 
na Alameda Fenavinho, 481.Confira os 
cursos oferecidos:

Marketing para as mídias sociais: 
Indicado para os profissionais que atu-
am na área de marketing ou de ven-
das.  Assuntos como planejamento 
de campanha, tipos de redes sociais, 
estratégias de marketing vão ser abor-
dados na capacitação. O ministrante 
do curso é Guilherme Minuzzi, espe-
cialista em Estratégias de Marketing 
pela Universidade de Caxias do Sul 
(UCS) e com MBA em Gestão Empre-
sarial pela Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos (Unisinos). As aulas ocorrem 
de 10 a 13 de julho, das 18h30min às 
22h30min

Liderança Modular – Claro Que 
Podemos (CQP): O curso Liderança 
Modular é desenvolvido pelo proje-
to do CIC Claro Que Podemos (CQP). 
Tem o objetivo de estimular o aper-
feiçoamento da gestão de líderes. O 
workshop será realizado em quatro 
eixos temáticos, pelos facilitadores 
Martin Ricardo Schulz, gestor da Mars 
Educação Corporativa e diretor regio-
nal da ABCO – Associação Brasileira de 
Consultores, e Cleuni Mezzomo Picco-
li, gestora da Criativa T&D Coaching. 
As aulas estão programadas para ini-
ciar dia 11 de julho. 

Aprendizagem nas Empresas: 
O que eu tenho a ver com isso?: O 
professor da pós-graduação em Ad-

ministação da UCS Fabiano Larentis 
ministra o curso que tem como foco o 
papel que a aprendizagem tem nas or-
ganizações e quais as suas aplicações 
nos ambientes de trabalho. Larentis 
tem doutorado em Administração pela 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). O curso corre nos 
dias 19, 20, 26 e 27, das 18h30min às 
22h30min

Atendimento com Criatividade, 
Postura e Atitude na Comunicação: A 
psicóloga organizacional Cintia Arnt 
ministra o curso voltado a profissionais 
que exercem cargos de chefia quanto 
àqueles de postos mais operacionais, 
com o objetivo de desenvolver atitu-
des a fim de melhorar o atendimento 
com o público interno e externo. O 
treinamento ocorre nos dias 25 e 26, 
das 18h30min às 22h30min.

CIC oferece quatro capacitações para o mercado de trabalho
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Semana de frio intenso na
Serra Gaúcha
Temperatura mínima chega próxima de 0ºC e 
máxima não passa dos 20ºC

O ar frio de origem polar foi 
sentido com muita força sobre o 
Sul do Brasil na madrugada desta 
terça-feira, 4 de julho. As serras 
do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina voltaram a registrar tem-
peraturas abaixo de zero.

A menor temperatura no Bra-
sil e em Santa Catarina foi 1,9°c 
abaixo de zero em Rio Rufino, 
pela medição do Epagri-Ciram*. 
No Rio Grande do Sul, a menor 
temperatura foi 1,0°C abaixo de 
zero em Bom Jesus, na serra gaú-
cha. O frio intenso permitiu a for-
mação de geada em várias áreas 
destes estados

O ar polar será sentido duran-
te toda a semana no Sul do Brasil, 
mas enfraquecendo gradualmen-
te. Ainda pode gear nesta terça-
-feira no Sul. Ao longo da semana 
o tempo firme deve prevalecer, 
com sol e poucas nuvens.

As temperaturas entram em 
elevação a partir da tarde desta 
terça-feira, mas as máximas não 
passam dos 18ºC. A previsão de 
sol se estende até o final de sema-
na, com mínimas de 6ºC e máxima 

de 20ºC.
Chuva abaixo da média

Após um mês de junho que 
teve chuva acima da média em di-
versas regiões, julho deve come-
çar com temperaturas baixas no 
Rio Grande do Sul.

O acumulado de chuva deve 
ficar abaixo da média na maior 
parte do estado. No Norte, uma 
das regiões mais castigadas pelos 
temporais e enxurradas ocorridos 
entre o fim de maio e começo 
de junho, deve chover abaixo da 
média, enquanto na região Sul 
as precipitações devem ficar um 
pouco acima do normal.

No início do mês, quando o 
frio deve ser mais intenso, é espe-
rada também a formação de gea-
das. A chegada de uma massa de 
ar frio derruba as temperaturas e 
propicia a formação dessa chuva 
congelada.

No fim de semana, a mesmo 
com o tempo aberto e predomí-
nio do sol, a temperatura não 
sobe muito e a sensação de frio 
deve predominar.

A escolha da profissão é o mo-
mento crucial na vida dos estudantes. 
Alguns critérios devem ser levados em 
consideração no momento da escolha 
da carreira a ser seguida. Com base em 
diferentes aspectos, professores dão 
dicas e comentam sobre o que pode 
influenciar na vida do estudante.

Para o professor e diretor do 
Unificado Bento, Vagner Cruz, a di-
versidade de opções deixa os alunos 
em dúvida no momento da decisão de 
seguir uma profissão. “Cada vez mais 
percebemos a insegurança do aluno 
no momento decisivo da escolha pro-
fissional. É uma geração diferente, que 
tem um universo grande de opções, e 
isso pode confundi-los”, diz.

Cruz acrescenta ainda que a lei-
tura é o fator determinante para a es-
colha do curso que melhor se encaixa 
com cada um. “Primeiramente é preci-
so tentar perceber a aptidão para cada 
área, e sair em busca, lendo bastante 
sobre as novas profissões e tendências 
do mercado”, diz.

A professora da UCS, Fabiana Kao-
doinski, diz que a escolha da profissão 
trata-se de uma decisão complexa para 
o adolescente que está terminando o 
ensino médio, pois, conforme el diz, 
representa a possibilidade de direcio-
nar a carreira em uma fase bastante 
conturbada, com medos e dúvidas.                       

“Para uma decisão mais acerta-
da, o ideal é que esse jovem pesqui-
se sobre as profissões que o atraem, 
verificando condições do mercado de 
trabalho, salários, riscos, oferta de 
emprego, atividades realizadas. Indico 
entrevistar diferentes pessoas que atu-
am no ramo para verificar perspectivas 
e desafios.”, comenta.

Fabiana ressalta ainda a impor-
tância de um curso de graduação. “É 
importante o estudante que está es-
colhendo uma profissão atualizar-se, 
cursar uma graduação. Nesse caso, é 
importante conhecer as universidades, 
agendar uma visita e fazer perguntas 
específicas sobre o curso, buscando 
entender quais as oportunidades que 
são oferecidas.  Se estiver em dúvida 
quanto à atividade, indico um teste 
vocacional, porque hoje é muito im-
portante estar satisfeito no trabalho, 
aliando habilidades e gostos”, afirma.

A professora do IFRS, Karine Pér-
tile, ressalta que os pais são funda-
mentais na orientação para os adoles-
centes. Para ela, o mais importante é 
não escolher algo só por status social 
ou pressão dos familiares. “

É importante estar confortável 
com a escolha. Serão anos de estudo e 
muitos outros de trabalho. Outra dica 

é estar atento ao mercado de traba-
lho. Escolher uma área saturada pode 
frustra”, acrescenta.

O momento da escolha
“Quando era pequena tinha mil 

sonhos e queria ser médica”, conta 
Juliane Pagamice, que hoje estuda 
Letras. A mudança drástica na esco-
lha aconteceu depois que a estudante 
começou a passar as tardes na escola 
ajudando os professores. “Foi assim 
que descobri que queria ser profes-
sora. Eu não ganhava nada lá, ajudava 
porque gostava”, revela.

A mudança de Juliane mostra um 
dos processos de escolha de carreira: 
a vivência que você tem da profissão. 
De acordo com a psicóloga Camila Al-
ves Fior, do Programa de Orientação 
Profissional da PUC-Minas, a “escolha 
da profissão é feita por um contato 
positivo que se tem da carreira, não 
por um caráter impositivo”. E foi exa-
tamente por isso que Juliane escolheu 
ser professora: “Foi algo que descobri 
muito cedo, porque vivenciei aquilo, 
foi pela experiência”.

Enquanto alguns percebem que 
os sonhos de criança não fazem mais 
sentido e mudam totalmente o foco 
da escolha, outros entendem que uma 
pequena adaptação pode dar conta 
do recado. Como aconteceu com a 
estudante Rafaela Carvalho. Desde 
pequena ela gosta de contar histórias 
e queria ser escritora. 

A vontade de se tornar autora de 
livros passou, mas ela percebeu que 
poderia dar voz às pessoas seguindo 
outra carreira, a de jornalista. “Desde 
os 10 anos as pessoas me dizem para 
fazer Jornalismo. A liberdade para ma-
nifestar uma ideia e fazer as pessoas 
falarem sempre me atraiu”, conta Ra-
faela.

Mas e quando você sempre quis 

seguir uma carreira e seus pais querem 
que você siga outra? Para ser jornalis-
ta, Rafaela teve que lidar com a pressão 
do pai. Ele, médico, queria que ela fi-
zesse Medicina. O pai apenas desistiu 
de convencê-la no momento em que 
leu “Jornalismo” escrito na ficha de ins-
crição para o vestibular.

A influência dos pais
A influência exercida pelos pais na 

escolha da carreira pode ser percebida 
na predominância de carreiras tradicio-
nais,  tais como, medicina, direito, ar-
quitetura e urbanismo, engenharia civil 
e administração são as mais escolhidas.

Bruna Tokunaga Dias, gerente de 
orientação de carreira da uma agência 
de recrutamento, destaca que a atual 
geração leva muito em conta a opinião 
dos amigos na hora de tomar decisões, 
mas que a posição dos pais mantêm 
peso muito grande nesse momento. 
Isso porque são eles que, em grande 
parte dos casos, vão pagar a mensali-
dade da faculdade. “Frequentemente 
nos deparamos com pessoas que já 
sabem o que querem, mas cujos pais 
não concordam com a decisão e, por 
isso, se negam a custear os estudos”, 
diz Bruna.

Além da opinião familiar, tradição 
e remuneração da profissão, os jovens 
são atraídos pelas carreiras que estão 
em alta. “Há algum tempo houve uma 
demanda alta por cursos de hotelaria 
e turismo, já que essas áreas estavam 
em evidência. Porém, quando aqueles 
alunos levados pela ‘moda’ estavam se 
formado, o mercado já esfriava”, conta 
Bruna. A especialista orienta os estu-
dantes a conciliar aptidões e gostos no 
momento da decisão. “Influência fami-
liar, modismo e mercado vão mudar. 
No fim das contas, será você sozinho 
trabalhando oito horas por dia na mes-
ma área.”

Decisão deve ser refletida com base no autoconhecimento e com a busca 
de informações sobre as profissões

Professores auxiliam na hora 
de escolher a profissão certa

Economista da FGV palestra 
para construtores
Gesner Oliveira estará no palco do Meeting da 
Construção

O economista Gesner Olivei-
ra, abre a programação do 6º Me-
eting da Construção, que aconte-
ce dia 14 de julho no Dall’Onder 
Hotel. Junto com ele, Juliano Mel-
nick, diretor da Melnick Even, for-
mam a dupla  de palestrantes que 
a Ascon Vinhedos traz para esta 
edição

Gesner Oliveira, um dos prin-
cipais economistas do país, abrirá 
o evento com a palestra “Cenários 
para a economia brasileira. Olivei-
ra participa do núcleo de tomada 
de decisões de algumas compa-
nhias altamente inovadoras como 
o Uber, por exemplo.

  “Superando desafios em pe-
ríodo de crise”, será a segunda pa-
lestra da noite conduzida pelo di-
retor de Produto da Melnick Eve, 
Juliano Melnick, que apresentará 
o case da incorporadora gaúcha 
que não somente vem desafian-
do a crise como também fechou 
o ano que passou com recorde de 
vendas.

Pelo segundo ano consecuti-

vo, em 2016, a Melnick Even teve 
venda bruta recorde, de R$ 610 
milhões, e lucro de R$ 58 milhões. 
Líder em alto padrão no Rio Gran-
de do Sul, a Melnick Even é uma 
das maiores incorporadoras do 
estado, com mais de 20 anos de 
atuação. Atualmente, a empresa 
possui mais de 3 mil colaborado-
res, diretos e terceirizados.

 O presidente da Ascon, An-
drey Arcari, assegura que o 6º 
Meeting da Construção será opor-
tuno para o momento vivido. 
“Montamos uma programação 
capaz de enriquecer e agregar 
informações úteis para a gestão 
das empresas, ainda mais num 
momento tão desafiador como o 
que estamos vivendo. Ter a opor-
tunidade de ouvir a experiência 
e o conhecimento de duas gran-
des referências é um privilégio 
que precisa ser aproveitado, uma 
chance única”, destaca.

O evento é dirigido a profis-
sionais da construção civil e em-
presários interessados no tema.

Leituras e informações sobre as novas profissões estão entre as dicas dos docentes

Vestibular de inverno
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Se realmente todos soubessem 
a importância da existência de um 
contrato assinado entre as partes 
de uma relação pessoal, comercial 
ou jurídica, a confecção desse do-
cumento se tornaria um fato co-
mum aplicado aos mais diversos e 
simples do cotidiano de nossa so-
ciedade, pois com ele não restam 
dúvidas ou incertezas sobre o que 
foi tratado inicialmente.

O fato é que algumas situações 
por serem consideradas demasia-
damente simples pelas partes, que 
então acabam por dispensar a rea-
lização de um documento escrito, 
onde explícita e expressamente 
constam as obrigações e os direitos 
de cada uma, o que pode vir a cau-
sar grandes atritos e desavenças, 
muitas vezes entre amigos, conhe-
cidos e até mesmo familiares.

A simplicidade do negócio que 
justifica a desnecessidade de se fa-
zer um documento escrito, pode 
ser substituída por um documento 
muito simples, sem a necessidade 
de utilização de termos e normas 
jurídicas, nem tampouco de inúme-
ras cláusulas e parágrafos intermi-
náveis, mas tão somente um docu-
mento que descreva as obrigações 
de ambas as partes, quais são os 
seus direitos e deveres, o objeto da 
negociação, o valor (se o caso) e os 
prazos de entrega/recebimento e 
dos pagamentos.

Um documento escrito, as-
sinado pelas partes, mesmo que 
sem reconhecimento de assinatu-
ras em cartório, já resolve muitos 
problemas, podendo inclusive ser 
reconhecido judicialmente como 
prova material em um processo, in-
clusive com força probatória maior 
que uma simples afirmação, mesmo 
com a simplicidade descrita acima.

Para muitas pessoas, os contra-
tos são vistos como desconfiança 
da parte contrária, o que não con-
diz com a realidade, pois ali sim-
plesmente se “registra” o que ficou 
combinado entre as partes inicial-
mente, podendo até mesmo ser 
revisto, porém através de um novo 
acordo feito entre as partes e pre-
ferencialmente por escrito, o que 
fica fazendo parte do acordo inicial, 
como um “adendo” que permite as 

alterações necessárias, discutidas e 
aceitas por ambas as partes.

Claro que um contrato feito 
por um profissional capacitado, 
que consegue visualizar as diversas 
situações passíveis de desentendi-
mentos, já determinando as formas 
legais de se dirimir tais problemas 
é muito mais prático para ambas as 
partes, e também mais garantido 
no âmbito jurídico, uma vez que 
tal documento seja menos passível 
de nulidades, como por exemplo 
no caso de cláusulas abusivas que 
favorecem mais uma parte do que 
a outra em casos determinados e 
extremos.

Um contrato particular feito 
por duas pessoas maiores e capa-
zes, é um documento que faz “lei” 
entre as partes, ou seja, o que ali 
está descrito tem que ser obedeci-
do por ambas as partes, podendo 
a qualquer momento ser apresen-
tado ao judiciário, com o pedido 
de cumprimento das obrigações ali 
descritas pela parte que não obe-
deceu aquilo que fora pactuado.

Porém no caso de execução, 
ou seja, em um contrato de com-
pra e venda, ou que envolva paga-
mentos e/ou valores, para que o 
documento seja considerado um 
título executivo extrajudicial e pos-
sa ser executado diretamente, é 
necessário a existência dos dados 
e assinatura de duas testemunhas 
ao final do contrato, pessoas maio-
res e com capacidade civil, ou ao 
contrário, o título tem que ser de-
clarado “exequível” primeiramente 
através de uma ação, para somente 
depois poder ser executado, o que 
leva muito mais tempo e dinheiro. 
Dessa forma, melhor pecar por ex-
cesso do que por falta, ou seja, é 
melhor constar duas testemunhas 
em qualquer contrato feito, por 
mais simples que seja.

Em um breve resumo, qualquer 
que seja a negociação, por mais 
simples que seja, ou com quem 
quer que seja, família, amigos, par-
ceiros ou clientes, necessário se faz 
a realização de um contrato escri-
to, por mais simples que seja, com 
certeza você vai evitar muitos pro-
blemas, afinal, “o que não está no 
papel, não está no mundo”.

Camila Paese Fedrigo

Advogada. Mestranda em Direito.
camila@cpfadvogada.com

Contratos são
necessários?

O vinho Aurora Millésime Ca-
bernet Sauvignon, ícone da Viní-
cola Aurora, é TOP 5 na categoria 
Tintos do Novo Mundo no IX Salão 
Internacional do Vinho de Vitória 

(Expovinhos), evento que reuniu 
mais de 1000 rótulos, de 18 paí-
ses e 60 expositores, nos dias 28 e 
29 de junho, na Arena Camburi, na 
capital capixaba. Aurora Millésime 

Aurora Millésime Cabernet Sauvignon 2012 está entre os 5 destaques na 
categoria Tintos Novo Mundo e Marcus James Brut

Vinícola Aurora tem dois rótulos 
destacados no TOP 5 da
Expovinhos Vitória 2017

Alfredo Ferrari recebe premio em Vitoria

foi o único vinho do Brasil no TOP 
5 nessa categoria.

Também na categoria Espu-
mantes do prêmio, a vinícola em-
placou outro destaque, o Marcus 
James Brut. O prêmio Top 5 elege 
os cinco melhores vinhos em seis 
categorias, os mais pontuados 
a partir das notas de jurados ex-
perientes que, às cegas, avaliam 
centenas de vinhos inscritos pelas 
empresas expositoras.

O Salão se apresenta, todos 
os anos, com uma feira no forma-
do wine tasting e oferece cursos a 
profissionais do serviço do vinho. 
É uma realização da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Espírito Santo (Fecomér-
cio-ES).

A Vinícola Aurora é a maior vi-
nícola do Brasil e a brasileira mais 
premiada nos concursos interna-
cionais. Com sede em Bento Gon-
çalves (RS), está presente em todo 
o território brasileiro, com seus 
rótulos disponíveis em lojas espe-
cializadas, empórios, restaurantes 
e nas grandes redes de varejo. A 
vinícola exporta para mais de 20 
países.

Roteiro turístico da Vinícola Aurora tem 
Excelência no site TripAdvisor
Aqualidade do atendimento e do roteiro oferecidos aos visitantes
rendem à vinícola a avaliação de excelência dos turistas

A Vinícola Aurora conquista, 
mais uma vez, o Certificado de Ex-
celência do TripAdvisor®, o maior 
site de viagens do mundo. É o ter-
ceiro ano consecutivo que a viníco-
la conquista esse reconhecimento. 
O certificado, agora no seu sétimo 
ano, premia as empresas que ob-
tiveram avaliações excelentes por 
parte dos turistas que viajaram no 
TripAdvisor® no último ano.

O Certificado de Excelência 
leva em conta a qualidade, a quan-
tidade e a atualidade das avalia-
ções enviadas pelos viajantes ao 
longo de um período de 12 meses. 
Para ser elegível, uma empresa 
tem de manter uma classificação 
geral no TripAdvisor® de pelo me-
nos quatro em cinco, ter um nú-
mero mínimo de avaliações e tem 
de estar na lista do TripAdvisor há 
pelo menos 12 meses.

O TripAdvisor® é o maior site 
de viagens do mundo, que dispo-
nibiliza conselhos de milhões de 
viajantes e uma vasta gama de es-
colhas de viagens e funcionalida-
des de planejamento com ligações 
integradas com centenas de Web 
sites para encontrar os melhores 
preços de hotel.

Os sites de marca TripAdvi-
sor® compõem a maior comuni-
dade de viagens do mundo, atin-
gindo 340 milhões de visitantes 
mensais únicos e 350 milhões de 
avaliações e opiniões, que abran-

gem mais de 6,5 milhões de alo-
jamentos, restaurantes e atrações. 
Os sites funcionam em 48 merca-
dos internacionais.

Pioneira
A Vinícola Aurora foi a pio-

neira no enoturismo organizado 
da Serra Gaúcha, implantado ain-
da nos anos 60 e constantemente 
aprimorado e renovado. A viníco-
la, com sede no centro de Bento 
Gonçalves (RS), a capital brasileira 
da uva e do vinho, recebe mais de 
150 mil visitantes ao ano, de todas 
as partes do Brasil e do exterior, 

que são recepcionados por equipe 
especializada.

O roteiro turístico na Auro-
ra leva o visitante ao mundo da 
elaboração dos vinhos, passando 
por suas instalações históricas, as 
passagens subterrâneas que inter-
ligam os quatro quarteirões, e cul-
mina com a degustação, gratuita, 
de vários de seus produtos pre-
miados nos renomados concursos 
internacionais: vinhos tintos, bran-
cos, espumantes, coolers e sucos 
de uva integrais. Fundada há 86 
anos, é a maior e mais premiada 
vinícola do Brasil.

O roteiro turístico na Aurora leva o visitante ao mundo da elaboração dos vinhos
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Congresso da Movergs divulga panorama nacional 
da Indústria Moveleira

O 27º Congresso MOVERGS, 
que acontece no dia 13 de julho, 
das 7h30min às 15h, no Salão Mal-
bec, do Dall’Onder Grande Hotel, 
visa reunir profissionais do setor 
moveleiro a nível nacional, para 
discutir estratégias de mercado e 
consumo.

Uma das atrações é a pales-
tra do Economista, com especiali-
zação em Marketing Estratégico, 
Marcelo Prado. Sócio-diretor da 
empresa IEMI – Inteligência de 
Mercado, o executivo vai ministrar 
a palestra “Mercado de Móveis no 
Brasil – Os Desafios da Retomada 
na Oferta e no Consumo”. 

Com mais de 26 anos de ex-
periência de mercado, Prado fará 
um panorama do mercado e da 
indústria de móveis no Brasil e 

no mundo. Ele vai trabalhar o de-
sempenho e as perspectivas para 
o varejo e o consumo de móveis, 
o comportamento de compra dos 
consumidores pré e pós-crise, ana-
lisando as mudanças de decisões 
diante da crise econômica, além 
dos desafios para reconstruir a re-
tomada.

Segundo Prado, o mercado de 
móveis no Brasil é grande o sufi-
ciente para não caber no “buraco” 
da crise. “A resposta aos anseios 
dos consumidores não está no 
“preço mais baixo” e sim na ca-
pacidade de inovar e encantar os 
clientes da marca”, afirma. 

Os interessados a compare-
cer ao evento podem obter mais 
informações e realizar a inscrição 
no site www.movergs.com.br/con-

gresso, até 4 de julho. Associados 
da entidade e expositores da FIM-
MA Brasil terão valores especiais.

Marcelo Prado tem mais de 26 anos de 
experiência de mercado

Caixa antecipa pagamento das 
contas inativas do FGTS para os 
nascidos em dezembro

A Caixa Econômica Federal ini-
cia neste sábado (8) o pagamento 
das contas inativas do FGTS para 
trabalhadores nascidos no mês de 
dezembro. Mais de 2,5 milhões de 
brasileiros têm direito ao saque 
a partir do mês de julho. O valor 
total disponível para saque nesse 
mês ultrapassa R$ 3,5 bilhões e 
equivale a aproximadamente 8% 
do total disponível.

De acordo com a vice-presi-
dente de Fundos de Governo e Lo-
terias da CAIXA, Deusdina Pereira, 
a ação de pagamento das contas 
inativas do FGTS pelo banco é re-
sultado de sucesso de uma estra-
tégia focada em atender todos os 
beneficiários da MP 763. “Chega-
mos à fase final dos pagamentos 
das contas inativas do FGTS. Já 
conseguimos pagar o benefício à 
grande parte dos clientes, garan-
tindo o cumprimento praticamen-
te integral do calendário estipula-
do”, esclarece Deusdina.

O prazo de saque das contas 
inativas do FGTS encerra dia 31 de 
julho.

Balanço acumulado
Até o dia 28 de junho, a CAIXA 

registrou o pagamento de mais de 
R$ 38,2 bilhões relativos às con-
tas inativas do FGTS. O número 
de trabalhadores nascidos até no-
vembro e que já sacaram alcançou 
22,6 milhões de pessoas.

O valor equivale a 95,38 % do 
total inicialmente previsto (R$ 40 
bilhões) e aproximadamente 81% 
dos trabalhadores (27,7 milhões), 
nascidos entre janeiro e novem-
bro, beneficiados pela MP 763.

Atendimento especial
A CAIXA abrirá cerca de 2 mil 

agências no sábado (8) em todo 
país entre 9h e 15h. As agências 
selecionadas terão atendimento 
exclusivo para realizar pagamento 
de contas vinculadas FGTS, solu-
cionar dúvidas, promover acertos 
de cadastro dos trabalhadores e 

emitir senha do Cartão Cidadão. A 
relação das agências está no site 
da CAIXA.

Além disso, está prevista a 
abertura antecipada (2 horas an-
tes) de todas as agências da CAIXA 
no dia 10 de julho para pagamen-
to exclusivo de contas inativas 
do FGTS. Nas regiões em que os 
bancos abrem às 9h, as agências 
da CAIXA abrirão às 8h e terão o 
horário de atendimento prorroga-
do em 1h.

Canais de pagamento e 
documentação

Valores até R$ 1.500,00 po-
dem ser sacados no autoatendi-
mento, somente com a senha do 
cartão Cidadão. Para valores até 
R$ 3.000,00, o saque pode ser rea-
lizado com o Cartão do Cidadão e 
senha no autoatendimento, lotéri-
cas e correspondentes CAIXA. Aci-
ma de R$ 3.000,00, os saques de-
vem ser feitos nas agências CAIXA.

Para facilidade no atendi-
mento, os trabalhadores devem 
sempre ter em mãos o documen-
to de identificação e Carteira de 
Trabalho, ou outro documento 
que comprove a rescisão de seu 
contrato. Para valores acima R$ 10 
mil é obrigatória a apresentação 
de tais documentos.

Canais exclusivos e 
adesão ao crédito em 
conta

A CAIXA criou um serviço ex-
clusivo em seu site (www.caixa.
gov.br/contasinativas) para facili-
tar o atendimento ao trabalhador 
que tem direito ao pagamento de 
conta inativa. Na página, o traba-
lhador pode visualizar se possui 
contas contempladas pela MP 
763/16, o valor que tem a receber, 
a data do saque e os canais dis-
poníveis para realização do paga-
mento.

Outra opção de atendimento 
aos trabalhadores é o Serviço de 
Atendimento ao Cliente pelo 0800 

726 2017. No telesserviço será 
possível saber se a conta vincula-
da está apta para recebimento do 
valor disponível para saque, além 
de informações sobre os canais de 
pagamento.

Para realizar a consulta do 
saldo no 0800 ou no site, o traba-
lhador deve informar seu número 
de CPF ou PIS/PASEP (NIS). Nesses 
canais, o trabalhador pode, inclu-
sive, indicar que deseja receber o 
crédito em uma de suas contas na 
CAIXA. Já foram realizados mais de 
31 milhões de atendimentos pelo 
0800 e cerca de 1,6 milhões de 
atendimentos realizados por ope-
radores no telesserviço.

Quem pode sacar
De acordo com a MP 763/16, 

o trabalhador que pediu demissão 
ou foi demitido por justa causa 
até 31 de dezembro de 2015 pode 
sacar o saldo da conta vinculada, 
estando ou não fora do regime do 
FGTS, respeitado o calendário pu-
blicado pela CAIXA. Antes da MP, o 
trabalhador somente poderia sacar 
caso permanecesse três anos fora 
do Regime do FGTS, em caso de 
aposentadoria, utilização para mo-
radia, dentre outros.

As demais regras de saque das 
contas ativas não sofreram modifi-
cação, ou seja, o saque de contrato 
de trabalho vigente pode ocorrer 
nos casos de demissão sem justa 
causa, moradia própria ou aposen-
tadoria, por exemplo.

Rede de atendimento
A rede de atendimento da CAI-

XA é composta por 4.249 unidades 
próprias (470 com Penhor e 3 insta-
ladas em Barco), sendo 3.412 agên-
cias, 837 postos de atendimento e 
8 unidades móveis (Caminhões), 
13.080 casas lotéricas, 11.178 cor-
respondentes CAIXA Aqui e 6.230 
pontos de autoatendimento, com 
31.315 equipamentos, 19.868 ter-
minais do Banco 24Horas e 2.953 
da Rede Compartilhada CAIXAxBB.

O prazo de saque das contas inativas do FGTS encerra dia 31 de julho

Empresas não podem escrever 
ou falar mal de ex-funcionários 
para novos patrões

Em uma seleção de trabalho, é 
comum que o empregador busque 
informações da pessoa que pretende 
contratar através do ex-chefe desta. 
As perguntas mais comuns são por-
que o vínculo foi rompido e quais as 
atribuições do funcionário, isso para 
ver se o trabalhador se encaixaria 
nas funções propostas por este novo 
emprego.

A carta de recomendação é uma 
das maneiras mais antigas de se ob-
ter esses dados, na qual o ex-patrão 
escreve as referências e entrega para 
seu ex-empregado para que ele se 
realoque no mercado. Atualmente, 
as ligações telefônicas têm substitu-
ído o papel.

Entretanto, não há nenhum 
dispositivo na Consolidação da Lei 
dos Trabalhos que trate da carta de 
referência, bem como em outras le-
gislações.

Ou seja, o fornecimento da car-
ta de referência e de informações do 
ex-funcionário não é obrigatório. De 
acordo com a advogada Ana Paula Pi-
colotto Vieira, em Bento Gonçalves 
e região não é usual solicitar a car-
ta. “Isto se verifica mais em alguns 

casos de contratação de empregada 
doméstica e babá”, explica.

Ana Paula adverte que quan-
do a empresa fizer uma carta de 
referência ou for buscada para dar 
informações de um ex-funcionário, 
deve haver cuidado para não ser in-
serido conteúdo depreciativo. “Caso 
entende que o empregado não tem 
qualidades, deve se recusar a emitir 
tal carta ou informação, mas nunca 
denegrir a imagem de seu ex-empre-
gado. Essa é também a posição do 
Tribunal Superior do Trabalho”, co-
menta.

De acordo com a advogada, o 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
já condenou em danos morais ex-
-empregadora por carta com conte-
údo desabonador. Ainda, o TST se 
manifestou no sentido de que não 
pode transferir ao ex-funcionário a 
responsabilidade pela apresentação 
do documento em entrevista de tra-
balho.

“Cabe referir, que a Constituição 
Federal preserva os direitos relacio-
nados à honra e a moral e garante 
indenização em caso de violação a 
tais direitos”, conclui Ana Paula.



Óbitos

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 19214: MICHEL GUARNIERI, solteiro, bombeiro militar, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ROSANE GALVES, solteira, assistente administrativo, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19215: DOUGLAS RICARDO PAGANI DUDEL, solteiro, 
moveleiro, natural de Crissiumal-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e CAROLINE TAÍS FASSINI, solteira, auxiliar fiscal, 
natural de Crissiumal-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19216: PEDRO RENI PEREIRA MINHOS, divorciado, me-
talúrgico, natural de Santiago-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e YASMIN THAINARA PORFIRIO MIGLIOLI, solteira, estu-
dante, natural de Foz do Iguaçu-PR, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19217: ESTHERLIN DORISCAT, solteiro, meta-
lúrgico, natural de Carrefour, República do Haiti, residen-
te e domiciliado em Bento Gonçalves e JUDE-CARMELLE 
CHARLES, solteira, cabeleireira, natural de Porto Príncipe, Re-
pública do Haiti, 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 junlho de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN
Oficial Registrador. 

Jornal Gazeta - terça-feira, 04 de Julho de 201708

Nerio Serena, motorista, filho de 
Nelio Serena e Gema Farenzena Sere-
na, nascido em 16/11/1962, falecido 
em 26/06/2017, naural de Veranópo-
lis, morador de Vila Flores, Casado 

Mario Bavaresco, agricultor 
aposentado, filho de Antônio Bava-
resco e Ernesta Catarina P Bavaresco, 
nascido em 22/02/1934, falecido em 
25/06/2017, natural de Veranópolis, 
morador de Bento Gonçalves, Divor-
ciado

Serafim Rodrigues, agricultor, 
filho de Conceição Rodrigues, nas-
cido em 04/05/1947, falecido em 
25/06/2017, natural de Iraí, morador 
de Bento Gonçalves, Casado

Maria Bonato Grassi, do lar apo-
sentada, filha de Guilherme Bonato e 
Santa Marcolin Bonato, nascida em 
02/05/1923, falecida em 25/06/2017, 
natural de Muçum, moradora de Ben-
to Gonçalves, Viúva

Lucia Faligurski, agricultora 
aposentada, filha de Francisco Gra-
noski e Rosa Granoski, nascida em  
16/10/1933, falecida em 26/06/2017, 
natural de Getúlio Vargas, moradora 
de Bento Gonçalves, Viúva

Zitto Ballottin, motorista apo-
sentado, filho de Antônio João Ballot-
tin e Victória Gabardo Ballottin, 
nascido em 06/08/1934, falecido em 

25/06/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Viúvo

Argemira Maria Grasselli Bene-
detti, do lar aposentada, filha de Er-
nesto Grasselli e Alexandrina Favini, 
nascida em 12/11/1916, falecida em  
26/06/2017, moradora de Bento Gon-
çalves, Viúva

Vanuza França Louzada, opera-
dora de caixa, filha de João de Deus 
Louzada e Begaila França Louzada, 
nascida em  23/01/1986, falecida em 
26/06/2017, natural de Tupanciretã, 
moradora de Bento Gonçalves, Divor-
ciada

João Gabriel Grasselli Concatto, 
Eleandro Concatto e Diana Grasselli, 
nascido em 07/04/2017, falecido em 
27/06/2017, natural de Bento Gonçal-
ves, morador de Guaporé

Lourenço Fernandes Indalencio, 
sargento da Brigada Militar da reser-
va, filho de Fernandes Lucio Indalen-
cio e Porfiria Indalencio, nascido em 
08/12/1927, falecido em 30/06/2017, 
natural de  Araranguá - SC, morador 
de Bento Gonçalves, Viúvo

Oreste Antonio Menegotto, 
agricultor aposentado, filho de 
Jose Benvenuto Menegotto e Ange-
la Fronza Menegotto, nascido em 
06/03/1925, falecido em 30/06/2017, 
morador de Bento Gonçalves, Casa-

do

Maria da Silva Berzagui, do 
lar aposentada, filha de Otavio Fe-
liz da Silva e Eva Luciana da Silva, 
nascida em 18/11/1952, falecida em 
30/06/2017, moradora de Osório, Vi-
úva

Nadir Agostini, pedreiro apo-
sentado, filho de Faustino Agostini 
e Irena Francisca Chiamenti Agosti-
ni, nascido em 18/10/1947, falecido 
em 01/07/2017, natural de Garibaldi, 
morador de Bento Gonçalves, Casa-
do

Adile Maria Marroni Tasoniero, 
do lar aposentada, filha de Giacomo 
Marroni e Verginia Cima, nascida em 
21/02/1924, falecida em 01/07/2017, 
moradora de Bento Gonçalves, Ca-
sada

Ney Varnier, empresário apo-
sentado, filho de João Varnier e 
Anna Scarton Varnier, nascido em 
16/12/1939, falecido em 01/07/2017, 
morador de Bento Gonçalves, Casa-
do

Arlindo Edson Dicheti, pedreiro 
aposentado, filho de Vitório André 
Dicheti e Santa Catarina Salbego, 
nascido em 11/01/1951, falecido em 
02/07/2017, natural de São Francisco 
de Assis, morador Bento Gonçalves, 
Casado

São Paulo tem 1.592 produ-
tores orgânicos, de acordo com 
o Balanço do Programa São Pau-
lo Orgânico. Em relação à capital 
paulista, Bento Gonçalves tem 
uma adesão muito baixa.

Segundo o produtor agríco-
la Gilmar Cantelli, são apenas 23 
produtores agrícolas cadastrados 
através da Rede Ecovida, uma rede 
sem fins lucrativos que fiscaliza a 
implantação de novos agricultores 
orgânicos. Ainda, há a rede priva-
da Ecosert, que possui 4 cadastros 
jurídicos de empresas produtoras 
orgânicas, que produzem na sua 
maioria uva e produtos derivados 
da fruta. Mesmo assim, o número 
é muito distante dos 1.592.

A Ecovida se apresenta como 
um trabalho de organizações não 
governamentais (ONGs) e de orga-
nizações de agricultores no Sul do 
Brasil.

“O trabalho desenvolvido pela 
rede Ecovida é novo e já tem des-
pertado grande curiosidade no ní-
vel nacional e mundial. Isso ocor-
re pois a rede é a iniciativa mais 
expressiva em agroecologia no Sul 
do Brasil, apresenta este caráter 
inovador através da participação 
de consumidores, agricultores e 
técnicos e tem conseguido propor 
metodologias novas de organiza-
ção e principalmente de certifi-
cação, que é realizada de forma 
participativa, gerando mais cre-

dibilidade e diminuindo custos”, 
divulga a apresentação da rede 
social da empresa.

Pertencente ao Núcleo Serra, 
da Regional Sul, Cantelli comenta 
que o consumo de produtos orgâ-
nicos aumenta em três ocasiões. 
“Percebe-se o aumento com três 
fatores. O primeiro, o nascimento 
das crianças. Quando as mulheres 
se tornam mães buscam mais qua-
lidade de alimentação para seus 
filhos. O segundo, é quando o mé-
dico indica para a saúde. O tercei-
ro, é pela procura de informação, 
aquela pessoa que sabe os pós de 
consumir orgânicos”, explica. A 
vantagem do produto orgânico é 
o cultivo sem o uso de agrotóxi-
cos e sem fertilizantes químicos.

Na cidade, são realizadas duas 
feiras orgânicas por semana, uma 
nas tardes de terça-feira, na Praça 
Centenário, no Centro, e outra nas 
tardes de sexta-feira, na Rua Fer-
nandes Vieira, na Cidade Alta.

Para Cantelli, a feira das sex-
tas poderia ocorrer em uma região 
mais central. Segundo ele, para se 
tornar um produtor agrícola deve-
-se cumprir as regras da legislação 
impostas pelo Ministério da Agri-
cultura. Outro requisito é se as-
sociar a um grupo. Depois de um 
ano de carência, pode comerciali-
zar os produtos com o selo orgâ-
nico. Para frutas perenes, o prazo 
de carência é de 18 meses.

A produção, de acordo com 
Cantelli, é de 20% mais cara em 
média que a convencional. Além 
disso, a matrícula do terreno deve 
ter somente o registro de produ-
tos agrícolas, ou seja, não é per-
mitido dividir a plantação em uma 
mesma área de uva convencional e 
a orgânica, por exemplo.

Como se regularizar jun-
to ao Ministério da
Agricultura

No Brasil, o primeiro passo é 
obter certificação por um Organis-
mo da Avaliação da Conformidade 
Orgânica (OAC) credenciado junto 
ao Ministério da Agricultura ou se 
organizarm em grupo e se cadas-
trar.

Quando há o cadastro da ven-
da direta sem certificação, não se 
pode vender para terceiros, só na 
feira (ou direto ao consumidor) e 
para as compras do governo (me-
renda e CONAB). Já, quando ele é 
certificado, além de feiras, as ven-
das se estendem para supermer-
cados, lojas, restaurantes, hotéis, 
indústrias, internet etc.

Na feira, o produtor sem cer-
tificação deve apresentar um do-
cumento chamado Declaração de 
Cadastro, que demonstra que que 
ele faz parte de um grupo que se 
responsabiliza por ele (no caso de 
Bento, a Ecovida).

Os produtos comercializados 
mercados, supermercados, lojas, 
devem estampar o selo federal do 
SisOrg em seus rótulos. Para ser 

Uma das feiras acontece na Cidade Alta

23 produtores são certificados junto à Rede Ecovida, e quatro empresas pela Rede Ecocert

Bento Gonçalves tem pouca adesão de produtores orgânicos

orgânico, as mudas e sementes 
(inclusive de hortaliças e verduras) 
deverão ser de origem orgânica.

geral
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Reajuste de 4,17% na tarifa de 
água já vigora em julho

Os 4,17% da nova tarifa da Cor-
san começou a vigorar neste mês. 
Desde o dia 1º o valor passou a ser 
cobrado para 316 municípios aten-
didos pela companhia, mesma por-
centagem que será aplicada para 
os moradores de Canoas, Esteio, 
Igrejinha, Nova Santa Rita, Parobé, 
Portão, Riozinho, Rolante, Sapiran-

ga, Sapucaia do Sul e Três Coroas, 
que são atendidos pelo Pró-Sinos.

Já em Erechim, o aumento será 
4,10%, enquanto em São Borja, de 
5,32%.

Os índices são calculados anu-
almente com base em uma cesta 
de indicadores para o setor de 
saneamento e visam assegurar o 

equilíbrio econômico-financeiro 
da Companhia, necessário para a 
manutenção dos sistemas de água 
e esgoto. A nova tabela tarifária, 
que incidirá sobre a totalidade 
das faturas de serviços praticados 
pela Corsan, estará disponível no 
site da Companhia e nos seus es-
critórios locais.

Nova redução de 10 centavos no 
preço da gasolina em Bento
Preço médio do combustível na cidade está em R$ 3,61 por litro

A gasolina está 10 centavos 
mais barata nos postos de combus-
tíveis de Bento Gonçalves. Numa 
das abastecedoras consultadas pela 
equipe de reportagem, foi constata-
do que o valor da gasolina comum 
chega a custar R$ 3,61 por litro, dez 
centavos mais barato que a semana 
anterior. Neste mesmo posto, a ga-
solina aditivada está sendo vendida 
por R$ 3,69 por litro. Nos últimos 
meses tem sido comum a queda no 
preço do combustível.

Em Caxias do Sul o preço mé-
dio do combustível está alguns 
centavos mais caro que Bento. De 
acordo com o levantamento divul-
gado no último sábado, 1º, os pos-
tos da cidade cobram, em média, 
R$ 3,73 por litro, R$ 0,07 a menos 
em relação à semana anterior. Em 
31 de dezembro do ano passado, o 
valor era de R$ 3,98, uma diferença 
de R$ 0,25. Nas refinarias, o valor 
caiu ainda mais: de R$ 3,42 em de-
zembro para R$ 3,14 nesta semana, 
uma redução de R$ 0,28 ou 8,18%.

Os valores são os menores des-
de a metade de outubro, quando 
a Petrobras passou a revisar men-
salmente os preços. Na ocasião, o 
preço médio da gasolina em Caxias 
era de R$ 3,94. Após altas e baixas, 
o preço nas bombas atingiu o pico 
de R$ 4,03 em 17 de dezembro. A 
partir daí a gasolina seguiu uma 
tendência de queda, sempre com 
variações. A última alta expressiva 

foi no fim de abril, quando a Petro-
bras anunciou reajuste de 2,2%.

Na última sexta-feira, 30, a es-
tatal anunciou outra redução nos 
combustíveis, seguindo uma nova 
determinação de revisar diariamen-
te os preços. No sábado, o valor 
praticado nas refinarias foi reduzido 
em 5,9% para a gasolina e em 4,8% 
para o diesel. Se repassados para o 
consumidor integralmente, a revi-
são pode geral uma economia de R$ 
0,09 e R$ 0,08 respectivamente. A 
decisão é baseada no aumento das 
importações do último mês, o que 
sinalizou a necessidade de ajuste 
de competitividade no mercado in-
terno.

Trata-se da 3ª redução de pre-
ços nas refinarias em menos de 40 
dias. O último corte foi anunciado 
no dia 14 de junho. Na ocasião, o 
valor da gasolina foi reduzido em 
2,3% e o do diesel em 5,8%.

Histórico de reajustes
Desde que começou a nova 

política de preços, em outubro do 
ano passado, a Petrobras anunciou 
6 cortes e 2 aumentos no preço dos 
combustíveis. O primeiro anúncio 
foi em outubro, quando o preço 
da gasolina caiu 3,2% e o do diesel, 
2,7%. Em novembro, nova queda (de 
3,1% e 10,4%, respectivamente). Em 
dezembro, foi a vez do primeiro au-
mento: reajuste de 8,1% na gasolina 
e de 9,5% no diesel.

Em janeiro, a Petrobras fez 
duas alterações nos preços: no dia 
5, subiu o preço do diesel em 6,1% 
(mas manteve o da gasolina), e no 
dia 26, reduziu novamente o preço 
dos dois combustíveis. Em feverei-
ro, a Petrobras voltou a anunciar-
redução: de 5,4% na gasolina e de 
4,8% no diesel. Março foi o primei-
ro mês desde a nova política de 
preços que não houve nenhuma 
alteração. Em abril, houve aumen-
to de 2,2% no preço da gasolina e 
de 4,3% no diesel.

Em 25 de maio, os preços vol-
taram a mudar de direção, com o 
anúncio de redução de 5,4% para a 
gasolina e em 3,5% para o diesel. 
No dia 14 de junho, foi anunciado 
novo corte, de 2,3% para a gasoli-
na e em 5,8% para o diesel.

Reajustes mais frequentes 
com nova política podem trazer 
alguma volatilidade para o item 
combustível no IPCA, uma vez que 
os preços irão variar conforme o 
petróleo e o câmbio. Porém nada 
que tenha um impacto relevante 
sobre a inflação, de acordo com 
analistas.

Os preços dos combustíveis 
vêm ajudando a aliviar os preços 
dos transportes e favorecendo a 
forte desaceleração da inflação. O 
IPCA-15, prévia da inflação oficial, 
mostrou que em junho o item caiu 
0,66%, levando a uma queda de 
0,10% nos custos de transportes.

Ager
Agesb
Pró-Sinos

Agergs

    
4,10%
5,32%
4,17%

4,17%

Erechim
São Borja
Canoas, Esteio, Igrejinha, Nova San-
ta Rita, Parobé, Portão, Riozinho, 
Rolante, Sapiranga, Sapucaia do Sul 
e Três Coroas
Demais municípios

Desde outubro do ano passado, a Petrobras anunciou 6 cortes e 2 aumentos no preço dos combustíveis

Conta de luz mais cara em julho
Bandeira tarifária, que em junho foi verde, 
passa para a cor amarela neste mês. Cobrança 
extra será de R$ 2 a cada 100 kWh consumidos

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) informou na última 
sexta-feira (30) que a bandeira tari-
fária de julho será amarela, o que 
implica em uma cobrança extra nas 
contas de luz de R$ 2 a cada 100 
kilowatts-hora (kWh) consumidos.

O sistema de bandeiras é atu-
alizado mensalmente pelo órgão 
regulador, que avalia a situação 
dos reservatórios em todo o País 
para tomar uma decisão, além do 
volume de chuvas.

De acordo com a Aneel, hou-
ve aumento dos gastos de geração 
de energia previstos para julho. O 
custo da usina termelétrica mais 
cara a ser acionada no mês que 
vem será de R$ 237,71 por mega-
watt-hora (MWh). 

A bandeira amarela é acionada 
quando a energia fica acima de R$ 
211,28 por MWh e abaixo do teto 
do preço da energia no mercado à 
vista (PLD), de R$ 422,56 por MWh.

No mês de junho, vigorou a 
bandeira verde, que não traz cus-
to adicional para o consumidor. 
Nos meses maio e abril, vigorou a 
bandeira vermelha em seu primei-
ro patamar, o que adicionava uma 
taxa de R$ 3,00 a cada 100 quilo-
watt-hora consumidos.

Em março deste ano, foi acio-
nada a bandeira amarela. Em janei-
ro e fevereiro deste ano, vigorou a 
bandeira verde.

O sistema de bandeiras conta 
ainda com o segundo patamar de 
bandeira vermelha, que adiciona 
R$ 3,50 a cada 100 kWh consumi-
dos. Ela é acionada quando o custo 
das termelétricas acionadas supe-
ra o valor de R$ 610,00 por MWh.

Dicas para economizar 
energia 

Chuveiro
Tente limitar o tempo do ba-

nho em 10 minutos;
Limpe a saída d’água do chu-

veiro, pois é comum entupir e isso 
diminui a vazão;

Coloque no modo verão se 
não estiver muito frio.

Aparelhos eletrônicos

Desligue da tomada os apare-
lhos/computadores em stand by 
ou no modo “sleep”;

Tire os carregadores da to-
mada quando não estiver usando;

Se for viajar ou ficar um perí-
odo mais longo fora de casa, tire 
tudo da tomada. Assim você evita 
gasto de energia dos aparelhos 
em stand by.

Geladeira
Nunca seque roupa atrás da 

geladeira – isso causa desgaste 
no compressor e, além de con-
sumir mais energia, diminui sua 
vida útil;

Não instale a geladeira ao 
lado do fogão ou em local enso-
larado, pois a temperatura quen-
te irá forçar o motor a trabalhar 
mais a fim de regular a tempera-
tura;

Para saber se a geladeira está 
desperdiçando energia, faça o 
teste do papel. Pegue um folha, 
prenda na porta e tente puxar. 
Se a folha sair facilmente está na 
hora de trocar a borracha.

Iluminação
Instale lâmpadas de LED – as 

incandescentes consomem mais 
energia e duram menos;

Prefira cores claras nas pare-
des para não precisar acender a 
luz durante o dia;

Se trabalha em casa ou tem 
um escritório, prefira colocar a 
mesa próxima da janela;

Mantenha as luminárias lim-
pas para que possam oferecer a 
iluminação ideal;

Sempre apague a luz ao sair 
do cômodo, mesmo que seja “ra-
pidinho”.

Máquina de lavar
Procure acumular roupa o su-

ficiente para encher a máquina;
Se a roupa não estiver muito 

suja, use ciclos mais curtos de la-
vagem;

Para camisetas e camisas, 
procure estendê-las no varal pre-
sas a cabides de plástico. Assim 
secarão com menos vincos e você 
não precisará perder muito tem-
po e energia ao passar.

No mês de junho, vigorou a bandeira verde, que não traz custo adicional para o 
consumidor
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Fumar enfraquece gene que protege 
as artérias, mostra estudo nos EUA
Cientistas reuniram dados genéticos de mais 
de 140 mil pessoas, usados em mais de 20
pesquisas anteriores

Fumantes correm mais riscos 
de sofrer obstrução arterial por-
que o tabagismo debilita um gene 
que protege estes importantes va-
sos sanguíneos, alertaram cientis-
tas americanos.

Suas descobertas apontam a 
uma explicação genética de como 
fumar pode levar ao acúmulo da 
placa que endurece as artérias e 
causa doenças cardíacas, segundo 
informe divulgado na revista Cir-
culation.

“Este foi um dos primeiros 
grandes passos rumo à resolução 
do complexo quebra-cabeça das 
interações genético-ambientais 
que levam a doenças coronaria-
nas”, disse o coautor do estudo, 
Danish Saleheen, professor as-
sistente de bioestatística e epi-
demiologia da Perelm School of 
Medicine, da Universidade da Pen-
silvânia.

Os cientistas reuniram dados 
genéticos de mais de 140 mil pes-
soas, administrados em mais de 

duas dezenas de estudos anterio-
res, com foco particular em regi-
ões do genoma previamente asso-
ciadas com alto risco de acúmulo 
de placa nas artérias cardíacas.

“Uma mudança em uma úni-
ca ‘letra’ do DNA no cromossomo 
15, perto do gene que expõe uma 
enzima (ADAMTS7) produzida nos 
vasos sanguíneos, foi associada 
com 12% de redução do risco em 
não fumantes”, destacou o infor-
me.

“No entanto, os fumantes 
com a mesma variação tiveram 
apenas 5% menos risco de doenças 
coronarianas, reduzindo em mais 
da metade o efeito protetor desta 
variação genética”, indicou-se.

Estudos científicos de acom-
panhamento mostraram que nas 
células que recobrem as artérias 
do coração humano, a produção 
da enzima ADAMTS7 diminuiu sig-
nificativamente quando as células 
continham esta variante do DNA 
de uma única letra.

Fumantes correm mais riscos de sofrer obstrução arterial porque o tabagismo debilita um 
gene que protege estes importantes vasos sanguíneos, alertaram cientistas americanos

Medicamentos adquiridos para 
SUS devem ser registrados
Medida visa dar maior transparência no processo

As compras de medicamentos re-
alizadas no Brasil para o abastecimen-
to do Sistema Único de Saúde (SUS) 
deverão ter os preços  registrados em 
sistema online. A resolução, publicada 
no Diário Oficial da União, vale para 
alimentar de forma obrigatória o Banco 
de Preços em Saúde (BPS): ferramenta 
online, gratuita e de acesso aberto ao 
público desenvolvida pelo governo fe-
deral.

A medida visa dar transparência 
ao uso dos recursos públicos e conhe-
cimento dos preços praticados em todo 
território nacional, além de proporcio-
nar o aumento da concorrência e maior 
condições para a negociação de preços 
junto aos fornecedores e fabricantes, 
gerando economia para o sistema de 
saúde.

Para realizar consultas ao sistema e 
registros de compras é necessário fazer 
o cadastro de usuário pelo link http://
aplicacao.saude.gov.br/bps/login.jsf. 
O sistema é destinado ao registro e a 
consulta de informações de compras de 
medicamentos e produtos para a saúde 

adquiridos pelo SUS. A ideia é que ou-
tros produtos, além dos medicamentos 
também tenham registro no futuro.

O BPS está disponível gratuitamen-
te no formato web, tanto para consulta 
quanto para alimentação. O banco pos-
sui atualmente 4.808 itens de medica-
mentos disponíveis para cadastro de 
compras e consultas.

O BPS está disponível gratuitamente no 
formato web

Cientistas identificam proteína 
que controla metástase do
câncer de pele
Quando proteína chamada Midkine foi inibida em roedores, metástase 
também foi bloqueada. Achado pode ser caminho para desenvolvimento 
de novo remédio

Cientistas identificaram uma 
proteína do câncer que controla 
a disseminação da doença a partir 
da pele para outros órgãos e suge-
riram, nesta quarta-feira (28), que 
bloqueá-la pode ser um tratamen-
to efetivo para combater a metás-
tase.

Trabalhando com camundon-
gos geneticamente modificados 
para desenvolver câncer de pele 
humana, a equipe descobriu que 
a proteína desempenha um papel 
importante na promoção, ou ini-
bição, da metástase - quando o 
câncer se espalha de uma área (ou 
órgão) para outra.

Chamada de Midkine, a prote-
ína é secretada por melanomas, o 
tipo mais grave de câncer de pele, 
antes de se transportar para uma 
parte diferente do corpo do rato 
e iniciar ali a formação do tumor, 
disseram os pesquisadores.

Em observações subsequen-
tes em humanos, níveis elevados 
de Midkine nos linfonodos de pa-

cientes com câncer de pele eram 
preditivos de resultados “signifi-
cativamente piores”, informou a 
equipe na revista científica “Natu-
re”.

Isso aconteceu mesmo quan-
do não havia células tumorais nos 
linfonodos.

Estratégia para desenvol-
ver medicamento
“Na Midkine encontramos uma 
possível estratégia que merece 
ser considerada para o desen-
volvimento de medicamentos”, 
disse Marisol Soengas, do Centro 
Nacional de Pesquisa do Câncer 
em Madri, coautora do estudo.

A detecção precoce é impor-
tante no melanoma. Depois que 
ele começa a se espalhar, o prog-
nóstico do paciente geralmente é 
desfavorável.

Os cientistas acreditaram por 
muito tempo que o melanoma 
preparava os órgãos que pretendia 
colonizar ativando o crescimento 

dos vasos linfáticos transportado-
res de fluidos - primeiro no tumor 
primário, depois nos linfonodos 
ao redor, e assim por diante.

No entanto, remover os linfo-
nodos próximos a um melanoma 
não evita metástases, o que sig-
nifica que está “faltando algo” na 
compreensão do mecanismo de 
disseminação, disseram os pesqui-
sadores.

Mudança de paradigma
O novo estudo oferece uma 

possível resposta.
“Quando esses tumores são 

agressivos, eles agem à distância 
muito antes do que se pensava”, 
disseram os autores. A Midkine 
se transportou diretamente para 
o novo local do câncer indepen-
dentemente da formação de vasos 
linfáticos em torno do tumor ori-
ginal. 

Quando a Midkine foi inibida 
em tumores de ratos, a metásta-
se também foi bloqueada, disse a 
equipe. “Estes resultados indicam 
uma mudança de paradigma no 
estudo da metástase do melano-
ma”, de acordo com Soengas.

Os cientistas não sabem, no 
entanto, se a Midkine é transpor-
tada através do sangue, da linfa ou 
de ambos.

Em um comentário também 
publicado na Nature, Ayuko Hoshi-
no e David Lyden, da universidade 
Weill Cornell Medicine, em Nova 
York, disseram que o estudo for-
neceu “percepções muito neces-
sárias” para a predição do risco 
metastático.

O trabalho, eles concluíram, 
“pode abrir uma porta para estra-
tégias de diagnóstico e terapêuti-
cas que visam lidar com metásta-
ses antes delas terem a chance de 
surgir”.

 Lesão diagnosticada como melanoma; estudo descobriu proteína que tem papel 
importante na metástase desse tipo de câncer  

Estado do Rio de Janeiro registra mais um caso 
de febre amarela
O novo registro foi em Macaé, no norte fluminense, que ao todo já teve 
cinco casos confirmados; o município com mais casos continua sendo 
Casimiro de Abreu

O Estado do Rio de Janeiro regis-
trou mais um caso de febre amarela, 
chegando a 23 notificações desde o 
mês de março.

O novo registro foi em Macaé, 
no norte fluminense, que ao todo já 
teve cinco casos confirmados.

O número de mortos pelo vírus 
se manteve estável no estado – foram 
oito no total.

O município com mais casos 
continua sendo Casimiro de Abreu, 
na Baixada Litorânea, com sete casos 
e uma morte. Em Macaé houve cinco 
casos e duas mortes.

Porciúncula registrou dois casos 
e duas mortes. Outros oito municí-
pios tiveram um caso cada um: Ma-

ricá, Silva Jardim e Santa Maria Mada-
lena, com uma morte cada um, e São 
Fidélis, São Pedro da Aldeia, Cachoei-
ras de Macacu, Niterói e São Gonçalo.

Além dos casos verificados em 
humanos, a Secretaria de Estado da 
Saúde informou que nove localidades 
tiveram confirmação do vírus em ma-
cacos: São Sebastião do Alto, Campos 
dos Goytacazes, Maricá, Carmo, Rio 
das Flores, Macaé, Petrópolis, Macuco 
e Santa Maria Madalena.

Além dos casos verificados e
 humanos, a Secretaria de Estado da 

Saúde informou que nove localidades ti-
veram confirmação do vírus em macacos 
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Infecções virais podem estar
associadas à câncer

Cânceres de cabeça e de pes-
coço podem surgir por causa do 
consumo de cigarro e álcool e in-
fecções pelos vírus Papilomavírus 
(HPV). Mais de 550.000 no mundo 
têm esses tipos de câncer, e cerca de 
380.000 morrem por ano. O número 
de homens afetados é maior que o 
de mulheres. O Brasil é um dos pa-
íses que mais tem incidência dessas 
doenças.

De acordo com estudo recente, 
infecções virais estão associadas ao 
aumento do risco de ter câncer de 
cabeça e de pescoço, incluindo HPV, 
o vírus C da hepatite e o vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV).
O Vírus Herpes Simplex, embo-

ra menos correlacionado com o de-
senvolvimento de câncer oral, quan-
do comparado com os vírus EBV ou 
HPV, apresenta títulos elevados do 
anticorpo IgM para o sorotipo HSV 
1 – demonstração de atividade viral 
– tanto no câncer de cabeça como 
no de pescoço.

A infecção pelo vírus C da Hepa-
tite crônica é fortemente associada 
com o desenvolvimento do carcino-
ma hépatocelular e, também correla-
ciona-se a outras neoplasias, incluin-
do as doenças linfoproliferativas.

Infecções virais estão associadas ao aumento 
do risco de ter câncer

Governo lança plano para diminuir 
casos de tuberculose no país

 A tuberculose é uma doença 
que foi descoberta em 1882, por 
Rogert Koch. A partir de um único 
paciente, várias pessoas podem ser 
contaminadas pela Mycobacterium 
tuberculosis, uma bactéria em for-
ma de bastão (bacilo), por isso as 
autoridades sanitárias procuram er-
radicar os casos da doença.

No Brasil, o Ministério da Saú-
de divulgou na última quinta-feira 
(29) o plano nacional pelo fim da 
tuberculose. 

O documento, que teve edição 
preliminar publicada em fevereiro, 
será enviado aos municípios com o 
intuito de propor ajustes nas polí-

ticas de saúde contra a doença nas 
unidades de saúde.

O governo pretende até 2035 
atingir a meta de menos de 10 ca-
sos a cada 100 mil habitantes, e 
menos de 1 óbito a cada 100 mil 
habitantes. O plano segue o com-
promisso de reduzir a incidência 
da doença na população mundial, 
proposta da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

No ano passado, foram 69,5 mil 
novos casos de tuberculose no país. 
Os estados com mais incidência são 
o Amazonas, com 68,2/100.000 
habitantes e Rio de Janeiro, com 
63,8/100.000 habitantes.

No ano passado, foram 69,5 mil novos casos de tuberculose no país

A infecção pelo vírus C da Hepatite crônica é fortemente associada com o
desenvolvimento do carcinoma hépatocelular

Lote de Soro Antitetânico é
suspenso pela Anvisa

O Instituto Nacional de Contro-
le de Qualidade em Saúde, emitiu 
na última semana o resultado de 
laudo de análise insatisfatório no 
ensaio de pirogênio do produto 
Soro Antitetânico fabricado pelo 
Instituto Vital Brazil.

Devido ao resultado, A Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), suspendeu a distribuição  
e recolhimento de todos os lotes, 
n°: 175502 A, fabricado: 02/2017 e 
com validade em 02/2020, em todo 
o Brasil.

Proteína de origem vegetal pode 
evitar a menopausa antes dos 45

A menopausa é considerada 
antes da hora quando os sintomas 
chegam antes dos 45 anos. Pode 
ser devido à retirada do útero ou 
sessões de quimioterapia, mas 
quando não se encaixa em nenhum 
desses quesitos tem a ver com a 
dieta. Um levantamento publicado 
no American Journal of Epidemio-
logy elege a proteína de origem ve-
getal como possível aliada à mesa. 
A pesquisa foi realizada com 2.041 
mulheres que foram observadas de 
1991 a 2001.

As voluntárias que chegaram à 
menopausa antes da média, foram 
submetidas a questionários sobre 
alimentação frequente de 131 ti-
pos de comida. Com esse teste, foi 
avaliado o que elas ingeriam antes 
de chegarem ao fim do período re-
produtivo.

6,5% das calorias ingeridas 
pelo grupo vinham de proteínas de 
origem vegetal (encontradas no fei-
jão e em outras leguminosas). Com 
isso, a probabilidade de elas chega-
rem à menopausa era 16% menor 
em relação às voluntárias que só re-
servavam 4% das calorias para esses 

nutrientes. Em uma dieta de 2 mil 
calorias por dia, os tais 6,5% seriam 
equivalentes a três ou quatro por-
ções (isto é, 32,5 gramas) desses 
alimentos.

Para os autores da pesquisa, 
da Universidade de Massachusetts 

e da Universidade Harvard, am-
bas nos Estados Unidos, é preciso 
investigar mais a fundo o achado 
– inclusive isolando alguns alimen-
tos, como a soja, para confirmar e 
identificar o que está por trás des-
se elo.

Para os autores da pesquisa nos Estados Unidos, é preciso investigar mais a fundo o achado

Atividades de lazer favoritas 
de boa parte dos jovens do Brasil 
e do mundo, os videogames e de-
mais jogos eletrônicos estão agora 
na mira das autoridades sanitárias 
internacionais.

Pressionada por médicos e 
acadêmicos, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) deverá passar 
a classificar o vício em games como 
um transtorno psiquiátrico.

A proposta está em discussão 
nos comitês que cuidam da revisão 
da Classificação Internacional de 
Doenças (CID), manual publicado 
pela OMS que traz a definição e os 
códigos das patologias e que serve 
de parâmetro para o trabalho de 
médicos de todo o mundo.

A 11.ª edição do documento já 
está sendo elaborada e deverá ser 
lançada no próximo ano. Sua ver-
são preliminar lista o transtorno 
do jogo (ou gaming disorder, em 
inglês) como distúrbio psiquiátri-
co. Hoje, por não ser reconhecido 
como doença, esse tipo de com-
portamento seria classificado no 
grupo de “outros transtornos de 
hábitos e impulsos”.

O distúrbio dos jogos eletrô-
nicos tem características diferen-
tes do transtorno conhecido como 
jogo patológico (ou gambling di-
sorder, em inglês), doença já inclu-
ída na versão atual da CID caracte-
rizada pelo vício em jogos de azar 
com apostas em dinheiro, como 
bingos, cassinos e caça-níqueis.

A possível inclusão do gaming 
disorder na CID-11 foi debatida no 
World Congress on Brain, Behavior 
and Emotions – congresso sobre o 
cérebro realizado em Porto Alegre 
entre os dias 14 e 17 de junho – e 
confirmada pela OMS ao Estado.

OMS pode definir vício em videogame como
distúrbio psiquiátrico
A inclusão passou a ser discutida pela preocupação sobre possíveis
implicações à saúde associadas à prática excessiva de jogos 
de videogame e de computador

Em nota, a organização ex-
plicou que o tema começou a ser 
discutido em 2014 após centros da 
entidade, médicos e acadêmicos 
expressarem preocupação sobre 
possíveis implicações à saúde asso-
ciadas à prática excessiva de jogos 
de videogame e de computador.

A entidade diz que as consul-
tas e evidências apresentadas des-
de então levaram à proposta atual 
de que o transtorno do jogo possa 
ser uma síndrome “reconhecível e 
significativa associada à angústia 
ou à interferência com funções 
pessoais”.

Prejuízo
Segundo especialistas que 

atendem jovens dependentes de 
videogames, a principal caracterís-
tica que diferencia jogadores sau-
dáveis dos viciados é justamente a 

interferência desse hobby nas de-
mais atividades cotidianas.

“A maioria dos jovens joga de 
maneira tranquila e controlada. 
Mas entre os que se tornam depen-
dentes, vemos prejuízos importan-
tes, como reprovação na escola, 
afastamento dos amigos e brigas 
com a família”, diz o psiquiatra 
Daniel Spritzer, coordenador do 
Grupo de Estudos sobre Adições 
Tecnológicas (GEAT) e palestrante 
do congresso.

Ele afirma que, embora não 
haja no Brasil uma estimativa de 
quantos jovens sejam viciados em 
games, estudos americanos e euro-
peus indicam que apenas 1% a 5% 
dos que jogam desenvolvem um 
comportamento dependente. O 
problema, afirma ele, é mais grave 
em países asiáticos, onde a preva-
lência do problema chega a 10%.

Em nota, a organização explicou que o tema começou a ser discutido em 2014 após 
centros da entidade, médicos e acadêmicos expressarem preocupação
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Farrapos vence na estreia do Super 8
Bento-gonçalvenses venceram equipe paulista por 13 a 12 em jogo
disputado no estádio da Montanha 

O Farrapos arrancou com vi-
tória na estreia do Super 8 diante 
do Pasteur. No jogo mais equi-
librado da rodada a vitória da 
equipe bento-gonçalvense só foi 
confirmada nos minutos finais de 
partida. Enfrentando os paulistas, 
na tarde deste sábado, dia 1º, no 
Estádio da Montanha, a equipe 
conquistou a vitória, de virada, 
pelo apertado placar de 13 a 12, 
iniciando a competição com um 
resultado positivo em seus domí-
nios. 

Nos primeiros minutos de 
partida, as equipes tiveram difi-
culdades para se aproximar da 
linha de ingoal, realizando um 
embate bastante físico, resultan-
do em vários atletas machucados 
e em muitos cartões amarelos. 
Os donos da casa quase abriram 

o placar com tentativa de drop, 
mas a investida foi falha.

A equipe do Farrapos chegou 
a ficar com dois jogadores a me-
nos dentro de campo na etapa 
inicial. O Pasteur, aproveitando 
a vantagem numérica, anotou o 
primeiro try na partida através de 
Ronaldo, inaugurando o placar 
do jogo, 5 a 0. 

Na etapa final, o Farrapos 
chegou de forma intensa no seu 
campo ofensivo em busca do em-
pate, mas pecou no excesso de 
passes errados para dar sequên-
cia à evolução dentro de campo. 
Aos 11 minutos do segundo tem-
po, o Pasteur ampliou com try de 
Tenório, com conversão efetiva 
de Ítalo, 12 a 0. O Farrapos, pres-
sionando os donos da casa, con-
quistou um try penal após uma 
série de tentativas visando furar 
a defesa adversária, deixando o 
confronto em aberto.

O Farrapos, pressionando os donos da casa, conquistou um try penal após uma série 
de tentativas visando furar a defesa adversária, deixando o confronto em aberto

Bento-gonçalvenses venceram equipe paulista por 13 a 12 em jogo disputado no 
estádio da Montanha 

BGF vence mais uma fora de casa
Equipe bateu a ATCEL de virada pelo placar de 5 
a 4, em Caxias do Sul

O Bento Gonçalves Futsal ven-
ceu a ATCEL por 5 a 4 na noite do 
último sábado, dia 1º. A partida 
foi válida pela 9ª rodada da Liga 
Gaúcha de Futsal.

Os comandados de Vaner Flo-
res conseguiram a vitória nos se-
gundos finais do duelo. O time co-
meçou perdendo e se recuperou 
dentro da partida e no final saiu 
com mais 3 pontos, conquistando 
a segunda vitória na competição.

Com o resultado positivo o 
time subiu para a 9ª colocação 
com 8 pontos e fica agora com 
uma diferença de 3 pontos para a 
zona de rebaixamento, já o time 
caxiense segue na última coloca-
ção.

Os bento-gonçalvenses vol-
tam às quadras apenas no dia 11, 
contra o Atlântico em casa, en-
cerrando o primeiro turno no dia 
15 contra a ASSOEVA.

Ypiranga conquistou um re-
sultado importante em um con-
fronto direto na briga pelo G-4 
da Série C do Campeonato Bra-
sileiro. Jogando em Sorocaba, o 
time gaúcho venceu o São Bento, 
de virada, por 2 a 1, igualando a 
pontuação do adversário na tabe-
la de classificaçaõ e se recuperan-
do da derrota na última rodada. 
O São Bento abriu o placar com 
o zagueiro João Paulo, mas Talles 
e André Luis, no fim do primeiro 
tempo, viraram a partida para o 
Ypiranga.

Com o resultado, o Ypiranga 
chegou aos mesmos 12 pontos 
do São Bento na tabela de classi-
ficação, mas ficando momentane-
amente na vice-liderança, à frente 
do time de Sorocaba, em terceiro. 
As posições podem mudar com o 
complemento da rodada.

Na próxima rodada, o São 
Bento encara o Volta Redonda, no 
domingo, às 16h, no estádio Rau-
lino de Oliveira. O Ypiranga, no 
estádio Colosso da Lagoa, recebe 
o Botafogo-SP, no mesmo dia, às 
15h. O GloboEsporte.com acom-
panha as partidas em Tempo Real.

O jogo
O torcedor que assistiu o 

primeiro tempo de São Bento e 
Ypiranga, se ignorasse o fato de 
ser uma partida da Série C do 
Campeonato Brasileiro, poderia 
facilmente dizer que assistiu um 
jogo digno de primeira divisão. 

Apostando no ataque e na veloci-
dade, os dois times proporciona-
ram uma partida agradável de ser 
assistida.

Com mais volume de jogo, 
o São Bento abriu o placar após 
uma jogada de bola parada. Após 
cobrança de escanteio, João Paulo 
aproveitou a bola espirrada na se-
gunda trave e cabeceou para abrir 
o placar: 1 a 0.

Em desvantagem, mas perigo-
so nos contra-ataques, o Ypiranga 
partiu para cima do São Bento e 
conseguiu a virada após a substi-
tuição do zagueiro e autor do gol 
adversário, João Paulo. Em dois 
lances no fim do primeiro tempo, 
Talles aproveitou rebote na grande 
área e tocou na saída de Rodrigo 
Viana para empatar o jogo.

O gol da virada veio nos acrés-
cimos e da mesma forma como 
o São Bento abriu o placar. Após 
cobrança de escanteio, André Luis 
subiu mais alto que a defesa, apro-
veitou a saída errada de Rodrigo 
Viana para cabecear e virar o con-
fronto: 2 a 1.

No segundo tempo, o bom 
futebol dos times desapareceu e 
a partida se arrastou com o São 
Bento tentando chegar à area do 
Ypiranga, que limitou-se a se de-
fender. Com isso, nada de gols e 
placar do primeiro tempo man-
tido, com vitória do time gaúcho 
em duelo direto na briga pelo G-4 
da Série C do Campeonato Brasi-
leiro: São Bento 1 x 2 Ypiranga-RS.

João Paulo abre o placar para o time de
Sorocaba, que vê Talles e André Luis virarem o 
jogo em cinco minutos ainda no primeiro tempo

De virada, Ypiranga vence o São 
Bento fora de casa pela Série C

Com o resultado, o Ypiranga chegou aos mesmos 12 pontos do São Bento na tabela 
de classificação, mas ficando momentaneamente na vice-liderança

Na etapa final, o Farrapos chegou de forma intensa no seu campo ofensivo em busca do empate
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Rosário vence em jogo de ida da 
18ª Libertadores do Nordeste

O Rosário venceu o Ferroviário 
por 2 a 1 no estádio Pompéia em 
Pinto Bandeira na tarde do último 
sábado, 1º.

Com a presença de um bom 
publico que presenciou uma bela 
partida, o Ferroviário começou me-
lhor e saiu na frente com Franciel, 
depois de um vacilo da defensiva 
do Rosário, com o placar adverso o 
time saiu em busca do empate, po-
rém com muita dificuldade e num 
pênalti duvidoso sofrido por Giba 
o Rosário teve a chance de igualar 
a partida, mas Pepe bateu e o ar-
queiro defendeu terminando assim 
a primeira etapa.

No segundo tempo o técnico 
Éder colocou em campo Vitinho e 
Cappa e acompanhado de Giba Le-
onel, Saraiva e Pepe que comandou 
a vitória o time conseguiu a vira-

da, primeiro numa finalização no 
canto do goleiro e depois de um 
cruzamento o atleta de Pinto Ban-
deira (Pepe) fez o 2 a 1 e de quebra 
assumiu a artilharia da Libertado-
res, o Ferroviário até tentou, mas a 
vitória ficou com os donos da casa.

O jogo da volta será no pró-
ximo domingo, dia 09, em Nova 
Pádua no Travessão Curuzu, o time 
da casa precisará vencer se ainda 
quiser ficar com o titulo, já para 
o Rosário basta um empate que o 
time conquista o Bi, caso o Ferrovi-
ário vença por um gol de diferença 
o duelo vai para a prorrogação, e 
se necessário para as penalidades 
máximas.

O duelo da volta está marcado 
para às 14h30min, e deverá ter no 
apito Anderson Daronco ou Lean-
dro Vuadem.

Fronteira vence mais uma e segue na 
liderança isolada da Copa Amizade
Fronteira é a única equipe com 100% de aproveitamento na competição, 
liderando o torneio com 9 pontos conquistados

A Copa Amizade realizou a sua 
terceira rodada neste sábado, dia 
1º, com sete jogos movimentando 
a competição. O Fronteira conquis-
tou a sua terceira vitória seguida 
no torneio, derrotando desta vez 
o lanterna Ouro Verde pelo placar 
de 3 a 0, permanecendo na lide-
rança isolada da competição com 
100% de aproveitamento, seguido 
pelo Amigos da Bola e do Capivara, 
ambos também invictos na compe-
tição.

Além do Amigos da Bola e do 

Capivara, os quais estão na cola do 
líder com dois pontos a menos, o 
Parceria e o Tandera também não 
sofreram derrotas na competição 
até então. Manchester, Dallas e o 

3ª rodada:
Capela das Neves
Parceria 1 x 1 Dallas
Ouro Verde 0 x 3 Fronteira
Floresta
Olimpiacos 0 x 2 Tandera
Bala Trocada 0 x 2 Amigos da Bola

BNC Cruzeiro completam a zona de 
classificação até então da competi-
ção. Glória, o qual folgou nesta ro-
dada, e o Ouro Verde seguem sem 
pontuar.

Cohab
Missioneiros 1 x 1 Manchester
Los Thicos 1 x 2 Capivara
Sertorina
Paysandu 0 x 0 BNC Cruzeiro

ACBF perde para o Corinthians 
em São Paulo

A Associação Carlos Barbosa 
de Futsal (ACBF) enfrentou o Corin-
thians, no Parque São Jorge, e não 
conseguiu pontuar. Sofrendo com o 
desgaste físico, o time laranja perdeu 
por 3x1 na sua 10ª partida pela Liga 
Nacional de Futsal.

Na primeira etapa, houve muita 
movimentação, mas os donos da casa 
conseguiam encontrar mais espaços 
para atacar. Passados os primeiros 10 
minutos, a ACBF já havia esgotado o 
limite de faltas e jogou tentando evi-
tar o contato com o adversário. Aos 
18min20s, os paulistas conseguiram 
abrir o placar com Johnny.

O time laranja acordou no segun-
do tempo. Aos 6 minutos, Deives fez 
a jogada de pivô e passou para Ke-
vin empatar o jogo. O gol deu novo 
ânimo para a ACBF, que pressionou 
muito nos minutos seguintes. Deives 
e João quase marcaram o gol da vi-
rada. No entanto, aos 17min10s, Van-
der Carioca achou o gol e colocou o 
Corinthians na frente outra vez. Com 
a desvantagem, o goleiro Henrique 
passou a jogar na função de goleiro-
-linha, mas quem se aproveitou foram 
os paulistas que aproveitaram para 
fazer o terceiro com Edson.

Com a derrota, a ACBF perma-
nece com 13 pontos. Agora, o time 
laranja dara uma folga para a LNF.O 
próximo jogo pela competição nacio-
nal será somente no dia 16, em Car-
los Barbosa, contra o Foz Cataras. No 
entanto, o calendário da Liga Gaúcha 
continua cheio. Na quarta-feira, 5, a 
equipe de Carlos Barbosa enfrentará 
a ALAF, em Lajeado.

Com a derrota, a ACBF permanece com 
13 pontos. Agora, o time laranja dara 
uma folga para a LNF

Esportivo sub-17 é superado pelo líder Juventude em casa
Equipe de Márcio Ebert permanece na vice-liderança do grupo F com a 
classificação garantida

Depois de garantir a classificação 
inédita à próxima fase, o Esportivo 
sub-17 enfrentou o Juventude neste sá-
bado, dia 1º, no Estádio Montanha dos 
Vinhedos, visando conquistar um resul-
tado positivo para confirmar a segun-
da colocação em sua chave. Com uma 
atuação abaixo do esperado, a equipe 
Alviazul foi superada em casa pelo líder 
do grupo pelo placar de 2 a 0. Mesmo 
com a derrota, a equipe segue na vice-
-liderança da chave.

A equipe do Juventude dominou 
os minutos iniciais de partida, pressio-
nando os donos da casa visando abrir 

o placar o confronto. A equipe da casa, 
aos poucos, foi equilibrando a partida, 
conseguindo boas oportunidades de 
gols, mas sem efetividade nas conclu-
sões. No último minuto da etapa inicial 
de jogo, o jogador do Esportivo tentou 
afastar, mas a bola pegou no atleta ad-
versário, sobrando para o jogador Alvi-
verde que cruzou e o atacante desviou 
para abrir o placar para o Juventude.

Na etapa final, logo aos 7 minutos 
de partida, o zagueiro do Juventude 
lançou a bola para o ataque, sobrando 
para o atacante Alviverde que passou 
por trás da defesa do Esportivo, fican-

do cara a cara com o goleiro e marcan-
do o segundo, ampliando a vantagem 
no marcador, 2 a 0. Após o gol, o Es-
portivo se jogou para o ataque visan-
do diminuir o placar, mas mesmo com 
boas chances de gol, a equipe Alviazul 
não conseguiu balançar as redes, ter-
minando o jogo com placar de 2 a 0 
para os visitantes.

Na última rodada, o Esportivo 
enfrenta a Apafut fora de casa, no 
próximo sábado, dia 8, em Flores da 
Cunha, visando conquistar uma vitória 
para garantir matematicamente a vice-
-liderança do grupo F.

O PRS conquistou a sua quarta 
vitória na Terceirona Gaúcha de 2017, 
derrotando o Gaúcho de Passo Fun-
do pelo placar de 3 a 0, em confron-
to realizado no último domingo, dia 
2, no Estádio Alcides Santarosa, em 
Garibaldi. Com o resultado, a equipe 
garibaldense voltou à zona de clas-
sificação de seu grupo, ocupando a 
4ª colocação e deixando para trás o 
Grêmio B.

Dominando as ações da partida, 
o PRS logo abriu o placar aos 10 mi-
nutos de jogo com gol de Renan. Os 
donos da casa seguiram pressionan-
do os visitantes em busca do segundo 
gol, conseguindo boas oportunidades 
para ampliar a vantagem no placar. Na 

etapa final, os garibandense aumen-
taram a vantagem no marcador com 
gol de João Victor, aos 16 minutos. 
Controlando a posse de bola, o PRS 
pouco foi testado defensivamente na 
partida. Aos 40 minutos, em contra-
-ataque fulminante, João Victor ano-
tou o terceiro para os donos da casa, 
decretando a vitória pelo placar de 3 
a 0 sobre o Gaúcho.

Nas últimas duas rodadas, o 
PRS terá dois confrontos diretos na 
briga pela classificação. Na próxima 
rodada, a equipe de Edmilson Silva 
enfrenta o Três Passos em casa, na 
quarta-feira, dia 5. Na última rodada, 
a equipe garibaldense visita o Grê-
mio B fora de casa.

PRS vence e permanece na briga 
pela classificação
Equipe garibaldense derrotou o Gaúcho pelo 
placar de 3 a 0, assumindo a 4ª colocação de 
sua chave
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Casal é preso por furto de pneus
Um casal foi preso na madru-

gada de sábado (01). Eles furtaram 
pneus, celulares e ferramentas de 
uma empresa na BR-470, por volta 
das 3h.

Um vigilante do estabelecimen-
to percebeu movimentação e acio-

nou a Brigada Militar, que fez bus-
cas na região e encontrou A.G, de 
32 anos e C.C.M, de 23 anos.

A dupla foi encaminhada à De-
legacia de Polícia de Pronto Atendi-
mento (DPPA) e recolhida ao Presí-
dio Estadual de Bento Gonçalves.

Furto e arrombamento de residências
Duas residências foram arrom-

badas neste fim de semana. A pri-
meira foi na madrugada de domin-
go (02), por volta das 2h50, na Rua 
Osvaldo Fillipon, no Santo Antão.

A entrada da casa não tinha 
sinais de arrombamento. Foram 
levados um veículo Focus e mais 
R$300 em espécie. De acordo com 
a vítima, de 26 anos, o dinheiro se 
encontrava em um esconderijo do 
guarda-roupa, e lá havia mais R$700 
que não foram furtados. Ali também 
estava guardada a chave reserva do 
carro.

O local foi revirado pela ação 
dos criminosos. Há câmeras em 
uma residência vizinha que poderão 
ajudar na resolução do caso. 

Já a segunda ocorrência foi na 
Travessa Adolpho Brum, no Bairro 
Humaitá. Segundo o boletim de 
ocorrência, por volta das 10h27, 
também de domingo, alguém en-
trou na casa da vítima pelos fundos.

Uma televisão de 40 polegadas, 
algumas ferramentas e um celular 
da marca Blu foram furtados.

Homem é detido por roubo de 
sacos de carvão

Um homem de 26 anos foi 
detido na noite de domingo (2), 
depois de roubar dois sacos de 
carvão de um estabelecimento 
comercial na Rua Presidente João 
Goulart, no bairro Universitário.

Segundo o registro policial, 
ele teria entrado pelo terreno dos 
fundos. No local, havia câmeras de 

segurança, o que facilitou o reco-
nhecimento do indivíduo.  

O acusado foi encontrado na 
Rua Domenico Carini, no Bairro 
Ouro Verde, carregando os obje-
tos de furto.

Ele foi detido e encaminhado 
à Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA).

Grupo se passa por funcionários 
de hospital para realizar golpe

Um grupo está se passando por 
funcionários do Hospital Tacchini 
para realizar um golpe de estelio-
nato.

Segundo divulgado pela Ad-
ministração do Hospital Tacchini 
nesta segunda-feira (3), os crimi-
nosos fazem cobranças de proce-
dimentos que são realizados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Os 
fatos estão ocorrendo com familia-
res de pacientes internados na UTI 
(Unidade de Tratamento Intensivo), 
através do SUS.

Eles estariam recebendo liga-
ções telefônicas (sem identificação 
do número de origem) de pessoas 
que se apresentam como funcioná-

rios ou médicos do Hospital Tac-
chini, os quais estariam cobrando 
valores adicionais, para agilizar o 
andamento de exames ou procedi-
mentos.

A direção informa que está 
tomando as medidas cabíveis e 
orienta a população a não realizar 
nenhum tipo de pagamento.

Há placas em todos os am-
bientes hospitalares que enfatizam 
que os serviços prestados pelo SUS 
ocorrem de forma gratuita e proí-
bem a cobrança. O Hospital Tacchi-
ni pede à população que fique aten-
ta e ajude a instituição divulgando 
esta informação a quem achar ne-
cessário.

A direção informa que está tomando as medidas cabíveis e orienta a população a não 
realizar nenhum tipo de pagamento

Jovens envolvidos em acidente 
na Treze de Maio seguem em
estado grave

Williann Salles, de 26 anos, e 
Luan de Gois, de 22, envolvidos 
em um acidente de trânsito na 
madrugada de sexta-feira (30), na 
Treze de Maio, seguem interna-
dos na UTI do Hospital Tacchini, 
em estado grave, de acordo com 
a Assessoria de Imprensa do Hos-
pital, na tarde desta segunda-feira 
(03).

Os dois ocupavam um veículo 
Hyundai Veloster que transitava 
pela via no sentido Cidade Alta-
-Centro, quando perdeu o con-
trole e invadiu a calçada do outro 
lado da rua, colidindo contra um 
muro e um poste. O impacto ar-
rancou a mureta da casa. Morado-
res do centro relataram ter acor-
dado com o estrondo da batida.

Os jovens foram socorridos 
pelo Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência), e en-
caminhados ao Hospital Tacchini. 
Gois passou por procedimento 
cirúrgico na sexta-feira. Ele sofreu 
traumatismo craniano e segue se-
dado. Já Salles, que também tem 
traumatismo craniano, tem a situ-
ação mais delicada. 

Devido à gravidade dos feri-
mentos, só foi possível realizar a 
cirurgia no sábado (01). Entretan-
to, a situação dos amigos não se 

agravou, o que é visto como uma 
boa notícia por amigos e familia-
res, que seguem na torcida pela 
recuperação de ambos.

Moradores do centro relataram ter 
acordado com o estrondo da batida

Os jovens foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e 
encaminhados ao Hospital Tacchini

A situação dos amigos não se agravou, o que é visto como uma boa notícia por amigos e familiares
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Roubo a transporte coletivo
Um coletivo da empresa Santo 

Antônio foi alvo de assaltante por 
volta das 20h, no sábado (01), em 
uma parada de ônibus, no Bairro 
Vila Nova II .

De acordo com o registro poli-
cial, dois homens estavam em uma 
motocicleta próximos ao ônibus, 
quando um deles foi correndo em 

direção ao coletivo. Ele então en-
tregou R$ 50,00 ao motorista para 
pagar a passagem.

O condutor foi abrir o cai-
xa para dar o troco e o criminoso 
anunciou o assalto, apontando um 
revólver para a vítima. Foram leva-
dos R$ 200,00. O assaltante fugiu 
na motocicleta.

Três prisões e três apreensões 
no bairro Eucaliptos

Na noite de sexta-feira (30), o 
POE (Pelotão de Operações Espe-
ciais), do 3°BPAT (3° Batalhão de 
Policiamento em Áreas Turísticas) 
recebeu denúncia de tiroteio no 
bairro Eucaliptos e foi até o local 
para averiguação. Foram feitas três 
apreensões e três prisões em duas 
residências.

Na primeira, foi preso um jo-
vem, 19 anos, e apreendidas duas 

adolescentes, ambas de 19 anos, e 
um adolescente de 17 anos, além 
de uma arma calibre 12, um revol-
ver calibre 32 e dois coletes balís-
ticos.

Na segunda casa, um homem 
de 21 e outro de 24 anos foram 
presos, além de um colete balístico 
e munição calibre 38. Todos foram 
encaminhados à Delegacia de Polí-
cia de Pronto Atendimento (DPPA).

Comerciante é assaltado no
bairro Humaitá

Os suspeitos foram encaminhados à DPPA

Um comerciante de 49 anos 
foi assaltado na madrugada de 
sábado (01), quando chegava em 
casa, na Rua Minas Gerais, Bairro 
Humaitá. A frente do veículo da ví-
tima foi fechada por uma Renault 
Duster, com placas de Caxias do 
Sul.

Um indivíduo armado saiu do 
veículo e ordenou que o comer-
ciante passasse para o banco do 
carona. Ele foi levado por duas 

horas com os assaltantes, até que 
pararam e  começaram a agredi-lo 
com socos.

O homem teve suas joias rou-
badas e entregou mais R$ 2 mil em 
dinheiro que estava no interior de 
seu veículo. A vítima foi largada na 
Rua Fiorelo Bertuol, e encontrada 
pela Brigada Militar.

O veículo utilizado no crime 
foi encontrado na Rua Amabile 
Campagnolo, no Bairro Progresso.

Acidente de trânsito na Barão do Rio 
Branco deixa duas pessoas feridas

Um acidente de trânsito en-
volvendo um veículo Pálio e um 
furgão Renault Master deixou 
duas pessoas feridas na manhã 
de sábado (01), na Rua Barão do 
Rio Branco, no Centro.

O trânsito ficou lento na via. 
As vítimas foram socorridas pelo 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) com lesões.

Os dois ocupantes do Pálio 
foram encaminhados ao Hospi-
tal Tacchini.

Os ocupantes do Pálio foram
encaminhados ao Tacchini

Loja é arrombada no Centro
Uma loja de colchões foi arrom-

bada na Rua Barão do Rio Branco, no 
Centro. O crime ocorreu na madru-
gada de sábado (01), por volta das 
3h.

O vidro da vitrine foi quebra-

do, e foram furtadas 13 capas de 
travesseiro, um tapete e 5 jogos de 
lençóis. A empresa que faz monito-
ramento de segurança para o local 
chegou logo após o alarme ser acio-
nado, mas não havia mais ninguém.

Polícia Rodoviária Federal flagra 25t de
excesso de peso na BR-470

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
realizou fiscalização a veículos de 
carga nesta segunda-feira (03), na BR-
470, entre as cidades de Nova Prata e 
Carlos Barbos.

Foram retirados da rodovia cerca 
de 25 toneladas de excesso de peso. 
Um dos veículos fiscalizados poderia 
transportar aproximadamente 25 to-
neladas, mas estava com 41 tonela-
das, um excesso de 16t.

Ainda nesta tarde foi liberado, 
mediante apresentação de documen-
tação e regularização do veículo, um 
caminhão que excedia em 1,07 me-
tros o limite regulamentar da largura 
do veículo. O mesmo estava medindo 
3,67m e o permitido é 2,60m. O veículo foi liberado mediante apresentação de documentação e regularização do veículo



Programação válida de 22/06/2017 
a 28/06/2017. Sujeita a alterações 
sem aviso prévio
Shopping  Bento - 3055.2442
L’américa Shopping - 3454-1334
Salas tradicionais (2D):
R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 meia 
Salas 3D: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 
meia - Promoção de Quarta-feira: Todos 
Pagam Meia!

Cinema    

GAZETA
muito mais que notícias

L’america Shopping 
Sala 1
Baywatch - S.O.S. Malibu 
(2D) (Duração 1h57min/
Comédia - Aventura / 14 
anos) - Todos os dias - 14h 
e 21:15h -  Dublado
Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) 
é um devoto salva-vidas, orgulhoso 
do seu trabalho. Enquanto está trei-
nando o novo e exibido recruta Matt 
Brody (Zac Efron), os dois descobrem 
uma conspiração criminosa no local 
que pode ameaçar o futuro da baía.

A Múmia (2D) (Duração 
2h13min/ Fantasia/Terror/ 
12 anos - Todos os dias  
16:30h - Dublado Nas pro-
fundezas do deserto, uma antiga 
rainha (Sofia Boutella) cujo destino 
foi injustamente tirado está mumi-
ficada. Apesar de estar sepultada 
em sua cripta, ela desperta nos dias 
atuais. Com uma maldade acumu-
lada ao longo dos anos, ela espelha 
terror desde as areais do Oriente 
Médio até os becos de Londres.

Piratas do Caribe - A 
vingança de Salazar (2D) 
(Duração 2h09/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias - 
18:45 - Dublado

O capitão Salazar (Javier Bardem) é a 
nova pedra no sapato do capitão Jack 
Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera um 
exército de piratas fantasmas assas-
sinos e está disposto a matar todos 
os piratas existentes na face da Terra. 
Para escapar, Sparrow precisa encon-
trar o Tridente de Poseidon, que dá 
ao seu dono o poder de controlar o 
mar.

Sala 02
Os Smurfs e a Vila Perdida 
(3D) (Duração 1h30min/ 
Animação-Família/ Livre)
Todos os dias  - 14h - Du-
blado
Smurfette (Demi Lovato) não está 
contente: ela começa a perceber 
que todos os homens do vilarejo dos 
Smurfs têm uma função precisa na 
comunidade, menos ela. Indignada, 
ela parte em busca de novas desco-
bertas, e conhece uma Floresta En-
cantada, com diversas criaturas mági-
cas. Enquanto isso, o vilão Gargamel 
segue os seus passos.

Mulher Maravilha (3D) (Du-
ração 2h21/ Ação / Aven-
tura / Fantasia - 12 anos) 
- Todos os dias -16:30h 
- Dublado - 21:15h - Legen-
dado
Treinada desde cedo para ser uma 
guerreira imbatível, Diana Prince (Gal 
Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha 
em que é reconhecida como prince-
sa das Amazonas. Quando o piloto 
Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta 
e cai numa praia do local, ela desco-
bre que uma guerra sem precedentes 
está se espalhando pelo mundo e de-
cide deixar seu lar certa de que pode 
parar o conflito. Lutando para acabar 
com todas as lutas, Diana percebe o 
alcance de seus poderes e sua verda-
deira missão na Terra.

Shopping Bento
Sala 1

Mulher Maravilha (3D) 
(Duração 2h21/ Ação / 
Aventura / Fantasia - 12 
anos) - Todos os dias -14h, 
21h - Dublado - 18:15h - 
Legendado

Sala 2
O Poderoso Chefinho (2D) 
(Duração 1h38min/Ani-
mação - Desenho / Livre) 
- Todos os dias - 14h - Du-
blado
Um bebê falante que usa terno e 
carrega uma maleta misteriosa une 
forças com seu irmão mais velho in-
vejoso para impedir que um inescru-
puloso 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.

A Cabana (2D) (Duração 
2h13min/ Drama/ 12 anos
Todos os dias  - 18:15h - 
Dublado
Um homem vive atormentado após 
perder a sua filha mais nova, cujo 
corpo nunca foi encontrado, mas si-
nais de que ela teria sido violentada e 
assassinada são encontrados em uma 
cabana nas montanhas. Anos depois 
da tragédia, ele recebe um chamado 
misterioso para retornar a esse local, 
onde ele vai receber uma lição de 
vida.

Piratas do Caribe - A vin-
gança de Salazar (2D) 
(Duração 2h09/ Ação / Aven-
tura / Fantasia - 12 anos) - 
Todos os dias
21h - Dublado

Cena do filme A Múmia

Cena do filme Mulher MaravilhaCena do filme Baywatch - S.O.S. Malibu 

Cena do filme Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar
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