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Hoje dois pontos estão polemi-
zando na internet. O que mais movi-
menta “interessados” é  a possibilida-
de de instalar prédios mais altos no 
centro e nos bairros Juventude, Cida-
de Alta, Humaitá, Botafogo, Licorsul 
e Universitário. O máximo de andares 
que hoje é de 14 passa para 16 ( com 
recuo maior).

O projeto inicial incluía o bairro 
São Bento, mas houve mobilização 
de alguns moradores e a proposta 
pode sofrer alterações.. Não que vá 
mudar alguma coisa, mas a batalha 
é aguerrida e faz com que se busque 
apoio até de quem era ignorado so-
lenemente.

O mais grave para toda a po-
pulação da cidade - e que já foi  de 
motivo de grande polêmica na última 
revisão do Plano Diretor  é a “flexibi-

lização” para a instalação de empre-
sas. As consideradas com atividades 
inadequadas para determinada zona  
poderão se instalar,  desde que haja  
“compensação”. Este ponto crucial 
para a saúde do município abre a 
possibilidade perigosíssima de indús-
trias se instalarem próximo à bacia de 
captação de água ( o que hoje é veta-
do, mas, existem)  desde que ocorra a 
“compensação” ambiental nesta área.

Vamos convir que a bacia de cap-
tação já recebe parte do esgoto não 
tratado da cidade e agora vai poder 
ter empresas instaladas às margens, 
“desde que haja compensação”.

 Certo.... mas, o que importa é  
prédios não fazerem  sombra nas ca-
sas da avenida Planalto. E assim será 
aprovada a revisão do Plano Diretor 
do município.
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opinião02

Opinião da Gazeta
Pode poluir a bacia de captação, mas

não faça sombra na minha casa
É histórica a discussão a cada 

atualização do plano diretor da ci-
dade. Muitos estudos antecedem as 
mudanças sugeridas à avaliação na 
Câmara de Vereadores e acaba sem-
pre no samba de uma nota só.

Interesses desnudos, apesar dos 
discursos prometendo  “defender 
a cidade”. Mas a realidade é que de 
todos os lados o que aflora são inte-
resses “umbiguísticos”.  

Não importam os estudos feitos 
para o novo plano diretor desenvolvi-
do pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Ufrgs). Não importa 
os desejos dos cidadãos. Não impor-
ta que Conselho Municipal de Plane-
jamento (Complan) ficou estudando 
por dois anos, pois a realidade é uma 
só: vai chegar na Câmara de Verea-
dores para ser estudado e sugeridas 
emendas e vai polemizar ainda mais.
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Bento Gonçalves já registrou 10 suicídios em 2017, 
um a mais que no ano passado
Suicídios são a 4ª principal causa de morte dos jovens do município entre 10 e 19 anos

O tema suicídio é visto como tabu 
na mídia, mas a divulgação inédita de 
um boletim, feita pelo Ministério da 
Saúde na quinta-feira passada (21), 
serviu como alerta para a população 
de que esse é um problema de saúde 
pública a ser combatido. A publicação é 
concomitante com o “Setembro Amare-
lo”, mês de prevenção do suicídio.

Segundo a Vigilância Epidemioló-
gica da Secretaria da Saúde de Bento 
Gonçalves até esta segunda-feira (25), 
já foram registrados 10 casos no muni-
cípio. O número é maior que em 2016, 
que durante todo o ano teve 9 casos. 
Por outro lado, em 2015 foram 15. O 
setor consultou o Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade (SIM) para 
fazer a análise de 37 anos (de 1980 a 
setembro de 2017) e o Sistema de In-
formações sobre Intoxicações (SININ-
TOX) que capta os casos de tentativas 
de suicídio (período de 2000 a 2017) e 
de ideação suicida (período de 2003 a 
2017).

Comportamento Suicida
O comportamento suicida com-

preende três eventos que estão inter-
ligados: a ideação suicida, a tentativa 
e o suicídio propriamente dito. “Os 
suicídios refletem apenas uma peque-
na parcela do impacto do comporta-
mento suicida”, afirma o enfermeiro 
José Rosa, da Vigilância. “A maioria dos 
municípios e regiões dispõe apenas 
de dados sobre suicídios, o que não 
permite dimensionar a total extensão 
do problema”, acrescenta. “Em Bento 
Gonçalves, a Vigilância Epidemiológica, 
através da busca ativa, capta os casos 
de ideação (desde 2003) e de tentativa 
de suicídio (desde 2000) atendidos no 
principal serviço de urgência público, o 
que permitiu construir o perfil epide-
miológico do comportamento suicida 
no município”, registra Rosa.

“Iceberg” dos Eventos
Suicidas

Entre 2000 a 2017, ocorreram 204 
suicídios, 2.667 tentativas de suicídio e 
1.446 ideações suicidas no município, 
totalizando 4.317 eventos suicidas. Os 
eventos suicidas formam um “iceberg”, 
onde os suicídios representam a ponta, 
a parte menor, mas que chama mais a 
atenção, devido ao seu forte impacto.

Eles correspondem a 4,7% do total 
de eventos suicidas. Na base submersa 
desse “iceberg” encontram-se as tenta-
tivas de suicídio, com 61,8% do total de 
eventos suicidas. A parte intermediária 
é representada pelas ideações suicidas, 
com 33,5% do total de eventos. Na ci-
dade, o número de tentativas de suicí-
dio é 13 vezes maior que o número de 
suicídios.

Bento Gonçalves em
números

No município foram registrados 
371 suicídios nos últimos 39 anos, o 
que faz uma média de 10 bento-gonçal-
venses por ano. Esta é a 15ª principal 
causa de morte da população.

Os índices médios de suicídio do 
município foram de 11,50/100.00 na 
década de 80, 10,48/100.00 na déca-
da de 90, 11,31/100.00 na década de 
2000 e de 10,69/100.00 nos primeiros 
oito anos da década de 2010-2017, uma 
redução de 5,5% em relação à década 
anterior.

No ano de 2015, dos 19 muni-
cípios gaúchos com mais de 100.000 
habitantes, Bento Gonçalves registrou 
o segundo maior índice (13,2/100.000), 
ficando atrás apenas de Passo Fundo 
(17,8/100.000). Neste ano, o índice gaú-
cho resultou em 10,1/100.000.

Em Bento Gonçalves, 82% dos sui-
cidas são homens, sendo a 11ª causa de 
morte masculina e a 30ª causa de morte 
feminina. Os homens cometem suicídio 
cinco vezes mais do que as mulheres. 
Entre as vítimas de suicídios, 7,2% têm 
menos de 20 anos, 77,6% têm entre 20 
a 59 anos e 15,2% são pessoas com 60 
anos e mais.

Os índices suicidas na população 
menor de 20 anos caíram cerca de 50% 
desde a década de 80, passando de 7,1 
para 3,6 mortes para cada 100.000 ha-
bitantes. Apesar disso, o suicídio repre-
senta a 4ª principal causa de morte dos 
jovens bento-gonçalvenses de 10 a 19 
anos.

Entre os adultos-jovens de 20 a 39 
anos, e os adultos de 40 a 59 anos, os 
suicídios representam a 3ª e a 5ª cau-
sas de morte, respectivamente. Para os 
idosos de 60 anos e mais, os suicídios 
correspondem a 28ª causa de morte. É 
na população de 50 a 59 anos e de 40 a 
49 anos onde são encontrados os maio-
res índices de suicídio: 19,4/100.000 e 
18,4/100.000, respectivamente.

Esses dados permitem fazer uma 
análise de que o suicídio é um fenôme-
no característico da população masculi-
na acima dos 40 anos de idade.

Métodos Usados pelos
Suicidas

O enforcamento (53,7% dos casos) 
e as armas de fogo (23,8%) são os mé-
todos mais usados pelos bento-gonçal-
venses para cometer o suicídio. Estes 
dois métodos também são os que pre-
dominam no Estado. A autointoxicação 
(14,7% dos casos), seja pela ingestão de 
pesticidas, de produtos químicos ou de 
medicamentos, é o terceiro meio mais 
utilizado pelos suicidas.

Os homens tiram a própria vida, 
principalmente, através do enforca-
mento e das armas de fogo, enquanto 
que as mulheres o fazem através do en-
forcamento e da autointoxicação (por 
pesticidas, produtos químicos, e medi-
camentos).

Tentativas de Suicídio
No município, a cada ano, 152 pes-

soas são atendidas no serviço público 
de urgência, porque tentaram tirar as 
próprias vidas. O número de tentativas 
de suicídio é 13 vezes maior que o de 
suicídios.

O índice de tentativas de suicídio 
aumentou 4,3%, passando de 143,6 para 
149,9/100.000 habitantes, entre as duas 
últimas décadas. As mulheres bento-
-gonçalvenses tentam suicídio 3 vezes 
mais do que os homens, respondendo 
por 74,2% do total das tentativas.

Entre os tentadores, 19,1% têm 
menos de 20 anos, 57,9% têm entre 20 
a 39 anos e 23,0% são pessoas com 40 
anos e mais. Esses dados permitem ca-
racterizar a tentativa de suicídio como 
um fenômeno mais frequentemente en-
contrado na população feminina abaixo 
dos 40 anos.

O método mais usado pelos ten-
tadores de suicídio é o envenenamen-
to por substâncias (90,7% dos casos), 
principalmente, através da ingestão de 

medicamentos. Os medicamentos mais 
usados são os que têm ação sobre o sis-
tema nervoso, destacando-se os benzo-
diazepínicos, os anticonvulsivantes, os 
antidepressivos e os psiquiátricos.

Lâminas para mutilar o corpo (pul-
sos, por exemplo) e cordas e fios para 
tentar se enforcar correspondem a ou-
tras duas maneiras utilizadas pelos ten-
tadores.

Ideação Suicida
A ideação suicida é a presença de 

pensamentos ligados ao desejo de se 
matar. Pode evoluir para a tentativa de 
suicídio e para o suicídio consumado. 
Em Bento Gonçalves, o número de pes-
soas atendidas devido à ideação suicida 
passou de 45, entre 2005 a 2009, para 
198, em 2016, um aumento de 340%.

Neste ano, o total de ideações sui-
cidas foi 18 vezes maior que o número 
médio de suicídios e 1,3 vezes maior 
que o número médio de tentativas de 
suicídio registrados no município.

O número de mulheres bento-gon-
çalvenses atendidas com pensamento 
suicida é 1,4 vezes maior do que o de 
homens. Elas respondem por 58,7% do 
total de ideações. A maioria dos idea-
lizadores (68,7%) tem mais de 30 anos 
de idade. Os jovens menores de 20 anos 
responderam por 7,4% dos pacientes 
que manifestaram pensamento auto-
destrutivo.

Os índices de ideação suicida au-
mentaram expressivamente em todas 
as faixas etárias. Os dados caracterizam 
a ideação suicida como um evento que 
afeta, quase que igualmente, os ho-
mens e as mulheres, acima dos 30 anos 
de idade.

Casos no país
No Brasil, os índices de suicídio 

aumentaram 56,2%, passando de 3,45 
óbitos por 100.000 habitantes na déca-
da de 80, para 5,23 por 100.000, nos 
primeiros seis anos da década de 2010-
2015. Apesar disso, o índice brasileiro é 
considerado baixo, se comparado a de 
outros países onde ultrapassa 15 casos 
por 100.000. No país, a cada hora, um 
brasileiro tira a própria vida. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde, em 
todo o mundo, o suicídio ocorre a cada 
40 segundos.

Esta é a 21ª causa de morte no Rio 
Grande do Sul, com uma média de 10,1 
casos para cada 100.000 habitantes. No 
estado, os índices são considerados de 
valor intermediário, ficando atrás, ape-
nas, dos índices de Roraima. A cada dia, 
3 gaúchos tiram a própria vida, a maio-
ria através de enforcamento (71,6% dos 
casos).

Prevenção do Suicídio 
Para Rosa, o que as pessoas que 

pensam, tentam ou acabam com a pró-
pria vida têm, em comum, é o fato de 
estarem passando por um sofrimento 
que julgam ser insuportável, e para 
o qual, naquele momento, não vêem 
outra saída que não seja a morte. “Por 
isso, uma tentativa de suicídio deve 
ser sempre vista como um pedido de 
ajuda. Nem sempre é possível prevenir 
um suicídio. Entretanto, não se trata 
de evitar todos os suicídios, mas, sim, 
aqueles que puderem ser evitados”, in-
dica. “É fundamental garantir o suporte 
emocional para as pessoas em risco de 
suicídio, ajudando-as a superar os mo-
mentos de crise”, conclui o enfermeiro.
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Conheci o rugby faz  pelo menos dez 
anos  Ainda na graduação em Educação 
Física , logo no começo . Minha faculdade 
( ESEF/UFPEL ) tem em seus méritos uma 
atenção especial à historicidade de cada 
desporto , as particularidades e curiosi-
dades das práticas que foram surgindo . 

Na época não me chamou muito 
atenção pois Ainda era a menina do fu-
tebol , filha de jogador de futebol, neta 
de jogador , irmão e sobrinha . Sim eu 
pulsava a paixão nacional . Isso tudo em 
Pelotas , cidade onde vivi 21 anos da mi-
nha vida. 

Em Bento , já dispondo de uma certa 
estabilidade profissional , após terminar 
um Mestrado e concluído uma especiali-
zação em Massoterapia Desportiva ( ano 
de 2014, 2015 talvez ) entrei em contato 
com o pessoal do clube Farrapos Rugby 
, clube da cidade , estavam fazendo um 
certo barulho , movimentavam as pes-
soas e até certo ponto a mídia também 
se mostrava interessada. Minha ideia era 
iniciar uma trabalho , uma parceria com 
esse pessoal oferencendo um pouco do 
meu conhecimento . Ao me deparar com 
dois argentinos ( Javier  Cardoso e Fa-
cundo Flores  )  mais o diretor,  ( Bruno 
Barreto ) garotos com muita cordialidade 
, disponibilidade e muito conhecimento 
confesso que me espantei . Tratava-se 
de um time extremamente organizado , 
com objetivos claros e dispostos a doa-
ção total para atingi-los . Aquele fora um 
ano difícil acredito , ano em que o clube 
perdera parte de seu apoio e enfim as ba-
talhas árduas começaram . 

Após a primeira reunião que tive-
mos fui logo assistir o filme “ INVICTUS” 
( história de Nelson Mandela ) que retrata 
um pouco do que significa o RUGBY . En-
tão entendi , tratava-se se uma filosofia , 
muito distante do meu mundo até então 
o futebol . Era um jogo de cavaleiros e 
isso me impressionou muito . 

Ainda sem entender as regras ( mas 
já entendia as lesões e os machucados 

que cada jogador sofria após as partidas ) 
comecei a atender os atletas e aí me apai-
xonei perdidamente por esse fenômeno 
chamado Rugby .  O mais interessante 
nesse processo todo e que pude perce-
ber que os perfis eram muito parecidos e 
ser “ do bem “ e “ jogar rugby “pareciam 
ser sinônimos . 

Convivendo mais intensamente 
com o dia dia de um atleta em especial 
, Marcos Fernando Civardi , (o Civa) fui 
entendo as regras , o jogo e o esporte 
as angústias , as leões , e a vontade de 
seguir jogando. 

Pude presenciar também a falta de 
apoio , de incentivo financeiro de res-
paldo e até de credibilidade . Vi atletas 
tirando dinheiro do próprio bolso pra 
viajarem  representando  a cidade diver-
sas vezes . Vi meninos trabalhando dois 
turnos e treinando a noite . Todos os dias 
. Vi guerreiros , vi vencedores de verda-
de. E esse final de semana em especial vi 
tudo isso junto em campo , na final do 
campeonato super 8 , o campeonato Bra-
sileiro de Rugby . É nossos meninos esta-
vam lá ! Estavam na TV , em rede nacional 
! Mais uma vez sem grana , sem ônibus 
cedido , sem apoio financeiro mas com 
muito apoio de suas famílias e amigos , 
com Apoio e torcida de muita gente da 
cidade . Foi lindo .  Assistir essa final me 
renovou , me trouxe orgulho de perten-
cer a essa cidade , orgulho de participar 
desse processo todo . 

Ainda não me considero uma enten-
dedora nata de rugby , Ainda não enten-
do quando é Scrum  ou lateral mas uma 
coisa eu sei , sou apaixonada por esse 
esporte e vou disseminar explicar ele 
para o maior número de pessoas que eu 
puder . Me sinto vice campeão brasileira 
de Rugby e quero seguir trabalhando e 
melhorando a vida de todos os atletas 
que eu puder . Parabéns Farrapos Rugby 
, Parabéns meninos que jogam com garra 
e que dão o sangue !! É o esporte na sua 
essência melhorando o mundo . 

Aline Rodrigues 

Personal Trainner (CREF 024163)
Especialista em Atividade Física,
Saúde e Quiropraxia
Mestre em Ciência do Movimento
Humano 

O Rugby e eu: notas de 
uma nova admiradora 

Marcos Fernando Civardi, atleta do farrapos em uma sessão de terapia
desportiva - clinica Autoral Wellness Center.

Governo recua e decide manter 
o horário de verão
Na quinta-feira (21), havia ficado decidido que o governo ia fazer um 
balanço sobre o assunto com a população nas redes sociais

O Governo Federal anunciou 
nesta segunda-feira (25) que vai man-
ter o horário de verão em 2017/2018. 
A mudança, segundo o ministro de 
Minas e Energia, Fernando Coelho 
Filho, só não foi possível porque o 
período para avaliar a opinião das 
pessoas era curto. No entanto, a me-
dida de acabar com o horário pode 
ser estudada para os próximos anos, 

Jovial e intenso, Aurora Reserva Rosé chega 
brindando a Primavera

A Vinícola Aurora começa a levar 
ao mercado o novo vinho Aurora Re-
serva Rosé, o lançamento que faltava 
na linha Reserva, de vinhos selecio-
nados, da maior vinícola do Brasil. 
Elaborado 100% com a melhores uvas 
Merlot da safra 2017, esse rosé chega 
para ampliar as opções muito deseja-
das em épocas de clima quente mas 
que, pela sua característica gastronô-
mica e ampla gama de harmonizações, 
é ideal para todas as fases do ano.

Para acompanhar os diversos pra-
tos da cozinha asiática - tailandesa, ja-
ponesa, chinesa ou indiana - , a vasta 
culinária litorânea de várias origens 
(paellas, risotos com frutos do mar, 
ensopados de peixes e moquecas em 
geral) além de assados de carne bran-
ca e suína e massas com molhos leves 
e sem carne, além de diversas frituras 
presentes nas mesas de bar e nas fes-

tas, o Aurora Reserva Rosé também 
fica delicioso nas reuniões ao redor da 
piscina ou na praia, com seu extremo 
frescor.

Traz uma riqueza de aromas se-
dutores de frutas tropicais e forte 
presença de morango e de frambo-
esa, além de toques florais nos seus 
aromas. Na boca revela sua estrutura 
interessante e a acidez vivaz, que o 
torna tão fácil de harmonizar à mesa, 
deixando um agradável retrogosto 
com notas frutadas e florais.

A garrafa do novo Aurora Reserva 
Merlot é de vidro transparente e seu 
rótulo tem fundo branco, um layout 
pensado para destacar a leveza e a jo-
vialidade desse vinho. Os demais itens 
da linha Aurora Reserva (Chardonnay, 
Cabernet Sauvignon, Merlot e Tannat) 
têm garrafas de vidro verde e rótulos 
de fundo preto.

Todos esses itens e as demais 
linhas e marcas da Vinícola Aurora 
podem ser encontrados em lojas es-
pecializadas e de grandes redes de 
varejo em todo o Brasil, e em vários 
restaurantes de capitais brasileiras.

de acordo com Filho.Assim, o horá-
rio de verão entrará em vigor no pró-
ximo dia 15 de outubro e se manterá 
vigente até 17 de fevereiro de 2018 
no Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na, Paraná, São Paulo, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás 
e Distrito Federal. 

Polêmica
A polêmica começou depois da 

conclusão de estudos que mostram 
que o horário de verão não propor-
ciona economia de energia. Com 
isso, o Ministério de Minas e Energia 
(MME) decidiu encaminhar a questão 
para instâncias superiores. O gover-
no chegou a dizer que estudava fazer 
uma enquete nas redes sociais para 
deliberar sobre o assunto. O minis-
tro da Casa Civil, Eliseu Padilha, evi-
tou dar um posicionamento prévio, 
afirmando que a decisão final era do 
presidente Michel Temer.

“Tendo em vista as mudanças no 
perfil e na composição da carga que 
vêm sendo observadas nos últimos 
anos, os resultados dos estudos con-
vergiram para a constatação de que 
a adoção desta política pública atu-
almente traz resultados próximos à 
neutralidade para o consumidor bra-
sileiro de energia elétrica, tanto em 
relação à economia de energia, quan-
to para a redução da demanda má-
xima do sistema”, informou o MME. 

A polêmica começou depois da conclusão de estudos que mostram que o horário de 
verão não proporciona economia de energia

Receita Federal alerta para golpe por via postal
 A Receita Federal alerta para 

um golpe que está sendo feito por 
via postal, e não por e-mail, como é 
comum. O contribuinte recebe, por 
correspondência, em sua casa, uma 
intimação para regularização de da-
dos cadastrais. Nesta correspondên-
cia, há um endereço eletrônico para 
acesso e atualização de dados bancá-
rios. O órgão informa que o endereço 
informado não tem nenhuma relação 
com o site da Receita.

Apesar de conter o logotipo e 
o nome da Receita Federal, a carta é 
uma tentativa de golpe e não é en-
viada pelo órgão nem tem sua apro-
vação. A orientação ao contribuinte 
é que, caso receba esse tipo de cor-
respondência, destrua a carta e não 
acesse o endereço eletrônico indica-
do.

A Receita Federal adverte que, 
para fins de consulta, download de 
programas ou alterações de infor-
mações junto ao Fisco federal, não 

devem ser acessados endereços ele-
trônicos que não o oficial do Órgão. 
Caso o faça, o contribuinte estará su-
jeito a vírus e malwares, que podem 
roubar seus dados pessoais, bancá-
rios e fiscais.

No que se refere a dados bancá-
rios de pessoas físicas, o contribuinte 
só os informa à Receita Federal, a seu 
critério, para fins de débito automáti-
co ou depósito de restituição do Im-
posto de Renda. Em ambos os casos, 
a informação é fornecida na Declara-
ção do Imposto de Renda e pode ser 
alterada por meio do Extrato da Dirpf 
no Centro Virtual de Atendimento da 
Receita Federal (e-CAC).

Caso o contribuinte não consiga 
utilizar os serviços virtuais, ele deve 
procurar um Centro de Atendimento 
ao Contribuinte nas Unidades da Re-
ceita Federal. Nenhum outro site ou 
endereço na Internet está habilitado 
a fazer procedimentos em nome da 
Receita Federal, ressaltou o órgão.

Carta postal direciona para um
endereço de e-mail falso

O Rosé chega para ampliar as opções 
em épocas de clima quente
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Caixa Econômica Federal reduz juros e limite mínimo 
de financiamento para crédito imobiliário 
Corretor imobiliário de Bento Gonçalves, Carlos Augusto Farina, acredita que medida vai impulsionar o mercado

O sonho da casa própria é o 
desejo de muita gente, que busca 
alternativas para conseguir alcan-
çá-lo. Através de financiamentos 
como os da Caixa Econômica Fede-
ral, pessoas físicas e jurídicas saem 
do aluguel. E um anúncio feito pelo 
banco na sexta-feira (22) e que pas-
sou a valer nesta segunda-feira (25), 
torna o cenário mais positivo, isso 
porque a Caixa reduziu as taxas de 
juros, tornando a compra mais ba-
rata.

A redução dos juros é reflexo 
da diminuição da taxa Selic (juros 
básicos da economia), anunciada re-
centemente pelo Banco Central. De 
acordo com o banco, o objetivo é 
contribuir para impulsionar as ven-
das de imóveis novos de construto-
ras parceiras e atrair novos clientes 
para a instituição.

Todos os clientes pessoa física 
que financiarem imóveis novos ou 
usados, enquadrados no SBPE, te-
rão redução linear de 0,25 ponto 
percentual na taxa, independente 
do relacionamento com o banco, 
que concentra dois terços do cré-
dito imobiliário do país. Caso o 
cliente compre imóveis novos ou 
na planta, com construção financia-
da pela Caixa e escolha receber o 
salário pelo banco, a redução será 
maior, com juros iguais aos ofereci-
dos aos servidores públicos.

Para as pessoas físicas nessa si-
tuação, os juros passarão de 11,22% 
para 9,75% ao ano para imóveis do 
Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH), de menor valor, e de 12,5% 
para 10,75% ao ano para imóveis do 
Sistema Financeiro Imobiliário, de 
valor mais alto.

Para os financiamentos imobi-
liários a empresas, a Caixa reduziu 
os juros em 1 ponto percentual para 
todas as faixas de relacionamento. 
As taxas cairão de 14% para 13% ao 
ano para micro e pequenas empre-
sas e de 13,5% para 12,5% ao ano 

para médias e grandes empresas. 
O banco adotou ainda um sistema 
de classificação de risco que poderá 
beneficiar as empresas considera-
das como boas pagadoras com re-
dução de até 1,5 ponto percentual.

Cenário é visto como
positivo para corretor de 
Bento Gonçalves

O corretor de imóvel e proprie-
tário da imobiliária Allmax, Carlos 
Augusto Farina, vê como positivo 
o novo cenário. “Desde o início de 
2017 nossos clientes têm nos dado 
sinais de que é hora de voltar a 
comprar e investir em novos imó-
veis, pela percepção de que estão 
reconquistando poder de compra, 
vendo o crescimento do mercado 
e acreditando na manutenção dos 
empregos e renda”, avalia.

“Estávamos ansiosos pela con-
firmação da notícia sobre redução 
da taxa de juros para financiamen-
tos imobiliários nas duas faixas 
anunciadas pela CEF no Sistema Fi-
nanceiro de Habitação-SBPE”, acres-
centa Farina.

Segundo ele, todo o setor imo-
biliário já esperava essa redução de 
juros que a Caixa anunciou na se-
mana passada. “Acreditávamos que 
fosse até maior, pois já tínhamos 
outros bancos que vinham contra-
tando financiamentos na mesma 
faixa com taxas até mais atrativas”, 
mensura o empresário.

“Se considerarmos a queda 
constante e acentuada da SELIC que 
vem ocorrendo há meses, podemos 
acreditar que ainda temos margem 
para novos anúncios de redução nas 
taxas para financiamento imobiliá-
rio”, projeta.

“Quem está comprando agora 
está aproveitando as oportunidades 
que temos com preços de alguns 
imóveis negociados com valores 
especiais que compensam a tomada 
de decisão imediata quando se con-

segue descontos para pagamento 
a vista, deixando menor valor para 
ser financiado, com menor impacto 
sobre o valor final do bem”, ressalta.

Redução do limites de
financiamento tem
impacto negativo

Por outro lado, a CEF também  
diminuiu, de R$ 100 mil para R$ 80 
mil, o limite mínimo de financia-
mento no SBPE para pessoas físicas. 
A medida vale tanto para imóveis 
novos e usados e independe do va-
lor da unidade habitacional.

Operado com recursos do Fun-
do de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS), o SFH financia imóveis de 
até R$ 650 mil em todo o país (in-
clusive Rio Grande do Sul), exceto 
para Rio de Janeiro, São Paulo, Mi-
nas Gerais e Distrito Federal, onde 

o teto corresponde a R$ 750 mil. 
O SFI, que cobra juros mais altos, 
financia imóveis acima desse com 
recursos da poupança, sem o uso 
do FGTS.

“A redução do limite de finan-
ciamento de 70% para 50% tem im-
pacto negativo sobre o mercado de 
imóveis usados e está influencian-
do as novas negociações em anda-
mento, reabrindo novas oportuni-
dades que deverão ser finalizadas 
a partir dos novos parâmetros”, 
ressalta Farina.

Mesmo assim, o corretor vê um 
lado positivo. “A boa notícia é que 
esse fato faz com que o foco volte 
a ser em negociações com imóveis 
novos ou em construção, com a 
possibilidade de parcelamento da 
entrada direto com os construto-
res”, finaliza.

Carlos Augusto Farina , corretor
imobiliário de Bento Gonçalves

Empresa de Porto Alegre fecha 
parceria para a construção do 
presídio em Bento Gonçalves
Empresa vai construir em troca de terreno 
no centro, na Licorsul e no bairro Planalto

Uma empresa de Porto Alegre 
deve construir o novo presídio em 
Bento Gonçalves. A afirmação foi 
feita pelo secretário de Segurança 
do município, José Paulo Marinho, 
nesta segunda-feira (25), garan-
tindo que o Governo do Estado 
está em fase final de conclusão 
das negociações. A Verdi Sistemas 
Construtivos é especializada em 
construção de presídios e foi a 
responsável pela obra da peniten-
ciária de Canoas e de mais outras 
90 unidades no país. A empresa é 
certificada pelo Tribunal de Contas 
da União. 

O novo presídio de Bento 
Gonçalves deverá ter 450 vagas, 
por meio de uma Parceria Público 
Privada. Segundo a previsão do 
Governo do Estado a permuta será 

realizada até o fim de outubro.
Por meio deste sistema, a em-

presa realizará a troca do terreno 
do atual presídio (no centro da ci-
dade) e duas áreas que pertencem 
ao Estado, como o prédio onde fica 
a delegacia do Departamento Au-
tônomo de Estradas de Rodagem 
(Daer), na Rua Eugênio Valduga e 
a casa oficial do superintendente 
da autarquia, na Rua Henry Hugo 
Dreher. O valor projetado para a 
obra é de cerca de R$ 27 milhões. 
O novo presídio vai ser construído 
em uma área no bairro Barracão.

Com a conclusão da permuta 
será efetuada a assinatura de con-
trato e início das obras. De acordo 
com a previsão do Estado, a entre-
ga da obra deve ocorrer em 260 
dias.
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Não vamos negar, é muito chato 
estar ao lado de pessoas críticas. O 
próprio Dale Carnegie, especialista 
em técnicas de como fazer amigos 
e influenciar pessoas, reforça a ideia 
que criticar só irá fazer você não fa-
zer amigos e nem influenciar as pes-
soas.

Principalmente quando existem 
setores da sua vida onde você é in-
seguro, a crítica do outro vira um 
verdadeiro inferno. Se eu pedir para 
você se é pesado segurar um copo 
de água com o braço esticado, você 
provavelmente dirá que não, mas se 
tiver que segurar por muitas horas, a 
resposta será outra.

Acontece o mesmo quando so-
mos criticados constantemente. Se 
você é um pouco inseguro com sua 
aparência e aparece alguém dizendo 
que a sua roupa não ficou boa em 
você. Pronto! O estrago está feito, 
você se sente péssimo e fica furioso 
com essa pessoa.

Tem pessoas que tem dificulda-
de em lidar com críticas e tendem a 
imaginar críticas que nem foram fei-
tas, por exemplo, quando você vê um 
conhecido lá na esquina e foge dele 
porque imagina que ele vai pergun-
tar sobre seu trabalho, mas você está 
desempregado. Se estiver certo, se a 
pessoa quer mesmo é te criticar, en-
tão você não precisa responder tudo 
o que o outro está te interrogando. 
Por outro lado, a pessoa pode só te 
fazer perguntas para puxar assunto, 
é a forma que a gente aprendeu a se 
relacionar com os outros.

Pode não ter nada de malda-
de naquela pessoa e você está aí 
sofrendo e fugindo dela sem a me-
nor necessidade. Existem também, 
os críticos aproveitadores, que se 
aproveitam da sua sensibilidade. Por 
exemplo, você provavelmente apren-
deu que tem a obrigação de ser uma 
ótima mãe ou um ótimo pai, mas tem 
muito filho que usa disso para suge-
rir que vocês serão péssimos pais 
se não derem um carro para ele aos 
18 anos, ou se não comprar aquela 
boneca caríssima que você não pode 
pagar. Esse é o crítico aproveitador.

E quando a crítica nem é tão 
pesada assim, mas você tem dificul-
dades para lidar com ela? Se você 
desenvolveu sensibilidade à críticas, 

Você sabe
lidar com as
críticas?

provavelmente vêm sendo criticado 
desde a infância, é claro que muitas 
vezes as críticas da infância podem 
ter sido feitas com as melhores in-
tenções, de educar as crianças e de 
formar um caráter. Mas em demasia, 
podem ser negativas para o seu de-
senvolvimento.

Precisamos estar de bem conos-
co para conseguirmos falar para o 
crítico, de forma elegante e afirma-
tiva, o quanto não aceitaremos que 
continue com esta postura. Quando 
não conseguimos esta tranquilidade 
para nos posicionarmos de forma 
tranquila diante do crítico, devemos 
voltar o olhar para dentro de nós 
mesmos e procurar o porquê disso. 
O que está te travando? Qual apren-
dizado recebeu em sua formação 
que faz com que tenha medo das 
pessoas?

Também vale lembrar, que exis-
tem críticas positivas, é possível 
que existam pessoas que estejam 
te criticando para te ajudar, em al-
guns casos isso pode ser verdade, 
mas quem cresceu ouvindo… “Olha 
o Joãozinho. Como ele faz tudo di-
reitinho. Porque você não pode ser 
como ele”. Isso é comparação, e 
comparação é crítica!

Quem já foi muito comparado 
com os outros, acaba explodindo, 
mesmo quando recebe uma crítica 
que até poderia ser construtiva. Em 
geral, o pior critico é você mesmo. 
Muitas vezes nos criticamos severa-
mente, dizemos para nós mesmos 
que não somos bons pais, não so-
mos bons amantes, não somos bons 
amigos, nossa aparência não é boa o 
suficiente, e por ai vai.

É muito importante que você 
se livre tanto dos críticos externos 
como desse seu critico interno. Que 
com certeza é o mais feroz. Para os 
críticos fica uma reflexão: Não jul-
gue, não critique, nem condene. As 
pessoas são exatamente o que você 
seria se tivesse sido criado sob as 
mesmas condições.

Para os criticados, lhes digo que 
é possível mudar nossos sentimen-
tos. O processo de mudança ocorre 
com o treino em um processo de re-
construção interna, é preciso se dar 
o direito de se sentir bem com você 
mesmo!

Thuany Thomé 

Coaching para Mulheres
de Negócios

www.thuanythome.com

Congresso Estadual reúne magistrados em Bento
Será realizado na próxima se-

mana o XII Congresso Estadual de 
Magistrados, A edição deste ano do 
XII Congresso Estadual de Magis-
trados acontece de 28 a 29 de se-
tembro, em Bento Gonçalves, com 
a proposta de debater o tema Entre 
redes e muros: juízes e seus labirin-
tos.

Na quinta-feira (28), acontece 
a sessão solene de abertura às 15h 
será seguida pelo painel Muros e 

pontes no horizonte dos Juízes, com 
os palestrantes Andréa Pachá - Juíza 
titular da 4ª Vara de Órfãos e Suces-
sões do Rio de Janeiro; José Reinal-
do de Lima Lopes - Professor da USP 
e pesquisador da história do Direito 
e José Rodrigo Rodriguez - Doutor 
em Filosofia e professor do Mestra-
do e do Doutorado da Unisinos.

Na sexta-feira (29/9), às 9h está 
previsto o momento de fala dos can-
didatos ao Tribunal de Justiça. Às 

10h será realizado o painel Entre re-
des e muros: juízes e seus labirintos, 
com Herman Benjamin, Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, Minis-
tro do Tribunal Superior Eleitoral e 
Corregedor-Geral da Justiça Eleito-
ral.

 O encerramento será com pa-
lestra do historiador Leandro Kar-
nal, que irá falar também sobre o 
tema geral do Congresso, Entre re-
des e muros: juízes e seus labirintos.

Curso para aprender avaliar e recrutar colaboradores
Cada vez mais, a compatibilida-

de de perfis entre empresas e pre-
tendentes ao mercado de trabalho 
é um requerimento essencial para 
que ambos possam extrair o máximo 
dessa relação. Mas como contratar 
de maneira assertiva? O curso Re-
crutamento, Avaliação e Escolha de 
Novos Talentos, a ser promovido pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 2 a 
5 de outubro, pretende esclarecer os 
pontos centrais que cercam essa eta-
pa fundamental da construção do vín-
culo entre organização e trabalhador. 

Ministrado pela psicóloga Miche-
le Maragno, o treinamento abordará 
temas como características e compe-
tências para o bom desempenho do 
avaliador, ética no processo de sele-
ção, uso das diferentes ferramentas 
de avaliação de candidatos, análise de 
currículos, tipos de entrevista, deci-
são final, entre outros. “Um processo 
seletivo adequado possibilita a análi-
se de competências dos candidatos, a 
fim de verificar se eles demonstram 
condições de atender com eficiências 
as atribuições e desafios da função. 
Esse cuidado poupa muito tempo e 
recursos para a empresa”, diz a pales-
trante, com MBA em Gestão de RH.

O curso  pretende abrir a discus-
são sobre o papel dos envolvidos na 

seleção e avaliação de candidatos, 
analisar os direcionadores do pro-
cesso de recrutamento e seleção e 
debater sobre as diferentes formas 
de recrutamento e avaliação para 
cada caso. “Isso possibilita a vivência 
do processo desde a identificação da 
demanda até a decisão final. Para que 
a análise do candidato seja eficaz, é 
essencial que os avaliadores tenham 
visão crítica do processo seletivo, 
percepção acurada e desenvolvimen-

to técnico para conduzir o processo, 
otimizando a decisão final”, argumen-
ta Michele.

As aulas ocorrem das 19h30min 
e 22h30min, na CDL (Mal Deodoro, 
139 - Gal. Zanoni - Centro). As inscri-
ções podem ser efetivadas pelo valor 
de R$ 120,00 para associados a CDL-
-BG e de R$ 180 para não sócios. Os 
associados ao Sicredi têm descontos 
especiais. Mais informações pelo te-
lefone (54) 3455-0556.

O curso irá abordar o papel dos envolvidos na seleção e avaliação de candidatos

Alunos do Egídio Fabris participam 
de gincana farroupilha

Para comemorar a Semana 
Farroupilha, os alunos da Escola 
Estadual Irmão Egídio Fabris estão 
participando de uma gincana que 
acontece até dezembro, focada nos 
costumes gaúchos.

A I Gincana Educativa Sociocul-
tural foi uma iniciativa criada com a 
ajuda das professoras Sandra Bea-
triz Cislaghi e Elaine Lopes que rela-
tam que 107 alunos do turno da ma-
nhã estão envolvidos na atividade. 
“É uma forma alegre e descontraída 
de despertar o espírito esportivo 
em várias modalidades”, avaliam. 
Cada equipe deverá apresentar seu 
fruto de guerra, caracterização da 
turma (cor sorteada), ornamentar a 
sala com o tema Semana Farroupi-
lha (alunos caracterizados conforme 
a cor da equipe e da festividade).

A avaliação consiste neste crité-
rios, como por exemplo  em a recep-
ção da equipe julgadora com a roda 
de chimarrão. Os pais também vão 
participar das atividades.

Costumes gaúchos fazem parte de 
gincana escolar do Egídio Fabris

Na sexta-feira (19), os alunos foram 
piúchados à escolaAtividades iniciaram em 18 de setembro
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Os professores da rede estadual 
fizeram novo ato contra o governo 
na tarde desta segunda-feira (25), em 
frente à Prefeitura Municipal de Bento 
Gonçalves. Segundo os organizadores, 
cerca de 40 professores se reuniram 
por volta das 16h em ação de panfleta-
gem e protesto.

A diretora do 12º núcleo do Cpers 
(Sindicato dos Professores do Rio 
Grande do Sul) Juçara Borges, ressal-
tou que a greve da classe não tem data 
para acabar. “Continuamos em greve. 
Nesta terça-feira (26), teremos ato em 

Porto Alegre, porque as PLS vão entrar 
novamente na Assembleia Legislativa. 
Teremos reunião na quinta-feira (28), 
e por fim, assembleia no Estádio Gi-
gantinho, para avaliar como estão os 
movimentos nos núcleos do Cpers”, 
explica. “A assembleia não significa 
que vamos voltar a trabalhar”, pontua.

Greve
O início da greve foi marcado 

pelo 21º parcelamento de salário em 
três anos. Os funcionários do executi-
vo do Rio Grande do Sul receberam a 

primeira parcela em setembro de ape-
nas R$350, o que revoltou a classe dos 
professores, que entrou em greve no 
dia 5. No entanto, a paralisação busca 
um enfoque também político, de acor-
do com o panfleto entregue para a po-
pulação de Bento Gonçalves.

Assuntos como escolas sucatea-
das, fechamentos de turmas, insegu-
rança entre educadores, projeto para 
privatização de escolas públicas, re-
dução de turnos e mudança curricular 
são apontados pelo Cpers como fato-
res de indignação.

“A quantia de R$350 é pratica-
mente 1/3 do salário mínimo e impe-
diu que pagassem contas como alu-
guel, luz, água, telefone, alimentação 
da família e até mesmo as passagens 
para exercerem suas funções na esco-
la”, diz a publicação. “Os sucessivos 
parcelamentos têm feito os educado-
res adoecerem física e psicologica-
mente”, acrescenta. 

“Mesmo com a fala do governo 
hoje, dizendo que vai pagar os me-
nores salários, vamos continuar. Esse 
pronunciamento só significa que o 
Estado tem para pagar, mas não o faz 
para pressionar os deputados para pri-
vatizarem as estatais. E nós continua-
mos na luta”, destaca Juçara.

Governador diz que vai 

pagar salários
O governador do Estado, José Ivo 

Sartori, disse em entrevista coletiva na 
manhã de segunda-feira (25) que vai 
pagar a folha de setembro primeiro 
para os servidores que recebem salá-
rios entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil. Mas 
salientou que as projeções só se con-
firmarão se não houver um revés jurí-
dico. O Piratini deve fechar o mês com 
cerca de R$ 60 milhões em caixa e con-
seguirá integralizar os contracheques 
de até 60 mil funcionários públicos 
(17,3% da folha do Executivo).

Situação em Bento
Gonçalves

A Escola Estadual Mestre Santa 
Bárbara, que havia paralisado total-
mente as aulas, agora está com aulas 
parcialmente. A Escola Estadual Ima-
culada Conceição e o Colégio Estadual 
Dona Isabel estão parcialmente em 
greve.

Término do ano letivo
depende do governador

Juçara Borges enfatizou que o tér-
mino do ano letivo dos alunos vai de-
pender da posição do governador José 
Ivo Sartori. “Se os alunos vão terminar 
ou não o ano, vai depender dele. Isso 
é um desrespeito com os professores”, 
comenta.

Professores fazem novo ato contra parcelamento de salários
Classe afirma que greve não tem data para acabar

Mais de mil alunos de Bento são afetados pelo movimento

O início da greve foi marcado pelo 21º parcelamento de salário em três anos
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Adesivo com injeções minúsculas combate 
obesidade e diabetes
O adesivo indolor injeta sob a pele um remédio que transforma gordura branca 
(ruim) na marrom, que acelera o metabolismo e colabora com o emagrecimento

A superfície inferior desse band-
-aid (a que adere à pele) é repleta de 
minúsculas agulhas – pequenas o su-
ficiente para causar dor, mas grandes 
a ponto de colocar a substância que 
precisa ser injetada em casa. 

“Há várias drogas disponíveis 
que promovem a transformação da 
gordura branca em marrom, mas 
elas precisam ser aplicadas com pí-
lulas ou injeções”,  Li Qiang, um dos 
pesquisadores responsáveis pela 
pesquisa.

“Isso expõe o corpo todo às 
drogas, o que pode causar efeitos 
colaterais, como irritação no estô-
mago, ganho de peso e fraturas nos 
ossos. Nosso adesivo de pele alivia 
essas complicações levando a droga 
diretamente ao tecido adiposo.”

Em outras palavras, quando é 
colado na barriga, o remédio vai só 
onde interessa. Sem escalas, e na 
dose ideal. O princípio ativo é co-

locado em cápsulas microscópicas – 
centenas de vezes mais finas que um 
fio de cabelo – na extremidade das 
agulhas. “As nanopartículas foram 
projetadas para armazenar a droga 
em segurança e então se romperem 

gradualmente, liberando-a nos teci-
dos próximo de forma lenta e cons-
tante em vezes de espalhar a droga 
pelo corpo rapidamente”, explicou 
Zhen Gu, também envolvido na pes-
quisa.

Estudo investiga agente cancerígeno 
presente em carnes bem passadas
Pesquisa busca entender os vários mecanismos pelos quais essa
substância pode induzir a transformação maligna em células humanas

Presente na fumaça do cigarro, 
de escapamentos automotivos, da 
queima de madeira e em carnes ex-
cessivamente grelhadas na brasa ou 
defumadas, o benzopireno é um po-
tente agente cancerígeno pertencente 
à classe dos hidrocarbonetos policícli-
cos aromáticos (HPAs). Resultados pre-
liminares foram divulgados em agosto 
passado durante o V Symposium on 
Epigenetics and Medical Epigenomics, 
realizado em São Paulo.

Segundo a pesquisadora, o obje-
tivo é identificar as vias celulares, isto 
é, as sequências de reações biológi-
cas, envolvidas no desenvolvimento 
do câncer e, assim, encontrar possí-
veis alvos para a prevenção ou trata-
mento da doença.

Testes mostraram que a suple-

mentação das culturas celulares com 
nicotinamida ribosídeo, um dos com-
ponentes da vitamina B3, protegeu as 
células e impediu a transformação ma-

ligna. Agora pretendemos entender 
por quais mecanismos isso acontece 
e se esse composto pode ser usado 
na quimioprevenção.

Resultados preliminares foram divulgados em agosto durante o V Symposium on 
Epigenetics and Medical Epigenomics, em São Paulo

O princípio ativo é colocado em cápsulas microscópicas na extremidade das agulhas

Exame de fundo de olho pode
detectar diversos tipos de doenças

O exame de fundo de olho 
pode identificar diversos proble-
mas de saúde. Nos olhos, o médico 
pode avaliar as artérias, veias e os 
nervos. Qualquer doença que atin-
ge essas partes, em tese, pode ser 
identificada no exame. O Bem Estar 
conversou sobre o assunto com o 
oftalmologista Emerson Castro e o 
cardiologista e consultor Roberto 
Kalil.

As doenças que são vistas 
pelos olhos são:

- Doenças infecciosas: sífilis, 
aids, toxoplasmose

- Doenças do sangue: leuce-
mia, linfoma

- Doenças crônicas: hiperten-
são, diabetes

- Doenças neurológicas: tumor 
na cabeça

- Doenças dos olhos: glauco-
ma, degeneração da retina

O diagnóstico do diretor do 
Sindicato dos Agentes Penitenciá-
rios Álvaro Salgueiro Filho foi reve-
lado através dos olhos. “Descobri 

que tinha problemas de pressão, 
colesterol alterado e meu sangue 
era muito grosso”. As doenças 
podem ser descobertas por causa 
dos vasos dos olhos. Um olho sau-
dável possui vasos íntegros, sem 
alteração. Apesar de ser um exa-
me de rotina oftalmológico, Álva-
ro teve o fundo do olho avaliado a 
pedido do cardiologista.

Hipertensão e diabetes
Diabetes e hipertensão são 

vistas pelos olhos quando a doen-
ça está descompensada. Se che-
gou aos olhos é porque o quadro 
está avançado, por isso o exame 
de fundo de olho não é para diag-
nóstico, mas para acompanha-
mento clínico.

Na maioria das vezes, o pa-
ciente não tem sintomas, porque 
são doenças silenciosas. Os sinto-
mas aparecem quando as doenças 
estão mais avançadas, pode ter 
visão embaçada, dor de cabeça e 
nos olhos. Além disso, o exame 
pode avaliar o risco de um aciden-
te vascular.
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Depressão é a doença que mais tira anos de vida
A depressão é a doença que mais 

retira anos de vida saudável do brasi-
leiro: de cada dez anos de vida sau-
dável, ela leva um terço, pelo menos. 

A indicação do antidepressivo 
depende do diagnóstico correto: pri-
meiro, é preciso diferenciar tristeza 
de depressão. A tristeza tem relação 
com um fato específico, como uma 
perda, e sua cura é o tempo. A de-
pressão é a perda do prazer em viver, 
muitas vezes sem relação com um 
fato triste. A pessoa perde interesse 
no que gostava de fazer e em aspec-
tos básicos da vida, dormir, comer. 
Setenta por cento dessas pessoas ma-
nifestam algum pensamento suicida.

Outras causas de mudanças 
de humor

Antes de pensar na depressão, é 
preciso descartar outros fatores que 
causam humor deprimido, como fal-
ta de vitamina B12, hipotireoidismo 
e hipoglicemia no diabético idoso 
(causada por descontrole da doença). 

A reposição da vitamina e do  hormô-
nio e correção dos níveis de glicose 
têm impacto positivo.

Como agem os
antidepressivos

Os antidepressivos auxiliam em 
todos os níveis de depressão e me-
lhoram a reação a eventos tristes da 
vida, reduzem pensamentos obses-
sivos e permitem que a pessoa te-
nha maior clareza dos sentimentos 
e ideias. Isso porque agem sobre 
os neurotransmissores do cérebro, 
substâncias que levam informações 
de um neurônio para o outro. É como 
se o neurotransmissor fosse uma car-
ta e o neurônio, a caixa de correio. 
Os remédios aumentam os níveis de 
neurotransmissores, ou, em uma ana-
logia, o número de cartas com boas 
notícias, com bem-estar. Além da 
indicação para a depressão unipolar 
também são usados, combinados a 
outros remédios ou não, em outros 
transtornos mentais, como o trans-

torno bipolar, em que a pessoal oscila 
entre crises depressivas e de mania.

O tratamento clássico com anti-
depressivos dura um ano e depois a 
dose é diminuída até a retirada com-
pleta da droga. Muitas vezes, é pre-
ciso tomar remédios o resto da vida, 
assim como ocorre em outras doen-
ças crônicas. A questão não é se livrar 
dos remédios, mas sim ficar livre da 
depressão.

Dependendo da droga, pode ha-
ver ganho ou perda de peso, redução 
da libido e retardamento da ejacula-
ção e do orgasmo, além de sonolência 
e relaxamento muscular. O importan-
te é fazer o melhor uso do remédio. 
Por exemplo, um paciente com dores 
no corpo e insônia vai ter benefícios 
do remédio que tem como efeito co-
lateral a sonolência e relaxamento. Os 
remédios que tiram a libido podem 
ser gradualmente substituídos. O 
ganho de peso deve ser monitorado 
porque pode contribuir para doenças 
cardíacas e diabetes.

Europa tem surto de sarampo
depois de movimentos antivacinas

O aumento drástico dos casos de 
sarampo na Europa tem causado pre-
ocupação no ECDC (Centro Europeu 
de Prevenção e Controle de Doenças) 
e na OMS (Organização Mundial de 
Saúde). A maioria dos novos casos 
de sarampo foi confirmada em sete 
países, entre eles alguns dos mais de-
senvolvidos: França, Alemanha, Itália, 
Suíça, Polônia, Romênia e Ucrânia.

Na Romênia, desde 2016, os ca-
sos ultrapassam o número de 3,4 mil. 
Segundo a OMS, cerca de 95% da po-
pulação não foi imunizada com a se-
gunda dose da vacina contra sarampo 
nos países do ranking. Um dos moti-
vos das incidências, pode estar atri-
buído ao surgimento dos movimentos 
antivacinas, espalhados pelo mundo 
inteiro.

Ou seja, pais estão deixando de 
vacinar seus filhos, alegando que eles 
estariam ficando com a imunização 

mais baixa, informação já contestada 
por especialistas da área.

Programa Brasileiro é 
exemplo

O Programa Nacional de Imuni-
zação brasileiro é reconhecido inter-
nacionalmente como um dos mais 
eficientes do mundo e oferece os prin-
cipais imunizantes de forma gratuita, 
nos postos de saúde em todo o país. A 
preocupação das autoridades é com a 
baixa adesão: o Ministério da Saúde já 
vem observando a queda do índice de 
cobertura no Sistema Único de Saúde.

Em 2016, por exemplo, a segun-
da dose da tríplice viral, vacina que 
protege contra sarampo, caxumba e 
rubéola, foi tomada por apenas 76,7% 
do público-alvo. A vacina contra a gri-
pe em 2017 também teve baixa ade-
são e acabou sendo prorrogada por 
mais quinze dias.

O Programa Nacional de Imunização brasileiro é reconhecido internacionalmente 
como um dos mais eficientes do mundo

São Paulo tem surto de Hepatite A
Doença começou a ganhar força na Europa e já se espalhou por diversos países

O estado de São Paulo tem viven-
ciado um aumento significativo do nú-
mero de casos de hepatite A, doença 
causa pelo vírus VHA. De acordo com 
um boletim epidemiológico, publica-
do no dia 13 de setembro pelo gover-
no, foram 180 acometidos até agora. 
No mesmo período do ano passado, 
68 diagnósticos da mesma doença fo-
ram reportados às autoridades.

O aumento ocorre principalmen-
te na faixa etária dos 20 aos 49 anos, 
em homens que fazem sexo com ho-
mens com HIV positivo. A hepatite A 
é transmitida por meio de relações 
sexuais em que não há o uso de cami-
sinha. Água e alimentos contaminados 
são outras duas formas de contrair o 
agente infeccioso.

Essa elevação expressiva chama a 
atenção dos especialistas, que discu-
tiram o assunto durante o Congresso 
Brasileiro de Infectologia.  “Esse fenô-
meno também foi observado e parece 
ter se iniciado em algumas nações 
europeias, como Bélgica, Alemanha e 
Reino Unido e está se espalhando para 
outras localidades”, observa o infec-
tologista João Silva de Mendonça, do 
Hospital do Servidor Público Estadual 
de São Paulo, que deu uma palestra 

sobre o tema. Só no estado americano 
da Califórnia já foram contabilizados 
mais de 4 mil casos.

Recomendações
As autoridades recomendam o 

uso de camisinha em qualquer rela-
ção sexual (incluindo o sexo oral) e a 
lavagem das mãos, do ânus, da região 
genital e da boca antes e após a transa 
para que não haja um aumento nos ca-
sos. Outras medidas importantes são 
tomar água filtrada e de fonte confi-
ável e sempre higienizar bem os ali-
mentos. Isso porque o vírus consegue 
sobreviver em ambientes externos por 
muito tempo antes de invadir o orga-
nismo do ser humano.

A hepatite A costuma ser contra-
ída ainda na infância em países com 
uma condição sanitária ruim. Segun-
do os dados internacionais, o risco de 
contrair o vírus no Brasil é interme-
diário. Ele se instala no fígado e, na 
maioria das vezes, não dá sintomas. 
Há pessoas que sentem fadiga, náu-
seas, dor de barriga, perda de apeti-
te e febre baixa. O quadro se resolve 
espontaneamente em até dois meses 
e pode exigir um cuidado com hidra-
tação e repouso.

Há porém alguns indivíduos que 
desenvolvem uma complicação cha-
mada hepatite fulminante. Nela, há um 
alto risco de morte caso não seja feito 
um transplante hepático às pressas. O 
público com maior probabilidade de 
desenvolver essa situação mais séria é 
justamente o dos adultos.

Vacina
Outra estratégia importante de 

prevenção é a vacina. Ela foi incluída 
no calendário nacional em 2014 e está 
indicada para crianças de 1 a 4 anos. 
Uma única dose é suficiente para ofe-
recer a proteção necessária — as auto-
ridades ainda discutem a possibilidade 
de incluir uma aplicação de reforço no 
futuro. Pessoas em situações espe-
ciais, como pacientes com aids e ou-
tras doenças crônicas também devem 
tomar o imunizante. 

Em 2015, primeiro ano em que a 
vacina esteve disponível na rede públi-
ca, a campanha atingiu 97% do públi-
co-alvo. No ano seguinte, infelizmen-
te, as taxas caíram bastante: apenas 
71% das crianças foram protegidas. Os 
pais devem conversar com o pediatra 
e buscar orientações sobre quando le-
var o filho para o posto de saúde.

Consumo excessivo de sal pode estar associado a diabetes
O que todo mundo sabe é que 

o consumo de açúcar pode facilitar 
o surgimento da diabetes do tipo 2. 
Mas o que é novidade é que um estu-
do aliou o consumo excessivo de sal à 
diabetes, por causa do sódio presente 
no tempero. 

Recentemente apresentada no 
congresso anual da Associação Eu-
ropeia para o Estudo do Diabetes, a 
pesquisa também encontrou ligação 
entre excesso de sódio e a ocorrência 
de um quadro chamado diabetes au-
toimune latente em adultos (ou Lada, 
na sigla em inglês), que seria bastante 
confundido com o diabetes do tipo 2. 
Só que, nesse caso, trata-se de uma 
doença de progressão bem mais lenta 
e que não exige tratamento com in-
sulina.

O estudo

Liderados pela Dra. Bahareh Ra-

soli, do Instituto Karolinska, na Sué-
cia, os pesquisadores avaliaram dados 
de 355 indivíduos com a tal Lada, 1 
136 com diabetes tipo 2 e 1 379 pes-
soas saudáveis. A alimentação diária 
dos participantes foi observada por 
meio de questionários. Outras infor-
mações essenciais também entraram 
na conta, como idade, sexo, índice de 
massa corporal (IMC), tabagismo, ní-
vel de atividade física, consumo de ál-
cool e fatores de risco genéticos para 
o diabetes.

Os voluntários foram divididos 
em três grupos diferentes, de acor-
do com o tipo de consumo de sal. 
Ou seja, alto (mais de 7,9 gramas por 
dia), médio (entre 6 e 7,9 gramas) e 
baixo (até 6 gramas). E os integrantes 
da primeira turma apresentaram um 
risco quase 60% maior de receber o 
diagnóstico de diabetes tipo 2 do que 
o último. Não custa lembrar que a 
Organização Mundial da Saúde reco-

menda uma ingestão de até 2 gramas 
de sódio por dia, o que dá aproxima-
damente 5 gramas de sal.

Os dados ainda mostraram que 
cada grama extra de sódio (o corres-
pondente a cerca de 2,5 gramas de 
sal) aumentaria em até 43% o risco 
de uma pessoa se tornar diabética do 
tipo 2. Já em relação à Lada, cada gra-
ma do mineral elevaria em impressio-
nantes 73% a probabilidade de esse 
quadro dar as caras.

Os estudiosos não chegaram a 
investigar de que maneira o abuso do 
mineral contribuiria para o diabetes 
aparecer. Porém, especula-se que a 
substância pode levar à resistência à 
ação da insulina. E se esse hormônio 
não atua direito, a tendência é sobrar 
açúcar no sangue. Além disso, há evi-
dências de que o sódio estaria ligado 
ao ganho de peso, um conhecido fa-
tor de risco para o diabetes do tipo 2.

Novo teste descobre se bebês 
podem nascer prematuros

Um teste promete observar se a 
gestação das mamães será de 38 a 40 
semanas, ou se os bebês chegarão an-
tes. Os pesquisadores norte-america-
nos, do MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), descobriram uma for-
ma de calcular os riscos de se ter uma 
gestação incompleta. Segundo o estu-
do, publicado no jornal Scientific Re-
ports, é possível encontrar particulari-
dades no muco cervical de gestantes 
que deram à luz antes das 37 semanas 
para aquelas que cumpriram o tempo 
programado. Características dessa se-
creção, produzida no colo uterino, po-
dem indicar se o parto tem chances de 
acontecer antes da hora.

Até 18% dos bebês acabam nas-
cendo antes da hora. Por não terem 
completado seu desenvolvimento no 
período ideal, os prematuros que so-
brevivem podem vir de fábrica com 
problemas cognitivos, respiratórios ou 
cardíacos – o que demanda atenção 
especial logo nos primeiros momen-
tos de vida.

Experimentos anteriores conduzi-
dos pelo mesmo grupo mostraram que 
entre 25 e 40% dos nascimentos pre-
maturos têm a mesma origem. A culpa 
é das infecções causadas por micró-
bios, que ignoram as proteções muco-
sas do organismo e atingem o útero da 
mulher. A ideia, então, era comparar as 
mucosas de mulheres grávidas – e ver 
o quanto elas permitem a passagem 
desses pequenos invasores.

Para isso, foram coletadas amos-
tras de dois grupos de gestantes. O 
primeiro, de baixo risco, começou a 

visitar mais o médico por volta das 
30 semanas de gravidez, dando à luz 
depois das 37 semanas. O restante das 
cobaias, do grupo de alto risco, entrou 
em trabalho de parto pela primeira vez 
entre 24 e 34 semanas de gravidez. 
Alarme falso ou não, todas as crianças 
desse grupo nasceram antes das 37 se-
manas.

Os pesquisadores, então, testa-
ram a densidade do muco cervical de 
cada grávida. Usando pequenas esfe-
ras, com 1 micrômetro (10-6 m) de ta-
manho, eles perceberam que os mucos 
de cada grupo tinham porosidades e 
aderências diferentes – já que as mi-
croesferas se moviam em velocidades 
distintas.

Depois, repetiram o mesmo teste, 
dessa vez usando peptídeos. Passar 
por entre o muco das mães de bebês 
prematuros, para essas partículas, foi 
uma tarefa bem mais fácil. Essa ca-
racterística tornaria certas mulheres 
mais vulneráveis às bactérias e, assim, 
aumentaria suas chances de dar à luz 
antes do tempo.

Atualmente, a maneira mais co-
mum de se calcular o risco de nasci-
mento prematuro é medir o compri-
mento da cervical do útero – tamanhos 
mais curtos representam risco maior. 
Outro método envolve a análise da fi-
bronectina fetal, material que prende o 
bebê às paredes do útero.

No entanto, nenhum deles se 
mostrou definitivo: mesmo apresen-
tando padrões normais para esses dois 
critérios, mães ainda podem ter filhos 
prematuros.
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Vacina contra zika previne 
doença na gestação e testes em 
humanos começam em 2019
Testes avaliaram o antídoto, produzido no Brasil, pelo Instituto Evandro Chagas

A vacina contra zika vírus, de-
senvolvida pelo Instituto Evandro 
Chagas (IEC), apresentou resultado 
positivo nos testes em camundon-
gos e macacos, segundo divulgado 
na sexta-feira (22), pela revista Natu-
re Communications.

A aplicação de uma única dose 
da vacina preveniu a transmissão 
da doença nos animais e, durante a 
gestação, o contágio de seus filho-
tes. Este é um dos mais avançados 
estudos que analisam a oferta de 
uma futura vacina contra a doença 
para proteger mulheres e crianças 
da microcefalia e outras alterações 
neurológicas causadas pelo vírus. 

Os testes pré-clínicos foram 
realizados simultaneamente no Ins-
tituto Nacional de Saúde (NIH), Uni-
versidade do Texas e Universidade 
Washington, dos Estados Unidos. 
Eles alcançaram o objetivo, que é 
impedir que o vírus zika cause mi-
crocefalia e outras alterações do 
sistema nervoso central tanto nos 
camundongos quanto nos macacos. 
Já os testes em humanos devem ser 
realizados, a partir de 2019, na Fio-
cruz/Biomanginhos, no Rio de Janei-
ro.

Do grupo controle que não to-

mou a vacina, as fêmeas de camun-
dongos tiveram aborto por conta da 
transmissão do vírus zika ou seus fi-
lhotes nasceram com microcefalia e 
outras alterações neurológicas.

Machos estéreis 
Além dos testes em fêmeas, 

foram realizados testes em camun-
dongos machos. Um dos achados 
científicos inéditos é que o vírus zika 
pode ser capaz de causar esterilida-
de. A infecção nos animais reduziu 
consideravelmente a quantidade de 
espermatozoides, a mobilidade de-

les (ficaram praticamente imóveis) 
e o tamanho dos testículos (atrofia). 
Esses testes não foram realizados 
nos macacos.

Os testes da vacina que está sen-
do desenvolvida pelo IEC em parceria 
com os institutos norte-americanos 
também tiveram sucesso na prote-
ção de animais machos. Além de de-
monstrar efetividade entre as fêmeas 
de camundongos e macacos, preve-
nindo a transmissão do vírus zika 
aos seus bebês, a vacina foi capaz de 
impedir danos aos testículos dos ca-
mundongos machos vacinados.

Aplicação de uma única dose da vacina preveniu a transmissão da doença nos
animais e, durante a gestação, o contágio de seus filhotes

Anvisa deve rever metodologia de inspeções internacionais
Abre-se a possibilidade de re-

dução das filas de certificação inter-
nacional de produtos para a saúde.

A Diretoria Colegiada da An-
visa aprovou na terça-feira (19), a 
Proposta de Resolução para alterar 
a RDC nº 39/2013, que “dispõe so-
bre os procedimentos administrati-
vos para concessão da Certificação 
de Boas Práticas de Fabricação e 
da Certificação de Boas Práticas de 
Distribuição e/ou Armazenagem”, 
e a RDC n° 15/2014, que “dispõe 
sobre os requisitos relativos à com-
provação do cumprimento de Boas 
Práticas de Fabricação para fins de 
registro de Produtos para Saúde e 
dá outras providências”.

Com isso, será estabelecida 
na Anvisa, uma nova metodologia 
de trabalho que deve proporcionar 
maior celeridade e qualidade ao 
processo de concessão de Certifica-
dos de Boas Práticas de Fabricação 
(CBPF), além de reduziz o tempo 
de espera das empresas represen-
tantes nacionais para obtenção do 
CBPF e agilize o acesso da popula-
ção às novas tecnologias.

Nova metodologia de
trabalho

A agência regulamentadora vai 
poder desenvolver uma nova meto-
dologia de trabalho relacionada às 
inspeções internacionais de produ-
tos para a saúde que obrigue uma 
avaliação de risco prévia à seleção 
e priorização das inspeções a serem 
realizadas.

Isso inverte a lógica de realiza-
ção de inspeções in loco no exterior, 
que atualmente visa o atendimento 
à demanda de petições de certifica-
ção, para uma lógica que dê flexibi-
lidade à área para a tomada de de-

cisões com base no risco sanitário 
relacionado ao produto fabricado 
pela empresa, e que considere as-
pectos como a etapa de fabricação, 
a tecnologia envolvida, o quanto a 
realização da inspeção de BPF agre-
ga valor ao processo de regulação, 
a existência de fatores adicionais de 
controle e ainda, a capacidade ope-
racional da Anvisa para realização 
das inspeções.

Abre-se, assim, a possibilidade 
de redução das filas de certificação 
internacional de produtos para a 
saúdepropiciando menor tempo de 
espera para obtenção do CBPF, e 
por fim registro dos produtos, dan-
do acesso mais rápido à população 
as novas tecnologias.

IMDRF
Na área de produtos para a 

saúde, uma iniciativa importante 
do Brasil é a sua participação no Fó-
rum Internacional de Reguladores 

de Produtos para a Saúde (IMDRF), 
do qual é membro fundador e parti-
cipam Austrália, Canadá, China, Es-
tados Unidos, Europa, Japão, Rússia 
e Singapura. O IMDRF é um grupo 
de reguladores de produtos para a 
saúde que tem entre os seus obje-
tivos acelerar a harmonização e a 
convergência regulatórias.

Dentre os temas tratados no 
Fórum está a discussão sobre a 
simplificação dos processos de au-
ditoria para fins de verificação do 
cumprimento das Boas Práticas de 
Fabricação por meio do MDSAP, evi-
tando sobreposição de inspeções 
realizadas pelas equipes técnicas 
dos países participantes em fábricas 
de produtos para saúde localizadas 
ao redor do mundo.

Este modelo prevê ainda que 
o relatório gerado pela auditoria 
única seja reconhecido multilateral-
mente por todos os países partici-
pantes.

Dentre os temas tratados está a simplificação dos processos de auditoria

Dengue na gestação tende a
aumentar risco de morte do bebê
Zika deixa de ser a única infecção por arbovirose a ser 
considerada letal para um bebê em desenvolvimento

Um estudo científico chegou 
à conclusão de que a dengue pode 
apresentar um risco à vida do feto. 
Realizado pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), o resultado foi di-
vulgado na quinta-feira (21), na re-
vista The Lancet. Com isso, a zika, 
também transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti, deixa de ser a única 
infecção por arbovirose a ser consi-
derada letal para um bebê em de-
senvolvimento.

O estudo defende que ter 
dengue durante a gestação quase 
dobra a probabilidade de um bebê 
nascer morto ou morrer durante 
o parto, enquanto a dengue seve-
ra aumentaria em cinco vezes as 
chances de um natimorto – nome 
dado à morte do feto acima de 
500g dentro do útero ou durante 
o parto.

Os pesquisadores chegaram a 
essa constatação a partir da análise 
dos registros de sistemas de infor-
mações brasileiros. Para chegar a 
tais resultados, os pesquisadores 
cruzaram os dados de mais de 162 
mil natimortos e 1,5 milhão de nas-
cidos vivos, sendo que, desses, 275 
natimortos e 1.507 nascidos vivos 
tinham sido expostos a dengue.

Dados
O estudo foi realizado com 

dados obtidos entre dezembro de 
2012 e janeiro de 2016 do Siste-
ma de informação de Nascimentos 
(Sinasc), Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM) e Sistema Nacio-
nal de Agravos de Notificação (Si-
nan).

A análise indicou que o risco 
de natimortos, entre todos os nas-
cimentos registrados no período, 
foi de 11 por 100 nascidos vivos. 
Já quando considerado apenas a 
amostra das mães infectadas por 
dengue, a taxa de incidência foi de 
15 por 1.000.

Quando considerada a gravi-
dade da doença, a dengue severa 
aumenta o risco de natimorto em 
cinco vezes, cerca de três vezes 
mais que a dengue comum.

Os mecanismos pelos quais a 
dengue causaria o nascimento de 
natimortos é desconhecido, mas 
os pesquisadores apontam três hi-
póteses para explicar o fenômeno: 
os sintomas de dengue afetariam 
diretamente o feto; a dengue cau-
saria mudanças na placenta; ou o 
próprio vírus teria um efeito direto 
no bebê em formação.

Mosquito transmissor da dengue é o mesmo que transmite o zika

O combate ao vírus HIV con-
tinua sendo pesquisado com afin-
co pelos cientistas. Um anticorpo 
“três em um” criado em labora-
tório foi eficiente no combate ao 
vírus em macacos, de acordo com 
um estudo publicado nesta quarta-
-feira (20), na revista científica 
“Science”.

O Institutos Nacionais de Saú-
de e o laboratório Sanofi Pasteur 
realizaram a pesquisa, com a lide-
rança dos pesquisadores Ling Xu, 
John R. Mascola e Gary J. Nabel. As 
três pontas de ligação do novo an-
ticorpo ao vírus são baseadas em 
três anticorpos únicos que neu-
tralizam poderosamente cepas do 
HIV de forma individual.

Os cientistas testaram deze-
nas de combinações em labora-
tório para encontrar uma melhor 
resposta. Para fazer a “união”, foi 
usada tecnologia de propriedade 
da Sanofi. Depois das pesquisas, 
chegou-se à conclusão de que a 
junção entre os anticorpos VRC01, 

PGDM1400 e 10E8v4 era a mais 
eficiente.

O “três em um” foi inserido 
em oito macacos, sendo que ou-
tros outros 16 receberam outros 
anticorpos (VRC01 e PGDM1400). 
Depois de cinco dias, os animais 
foram expostos a duas cepas do 
vírus HIV. Nenhum dos que recebe-
ram o novo anticorpo foi infecta-
do. A próxima fase é fazer os testes 
em seres humanos.

Pesquisa vai ser realizada em
seres humanos

Anticorpo eficiente contra o HIV
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Campeonato municipal de futsal de 
Pinto Bandeiro será decidido dia 29

O 6º Campeonato Municipal de 
futsal do município de Pinto Bandei-
ro vai ser decidido na próxima sexta-
-feira, dia 29 de setembro.

A decisão da categoria livre vai 

ficar entre os times “Rosário” e “Os 
excluídos”, que já jogaram no dia 21 
de setembro a primeira disputa antes 
da grande final. O jogo acontece no 
Ginásio de Esportes do Clube Rosário.

Oh, Mãe querida, nossa Senhora 
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 coração 
angustiado,
intercedei junto ao PAI por mim
(pedir a graça).
Eu vos Glorifico e Vos louvo

Oração para pedido especial
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 ilumi-
ne o mmeu caminho e a minha 
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.

Rosário sai na frente em
Municipal de Pinto Bandeira

As partida que vão ajudar a de-
finir os campeões do Municipal de 
Pinto Bandeira foram disputadas 
na quinta-feira (21), com os jogos 
de ida das finais nas categorias li-
vre, feminino e nos veteranos. Em 
todas as categorias, a equipe do 
Rosário saiu na frente na decisão 
do título da competição.

A primeira partida da noite foi 
a decisão do terceiro lugar da cate-
goria livre, melhor para o Nacional 
28 que venceu por 4 a 2 o São José. 
Depois, o Rosário se sobressaiu na 
categoria feminina, com uma go-
leada pelo placar de 7 a 1 sobre a 
equipe das Excluídas, largando com 
vantagem na decisão pelo título.

A categoria dos veteranos en-

trou em quadra em seguida e o 
Rosário venceu o Nacional 28\Busa 
por 3 a 2.

Na final da categoria livre, o 
Rosário venceu Os Excluídos, do-
nos da melhor campanha até o mo-
mento, por 5 a 2.

Os jogos da volta estão agen-
dados para a próxima sexta-feira 
(29), novamente no ginásio do Ro-
sário. Quem venceu joga por um 
empate para ficar com o título.

São José x Nacional 28 (3º e 4º 
livre)

Rosário x Nacional 28/Busa (fe-
minino)

Rosário x Nacional 28/Busa (ve-
terano)

Rosário x Os Excluídos (livre)

Rosário se saiu bem na noite de quinta-feira (21)

Classificados na LMF vão ser 
decididos na semana

Na terça, dia 26, a Chave “B” da 
categoria masculina pela LMF, tem a 
sua 4ª e penúltima rodada. Portanto, 
esta semana é definitiva para as equi-
pes.  

O Parma é o líder do grupo e 
vai pegar o River Plata, equipe que 
precisa vencer para se classificar. El 
Santantonin precisa vencer seus dois 

jogos e ainda torcer por combinações 
de resultados, mas vai jogar contra o 
Sporting, que vem de derrota e busca 
já garantir a classificação.

 Já abrindo os jogos da categoria 
masculina, o confronto vai ser entre 
Aparecida e Arsenal, ambos com 6 
pontos, e em caso de empate, os dois 
poderão ficar classificados.

Esportivo sub-10 é campeão da 3ª Copa
Formando Craques Celino

Neste domingo (24), a categoria 
sub-10 do clube Esportivo teve o que 
comemorar, porque foi a vencedora 
da 3ª edição do campeonato Forman-
do Craques Celino. A foi realizada no 
campo do Lago Azul, em Tamandaré. 
Além do alviazul, estiveram presentes 
os clubes Santos de Caxias do Sul, 
Grêmio de Porto Alegre e Formando 
Craques, escolinha organizadora. A 
comunidade envolvida esteve presti-
giando o evento esportivo que pro-
moveu uma bela integração entre 
estes jovens.

O Clube Esportivo ficou com a 
primeira colação na fase classificató-
ria, onde venceu 3 jogos. Na semifinal 
o Esportivo venceu o Santos de Ca-
xias do Sul e a final foi decidida entre 
o Tivo e o Grêmio de Porto Alegre 
que chegaram ao empate de 1 a 1 no 
tempo normal e o Esportivo levou o 
título nas penalidades máximas por 4 
a 3, além disso, também recebeu pre-
miações individuais como o título de 
goleiro menos vazado: Erick Bueno, 
goleador: João Vitor Pinheiro e atleta 
destaque: Kevin De Barba Assis.

Colocação:
1º Lugar – Clube Esportivo de 
Bento Gonçalves
2º Lugar – Grêmio de Porto Ale-
gre
3º Lugar - Formando Craques
4º Lugar – Santos de Caxias do 
Sul

Campeonato foi realizado em
estádio de Tamandaré
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Time alviazul comemorou vitória

São Cristóvão, Gigantes, Atecubanos e 8 da 
Graciema largam com vantagem na Liga BG

Depois de duas semanas sem 
jogos, a Liga BG voltou a ser dispu-
tada e realizou, na tarde de sábado 
(23), as partidas de ida das quartas 
de finais. O São Cristóvão, Gigantes, 
Atecubanos e 8 da Graciema larga-
ram em vantagem nos confrontos 
decisivos.

No campo do Barracão o pri-
meiro jogo da tarde foi entre o São 
Cristóvão e C.U. Bozo. Em um pri-
meiro tempo de superioridade do 
Bozo, aproveitando os desfalques 
do São Cristóvão, a equipe desper-
diçou várias chances de gols, e o 
placar não saiu do zero. No segundo 
tempo, o São Cristóvão buscava os 
contra-ataques, ainda mais depois 
de ter um jogador expulso. Com 
isso o Bozo cresceu, porém não con-
seguiu marcar o gol, além de ter um 

jogador expulso. Aos 48 minutos do 
segundo tempo, Fabinho aproveitou 
o contra-ataque puxado pelo São 
Cristóvão e balançou a rede, vencen-
do o jogo em 1 a 0.

Na segunda partida, o duelo fi-
cou por conta do Dopo Legafa e o 
Gigantes, em mais um jogo acirrado. 
Ainda na primeira etapa, Tigre co-
locou o Gigantes na vantagem, per-
manecendo assim os 45 minutos ini-
ciais. No segundo tempo o Dopo foi 
com tudo ao ataque, formando uma 
blitz para tentar a igualdade, que 
veio apenas nos acréscimos. Giba 
aproveitou o cruzamento e fez o 1 a 
1. No lance seguinte, falta para o Gi-
gantes, Eve cobrou e contou com o 
desvio para fazer o segundo e deixar 
o Gigantes na vantagem, terminan-
do o jogo em 2 a 1.

No campo do 8 da Graciema, no 
primeiro jogo, o Atecubanos levou a 
melhor depois de vencer o Real Ma-
druga por 1 a 0.

Já os anfitriões, na segunda 
partida, recebeu o União, e conse-
guiu a maior vantagem da rodada, 
depois de aplicar uma goleada de 4 
a 1. Agora a equipe pode até perder 
por dois gols de diferença que fica 
com a vaga nas semifinais.

As equipes do São Cristóvão, 
do Gigantes e do Atecubanos jogam 
por um empate. Em caso de derrota 
por um gol de diferença a disputa 
vai para os pênaltis, acima disso a 
vaga é da equipe vencedora.

As partidas da volta estão agen-
dadas para o próximo sábado (30) 
e deverão acontecer nos mesmos 
campos.

Cinco vagas asseguradas para a segunda
fase da Copa Amizade

A 13ª rodada da Copa Amiza-
de aconteceu no sábado (23), com 
competição que deixou mais três 
equipes classificadas para a segunda 
fase: Los Thicos, Capivara e Tandera 
se juntam ao Fronteira e Amigos da 
Bola, que já haviam se garantido na 
próxima fase da competição.

Também com a rodada, além 
do Glória e do Ouro Verde, que já 
não haviam mais chances de clas-
sificação, o Bala Trocada, com a 
derrota, deixou a briga pela classi-
ficação para a próxima fase. Agora 
restam apenas três vagas para sete 
equipes.

A próxima fase da competição 
será as quartas de finais, porém fal-
tam ainda duas rodadas para defi-
nir os classificados. As equipes que 
ainda não folgaram são: BNC Cru-
zeiro e o Amigos da Bola. A próxi-
ma rodada vai acontecer no sábado 
(30).

Campeonato municipal de futsal vai ser na 
sexta-feira, 29
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ACBF vence partida contra ATCEL 
pela Liga Gaúcha
Mesmo desfalcada do treinador, goleou por 7 a 0

A Associação Carlos Barbosa de 
Futsal (ACBF) venceu mais uma pela 
Liga Gaúcha. E foi com goleada por 
7x0 que o time laranja despachou a 
ATCEL, em Carlos Barbosa, em jogo 
no último sábado (23).

A ACBF estava desfalcada de 
seu treinador Marquinhos Xavier, 
que está no comando da Seleção 
Brasileira. Por isso, quem coman-
dou a equipe foi o auxiliar Edgar 
Baldasso.

A vitória começou a ser cons-
truída a partir dos 3min30s, quando 
Kevin fez um belo passe para Mar-
lon abrir o placar. Aos 9, Júlio fez 
2x0 e Beto fez o terceiro, aos 15. 
Antes do intervalo, uma troca de 

passes entre Beto e Alemão, Di Ma-
ria mandou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, a equipe de 
Carlos Barbosa seguiu pressionan-
do. O quinto gol foi marcado por 
Dener, aos 3min10s. Depois, Júlio 
cruzou para a área e Carlos Eduardo 
mandou contra o próprio gol: 6x0. 
Aos 8, Guilherme foi expulso e dei-
xou a ATCEL com um a menos em 
quadra. A ACBF aproveitou a vanta-
gem numérica em quadra para fazer 
7x0 com o gol de Felipe Valério.

Mesmo com a vitória, a ACBF 
permanece na terceira colocação 
com 44 pontos. O próximo jogo será 
no sábado (30) contra a Assoeva, em 
Venâncio Aires

 Time foi comandado pelo auxiliar Edgar Baldasso 

Equipe comemora o gol marcado por Di Maria 

Crédito: U
lisses Castro / ACBF

Farrapos é vice-campeão do Super 8 de rúgbi
Time perdeu no último lance para o Jacareí

Mesmo com derrota na partida 
que definiria o título do Super 8 de 
rúgbi, o Farrapos Rugby chegou até 
uma final inédita e é vice-campeão 
nacional da modalidade. Com ponto 
sofrido no último lance, o time de 
Bento Gonçalves lutou muito, mas 
perdeu de 15 a 18 para o Jacareí-SP. O 
jogo aconteceu  neste domingo (24), 
no Estádio do Sesi, em Blumenau.

Mais leve no primeiro tempo, o 
time paulista buscava o avanço em 
velocidade, enquanto que o gaúcho 
visou mais jogo de contato e impe-
diam que os adversários se aproxi-
masse na última parte do campo.

As chegadas do Farrapos tam-
bém não conseguiam êxito. Os três 
primeiros pontos da partida, aos 26 
minutos, foram conquistados por Fa-
cundo Flores, chutador do time, que 
arriscou em um penal próximo da li-
nha dos 15 metros e acertou o “H”.

A vantagem do Farrapos aumen-
tou com Mauri, que fez um try, maior 
pontuação do rúgbi. Avançando pelo 
lado direito o time envolveu a mar-
cação do Jacareí e acrescentou cinco 
pontos. Na conversão, o chute bônus, 
Facundo fez mais dois e somou 10 a 
0 para o Farrapos. O Jacareí começou 
então a chutar. E assim, no último lan-
ce da primeira etapa converteu seus 

primeiros três pontos em um penal. 
O segundo tempo começou mui-

to parecido com a primeira etapa, mas 
o time paulista usou a tática de usar 
os jogadore smais fortes e colocá-los 
na marcação. Assim, conseguiu um 
penal, e converteu mais três pontos.

O time de Bento não demorou 

muito e buscou o segundo try da par-
tida. Em uma jogada de maul, quan-
do vários jogadores fazem pressão 
de forma conjunta, Lafa somou mais 
cinco pontos, e ampliou a vantagem 
para 15 a 6.

O time paulista fez um try. Ma-
theus Cláudio, mas desperdiçou a 
conversão. O Jacareí avançou, fez 
novo try e virou o jogo, com Cruz. 
Josh converteu e deu número final ao 
jogo, com 18 a 15 para os paulistas, 
que são os novos campeões brasilei-
ros de rúgbi.

O Farrapos 
O time Farrapos, de Bento Gon-

çalves, é uma das referências do rugby 
na região Sul. É octacampeão Gaúcho 
de Rugby XV e Campeão da Copa do 
Brasil de 2010. O clube fez em 2017 a 
melhor temporada na história.

Jogador do Farrapos eleito 
o artilheiro do Super 8

O jogador argentino Facundo 
Flores, scrum-half e abertura do Far-
rapos, foi eleito o artilheiro do cam-
peonato Super 8, com 114 pontos 
na Liga. Ele ficou na frente do jaca-
reiense, Leo Ceccarelli, que pontuou 
108. Flores quase ganhou o título em 
2015, mas perdeu para Josh Reeves, 
do Jacareí.
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Farrapos perdeu no último lance para time paulista

Jacareí levou a taça do Super 8

O argentino Facundo Flores, do Farrapos, pontuou 114                         

ACBF goleu time adversário por 7 a 0
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Homem é preso com dois galos 
de rinha na BR-470

Um homem foi preso por volta 
das 6h30, de domingo (24), no km 
234, da BR-470, em Carlos Barbosa, 
por crime ambiental. Ele foi desco-
berto durante o atendimento da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) a 
um acidente de trânsito.

Na verificação do veículo foram 
encontrados dois galos de rinha e 
demais apetrechos para preparação 

dos animais para brigar. Um repre-
sentante da ARPA foi acionado e 
compareceu ao local, caracterizan-
do o crime de maus tratos.

O condutor ainda se recusou 
a realizar o teste do etilômetro, 
sendo autuado em R$ 3.000 mil. O 
indivíduo, os animais e os objetos 
foram apresentados na DPPA de 
Bento Gonçalves.

Homem foi autuado na BR-470, em Carlos Barbosa

Galos iriam ser preparados para brigar

Grande quantidade de drogas é
apreendida com traficantes na BR-470

A Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu, por volta do meio-dia 
de sábado (23), 11 tabletes de crack 
e 24 de cocaína na BR-470, próximo 
ao acesso principal de Veranópolis.

A droga, que renderia mais de 
30 mil pedras de crack e mais de 
100 mil porções de cocaína, tinha 
como origem o Paraguai e destino 
a região metropolitana de Porto 
Alegre. Foram apreendidos no to-
tal 11,5 Kg de cocaína e 11,2 Kg de 
crack.

O traficante, de 27 anos, natu-
ral de Porto Alegre, conduzia um ve-
ículo Chevrolet Agile, com placas de 
Sapiranga e foi abordado durante 
operação da PRF próximo ao acesso 
da cidade.

O veículo, a droga e o crimino-
so foram enviados a polícia Polícia 
Judiciária de Caxias do Sul.

O veículo, a droga e o criminos
 foram enviados a polícia Polícia

Judiciária de Caxias do Sul

Traficante de 27 anos conduzia veículo com placas de Sapiranga

Droga tinha como origem o Paraguai e 
destino a região metropolitana

Ladrões roubam mais de R$ 80 
mil em casa no bairro São Bento

Uma mulher viveu momentos 
de terror na noite de domingo (24). 
A casa em que ela mora com a mãe, 
na Rua Xingu, no bairro São Bento, 
foi invadida por quatro criminosos 
que roubaram dinheiro, joias e ele-
trônicos. De acordo com o relato 
da vítima, de 52 anos, ela estava 
no quarto quando foi surpreendida 
por quatro indivíduos armados. 

Eles teriam entrado pela porta 
dos fundos da residência. Os la-
drões ordenaram que a mulher en-

tregasse o dinheiro, mas ela negou 
que tivesse algum valor. Os crimi-
nosos começaram a revirar gavetas 
e caixas e encontraram um total de 
R$40 mil e U$750.

Depois, deram dois tapas no 
rosto da vítima e ela entregou as 
joias, no valor de R$40 mil. O pre-
juízo totalizou pouco mais de R$80 
mil. Foram roubados ainda dois 
televisores e aparelho celulares. 
Os ladrões fugiram em um veículo 
Citroen.

Quatro criminosos participaram da ação em 
uma residência na Rua Xingu
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Drogas e dinheiro foram apreendidos em automóvel emplacado em Carlos Barbosa

Traficantes são presos pela PRF
Dois traficantes foram presos 

pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
na tarde de quinta-feira (21), em 
abordagem próxima ao acesso da 
Garibaldina (BR-470), em Garibaldi. 
Os dois indivíduos estavam com di-
nheiro e cocaína. O entorpecente 
estava escondido no interior de um 
veículo Ford Fusion, com placas de 
Carlos Barbosa. O conteúdo estava 

preparado para venda, embalado em 
13 plásticos pequenos que iriam ser 
entregues em Carlos Barbosa. Já o di-
nheiro, cerca de R$1 mil, estava solto 
no interior do automóvel.

Os acusados, um de 21 anos, na-
tural de Campestre de Baixo, e o ou-
tro de 19 anos, natural de Carlos Bar-
bosa, foram detidos e encaminhados 
à DPPA de Bento Gonçalves.

Indivíduos foram encaminhados à DPPA de Bento Gonçalves

Homem morre depois de ser baleado no Tancredo Neves
Um homem de 21 anos morreu 

na noite de quinta-feira (21), depois 
de ser baleado no bairro Tancredo 
Neves.

Por vollta das 22h20, Isaías Ca-
bral da Luz estava em frente a uma 
residência localizada na Rua Osval-
do Henrique Veríssimo, quando foi 
atingido no tórax por um disparo de 
calibre 12, efetuado por alguém de 
dentro de um veículo Gol escuro.

A vítima foi conduzida por po-

pulares até a Unidade de Pronto 
Atendimento 24h (UPA/24h), mas já 
chegou sem vida. Ele tinha vários 
antecedentes policiais. Este foi o 
21° assassinato do ano em Bento 
Gonçalves.

Jovem morreu baleado
em frente à residência

Ladrão é segurado por populares 
até chegada da BM

Um ladrão foi tentar assaltar um 
pedestre, mas acabou se dando mal, 
graças a ação da população.

O criminoso, de 50 anos, foi 
preso na Rua Benjamin Constant, 
no Centro, na tarde de quinta-feira 
(21), depois de roubar o celular de 
um homem de 34 anos. Quando ele 

foi fugir, a vítima o alcançou, mas foi 
ameaçada pelo ladrão com uma faca.

Os populares que viram a ação, 
conseguiram desarmar o acusado e o 
imobilizaram até a chegada da Briga-
da Militar. Ele foi detido e levado à 
Delegacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA).

Homem é baleado em tentativa 
de assalto no bairro Imigrante

Um homem de 27 anos sofreu 
uma tentativa de assalto e foi atin-
gido por três disparos de arma de 
fogo, na Rua João Fianco, no bairro 
Imigrante, na noite de sexta-feira 
(22).

A vítima, identificada como 
Marcelo Favaretto (conhecido como 
Spider), é ourives e estaria fazendo 
uma entrega a um cliente. Ele che-

gou em um veículo Ford Fiesta e um 
criminoso efetuou os disparos con-
tra o automóvel.

Ele foi ferido no pescoço e no 
braço esquerdo. A Brigada Militar 
isolou o local e Favaretto foi socor-
rido pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi 
encaminhado ao Hospital Tacchini e 
seu estado de saúde é estável.

Homem morto a tiros em praça 
no bairro Progresso

Um homicídio foi registrado 
em Bento Gonçalves na noite de 
sexta-feira (22), o 22° do ano. Leonir 
Alves da Silva, de 31 anos, foi morto 
com vários tiros na praça do bairro 
Progresso. De acordo com teste-
munhas, ele havia se desentendido 
com um homem, que sacou o revol-
ver e fez vários disparos à queima 
roupa.

Leonir da Silva tinha 31 anos

Vítima foi atingida à queima roupa

Brigada Militar isolou a área até a chegada da perícia

O Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (SAMU) foi aciona-
do e constatou o óbito. A Brigada 
Militar isolou a área até a chegada 
da perícia.

Favaretto foi baleado, mas passa bem                         Caso aconteceu no bairro Imigrante

Adolescente baleado com três 
tiros no Novo Futuro

Um adolescente foi baleado com 
três tiros, na cabeça, ombro e costas, 
na noite desta segunda-feira (25), 
na Rua Bramante Mion, Residencial 
Novo Futuro, no bairro Ouro Verde.

Uma equipe do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (SAMU) 
fez o socorro e encaminhou a vítima 
em estado grave até o hospital Tac-
chini.



Cena do filme Dupla Explosiva

Cena do filme Emoji O Filme

Cena do filme Feito na América

Cena do filme Lino - Uma Aventura de Sete Vidas

Cena do filme   IT A Coisa

Programação válida de 21/09/2017 a 
27/09/2017. 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 

Polícia Federal: A Lei É 
para Todos
(2D - Duração 1h47min/ Drama/ 
Nacional) Todos os dias - 13:45h, 
18:30h - Dublado

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/
Drama 18 anos) Todos os dias - 16h 
- Dublado
Um grupo de sete adolescentes de 
Derry, uma cidade no Maine, for-
mam o auto-intitulado “Losers Club” 
- o clube dos perdedores. A pacata 
rotina da cidade é abalada quando 
crianças começam a desaparecer e 
tudo o que pode ser encontrado de-
las são partes de seus corpos. Logo, 
os integrantes do “Losers Club” 
acabam ficando face a face com o 
responsável pelos crimes: o palhaço 
Pennywise.

Feito na América
(2D) (Duração 1:55h/ Biografia/Po-
licial/ 16 anos) Todos os dias - 21h 
- Dublado
Durante a década de 1980, Barry 
Seal (Tom Cruise), um piloto opor-
tunista da Trans World Airlines, é 
inesperadamente recrutado pela CIA 

para realizar uma das maiores ope-
rações secretas da história dos Esta-
dos Unidos.

Emoji - o Filme (3D) 
(Duração 1:26h / Animação/Aven-
tura/Comédia - Livre) Todos os dias 
- 13:45h, 18:30h Dublado
Textopolis é a cidade onde os Emo-
jis favoritos dos usuários de smar-
tphones vivem e trabalham. Lá, 
todos eles vivem em função de um 
sonho: serem usados nos textos dos 
humanos. Todos estão acostumados 
a ter somente uma expressão facial 
- com exceção de Gene, que nasceu 
com um bug em seu sistema, que o 
permite trocar de rosto através de 
um filtro especial. Determinado à se 
tornar um emoji normal como todos 
os outros, eles vai encarar uma jor-
nada fantásticas através dos aplicati-
vos de celular mais populares desta 
geração - e no meio do caminho, 
claro, fazer novos amigos.

Feito na América
(2D) (Duração 1:55h/ Biografia/Po-
licial/ 16 anos) Todos os dias - 16h 
- Dublado

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/
Drama 18 anos) Todos os dias - 21h 
- Legendado

Shopping Bento
Sala 01

It - A Coisa
(2D) (Duração 2:15min/ Terror/Dra-
ma 18 anos) Todos os dias - 13:45h, 
21h - Dublado - 18h Legendado

Lino - Uma Aventura de 
Sete Vidas
(2D) (Duração 1h33min/ Aventura-
-Animação/ Livre) Todos os dias - 

26 de Setembro de 2017 - Edição 3151
Circulação nas terças e sextas

14h - Dublado 
Lino trabalha como animador de fes-
tas, mas não aguenta mais ter que 
suportar todos os maus tratos feitos 
pelas crianças, que zombam dele por 
trabalhar com uma ridícula fantasia 
de gato gigante. Determinado a mu-
dar sua vida, ele contrata os serviços 
de um feiticeiro, mas, inesperada-
mente, a magia acaba sendo um tiro 
no pé e Lino se transforma justamen-
te em um felino enorme.

Emoji - o Filme (2D) 
(Duração 1:26h / Animação/Aventu-
ra/Comédia - Livre) Todos os dias - 
16:30h Dublado

Annabelle 2 - A Criação do 
Mal
(2D - Duração 1h50/ Terror  - 14 
anos) -  Todos os dias - 18:30h - 
Dublado 
Anos após a trágica morte de sua 
filha, um habilidoso artesão de 
bonecas e sua esposa decidem, por 
caridade, acolher em sua casa uma 
freira e dezenas de meninas desalo-
jadas de um orfanato. Atormentado 
pelas lembranças traumáticas, o 
casal ainda precisa lidar com um 
amendrontador demônio do passa-
do: Annabelle, criação do artesão.

Dupla Explosiva
(2D) (Duração 1:58h/ Comédia/
Ação/14anos) Todos os dias - 21h - 
Dublado
O principal guarda-costas do mundo 
possui um novo cliente: um assassi-
no de aluguel que precisa testemu-
nhar na Corte Internacional de Jus-
tiça. Por anos eles estavam em lados 
opostos de um tiro, mas agora eles 
estão presos juntos. Eles precisam 
colocar as diferenças de lado para 
chegarem ao julgamento a tempo.


