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opinião02

Opinião da Gazeta
O umbiguismo e os problemas da cidade
Está tramitando na Câmara Mu-

nicipal de Bento Gonçalves o projeto 
do novo Regimento Interno. A última 
atualização foi em 2011 e, segundo 
nota enviada pela assessoria de co-
municação, o documento atual está 
com “impropriedades técnicas”. A 
sessão de ontem à noite foi tomada  
por intervenções acaloradas. A base 
aliada, rachou para discutir se há ou 
não intenção de se diminuir o espaço 
na tribuna, e se as sessões  não serão 
mais transmitidas pela tv.

 Muito tempo gasto em umbi-
guismos, diferente de projetos que 
realmente importam ao município, 
como a aprovação da autorização 
da prefeitura vender 23 terrenos e/
ou áreas de terras, sem a devida ava-
liação técnica e, sequer vislumbrar a 
destinação da verba. Ninguém discu-
tiu na apresentação do projeto e nin-
guém vai discutir na votação final.

 Mas, o tempo de posse do mi-

crofone e de aparecer na tv é digno 
de carnificina. 

Voltamos ao ponto  inicial: o ve-
reador é eleito para o quê? 

A administração Pasin está à mín-
gua, sem verbas, sem poder fazer em-
préstimos, receber verbas estaduais 
ou federais por causa das contas não 
aprovadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado e os vereadores preocupados 
com o tempo de exposição ao públi-

co, como mostrou o debate da última 
sessão.

 Que o regimento interno é im-
portante, é sim, mas deve ser discu-
tido em reuniões internas, fora dos 
holofotes para não queimar ainda 
mais a imagem, já tão degastada dos 
vereadores, que independente de 
partido, está esquecendo para que foi 
colocado naquela cadeira. 

 Boa leitura.
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Advogado consegue adiamento de ordem de reintegração 
de nove famílias invasoras da área da prefeitura

Das cem famílias que estão mo-
rando na área invadida do bairro Vila 
Nova 3 desde julho, nove estão em 
uma área que pertence à prefeitura 
municipal. O advogado dos invasores 
da área do município, Wilson Esti-
valete, entrou, nesta segunda-feira 
(04), com um agravo no Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) 
para anular a ordem de reintegração, 
despachada em 18 de agosto pela ju-
íza titular da 3ª vara Cível de Bento 
Gonçalves, Romani Terezinha Borto-
las Dalcin.

“Enquanto não há uma decisão 
dos magistrados de Porto Alegre so-
bre o agravo, não existe a possibilida-
de da reintegração da área, ou seja, 
as famílias não vão sair dali. Portanto 
conseguimos adiar a ordem”, explica. 
O prazo para a decisão do agravo de 
instrumento não é definido, podendo 
variar a partir de uma semana.

Segundo Estivalete, as nove 
famílias estão inseridas em progra-
mas habitacionais da prefeitura, mas 
aguardam a contemplação. “Essas 
famílias aguardam serem contempla-
das no Minha Casa Minha Vida, não é 

como dizem que eles têm residência 
própria”, contesta. O advogado afir-
maque a prefeitura ainda não apre-
sentou o projeto de loteamento no 
local, como havia sido relatado pela 
defesa do município. “Nosso obje-
tivo é dar um local digno para estes 
moradores e lutar pelo que é justo”, 
ressalta.

Relembre o caso
Mais de cem famílias invadiram 

uma área verde do bairro Vila Nova 3 
no final de julho. No dia 16 de agos-
to uma audiência pública na Câmara 
de Vereadores tratou do assunto, e 
a sessão contou com mais de 30 fa-
mílias do movimento. Portando car-
tazes, os ocupantes pediam direito à 
moradia. Mas, como de praxe, pou-
cos vereadores comparecem às públi-
cas, no entanto os presentes se com-
prometeram em estudar a situação.

O Secretário de Habitação e 
Assistência Social, Márcio Pilotti, 
afirmou na ocasião que está acompa-
nhando o situação desde o início. Ele 
afirmou diversas vezes que se trata 
de uma invasão de área particular, 

mesmo sem ter certeza da situação 
legal. Repassou a informação que o 
proprietário do terreno está pedindo 
a reintegração de posse na justiça. 
“Sabemos que existe outras invasões 
em área pública, e como prefeitura, 
entramos com pedido de reintegra-
ção de posse, e aguardamos a deci-
são do judiciário”, afirmou o secretá-
rio de habitação, sem lembrar a real 
função de sua secretaria.

O oficial de justiça informou 
para a Gazeta na última quinta-feira 
(31 de agosto) que estava com o 
mandado de despejo das famílias em 
mãos e que a qualquer momento elas 
poderiam ser expulsas do terreno.

A decisão da magistrada Romani 
acolheu o parecer do Ministério Pú-
blico (MP) para deferir liminarmente 
a reintegração de posse do imóvel, 
lote 40, Quadra D do Loteamento Po-
pular de Interesse Social Vila Nova 3.

De acordo com o promotor Alé-
cio Nogueira, a prefeitura comprovou 
que o terreno invadido está destina-
do a um processo de loteamento que 
está em andamento, inclusive com as 
famílias beneficiadas já definidas.

Por outro lado, as famílias que 
invadiram o terreno público possuem 
endereço fixo em outro local, o que 
descaracterizaria a necessidade ur-
gente de moradia e a “situação de 
vulnerabilidade habitacional”.

Quanto ao terreno particular 

ocupado atualmente por mais de 
cem famílias também no Vila Nova 
3, ainda não há uma decisão judi-
cial sobre o pedido de reintegração 
de posse feito pelo proprietário do 
local. Até o momento, este processo 
não passou pelo MP.

Segundo Estivalete as nove famílias estão inseridas em programas habitacionais da prefeitura, mas aguardam a contemplação. O 
advogado desmente a defesa da prefeitura,  afirmando que o município ainda não apresentou o projeto de loteamento no local

Famílias moram no local desde julho
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Os processos da raiva conduzem 
o ser humano para fracassos sociais, 
econômicos e psicológicos. É claro 
que a saúde também é afetada pela 
raiva. O que frequentemente gera 
mais raiva dentro de nós é o nosso 
sentimento de impotência frente a 
nossa falha em controlar uma pessoa, 
uma situação ou a nós mesmos.

Quando esta onda de raiva e fú-
ria vai embora, sobram a vergonha, o 
mal-estar e as consequências ficam, 
que são objetos quebrados, relacio-
namentos desfeitos, acidentes e uma 
sensação muito grande de arrependi-
mento.

Janice Willians, pesquisadora da 
Universidade da Carolina do Norte, 
EUA, estudou durante seis anos o 
comportamento de 13 mil homens 
e mulheres com idade entre 45 e 64 
anos. Classificou as pessoas em níveis 
de alta, média e baixa disposição à 
raiva. As com alta tendência, que se 
irritam com frequência, possuem três 
vezes mais possibilidades de sofrer 
infarto que as pessoas que enfrentam 
as dificuldades com mais tranquilida-
de.

Significa dizer que o sentimento 
frequente de raiva é tão ruim para o 
coração como fumar, comer muita 
gordura saturada, engordar e não 
fazer exercício físico. Pode também 
causar distúrbios no aparelho diges-
tivo, sem dizer que pode ser consi-
derado um desequilíbrio psicológico.

O que muita gente não sabe é 
que dependendo da forma que a rai-
va for usada, ela pode ser positiva e 
nos ajudar a resolver problemas. A 
raiva pode ser o combustível para a 
ação, e quem consegue usá-la dessa 
forma só tem a ganhar. Assim fazia 
Airtom Sena, que muitas vezes era 
motivado pela raiva e rivalidade com 
o piloto Piquet, para dar o seu me-
lhor nas corridas.

Para ilustrar essa teoria, pode-
mos imaginar à imagem de um barco 
que perdeu o motor e está à deriva 
em um rio, sendo levado pela corren-
teza rumo ao abismo de uma cacho-
eira. Há três pessoas dentro. Uma é 
passiva, se senta no chão conformada 
e se deixa levar. A outra é agressiva, 
fica com raiva, assume o leme e se es-
força para mudar a direção do barco. 

A raiva pode ser
a solução!

A terceira, fica em pé, xinga e esbra-
veja, mas não age. Quem tem mais 
chance de solucionar o problema?

O segredo, então, é não se 
deixar enlouquecer pelo ódio, mas 
aproveitar o impulso para fazer algo 
efetivo por você. Pode ser um plano 
de ação para melhorar aquele ponto 
que despertou sua ira. Na prática, 
uma mulher que ficou furiosa porque 
foi chamada de gordinha durante 
uma discussão, pode se motivar a 
perder o excesso de peso e voltar a 
se sentir bonita e saudável.

Porém, às vezes a melhor ati-
tude a tomar pode ser apenas con-
versar com quem pisou no seu calo 
e usar a raiva como motivador para 
resolver uma situação específica. 
Também é preciso ter cuidado, pois, 
quando não manifestamos reação ao 
que nos machuca ou ofende, pode fa-
zer com que o outro não saiba o mal 
que causou.

A raiva é uma emoção natural e 
aceitável durante um curto período 
de tempo. Permitir tempo para sen-
tir a sua raiva é saudável. O truque 
é sentir, e em seguida, tomar uma 
respiração profunda e resolver a si-
tuação.

Alguma vez você já olhou para 
trás em uma situação cheia de raiva e 
riu? Pois está é a ideia, deixe aquele 
momento como algo que já passou, 
se divertir depois que passa pode 
ser uma ótima maneira para seguir 
adiante. Outras vezes você vai se re-
cuperar com o tempo e vai ter a vida 
de volta nos trilhos aos poucos, mas 
é importante deixar para traz o que 
passou e ir em frente.

Pratique o perdão sempre que 
puder. Você vai se sentir melhor e 
mais leve por ter a coragem para per-
mitir a fraqueza humana. As crianças 
são grandes mestres do perdão, ob-
serve como é fácil perdoar uns aos 
outros e seguir em frente.

Perdoe do fundo do seu coração 
e não só da boca para fora, isto fará 
você se sentir livre.  Na hora da raiva 
pense antes de falar, uma palavra é 
como uma flecha de um arco, depois 
de atirada não volta mais. Siga estes 
passos simples e você vai se abrir 
para uma forma bem equilibrada e 
saudável de viver.

Thuany Thomé 

Coaching para Mulheres
de Negócios

www.thuanythome.com
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STIMMME-BG firma convênio com
clínica especializada em imunizações
Parceria firmada com Vaccinare garante a associados condições
facilitadas na aquisição de vacinas

Cuidar da saúde é fundamen-
tal na busca por mais qualidade de 
vida e, consequentemente, bem-
-estar para toda a família. Compro-
metido com a missão de atender 
plenamente as necessidades de 
seus associados, o STIMMME-BG 
incrementa o rol de convênios com 
novidades que já podem ser usu-
fruídas pelos sócios da entidade. O 
Sindicato adicionou a sua rede de 
parceiros a clínica Vaccinare.

Especializada em imuniza-
ções, a empresa está realizando 
uma campanha especial de pre-
venção com o oferecimento de 
vacinas com descontos de até 10% 
– facilidade exclusiva que só os 
associados ao STIMMME podem 
dispor. Um dos destaques entre 
as ofertas é a imunização contra o 
HPV, com condições especiais de 
aquisição. 

Quem busca os serviços da 
Vaccinare conta com o suporte 
técnico de uma equipe composta 
por colaboradores capacitados, o 
que confere conforto e confian-
ça. Os conhecimentos técnicos a 
respeito das doenças infectocon-
tagiosas e suas imunizações são 
transmitidos de forma precisa e 
objetiva aos pacientes e familiares. 
Agregando mais qualidade aos ser-
viços prestados, a empresa passou 
a atender em um espaço remode-
lado, tornando-se atraente, com 
localização de fácil acesso e esta-
cionamento gratuito.

No local, a estrutura necessá-
ria para os atendimentos obedece 
às exigências de funcionalidade 
e assepsia, mas sem perder o to-
que de aconchego que garante o 
bem-estar durante os procedimen-
tos. A credibilidade nos serviços 
prestados e o prestígio na área de 
vacinação reforçam o histórico de 
quase duas décadas atuando com 
comprometimento em busca da 
satisfação plena do cliente. Inves-
timentos em qualidade, infraestru-

tura, atualização e dedicação da 
equipe fazem parte do atendimen-
to oferecido.

Mais pelo trabalhador
O STIMMME-BG congrega 

aproximadamente 3,5 mil asso-
ciados, representando cerca de 
14 mil profissionais da categoria e 
atua em 18 municípios da região 
nordeste do Rio Grande do Sul. Em 
sua trajetória de 50 anos, a entida-
de consolidou reconhecimento na-
cional enquanto modelo de gestão 
sindical seja pela atuação respon-
sável, ética e transparente em prol 
dos trabalhadores ou pela atuação 
permanente, visando à consecu-
ção de serviços e benefícios ofere-
cidos aos associados.

O STIMMME foi uma das 
entidades pioneiras na região a 
oferecer atendimentos médicos e 
odontológicos para os associados. 
O projeto de benefícios iniciou em 
2008 e, três anos mais tarde, mi-
grou para a atual modalidade, em 
que os serviços são prestados de 
forma gratuita.

Só em 2016 foram cerca de 
oito mil atendimentos oferecidos 
sem custo. Completam a grade 
assistência jurídica e previdenciá-
ria. Essas facilidades são disponi-
bilizadas na estrutura da própria 
Sede Administrativa. Para mais in-
formações, entre em contato com 
o STIMMME pelos telefones (54) 
3452.2003 e 3452.4270 ou pela 
página facebook.com/stimmme.

Presidente Elvio de Lima e Mirian Tecchio, da clínica Vaccinare, na assinatura do convê-
nio entre o Sindicato e a empresa
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Depois de mais de uma década, Transposul volta a 
acontecer em Bento Gonçalves em 2018
Maior feira de transporte e logística do Sul do Brasil acontece em junho do próximo ano

A maior feira de transpor-
te e logística do Sul do Brasil- a 
Transposul, vai voltar a acon-
tecer em Bento Gonçalves de-
pois de doze anos. O anúncio 
foi feito no encerramento da 
19ª edição, realizada em junho 
em Porto Alegre, pelo Sindica-
to das Empresas de Transpor-
te de Carga e Logística do Rio 
Grande do Sul (Setcergs).

Bento já sediou o evento 
por quatro vezes, sendo a úl-
tima vez, em 2006. Segundo 
o presidente do sindicato, 
Afrânio Kieling, o município é 
um dos locais mais turísticos 
do Estado e muitas empresas 
demandam o transporte de 
cargas na Serra, assim como 
operadores logísticos. Ele 
acrescentou ainda que os cus-
tos para a realização nas duas 
cidades são semelhantes. O 
empresário crê que é possível 
confirmar a previsão inicial de 
uma movimentação de cerca 
de R$ 130 milhões.

 Kieling ressalta que a in-
tenção é tornar o evento itine-
rante. “Acreditamos que Porto 
Alegre tenha cumprido o seu 
objetivo. Isso não quer dizer 
que o evento continue perma-
nentemente em um só local. 
A região de Caxias do Sul e 
Bento Gonçalves é muito rica 
e possui muitos negócios. É 
fundamental estarmos juntos”, 
pontua. “Através de pesquisa 
com expositores, constatamos 
que esse era o momento ideal 
para a mudança”, acrescenta.

A 20ª edição da Transpo-
sul acontecerá entre 27 e 29 
de junho no  Fundaparque, 
que conta com ambiente cli-
matizado e um espaço de 58 
mil m2. De acordo com o pre-
sidente da Federação das Em-
presas de Logística e Transpor-
te de Cargas no Estado do Rio 
Grande do Sul (Fetransul), Pau-
lo Vicente Caleffi,  a mudança 
não significa que a Transposul 
ficará definitivamente em Ben-
to Gonçalves.

O empresário avalia a im-
portância do setor para a re-
tomada econômica do país. 
“Temos que pensar que o ca-
minhoneiro, e o empresário do 
setor, é responsável por 80% 
do que circula no país. Se nós 
do setor conseguirmos movi-
mentar este país, nór conse-
guiremos reerguer o Brasil. A 
questão é estudar o mercado, 
que só tende a melhorar. Pior 
não vai ficar”, prevê.

Para a Transposul 2018, os 
organizadores projetam uma 
linha exclusiva de ônibus para 
levar participantes de Porto 
Alegre para a Serra.

Sobre a feira deste ano, 
Kieling considera que se al-
cançou um desempenho fan-
tástico, levando em conta o 
momento político atual. “As 

vendas foram retomadas”, afirma.
No evento, as palestras en-

fatizaram a necessidade de in-
vestimentos em estradas no Rio 
Grande do Sul, por onde escoa a 
produção de safras agrícolas. Esti-
ma-se que 14% da colheita de uva 
do Estado se perca nas operações 
de logística.

“Precisamos cobrar das ins-
tâncias competentes investimen-
tos proporcionais a tudo que ge-
ramos em impostos”, diz Kieling. 
“Mesmo diante das dificuldades, 
conseguimos fazer uma grande 
feira. Quero agradecer aos expo-
sitores que acreditaram no even-
to. Somos uma vitrine de negó-
cios e celebramos o atingimento 
da meta de R$ 130 milhões em 
negócios”, finaliza.

Em 2016, a feira resultou em 
transações comerciais que ultra-
passaram os R$ 100 milhões. A 
Transposul é uma feira de negó-
cios com promoções e exposição 
das inovações no segmento de 
transporte de cargas e logística. 
Paralelamente, o congresso técni-
co mobiliza empresários, executi-
vos e estudantes da área. O even-
to consolidou-se como vitrine da 
indústria de caminhões, forne-
cedores de serviços, fabricantes 
e revendedores de pneus, em-
presas de tecnologia embarcada, 
softwares, seguradoras, gerencia-
doras de risco e distribuidoras de 
combustíveis.

A 19ª Transposul reuniu 
15.092 participantes, 60 ex-
postiroes, 7.574 congressitas e 
apresentou 33 palestras. A Trans-
poSul é o lugar de convergência 
de transportadores, operadores 
logísticos e empresários, que 
aguardam a Feira para definir 

suas compras. É possível encon-
trar grandes promoções e exposi-
ção do que há de mais moderno 
no segmento de transporte de 
cargas e logística e um Congresso 
Técnico de qualidade e sem custo 
para empresários, executivos e es-
tudantes da área.

O evento consagra-se como 
a grande vitrine da indústria de 
caminhões, fornecedores de ser-
viços, fabricantes e revendedores 
de pneus, empresas de tecnologia 
embarcada, softwares, segurado-
ras, gerenciadoras de risco e distri-
buidoras de combustíveis entre ou-

Presidente do Sinditrans, Cleimar Sfredo, presidente da Fetransul, Paulo Caleffi, presidente do Setcergs, Afrânio Kieling,

tros destacados expositores.
É o local onde o compra-

dor, o vendedor e o produto 
se encontram fisicamente, 
gerando audiência altamente 
qualificado, ou seja, uma for-
ça potente para gerar novos 
negócios.

Feira movimenta mais de R$130 milhões
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Imagine chegar em casa e ter que ti-
rar do pescoço, do braço, o gozo de um 
desconhecido. Como fica o guardanapo 
que desliza naquele líquido molhado. A 
mulher, encharcada com a violência que 
grudou na pele. Imagine sentir nojo e náu-
sea de tocar na própria pele. Imagine sen-
tir nojo de tocar o próprio corpo, alvo de 
outrem.  Relembrar, a cada centímetro que 
limpa, da ação (in)voluntária criada pela 
lascívia de alguém que violou-te. Imagine 
o primeiro banho dessa mulher após essa 
violação, a espuma branca, que nunca, 
que jamais será suficiente para limpar-lhe 
o corpo. Limpar-lhe a alma.

Diego Ferreira de Novais, 27 anos, 
ajudante de serviços gerais é o nome dele. 
Foi preso na semana passada por ejacular 
em uma mulher dentro de um ônibus co-
letivo, mas em audiência de custódia, gua-
ridado pelo Ministério Público, baseado 
em um Código Penal desatualizado e pelo 
juiz José Eugênio do Amaral que aplicara 
a semântica do jeito mais horrendo que 
poderia ter aplicado, foi solto. Na manhã 
do sábado, dia dois de setembro, foi deti-
do novamente, ao atacar outra passageira, 
nas mesmas circunstâncias, na região da 
Avenida Paulista. Desta vez, foi indiciado 
por estupro, porque teria tentado impedir 
a vítima de fugir dele – são estas as infor-
mações da Polícia Militar e da Polícia Civil 
de São Paulo.

Na primeira vez, o juiz considerou 
apenas a violência física, quando deveria 
ter considerado haver a violência simbó-
lica, moral e psicológica de um ato desse 
calibre. Na sociedade é importante que os 
juristas e os civis discutam a respeito do 
artigo 213 (Lei do Estupro) do Código Pe-
nal pode ser legitimamente interpretado e 
aplicado quando, independente de violên-
cia física, exista violência outra como essa.

O artigo de lei diz “Constranger al-
guém, mediante violência ou grave amea-
ça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 
permite que com ele se pratique outro ato 
libidinoso”. Um excelente professor me 
de português, autodidata, hoje advogado, 
escreveu que o legislador pensou uma coi-
sa, mas a realidade dos fatos da sociedade 
doente suplanta a criatividade daquele 
que elabora as leis. Pergunta ele “A violên-
cia precisa ser física? O constrangimento 
precisa ser explícito e impositivo ou pode 
ser fortuito, tipo uma ejaculada na cara?” 
E completa: “Que dificuldade ser mulher 
neste país! Além do assédio e da violência, 
ainda tem que ser vítima da semântica.”

De mais a mais, pesquisando casos 
fora de terrae brasilis, eu me senti particu-
larmente preocupada quando soube que 
em Turim, um juiz havia determinado que 
a masturbação em público não era consi-
derada crime, depois de rejeitar o pedido 
de prisão de um marroquino que praticou 
o ato e ejaculou nas roupas de uma mulher 
dentro de um ônibus na Itália. As alega-
ções do juiz foram praticamente as mes-
mas do juiz brasileiro, que seria um “sim-
ples ato obsceno” e que “não há agressão 
sexual sem contato físico com a vítima”. 
A decisão ocorreu após o Tribunal analisar 
o caso da italiana Alessandra Ceccheli. O 
caso foi confirmado por câmeras de segu-
rança instaladas dentro do coletivo. E pior, 
a Corte Suprema da Itália, anteriormente, 
já havia decidido que masturbação em pú-
blico não era crime, desde que não fosse 
realizada na presença de menores – isto é, 
a medida é isenta de infração.

Voltando ao caso brasileiro, depois 
de me sentir profundamente incomodada 
com o caso do país de primeiro mundo, 

digo que “Diego Ferreira de Novais” é 
apenas um nome que representa o as-
pecto doentio da nossa sociedade. Emile 
Durkheim foi um dos primeiros sociólo-
gos a discutir isso no século XIX. Estu-
dando o suicídio, pontuou que há épocas 
em que o senso de sociedade enfraquece 
e isso deixa os indivíduos mais às voltas 
com seus próprios demônios. Isso ocorre 
durante as guerras, períodos de instabili-
dade econômica, incerteza política, verbi 
gratia.

A sociedade, fragilizada, seria menos 
capaz de fornecer laços sociais. Portanto, 
estaríamos menos ligados uns aos outros, 
e mais sozinhos, vulneráveis aos nossos 
instintos iniciais. Durkheim, em seus es-
tudos, entende que sem os lastro sociais, 
toda sorte de doença mental aumentaria, 
fazendo crescer, de início, o número de 
suicídios.

Entretanto, isso não vale tão so-
mente para os transtornos mentais, mas 
também para atos desrespeitosos e de 
violação de outras pessoas. Uma socie-
dade doente desperta a doença singular 
do ser individual. Seja uma doença mental 
propriamente dita, ou um ato sociopáti-
co como o descrito nas primeiras linhas, 
ocorrido nos ônibus, nos últimos dias. 

Um segundo sentido pelo qual po-
demos chamar isso de doença passa pela 
discussão do sexismo. Não são escassas 
as demonstrações machistas, e os crimes 
contra as mulheres são frequentes. Mais 
do que isso, eles assustadoramente têm 
aumentado nos últimos anos. Apenas a 
título de exemplo, em 2016 a Delegacia 
de Polícia do Metropolitano de São Paulo 
registrou um aumento de cerca de 350% 
nos casos de abuso sexual cometido nos 
trens de metrô em comparação com o ano 
anterior. Entendeu? Abuso sexual cometi-
do em trens de metrô!

Vivemos um grave crise moral, políti-
ca e econômica – o senso de pertencimen-
to a uma sociedade regida por leis está 
cada vez mais fraco e será, infelizmente, 
cada vez mais frequente vermos relatos 
como esse, onde a doença individual 
aflora.  Eu sou da linha do Direito Penal 
Mínimo (que luta contra punições exces-
sivas), mas não quando estamos falando 
de crimes contra as mulheres. Sou contra 
colocar na cadeia gente que furta comi-
da, porém é impossível abrandar o siste-
ma penal punitivo em casos de violência 
contra as mulheres. E, nesse caso, há um 
abrandamento lamentável.

Talvez o traço mais significativo da 
violência contra a mulher seja o abranda-
mento que se faz para penalizar quem a 
comete. Nunca ninguém quis ver com os 
olhos abertos, nunca ninguém a encarou 
com muita seriedade, e até hoje – e a pro-
va é a falta de tipificação penal de fato do 
crime que ocorreu – ninguém de fato se 
preocupa em quantifica-la. Mas se quanti-
fica o roubo do litro de leite, do pão, do 
pote de marmelada. Talvez agora, que a  
invisível violência contra a mulher esteja 
saindo do lar e aparecendo nas ruas, al-
guém tenha coragem de mudar isso. Te-
mos um legislativo que ganha milhares 
de reais acovardado, de maioria machista, 
cis, conservadora, evangélica, que têm 
grande interesse me manter a mulher sub-
missa. Eu creio que um Judiciário forte, a 
partir de reiteradas decisões, possa fazer 
valer os direitos e tratados conquistados 
e assinados que efetivamente protejam as 
mulheres – todas elas, por sexo biológico 
ou per enquadramento de gênero como 
as travestis e as transexuais.

Camila Paese Fedrigo
Advogada. Mestranda em Direito.
camila@cpfadvogada.com

O homem no 
ônibus e uma
sociedade 
doente

Os riscos no trabalho dos coletores de lixo
A empresa Transportes RN 

Freitas, através de sua Comis-
são Interna de Prevenção de 
Acidentes-CIPA em conjunto 
com a PREVSERRA Assessoria 
em saúde e segurança do tra-
balho, visando permanente-
mente à preservação da saúde 
e a integridade física de seus 
colaboradores, a redução dos 
impactos e a preservação am-
biental, vem respeitosamente 
solicitar a população de Ben-
to Gonçalves que realizem da 
melhor forma o descarte cons-
ciente de seus resíduos, tendo 
em vista os riscos para quem 
irá manusear os resíduos e a 
correta destinação final.

Diariamente as equipes de 
coletores percorrem as ruas 
de nossa cidade, expondo sua 
vida e sua saúde diversos ris-
cos, enfrentando as mais di-
versas situações, que vão des-
de atropelamentos, mordidas 
de cães a cortes em mãos ou 
pernas à contaminações bioló-
gicas, ocasionadas por causa 
da má postura dos usuários de 
seus serviços, ou seja, parte 
da população em geral, que 
não acondiciona os resíduos 
como deveria, pelo cheiro dos 
restos e sobras mal embala-
das, imprudências trânsito e 
das doenças que podem con-
trair devido ao risco biológico 
ser grande em tal atividade.

São percorridos diversos 
quilômetros por dia, recolhen-
do em média de 120 toneladas 
de resíduos orgânicos e reci-
cláveis, em média.

A população de Bento 
Gonçalves, poderia auxiliar 
mais efetivamente à este ser-
viço  atuando diretamente na 
prevenção de acidentes, ado-
tando as seguintes medidas:

1. Acondicionar de for-
ma correta o seu lixo residen-
cial;

2. Encaminhando de 
forma correta e segura, serin-
gas, agulhas, vidros ou qual-
quer outro objeto cortante e/
ou perfurante, embalando-os 
e identificando e se possível 
avisando o coletor;

3. Estar atento aos dias 
e horários da coleta, evitando 
que os resíduos fiquem expos-
tos a ações de animais;

4. Não queimar o lixo;
5. Produtos químicos e 

medicamentos devem ser se-
guidos prescrição legal do fa-
bricante;

6. Lixo que contenha vi-
dros, agulhas, latas com tam-
pas abertas, material cortante 
perfurante, deve ser acondi-

cionado em papel (jornal) ou latas 
com tampas, separando-o dos de-
mais, identificando-os e se possí-
vel, alertar o coletor de lixo sobre 
o conteúdo do lixo;

7. Manter o lixo de prefe-
rência no chão e/ou lixeira e não 
pendurado em árvores e cercas 
de arame farpado, etc.;

8. Embalagens que possam 
ser reutilizadas quando possível, 
devem ser direcionadas a coleta 
seletiva. Assim, o volume de lixo 
que é coletado diariamente di-
minuiu, e consequentemente a 
sobrecarga de peso incidente ao 
coletor de lixo.

9. Não oferecer sob quais-
quer pretextos, medicamentos 
em geral, bebidas alcóolicas ou 
qualquer outro tipo substâncias 
análogas ao coletor, e se possível 
orientá-lo em caso de mal estar, 
etc., a procurar o serviço médi-
co da empresa ou o posto mais 
próximo possível, para o pronto 
atendimento médico.

10. Estar atento ao trânsito 
e ao procedimento de coleta.

Estabelecendo-se medidas 
prevencionistas por parte de to-
dos, a atividade laboral do coletor 
de lixo terá uma melhoria acentu-
ada, promovendo melhores con-
dições de segurança, saúde e qua-
lidade de vida para os que atuam 
na limpeza pública.

     A Transportes RN Freitas, 
possui diversos programas e ativi-
dades voltadas a preservação da 
saúde e integridade física de seus 
colaboradores, dentre eles: 

• Programa de Segurança 
Trabalho - PST;

• Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO;

• Programa de Prevenção 
de Risco Ambiental - PPRA;

• Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes.

• Palestras e orientações 
permanentes de segurança e me-
dicina do trabalho.

O Programa de Segurança 
Trabalho - PST, que tem como 
principais objetivos, a preserva-
ção da integridade física e mental 
dos servidores e desenvolvimen-
to profissional através de medi-
das prevencionistas contínuas.

O Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional 
- PCMSO é desenvolvido anual-
mente e consta de avaliação fun-
cional de todos os setores, com 
a realização de exames médicos 
ocupacionais e complementares 
específicos para cada função,  de 
acordo com o estipulado com a 
Portaria nº 3.214 de 08 de junho 
de 1978, baixada pelo Ministério 
do Trabalho. Também está incluí-

do no contexto do PCMSO, a 
implementação de medidas de 
proteção à saúde nos setores 
que apresentem maior risco 
ao servidor (riscos químicos, 
físicos, biológicos ergonômi-
cos e de acidentes), efetivação 
do trabalho de conscientiza-
ção junto ao colaborador dos 
riscos de acidentes do traba-
lho, bem como, medidas de 
proteção coletiva e individual.

O Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA, 
a exemplo do PCMSO visto 
anteriormente, está legalmen-
te constituído e implantado e 
regulamentado pela NR-9 da 
Portaria 25/94 do Ministério 
do Trabalho.

O PPRA do da Transportes 
RN Freitas estabelece metodo-
logia criteriosa e permite a an-
tecipação, reconhecimento e 
avaliação, bem como, controle 
da ocorrência dos riscos exis-
tentes ou que venham existir 
no ambiente de trabalho me-
diante o reconhecimento dos 
riscos e através de avaliações 
para confirmar técnica e cien-
tificamente a presença ou não 
dos riscos reconhecidos qua-
litativamente e estabelecer a 
necessidade de monitoramen-
to periódico, verificando-se 
se as concentrações ou inten-
sidades quantificadas no am-
biente de trabalho estão sob 
controle.

A Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA 
tem por atribuição, identificar 
os riscos do processo de tra-
balho e elaborar o mapa de 
riscos, elaborar plano de tra-
balho que possibilite a ação 
preventiva na solução de pro-
blemas de segurança e saúde 
no trabalho; participar da im-
plementação e do controle da 
qualidade das medidas de pre-
venção necessárias, bem como 
da avaliação das prioridades 
de ação nos locais de trabalho; 
realizar, periodicamente, veri-
ficações nos ambientes e con-
dições de trabalho visando a 
identificação de situações que 
venham a trazer riscos para a 
segurança e saúde dos traba-
lhadores, entre outras.

De acordo com o Gerente 
operacional da empresa Ever-
ton Luis Fraga, monitorando e 
controlando os riscos do am-
biente de trabalho, a empresa 
está assegurando aos colabo-
radores o direito Social à re-
dução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas 
de segurança, higiene e saúde.
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“Não há mais recursos. Os poucos disponíveis precisam 
ser aplicados em áreas extremamente necessárias”
Moisés Scussel palestrou para os empresários no Centro da Indústria e Comércio na última segunda-feira admitiu 
que o atual modelo do Estado provedor está com os dias contados

O presidente da Câmara 
de Vereadores, Moisés Scus-
sel Neto, disse no Centro da 
Indústria, Comércio e Ser-
viços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG) que o atual cenário 
político-econômico brasilei-
ro provocou transformações 
que somente serão supera-
das por meio da participa-
ção da população. “O atual 
modelo de Estado, provedor 
de todas as áreas, está com 
os dias contados”, comen-
tou em palestra almoço re-
alizada no dia 04 de setem-
bro, na sede da entidade.

A conversa ‘Desafios e 
Cenário do Legislativo Mu-
nicipal’ girou em torno da 
gestão que ele vem desem-
penhando frente à Casa, res-
ponsável pela economia de 
quase R$ 450 mil entre ja-

neiro e julho deste ano, em com-
paração com igual período de 
2016. “Não há mais recursos. Os 
poucos que disponíveis precisam 
ser aplicados em áreas extrema-
mente necessárias. Também não 
podemos ampliar e aumentar im-
postos. O fato é que somos todos 
chamados a uma nova situação, e 
ela pede a inclusão de cada cida-
dão   Este novo tempo é de par-
ticipação e, por que não dizer, de 
voluntariado, de solidariedade, 
um momento que se exige da so-
ciedade uma participação maior, 
cobrando, mas também cons-
truindo junto com o vereador as 
soluções necessárias”, disse.

Entre as ações que levaram 
a essa economia estão atitudes 
tomadas quanto à implantação 
do turno único em janeiro e fe-
vereiro, à suspensão de diárias, 
aos cortes de função gratificada 

e ao encerramento de aluguel 
de sala. A austeridade com os 
recursos também já oportunizou 
ao Legislativo a devolução de R$ 
800 mil aos cofres da prefeitura, 
e a transparência com que lida 
com dados como remuneração, 
número de servidores e paga-
mentos em seu site fez com que 
recebesse o título de segunda Câ-
mara mais transparente segundo 
o Tribunal de Contas do Estado.

Scussel apresentou dados de 
sua gestão e explicou a origem 
dos recursos que abastecem a 
Câmara – a Constituição estabe-
lece que cidades do tamanho de 
Bento podem receber até 6% das 
receitas do município (tributárias 
como IPTU, ITBI e multas) e de 
transferências da União (como 
FPM e IOF) e do Estado (como 
ICMS e IPVA). Tanto em 2016 
quanto em 2017 o orçamento 

da Câmara ficou abaixo do limite 
constitucional – R$ 13,5 milhões 
e R$ 12,5 milhões, respectiva-
mente, frente à possibilidade le-
gal de R$ 14,3 milhões e R$ 15,3 
milhões – e, para 2018, a previ-
são é que fique ainda mais: R$ 12 
milhões.

Além do aperto nas des-
pesas, a Câmara trabalha em 
projetos importantes para a co-
munidade, como a digitalização 
de documentos datados desde 
1947, o protocolo eletrônico e 
a compilação e modernização 
da legislação municipal. Atitudes 
referentes à participação popular 
também foram tomadas, como a 
realização de audiências públicas 
– 14 neste ano – e a aproxima-
ção com a sociedade civil organi-
zada – 64 entidades –, além de 
sessões itinerantes – ParlaBento. 
“Temos que atrair a população 
para participar”, comentou Scus-
sel, reforçando que este momen-
to deve ser aproveitado para uma 
reflexão de todos para que novas 
ideias transportem o Brasil de 
volta ao crescimento.

O presidente do CIC, Laudir 
Miguel Piccoli, disse que iniciati-
vas para superar o momento são 
necessárias, e as forças colabora-
tivas entre os poderes e a socie-
dade são vitais. “Um dos maiores 
desafios que podemos nos pro-
por é sair da zona do conforto, 
porque isso significa ir além de 
nossos limites, reavaliar a nossa 
forma de agir. Não podemos ser 
omissos”, disse.

Encontro Econômico 
Uma janela para a promo-

ção do 35º Encontro Econômico 
Brasil Alemanha foi aberta na pa-
lestra-almoço do CIC. Neste ano, 
o evento será em Porto Alegre 
e reunirá cerca de 2 mil empre-
sários dos dois países, nos dias 
13 e 14 de novembro, na Fiergs 
– cerca de 10 milhões de dólares 

devem ser movimentados du-
rante as atividades.

Palestras, seminários, 
visitas técnicas e encontros 
de negócios integram a pro-
gramação do encontro, pro-
movido pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e 
sua congênere germânica, a 
Federação das Indústrias Ale-
mãs (BDI).

O EEBA reúne autoridades 
governamentais e lideranças 
empresariais para discutir a 
ampliação de investimentos e 
novas formas de cooperação. 
“É o maior encontro bilateral 
entre Alemanha e Brasil”, dis-
se Kurt Ziegler, coordenador 
do Centro Internacional de 
Negócios da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fiergs).

O EEBA acontece anual-
mente de forma alternada – 
em anos pares na Alemanha e 
em ímpares no Brasil – e terá, 
em Porto Alegre, a presen-
ça de mais de 170 empresas, 
sendo 50 da Alemanha.

Kurt ZieglerMoises Scussel apresentou as finanças da Câmara

Laudir Picolli ressaltou a importância da força colaborativa Evento reuniu empresários e autoridades na sede do CIC
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Maria Rossi, agricultora apo-
sentada, filha de Antonio Rossi e 
Angelica Biasotto Rossi, nascida em  
06/03/1940, falecida em 28/08/2017, 
natural de  Veranópolis, moradora 
de  Fagundes Varela, Solteira 

Pedro Antonio de Cesero, mo-
torista autônomo, filho de João de 
Cesero e Aurelia Bellaver de Cesero, 
nascido em 13/06/1958, falecido em  
28/08/2017, morador de Farroupi-
lha, Casado 

Evaldo João Rossetti, funcioná-
rio público municipal aposentado, 
filho de Angelo Rossetti e Rosa de 
Costa, nascido em  01/08/1933, fa-
lecido em  29/08/2017, morador de 
Bento Gonçalves, Viúvo 

José Balbe, cuidador de cava-
los aposentado, filho de Edir Bal-
be e Romualda Floriano, nascido 
emBalbe 15/11/1951, falecido em 
29/08/2017, natural de Santo Antô-
nio das Missões, morador de Júlio 
de Castilhos,  Solteiro 

Luiz Provenzi, serviços ge-
rais aposentado, filho de Severino 
Provenzi e Adelina Volpini, nas-
cido em 04/09/1952, falecido em 
29/08/2017, morador de Farroupi-
lha, Viúvo 

Sandra Barreto, doméstica 
aposentada, Daniel Belmiro Lima 
Barreto e Solange Barreto, nasci-
da em  20/11/1974, falecida em 
31/08/2017, natural de Carlos Bar-
bosa, moradora de Bento Gonçal-

geral

Óbitos

ves, Divorciada

Ironi Bastos Leal, do lar, filha 
de Domingos Teixeira Bastos e El-
vira de Oliveira Bastos, nascida em  
13/02/1956, falecida em 01/09/2017, 
natural de Caibaté, moradora de 
Bento Gonçalves, Viúva 

Lourdes Lucia Ballestrin Dal 
Magro, agricultora aposentada, fi-
lha de José Ballestrin e Rosa Garbujo 
Ballestrin, nascida em 02/08/1933, 
falecida em  31/08/2017, moradora 
de Bento Gonçalves, Viúva

Maria Ondina Machado de 
Souza, do lar, filha de Antonio Jose 
Machado e Geraldina Garcia Macha-
do, nascida em 06/09/1935, falecida 
em  31/08/2017, natural de  Santia-
go, moradora de Bento Gonçalves 

Elena da Campo Marchetto, 
agricultora aposentada, filha de Do-
menico Cleto da Campo e Vitoria 
Madalena S. da Campo, nascida em  
08/11/1941, falecida em 28/08/2017, 
natural de Bento Gonçalves, mora-
dora de Pinto Bandeira, Casada 

Emir Antonio Superti, admi-
nistrador aposentado, filho de Luiz 
João Superti e Elvira Albanese Su-
perti, nascido em 20/09/1940, fa-
lecido em  31/08/2017, natural de 
Bento Gonçalves, morador de Mon-
te Belo do Sul, Casado 

Marcos Antonio Ballestreri, co-
merciante, folho de Nilto Jorge Bal-
lestreri e Clara de Araujo Ballestre-

ri, nascido em  17/05/1963, falecido 
em 01/09/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Solteiro 

Maximino Luiz Balena, moto-
rista aposentado, filho de Tranqui-
lo Balena e Delvina Balena, nasci-
do em  14/01/1953, falecido em 
02/09/2017, natural de Severiano 
de Almeida, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Ivanor Vagliatti, comerciante 
aposentado, filho de Luiz Vagliat-
ti e Luiza Stella Vaccaro Vagliatti, 
nascido em 12/02/1955, falecido em 
01/09/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Divorciado 

Marcia Marisa Levandovski, 
manicure, filha de Albino Levando-
vski e Geni Salete Levandovski, nas-
cida em  17/05/1976, falecida em 
02/09/2017, natural de São Paulo 
- SP, moradora de Bento Gonçalves, 
Separada 

Flávio Olivotto, artesão apo-
sentado, filho de Frederico Oli-
votto e Orlinda Nicheti Olivotto, 
nascido em 07/08/1944, falecido 
em  02/09/2017, morador de Bento 
Gonçalves, Casado 

Henrique Artur de Souza Mar-
ques, comerciante aposentado, fi-
lho de Manoel de Souza Marques 
e Lidia Schlichting Marques, nas-
cido em 28/06/1947, falecido em 
02/09/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Casado

Centro da cidade terá alterações no 
trânsito nesta quinta-feira

O trânsito na área central da ci-
dade terá alterações neste 7 de se-
tembro. As mudanças do fluxo de ve-
ículos foi confirmado pela Secretaria 
de Mobilidade Urbana, que destacou 
que das 5h às 12 horas o trânsito da 
área central estará totalmente inter-
rompido. 

A concentração do desfile inicia-
rá às 8h30 na rua Marechal Floriano 
seguindo pela Rua Marechal Deo-
doro, no trecho entre a Rua General 
Osório e Dr. Montaury. A disperção 
será na rua Gomes Carneiro/Humaitá/
Assis Brasil.

Em virtude disso, devido ao blo-
queio da rua Barão do Rio Branco com 
a Cândido Costa, o ponto de ônibus 
localizado na Praça Centenário será 
transferido para Rua Cândido Costa, 
perto da Abastecedora de Combus-
tíveis. Os ônibus serão direcionados 
pela rua Cândido Costa/Dr. Casagran-
de em direção ao bairro Cidade Alta.

Já o terminal da Rua Julio de Cas-
tilho, devido ao bloqueio da via com 
a Ramiro Barcelos, será redirecionado 
para o lado direito da Julio de Cas-
tilhos, entre a José Mario Mônaco e 
Ramiro Barcelos.

O ponto de táxi localizado da 
rua Marechal Deodoro será desloca-
do para a rua Barão do Rio Branco, 

entre as ruas Gomes Carneiro e Dr. 
Montaury.

Os semáforos localizados nos 
cruzamentos com as ruas Ramiro Bar-
celos com Saldanha Marinho, Ramiro 
Barcelos com Julio de Castilhos e Ra-

miro Barcelos com Assis Brasil estarão 
operando em modo intermitente.

Todos os bloqueios estarão de-
vidamente sinalizados e monitorados 
por Agentes de Trânsito que indicarão 
as rotas alternativas conforme mapa.

As mudanças do fluxo de veículos foram confirmado pela Secretaria de Mobilidade Urbana

Edital nº 19316: KAHOAN CAMARGO DE SOUZA, solteiro, fisio-
terapeuta, natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e BRENDA RODRIGUES DE ALMEIDA, soltei-
ra, estudante, natural de Farroupilha-RS, residente e domiciliada 
em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 

Parcial de Bens.
Edital nº 19319: DIEGO TOMASI, solteiro, engenheiro de pro-
dução, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado 
em Bento Gonçalves e ANDRÉIA FACCIO, solteira, escrevente, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Ben-
to Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de 

Bens.
Edital nº 19320: GHEYLER PUTRICK, solteiro, mecânico, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e TATIELE SOMERA, solteira, nutricionista, natural de 
Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-

ves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 

lei.
Bento Gonçalves, 05 de  setembro de 2017.

 
GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

Semana com céu nublado e
pancadas de chuva na Serra Gaúcha 

A chuva volta a se espalhar 
pelo Rio Grande do Sul nesta 
terça-feira (5) resultado de novas 
áreas de instabilidade. Na Serra 
Gaúcha o tempo muda completa-
mente com o retorno da chuva e 
queda nas temperaturas.  

Áreas de instabilidade asso-
ciadas a uma frente fria no Uruguai 
já começaram a mudar o tempo na 
fronteira gaúcha. A chuva tende a 
aumentar até a noite desta segun-
da e durante a madrugada desta 
terça-feira. 

“A frente fria deve se afastar 
para o oceano, mas um sistema 
de baixa pressão atmosférica se 
organiza ao largo do Rio Grande 
do Sul e ajuda a espalhar as áre-
as de instabilidade pelo estado”, 
explica a meteorologista Fabiana 
Weykamp.  

Chuva e queda de tem-
peratura 

O tempo muda e a previsão é 
de céu encoberto com chuva ao 
longo do dia na região metropoli-
tana de Porto Alegre, em localida-
des do centro e noroeste do esta-
do, como Santa Maria e São Luiz 
Gonzaga. Nesta segunda, Porto 
Alegre teve sol forte e temperatu-
ra acima dos 30°C e nesta terça, o 
dia promete ser chuvoso. 

A queda nas temperaturas 
também deve ser acentuada com 
a máxima prevista em torno dos 
24°C na capital. 

No norte gaúcho e na região 
serrana do Rio Grande do Sul, as 
pancadas de chuva podem vir com 
raios a partir da tarde e serão mais 
localizadas.

Tempo fica instável, com pancadas leves e céu nublado 
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ONG leva benefícios a comunidades carentes
Na semana dedicada ao volunta-

riado, diversas ações realizadas por 
intermédio da Parceiros Voluntários 
levaram benefícios aos internos do 
Lar do Ancião, a pacientes em trata-
mento de quimioterapia, a comunida-
des de Faria Lemos e a estudantes da 
rede pública de ensino.

Realizada como proposta do De-
safio Voluntário, no final de agosto, 
a confraternização promovida por 
alunos do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul para os vovôs do Lar 
do Ancião levou integração e diversão 
a eles. Além de um bingo que reuniu 
os internos, os alunos proveram um 
pouco de entretenimento por meio de 
uma apresentação de invernada artís-
tica com o Projeto Compaixão.

Outra atividade realizada pela 
Parceiros Voluntários, desta vez atra-
vés de um centro estético, por meio 
do programa Voluntário Pessoa Jurí-
dica, tem estimulado as pacientes a 
encarar o desafio com mais disponibi-
lidade: a maquiagem de mulheres em 
tratamento contra o câncer. Ser sur-
preendida com os cuidados de uma 
maquiadora é um ponto a ser come-
morado pelas pacientes, que muitas 
vezes encaram a estrada para o trata-
mento no hospital da cidade. Vinda de 
Veranópolis e sob o olhar desconfiado 
do marido, Maria de Lourdes Tonato, 
48 anos, foi maquiada enquanto se 
preparava para sua segunda sessão 
de quimioterapia no dia 25. “Pensei, 
ué, o que é isso? Mas deixei e gostei 
muito. Meu marido que ficou estra-
nhando, mas aprovou”, disse a dona 
de casa, que só usa batom às vezes e 
mais para efeito de proteção do que 
por beleza.

A vendedora Márcia Siqueira, 40, 
estava mais feliz em sua última ses-
são de quimioterapia, antes de iniciar 
uma nova etapa no tratamento, a ra-
dioterapia, quanto participou da ação. 
“Isso é muito bom. Se a gente está um 
pouco deprimida, dá uma levantada 
não só no visual, mas no astral tam-
bém. Não precisa nem ir para o salão”, 
disse, às gargalhadas.

Ações para os estudantes
As ações da Parceiros são distin-

tas e atendem a vários segmentos. 
Dentro do programa Tribos na Tri-
lha da Cidadania, a Escola de Ensino 
Fundamental Professor Angelo Chia-
molera, em Faria Lemos, trabalhou a 

proposta Trilha Meio Ambiente. Alu-
nos do sexto ano como Leticia Busa 
Tesser, 11 anos, percorreram comuni-
dades do distrito a fim de recolher o 
lixo e esclarecer os moradores sobre o 
destino dos resíduos, distribuindo fol-
deres informativos e coletando infor-
mações dos hábitos deles. “É impor-
tante as pessoas saberem que o lixo 
polui o lugar onde moram”, comentou 
a estudante, que também participou 
de outras atividades, como o plantio 
de grama ao redor da escola.

Ainda para o público estudante, 

CIC ofereceu artesanato e lanche para alunos da EMEF Fenavinho

Alunos do sexto ano percorreram comunidades do distrito a fim de recolher o lixo

Não pagantes de impostos serão incluídos no SPC
Devedores de impostos devem 

entrar no SPC, ao menos este é o 
objetivo do governo municipal, que 
por meio da Secretaria Municipal de 
Finanças está finalizando o certame 
licitatório que tem por objeto a con-
tratação de empresa especializada 
em proteção ao crédito. A ideia é 
negativar contribuintes que não es-
tiverem em dia com suas obrigações 
para com os tributos municipais. O 
objetivo é reduzir o estoque de dí-
vida ativa existente, que atualmente 
ultrapassa a casa dos R$ 150 mi-
lhões.

Enquanto aguarda a homologa-
ção do certame, o fisco municipal 
segue enviando as cobranças a pro-
testo via Cartório de Protestos de 
Títulos e Documentos, que automa-
ticamente incluem os devedores no 
SERASA, via convênio próprio.

Desde 2016 a Prefeitura possui 
convênio com o Cartório de Bento 
Gonçalves e já vem realizando inclu-
sões desde então. Paralelo às ações, 
seguem os processos de Execução 
Fiscal em que a Procuradoria ajuíza 

ações de execução de cobrança jun-
to ao Fórum.

Ainda com o intuito de maxi-
mizar o alcance e atingir pessoas 
que tenham domicílio em outras 
cidades, mas sejam devedores para 
o Município, foi firmado, no mês de 
agosto, um convênio entre a Prefei-
tura de Bento Gonçalves e o Insti-
tuto Estadual de Protestos (IEPRO), 
que possibilita envio de títulos a 
protesto para residentes em qual-
quer município dentro do território 
do Rio Grande do Sul.

Hoje quais os motivos que le-
vam nosso nome a ser incluído no 
SPC e SERASA?

Atualmente, no Brasil, o nú-
mero de inadimplentes, ou seja, de 
pessoas que compram e não pagam 
suas dívidas tem aumentado. Inclu-
sive a quantidade de idosos com o 
nome “sujo”, também, aumentou. 
Sobre os motivos para se ter o nome 
incluído no SPC eSERASA é que nós, 
da Mega Consultas, falaremos hoje.

A partir do momento em que 
o consumidor deixa de pagar uma 

conta, ele corre o risco de ter seu 
nome incluído na lista de inadim-
plentes do SPC e SERASA. E, para 
que isso aconteça, a empresa não 
precisa esperar um prazo determi-
nado por lei. Mas, muitas empresas 
aguardam por pelo menos 60 dias 
antes de pedir a inclusão do seu 
nome.

A inclusão do nome também 
depende do tipo de conta e da pa-
ciência do credor. Se for uma conta 
de telefone, por exemplo, a lei só 
permite a inclusão do nome no SPC 
e SERASA após 90 dias de atraso no 
pagamento. Mas, se for uma presta-
ção de loja ou o boleto de um con-
domínio, o nome pode ficar sujo a 
partir do primeiro dia em atraso.

No entanto, as empresas prefe-
rem manter um bom relacionamen-
to com o cliente e deixam a inclusão 
do nome somente para o fim do pro-
cesso de cobrança, quando perce-
bem que só resta essa alternativa. E, 
o prazo máximo para que seu nome 
seja mantido na lista de inadimplen-
tes do SPC e SERASA é de 5 anos.

O Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), com base nos dados obtidos 
pelo Exame Nacional de Desempenho 
(Enade) 2016, o apresentou na sexta-
-feira (1º) o perfil do estudante do en-
sino superior no Brasil.  Ele tem renda 
familiar de, no máximo, R$ 2.640; é 
branco (51,7%); solteiro (74,4%); mora 
com pais ou parentes (54,6%); não tra-
balha (56,4%); não tem renda (54,5%) e 
se dedica no máximo a três horas de 
estudos semanais extraclasse.

Ainda segundo o Enade 2016, 
20,4% dos estudantes ingressaram no 
ensino superior por meio de políticas 
de ação afirmativa ou inclusão social. 
Deste total, 35,4% por terem estudado 
em escola pública ou particular com 
bolsa; 30,1% por critérios de renda; e 
10% por critério étnico-racial. Os da-
dos, que compõem o levantamento do 
Censo da Educação Superior de 2016, 
foram apresentados nesta quinta-fei-
ra, em entrevista coletiva no Ministé-
rio da Educação.

No ano passado, o número de 
matrículas em cursos de graduação da 
rede pública aumentou 1,9% em rela-
ção a 2015. A rede privada registrou a 
primeira queda em 25 anos, com redu-
ção de 16.529 alunos (0,3%).

O Enade possibilita também uma 
avaliação das instituições de educação 
superior (IES) – universidades, centros 
universitários, faculdades, bem como 
os institutos federais e centros fede-
rais de tecnologia (as antigas escolas 
técnicas).

De acordo com o levantamento, 
as instituições públicas foram as que 

apresentaram os melhores resulta-
dos. Enquanto 59% das instituições 
públicas obtiveram notas 4 (43%) e 
5 (16%) – em uma escala de 0 a 5 –, 
no caso das entidades privadas, o 
percentual cai para 22% (19% tiraram 
nota 4; e 3%, nota 5). A maior parte 
das privadas tirou nota 3 (44%). Ainda 
segundo o Inep, 27% das privadas ti-
raram nota 2 e 4%, nota 1 no exame.

Neste ciclo avaliativo do Ena-
de, foram analisados bacharelados 
e licenciaturas nas áreas de saúde, 
ciências agrárias e áreas afins; e nos 
eixos tecnológicos, as áreas de am-
biente e saúde, produção alimentí-
cia, recursos naturais, e, também, as 
áreas militar e de segurança.

No que tange aos tipos de orga-
nização acadêmica, as universidades 
foram as que mais obtiveram nota 
máxima: 10% dessas instituições tira-
ram nota 5. No caso dos institutos 
federais e os centros federais de tec-
nologia, 9% obtiveram nota máxima. 
O percentual cai para 3% no caso dos 
centros universitários. Apenas 2% 
das faculdades obtiveram nota má-
xima.

Os institutos federais e os cen-
tros federais de tecnologia foram os 
que obtiveram maior percentual de 
notas 4 (39%), seguidos pelas univer-
sidades (34%), centros universitários 
(21%) e faculdades (12%). As institui-
ções que tiveram maior percentual 
de nota 3 foram os centros univer-
sitários (48%), e as faculdades foram 
as instituições que tiraram maior 
percentual de notas 1 e 2 (6% e 36%, 
respectivamente).

Enade apresenta perfil do 
estudante do ensino superior

Somente 4,4% das empresas
estão preparadas para o eSocial

A Federação Nacional das Em-
presas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas 
(Fenacon) realizou um estudo que 
concluiu que mais de 40% das em-
presas não iniciaram a implantação 
do eSocial - sistema que passará a 
ser exigido em 1 de janeiro de 2018 
para as empresas que arrecadam R$ 
78 milhões ao ano. A obrigatorieda-
de se estenderá para todas as demais 
empresas com funcionários a partir 
de julho do mesmo ano.

Somente 4,4% disseram estar 

preparadas para se adequar ao 
novo modelo de confirmação de 
dados para o governo e Receita 
Federal. O principal desafio é mu-
dar a cultura organizacional da 
classe empresarial. O empregador 
que disser que não vai fazer, não 
vai mais conseguir emitir folha de 
pagamento e terá seu Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
trancado, podendo haver aplicação 
de multa. 

O objetivo do governo com a 
implantação é reduzir a sonegação 
e manter um cadastro completo 

ESocial é um sistema que será obrigatório a partir de 2018

o Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços de Bento Gonçalves ofereceu 
uma manhã diferente aos estudantes 
da EMEF Fenavinho. Eles foram rece-
bidos na sede da entidade para uma 
aula prática em que aprenderam a 
fazer um ‘filtro dos sonhos’. O artesa-
nato foi introduzido na pauta da ação 
por suas importantes contribuições 
no desenvolvimento da coordenação 
motora e estímulo à criatividade. De-
pois de concluir os trabalhos, recebe-
ram lanche e participaram de um mo-
mento de integração.

Renda familiar média do universitário no país é de até R$ 2.640
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Parasita que causava malárias 
em macacos está relacionado 
a casos humanos

Um estudo liderado por pesqui-
sadores da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), e publicado na quinta-feira 
(31), aponta que um parasita que cau-
sava malária apenas em macacos está 
relacionado a casos humanos ocorri-
dos na região de Mata Atlântica do Rio 
de Janeiro.

Segundo a publicação na revista 
científica The Lancet Global Health, 
o Estado é o segundo foco encontra-
do no mundo com transmissão desse 
tipo de malária. O primeiro local em 
que o protozoário foi encontrado em 
humanos foi na Malásia, na Ásia.

Conhecido como Plasmodium si-
mium, o parasita foi responsável pela 
infecção de 28 pessoas na região de 
Mata Atlântica fluminense em 2015 e 
2016. Enquanto de 2006 a 2014, o Rio 
registrava média de quatro casos au-
tóctones (locais) de malária por ano, 
em 2015 e 2016, esse índice subiu 
para 33 e 16, respectivamente. Com 
a descoberta, o protozoário torna-se 
causador do sexto tipo de malária hu-
mana. No Brasil, a doença era conhe-
cidamente causada por três espécies 
do gênero Plasmodium: P. vivax, P. fal-
ciparum e P. malariae.

O tratamento contra malária va-
ria conforme o tipo do protozoário 
que causa a doença e é feito com me-
dicamentos antimaláricos. O principal 
sintoma da doença é a febre e pode 
haver dores de cabeça, no corpo e nas 
articulalções. O parasita P. falciparum 
causa o tipo mais grave da malária, 
é encontrado na Região Amazônica 
e pode levar até a morte do doente. 
Segundo o estudo, a malária da Mata 
Atlântica costuma ter poucos sinto-
mas e raramente é motivo de interna-
ção hospitalar.

Além da Fiocruz, colaboraram 
para o estudo, a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), Universida-
de Federal de Goiás (UFG), o Centro 
Universitário Serra dos Órgãos (Unife-

so), o Instituto Estadual do Ambiente 
do Rio de Janeiro (Inea), o Programa 
Nacional de Controle e Prevenção da 
Malária do Ministério da Saúde, além 
da Universidade Nova de Lisboa, em 
Portugal, e a Universidade de Naga-
saki, no Japão.

A maior prevalência dos casos de 
malária no país está na Região Ama-
zônica, com índice que supera 99% de 
todo o registro nacional. Contudo, a 
crescente constatação de infecções 
em áreas de Mata Atlântica do Rio 
despertou a atenção dos especialistas, 
pois os casos de malária em humanos 
foram considerados eliminados há 
cerca de 50 anos na região.

Em quase todos os casos ana-
lisados durante as investigações, o 
diagnóstico inicial apontava pequenas 
diferenças morfológicas entre o para-
sita encontrado e o P. vivax, que co-
mumente infecta indivíduos na região 
amazônica. As análises indicavam uma 
maior semelhança entre os parasitas 
fluminenses e descrições anteriores 
do P. simium na literatura científica.

Ainda não é possível determinar 
se o parasita adquiriu a capacidade de 
infecção de seres humanos recente-
mente ou se a malária zoonótica já in-
fectava seres humanos no local antes 
da eliminação da doença na região. 
Para dimensionar a ameaça apresen-
tada pelo P. simium será necessário 
aprofundar os estudos, informou o 
pesquisador.

Análise de mais amostras de hu-
manos, primatas e mosquitos deve 
determinar a área de circulação do pa-
rasita. Ele informou que também será 
preciso investigar se a transmissão do  
ocorre apenas a partir dos macacos ou 
se as pessoas doentes podem apre-
sentar quantidade suficiente desses 
protozoários no sangue para infectar 
mosquitos durante a picada e, conse-
quentemente, os insetos contamina-
rem outros indivíduos.

Plasmodium simium é o parasita que foi responsável pela infecção de 28 pessoas, e 
afetava apenas macacos

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.

Brasil reduz em 42% número de
fumantes passivos no ambiente familiar
Das capitais, Porto Alegre apresentou o maior percentual, de 10,4%

Os brasileiros estão cada vez 
fumando menos em casa e expondo 
os familiares aos riscos do tabagismo 
passivo. Foi o que apontou a última 
edição da pesquisa de Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção para Do-
enças Crônicas por Inquérito Telefô-
nico (Vigitel). Em oito anos, o índice 
registrou queda de 42,5% no número 
de fumantes passivos no domicílio, 
caindo de 12,7%, no ano de 2009, 
para 7,3% no ano passado. O dado foi 
divulgado na última semana, pelo Mi-
nistério da Saúde, em comemoração 
ao Dia Nacional de Combate ao Fumo 
(29 de agosto).  

Entre as capitais, todas apre-
sentaram queda, com destaque para 
Cuiabá (MT) e Rio Branco (AC). Ara-
caju (5,1%) teve a menor incidência 
de fumantes passivos em domicí-
lio, no ano passado. Já Porto Alegre 
(RS) apresentou o maior percentual 
(10,4%), no mesmo período. A frequ-
ência de fumantes passivos no domi-
cílio foi mais alta entre os mais jovens 
(18 a 24 anos), em ambos os sexos. A 
pesquisa foi feita por telefone nas 26 
capitais e no Distrito Federal e con-
tou com 53.210 entrevistas.

A queda no número de fumantes 
passivos em domicílio vem junto com 
a redução de fumantes no país. Nos 
últimos 10 anos, houve redução de 
35% no número de usuários de pro-
dutos derivados do tabaco. A preva-
lência caiu de 15,7% em 2006, para 
10,2% em 2016. Quando separado 
por gênero, a frequência de fuman-
tes hoje é maior no sexo masculino 

(12,7%) do que no feminino (8%). Se 
analisado por faixa etária, a pesquisa 
mostra que a frequência de fumantes 
é menor entre os adultos jovens an-
tes dos 25 anos (7,4%), ou após os 65 
anos (7,7%) e maior na faixa etária dos 
55 a 64 anos (13,5%).

O tabagismo passivo é causa de 
doenças e morte. Em 2015, o Ministé-
rio da Saúde registrou 17.972 óbitos, 
sendo uma das principais causas de 
mortes atribuíveis ao tabaco. Ser fu-
mante passivo significa inalar fumaça 
de cigarros (ou outros produtos deri-
vados do tabaco) por pessoas que não 
fumam. 

Essa fumaça se difunde no am-
biente e faz com que as pessoas ao 
redor inalem a mesma quantidade de 
poluentes que os fumantes. Segun-
do a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), em 2013, o tabagismo passivo 
foi a 3ª maior causa de morte evitável 

no mundo, perdendo apenas para o 
tabagismo ativo e para o consumo ex-
cessivo de álcool.

Estudos comprovam que os efei-
tos imediatos da poluição ambiental 
pela fumaça do tabaco não são ape-
nas de curto prazo, como irritação 
nasal e nos olhos, dor de cabeça, irri-
tação na garganta, vertigem, náusea, 
tosse e problemas respiratórios. Essa 
exposição também está relacionada 
ao aumento do risco de câncer de 
pulmão, de infarto, e de várias outras 
doenças graves e fatais relacionadas 
ao tabagismo.

Como parte da política de com-
bate ao tabagismo, o SUS oferece tra-
tamento gratuito para fumantes nas 
Unidades Básicas de Saúde. São ofer-
tados adesivos, pastilhas e gomas de 
mascar. Apenas com esses tratamen-
tos, o Ministério da Saúde gastou R$ 
23,7 milhões.

SUS oferece tratamento gratuito para fumantes nas Unidades Básicas de Saúde

ANS suspende vendas de 41 planos de saúde
A medida decorre de reclamações de usuários feitas no segundo
trimestre do ano em relação à cobertura assistencial

A Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) suspendeu na sexta-
-feira (1°) a venda de 41 planos de 
saúde comercializados por 10 opera-
doras. 

A medida decorre de reclama-
ções de usuários feitas no segundo 
trimestre deste ano em relação à co-
bertura assistencial, como negativas 
e demora no atendimento. A proibi-
ção das vendas começa a valer no dia 
8 de setembro.

As mais de 175 mil pessoas que 
já são atendidas por esses planos de-
verão continuar a ser assistidas por 
eles, segundo a agência. Caso as ope-
radoras não garantam a cobertura, 
elas poderão ser multadas.

A lista completa dos planos que 
tiveram as vendas suspensas, está 
disponível no site da ANS. Nele, os 
beneficiários também podem consul-
tar informações sobre cada operado-
ra, a fim de saber quais tiveram pla-
nos suspensos ou reativados e como 
está a situação deles.

Ao todo, foram recebidas 15 mil 
reclamações, das quais mais de 13 
mil impactaram a avaliação desses 
planos. A maior parte delas (43,7%) 
foi em relação ao gerenciamento de 
ações, tais como autorizações pré-
vias e cobrança de coparticipação.

Os outros problemas relatados 
foram: descumprimento do rol de 
procedimentos e da cobertura geo-
gráfica dos planos (16,1%); desrespei-
to a prazos máximos de atendimen-
to (12,7%); reembolso (12%); rede de 

atendimento conveniada (11,8%) e 
carência (2,3%).

Restrições relacionadas a doen-
ças ou lesões preexistentes (DLP), 
cobertura parcial temporária (CPT) e 
agravos representaram, juntas, 1,4% 
das queixas.

As operadoras que tiveram pla-
nos suspensos neste ciclo de avalia-
ção foram:

– Salutar Saúde Seguradora S/A
– Unimed Norte/Nordeste – Fe-

deração Interfederativa das Socieda-
des Cooperativas de Trabalho Médico

– Caixa de Assistência à Saúde 
(CABERJ)

– Caixa de Previdência e Assis-
tência dos Servidores da Fundação 
Nacional de Saúde (CAPESESP)

– Associação Auxiliadora das 
Classes Laboriosas

– Sociedade Assistencial Médica 

e Odonto Cirúrgica (SAMOC S.A)
– Sociedade Cooperativa Cru-

zeiro
– Operadora de Planos de Saúde 

Sociedade Cooperativa
– Unimed-Rio Cooperativa de 

Trabalho Medico do Rio de Janeiro
– GS Plano Global de Saúde 

LTDA
– Green Life Plus Planos Médicos 

LTDA
A suspensão é uma das ações do 

Programa de Monitoramento da Ga-
rantia de Atendimento, que objetiva 
corrigir a postura das empresas.

Como resultado de melhoras na 
assistência após a punição, 33 pla-
nos de 13 operadoras que haviam 
sido suspensos foram reativados 
pela agência. Outras três operadoras 
tiveram 9 produtos reativados par-
cialmente.

A proibição das vendas começa a valer no dia 8 de setembro
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OMS alerta para escassez global de 
antídotos contra venenos de cobras

Mais de 100 mil pessoas mor-
rem anualmente no mundo em con-
sequência de picada de cobra, e o 
número de mortes pode aumentar. 
A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) alerta para a escassez de soro 
antiofídico em nível mundial.

O problema é particularmente 
grande na África. Até 30 mil pesso-
as morrem por ano no continente 
após serem picadas por serpentes. 
A empresa farmacêutica francesa 
Sanofi Pasteur encerrou a produção 
do preparado Fav-Afrique em 2014, 
produto eficaz contra o veneno 
de muitas serpentes africanas, por 
combinar antídotos contra o vene-
no de várias cobras. Entre outros, o 
Fav-Afrique age contra o veneno de 
biútas, víboras, najas e mambas.

Cada veneno precisa de um 
antídoto específico, já que nem to-
dos os antídotos ajudam com todos 
os gêneros de cobra. Quando uma 
taipan asiática ataca, apenas um an-
tídoto feito a partir do veneno do 
mesmo gênero de cobra é eficaz. 
Por isso, o soro do veneno de co-
bras indianas tem pouco efeito na 
África.

“Em Gana, um produto indiano 
substituiu o francês em 2004, e a 
taxa de mortalidade por mordidas 
de cobra aumentou seis vezes”, 
ressalta David Williams, conhecido 
como especialista em serpentes da 
série Snake Hunter.

“Na África subsaariana, em par-
ticular, há uma grande escassez de 
antídotos”, diz Micha Nübling, da 
OMS. “Em muitos países, não há 
teste de qualidade para medicamen-
tos”, explica. Isso faz com que, por 

exemplo, alguns mercados da África 
sejam inundados há anos por antí-
dotos pouco eficazes originários da 
Ásia. Com isso, as pessoas passaram 
a preferir recorrer a curandeiros a 
comprarem as drogas. Isso contri-
buiu para que o mercado quebrasse.

Mesmo a Índia, que produz 
antídotos, tem problemas. “Muitos 
produtos são de qualidade duvido-
sa”, diz Williams. Ao menos 50 mil 
pessoas morrem anualmente no 
país vítimas de cobras venenosas.

Testes em laboratório
A OMS incluiu a picada de co-

bras na lista de doenças tropicais 
esquecidas, visando aumentar a 
conscientização sobre o problema. 
Além disso, a OMS está trabalhan-
do em diretrizes para a produção 
segura de antídotos efetivos e ago-
ra também está testando antídotos 
preparados para agir contra picadas 
de diversas cobras venenosas exis-
tentes na África.

“A primeira fase de testes de la-
boratório foi concluída. A próxima 
fase será de testes de eficácia em 
camundongos”, informa Nübling. 
Assim que a OMS carimbar as subs-
tâncias com seu selo de qualidade, 
a produção deve começar. O selo 
de qualidade se destina a ajudar a 
superar o ceticismo entre a popula-
ção, resultante de más experiências 
com outros medicamentos. “Mas 
ainda podem ser necessários até 12 
meses para a produção começar”, 
frisa Nübling.

Para a produção em larga esca-
la do soro antiofídico, o fabricante 
precisa de uma grande quantida-
de de cavalos. O soro é produzido 
após se colher o veneno das cobras, 
injetando-o, em pequenas doses, 
em cavalos, cujos organismos pro-
duzem anticorpos, que são poste-
riormente extraídos do sangue do 
animal.

Existem também algumas subs-
tâncias que começaram a ser produ-
zidas com ajuda de vacas e ovelhas, 
cujos genes dos sistemas imunoló-
gicos animais foram trocados por 
genes humanos. O método já está 
sendo testado nos EUA, com resul-
tados promissores. “Mas o novo 
método ainda não é uma alternativa 
para produção das grandes quanti-
dades de soro antiofídico necessá-
rias”, pondera Nübling.

Cada veneno precisa de um antídoto 
específico, já que nem todos os antídotos
ajudam com todos os gêneros de cobra

SUS lança curso online e gratuito 
sobre medicina natural

O Sistema Único de Saúde está 
apostando na fitoterapia, que é o 
cuidado da saúde usando  plantas 
medicinais. O site do AVASUS (Am-
biente Virtual de Aprendizagem do 
SUS) oferece um curso 100% online 
e gratuito voltados a Agentes Co-
munitários da Saúde que tem como 
objetivo orientá-los sobre o uso cor-
reto de plantas medicinais e fitote-
rápicos.  

Com o total de 60 horas de 
conteúdo e mais de 13 mil alunos 
inscritos, o conteúdo das aulas dis-
ponibiliza informações básicas sobre 
cultivo de plantas medicinais, bem 
como orientações sobre a prepara-
ção e o uso de remédios caseiros. 
Para se inscrever, o interessado deve 
acessar o endereço https://avasus.
ufrn.br/local/avasplugin/cursos/cur-
so.php?id=149.

Curso é gratuito e online e já conta com mais de 13 mil alunos inscritos

Aprovado tratamento que reestrutura 
sistema imunológico para atacar câncer

Os Estados Unidos aprovaram 
o primeiro tratamento que reestru-
tura o sistema imunológico do pa-
ciente para atacar o câncer. A agên-
cia reguladora de medicamentos do 
país - a FDA - informou que a de-
cisão foi um momento “histórico” 
e que a medicina agora “entra em 
uma nova fronteira”.

A companhia Novartis cobra 
US$ 475 mil (R$ 1,5 milhão) pela 
terapia da “droga viva”, que deixa 
83% das pessoas livres de um tipo 
de câncer no sangue. A droga, cha-
mada CAR-T, é fabricada sob medi-
da para cada paciente, ao contrário 
de terapias convencionais contra o 
câncer, como a cirurgia e a quimio-
terapia.

Os leucócitos são então geneti-
camente reprogramados para serem 
capazes de buscar e matar o tumor. 
As células modificadas são, então, 
reinseridas no paciente e, quando 
encontram o alvo, se multiplicam. 
A terapia, que será comercializada 
pelo nome Kymriah, será usada con-
tra a leucemia linfoblástica aguda.

O primeiro paciente a se bene-

ficiar do tratamento chegou perto 
de morrer, mas está livre do cân-
cer há mais de cinco anos. Dos 63 
pacientes tratados com a terapia 
CAR-T, 83% entraram em remissão 
em um prazo de três meses, e infor-
mações de longo prazo ainda estão 
sendo coletadas.

No entanto, a terapia tem ris-

cos. Ela pode causar a síndrome da 
liberação de citocinas, uma condi-
ção grave causada pela rápida proli-
feração das células CAR-T no corpo. 
Ela pode ser controlada com o uso 
de drogas. E também, não tem apre-
sentado resultados tão promissores 
contra “tumores sólidos” como o 
câncer de pulmão ou de pele.

A terapia será comercializada pelo nome Kymriah, será usada contra a leucemia 
linfoblástica aguda

Estudo revela que poucas horas de sono
equivalem a noites em claro

Um novo estudo revelou que a 
falta de sono pode ser pior do que 
imaginamos, ou seja, descansar 
apensas seis horas por noite duran-
te duas semanas pode ter as mes-
mas consequências que ser forçado 
a permanecer acordado por 48 ho-
ras seguidas.

O estudo foi conduzido com 48 
adultos que durante duas semanas 
tiveram o período de sono limitado 
a quatro, seis e oito horas por noite. 
Durante esses 14 dias, os participan-
tes foram monitorados e realizaram 
atividades para testar seu tempo de 
reação e desempenho cognitivo a 
cada duas horas a não ser que es-
tivessem dormindo, e alguns foram 
mantidos acordados por três dias 

seguidos.
Durante o período em foram 

mantidos no laboratório, os parti-
cipantes também responderam a 
uma série de questões relacionadas 
com seu estado de humor e com os 
sintomas que a falta de sono provo-
cava.

Os participantes que dormiam 
oito horas por noite foram os que 
tiveram o melhor desempenho nos 
testes, enquanto a performance dos 
que pertenciam ao grupo que só po-
dia descansar por quatro horas foi 
indo de mal a pior com o passar dos 
dias. No entanto, os pesquisadores 
realmente se surpreenderam com 
o rendimento do grupo que podia 
dormir apenas seis horas.

Segundo explicaram, esses par-
ticipantes foram levando a falta de 
sono aparentemente numa boa até 
o décimo dia do estudo, mais ou 
menos. Contudo, seu desempenho 
nos testes foi tão baixo nos últimos 
dias que os resultados foram equi-
valentes aos do pessoal proibido de 
dormir. O grupo das quatro horas, 
por sua vez, também teve uma per-
formance ruim, com a diferença de 
que a queda na eficiência nos testes 
ocorreu de forma mais pronunciada 
e rápida.

Ao avaliar os dados coletados 
em todos os testes, os pesquisado-
res concluíram que dormir apenas 
seis horas por noite durante duas 
semanas é tão prejudicial quanto 
ficar dois dias seguidos sem pregar 
os olhos. 

O fato que também chamou a 
atenção dos cientistas foi oque es-
ses participantes não reclamarem 
da falta de sono, mesmo depois de 
eles apresentarem um desempenho 
ruim durante os testes. Os que fica-
ram sem dormir, em contrapartida, 
reclamaram bastante, classificando 
seus níveis de sono como sendo 
gradativamente mais altos ao longo 
do estudo.

De acordo com os pesquisado-
res, os experimentos deixam em evi-
dência como as pessoas lidam com a 
falta de sono, e os resultados suge-
rem que muita gente nem sequer se 
dá conta das consequências de não 
dormir o suficiente.Experimentos deixam em evidência como as pessoas lidam com a falta de sono

SUS incorpora medicamento para tratamento de microcefalia
Sistema Único de Saúde in-

corporou o medicamento leve-
tiracetam para o tratamento de 
convulsões em pacientes com 
microcefalia. A informação foi pu-
blicada no Diário Oficial da União 
nesta segunda-feira (4).

O medicamento, também 
conhecido pelo nome comercial 
Keppra, contém convulsões em 
pacientes com anomalias decor-

rentes de infecção pelo vírus da 
zika.O prazo máximo para a in-
corporação do SUS é de 180 dias 
a partir da data de publicação da 
incorporação.

O Keppra também foi adota-
do para o tratamento coadjuvante 
(associado a outras terapias) em 
pacientes com epilepsia mioclôni-
ca juvenil (EMJ), tipo de epilepsia 
crônica comum na adolescência.

O medicamento Keppra (levetiracetam) 
usado para o tratamento de convulsões
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Workshop Papo de Monstro é sucesso em Farroupilha
Léo Stronda e Bruno Moraes protagonizaram um bate papo sobre métodos para ganhar massa muscular em evento
promovido pelo Instituto Bordin e grupo Spartan Gym

O Workshop Papo de Monstro 
(promovido pelo Instituto Bordin e 
grupo Spartan Gym) atraiu atletas e 
adeptos de práticas esportivas na 
noite da última quinta-feira, dia 31 
em Farroupilha.

O atleta Bruno Moraes e o you-
tuber e rapper Léo Stronda prota-
gonizaram uma noite ímpar num 
bate papo sobre saúde e esporte. 
O público presente teve a oportu-

nidade de conversar e tirar dúvidas 
com Stronda e Moraes, comparti-
lhando experiências e informações 
sobre métodos para ganhar massa 
muscular.

Stronda é um dos youtubers 
mais famosos e engajados no tema 
do país. Com um estilo fortão, já en-
trevistou as principais personalida-
des do universo dos pesos pesados, 
incluindo Moraes.

Os principais temas da progra-
mação foram: metodologia M-TOR 
de treinamento, bodybuilding life 
style, dietas, uso de manipulados, 
suplementação e dicas de prepara-
ção para atletas e treino do mons-
tro.

Os participantes receberam 
um certificado de participação e 
puderam bater fotos com Moraes 
e Stronda.
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Bento Snakes vence em casa e luta por 
classificação inédita na Liga Nacional 
Equipe de Bento Gonçalves derrotou o Mustangs pelo placar de 57 a 0

O Bento Gonçalves Snakes der-
rotou o São Leopoldo Mustangs, em 
casa, pelo placar de 57 a 0, em con-
fronto válido pela penúltima rodada 
da fase regular da Liga Nacional, rea-
lizado na tarde de domingo, dia 3, no 
Estádio da Montanha.

Com o resultado positivo, a equi-
pe comandada pelo Head Coach Tia-
go Dallegrave, o Tiagão, permanece 
na briga pela última vaga restante aos 
playoffs do campeonato. Na última 
rodada, Bento Snakes e Criciúma Mi-
ners vão decidir quem vai avançar de 
fase e se manter na briga pelo título. 

Com o apoio do torcedor, o Ben-
to Snakes novamente realizou uma 
boa atuação, principalmente ofensi-
va. Logo no início de jogo, os donos 
da casa abriram o placar com Tou-
chdown de Miotto, com conversão 
de Extra Point de Possebon. O Snakes 
ampliou o marcador com mais um 
Touchdown de Miotto, em boa corri-
da pela direita, novamente com Extra 
Point convertido por Possebon.

Ainda no primeiro quarto, após 
bom passe do Quarterback Maurício 
Vaz, Dann anotou o terceiro Touchdo-
wn a favor dos bento-gonçalvenses. 
No segundo quarto, a equipe da casa 
manteve a boa atuação ofensiva, en-

quanto que o Mustangs pecava no ex-
cesso de erros em seu setor ofensivo 
e defensivo, deixando muitos espaços 
para o Bento Snakes se aproximar da 
End Zone. Nos minutos finais, Renan 
percorreu aproximadamente 20 jar-
das para aumentar a vantagem no 
placar e levantar o público presente 
com mais um Touchdown, 28 a 0.

Na volta do intervalo, o Snakes 
permaneceu com o controle do jogo, 
sem grandes dificuldades para chegar 
ao ataque. Em boa jogada ofensiva, 
Diegão recebeu e passou com facili-
dade pela defesa adversária para ano-
tar mais um Tocudown no confronto.

Em seguida, em boa jogada de 
velocidade, Jaílson ampliou a vanta-
gem, com conversão de dois pontos 
de Beletti. O Bento Snakes voltou a 
marcar com Touchdown de Guilherme 
e com Extra Point de Ian e, no último 
quarto de jogo, Goku sacramentou a 
vitória dos Cobras na partida pelo pla-
car de 57 a 0.

Com o resultado positivo sobre o 
Mustangs e com a derrota do Miners 
contra o líder e já classificado Gaspar 
Black Hawks, a equipe do Head Co-
ach Tiagão decidirá uma das vagas 
aos playoffs no último confronto da 
fase regular, quando o Bento Snakes 

recebe em seus domínios o Criciúma 
Miners, em confronto agendado para 
o dia 16, mas que poderá passar para 
o dia 17 de setembro, às 14h, no Es-
tádio da Montanha.

São Leopoldo Mustangs 0 x 57 
Bento Gonçalves Snakes 
Criciúma Miners 13 x 32 Gaspar 
Black Hawks

Liga Nacional - 
Grupo F -

Conferência Sul:

Com o resultado positivo, a equipe coman-
dada pelo Head Coach Tiago Dallegrave, 
o Tiagão, permanece na briga pela última 
vaga restante aos playoffs do campeonato

BGF sub-17 está nas quartas de 
final do Campeonato Gaúcho

O BGF sub-17 está classificado 
para as quartas de final do Campeona-
to Gaúcho da categoria. Disputando a 
segunda fase da competição na tarde 
de domingo, dia 3, em Rio Grande, a 
equipe comandada por Vaner Flores 
terminou na 6ª colocação. Na fase de 
mata-mata, a equipe bento-gonçalven-
se vai enfrentar o Bella Futsal de Caxias 
do Sul. 

No primeiro confronto, realizando 
uma boa atuação dentro de quadra, a 
equipe do BGF derrotou a AABB, equi-
pe que sediou os confrontos do grupo, 
pelo amplo placar de 6 a 4. Pela tarde, 
enfrentando a equipe do Real Itaqui, 

2ª fase - Chave 05:
AABB 4 X 6 BGF
BGF 2 x 3 Real Itaqui
AABB 10 x 3 Real Itaqui

Quartas de Final:
UJR x Brilhante               
Bella futsal x BGF 
AABB X AES 
ASAF X ACBF

a equipe novamente obteve um bom 
desempenho, mas foi superada pelo 
apertado placar de 3 a 2. Mesmo com 
o resultado negativo, a vitória garantiu 
os bento-gonçalves nas quartas de final 
da competição. 

Na próxima fase, BGF e Bella Fut-
sal vão se enfrentar valendo vaga à 
semifinal do Campeonato Gaúcho. A 
equipe caxiense terminou a segunda 
fase de forma invicta, com duas vitórias 
em dois jogos. 

A data e o local do confronto se-
rão confirmados em breve pela Federa-
ção Gaúcha de Futsal.

Farrapos derrota equipe paulista e conquista 
classificação para a semifinal do Super 8
Euqipe bento-gonçalvense derrotou o Politécnica pelo placar de 34 a 23

O Farrapos está classificado para 
a semifinal do Super 8. No último 
sábado, dia 2, a equipe bento-gon-
çalvense derrotou em casa o Politéc-
nica-SP pelo placar de 34 a 23. Pela 
primeira vez o rugby de Bento está 
numa semifinal, e com o Pasteur como 
adversário.

Os torcedores não decepciona-
ram e marcaram presença no Estádio 
da Montanha, incentivando a equipe 
até os minutos finais da partida. O iní-
cio do jogo, no entanto, foi tenso para 
a equipe da casa, que assistiu a Poli-SP 
abrir o placar com penal de Marcelo. 
Pouco depois, em jogada pelo meio, 
os visitantes ampliaram com try de De 
Wat. Logo em seguida, Marcelo acer-
tou mais um penal a favor dos paulis-
tas, 13 a 0. O Farrapos iniciou a sua 
reação com try de Angelo, convertido 
por Facundo Flores. Visando reverter 
o marcador, os gaúchos passaram a 
controlar as ações da partida.

Os donos da casa ampliaram com 
dois tries seguidos de Teco, virando o 
placar e terminando a primeira etapa 
com resultado de 19 a 13 para o Far-
rapos.

No segundo tempo, o setor ofen-
sivo do Farrapos predominou em cam-
po. Logo na primeira decida ao ataque, 
Frison, em boa jogada em velocidade, 
ampliou o placar. Facundo Flores, em 
finalização efetiva, anotou um drop a 
favor dos bento-gonçalvenses e, em 
seguida, em jogada de velocidade pela 
lateral, novamente Facundo Flores, 
do meio de campo, correu para mer-
gulhar no ingoal e aumentar o placar, 
34 a 13.

Administrando o placar, o Farra-
pos direcionou seu foco em conter o 
ataque adversário. Nos minutos finais, 
o Poli-SP diminuiu com tries de Abud 
e Profeta, ambos não convertidos, mas 
foram suficientes para impedir a elimi-
nação, terminando o jogo com placar 

de 34 a 23 para os gaúchos.
Na semifinal da competição, o 

Farrapos enfrenta, novamente em 
casa, a equipe do Pasteur, que passou 
pelo SPAC por 28 a 27, no sábado, dia 
16, às 15h, no Estádio da Montanha. 
Na fase regular, o Farrapos levou a 
melhor contra os paulistas, derro-
tando o Pasteur em Bento Gonçalves 
pelo apertado placar de 13 a 12.

Quartas de
Final - SUPER 8:
FARRAPOS 34 x 23 Poli-SP
Pasteur 28 x 27 SPAC
Jacareí 24 x 17 São José
Desterro 17 x 15 Curitiba 
SEMIFINAIS:
FARRAPOS x Pasteur - 09/09 - 
15h - Estádio da Montanha
Jacareí x Desterro

ACBF perde para o Atlântico pela LNF
Encerrou neste domingo, a pri-

meira fase da Liga Nacional (LNF) 
para a Associação Carlos Barbosa de 
Futsal (ACBF). O time laranja jogou 
em Erechim e perdeu por 3x2 para 
o Atlântico, acabando com a sequên-
cia de cinco vitórias consecutivas na 
competição.

Embalados pela torcida, que 
lotou o ginásio, o Atlântico abriu o 
placar logo aos 3 minutos, com o gol 
de Murilo. Ainda na primeira etapa, a 
ACBF voltou a ter mais posse de bola 
e, aos 13, Alemão empatou a partida.

No entanto, os donos da casa 
levaram mais vantagem no segundo 
tempo. Aos 5min15s, Keké fez 2x1 
para o Atlântico. Aos 13, Bruno Petry 
ampliou a vantagem. Com o placar 
desfavorável, a ACBF passou a jogar 
com goleiro-linha e a jogada surtiu 
efeito aos 15min30s, com o gol de 
Felipe Valério. O time laranja seguiu 
insistindo no ataque e teve uma óti-
ma oportunidade de empatar após 
a conclusão de João, mas o goleiro 
Djony fez uma bela defesa.

Com o resultado, a ACBF caiu 
para a 3ª colocação na LNF com 28 
pontos. Na última semana de jogos 
da competição, a equipe de Carlos 
Barbosa irá folgar. Se a competição 
terminasse hoje, o adversário nas oi-
tavas de final seria a Intelli, que está 
em 14ª lugar.

Lesão de Mithyuê
A nota triste da partida fica por 

conta da lesão de Mithyuê. O atleta 
lesionou o joelho esquerdo ainda no 
primeiro tempo e saiu de quadra car-
regado pelos companheiros. A comis-
são técnica afirmou que a suspeita é 
de lesão ligamentar, mas o diagnós-
tico só será confirmado após a reali-
zação de exames nesta segunda-feira.

Foco na Liga Gaúcha
O próximo jogo da ACBF será na 

terça-feira, às 20h, contra o Bento, 
pela Liga Gaúcha. A partida será no 
Parque Esportivo da Tramontina, em 
Carlos Barbosa. Os ingressos custarão 
R$ 5,00. O torcedor que tiver o pla-
no de saúde Tacchimed e apresentar 
a carteirinha terá a entrada gratuita.

Sub-15 avança para o mata- 
mata 

A equipe Sub-15 da Associação 
Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) teve 
um final de semana praticamente 

perfeito. O time laranja sediou o 
triangular da segunda fase do Estadu-
al e garantiu a classificação de forma 
invicta.

Na primeira partida, da tarde de 
sábado, a ACBF enfrentou o Bella, de 
Caxias do Sul, e os adversários come-
çaram surpreendendo e abriram 2x0. 
No entanto, os laranjas descontaram 
com o gol de Vitor. No final, com 
goleiro-linha a pressão aumentou e o 
empate veio com um gol contra, en-
cerrando a partida e 2x2.

Na segunda partida, o time de 
Carlos Barbosa enfrentou o Palmei-
ras, de São Gabriel. Vitor abriu o 
placar, mas os visitantes conseguiram 
empatar. Depois, Léo e Luiz coloca-
ram a ACBF na frente do placar. O 
Palmeiras votou a descontar, mas no 
final do jogo Léo marcou mais uma 
vez e fechou a vitória por 4x2.

A ACBF terminou a segunda fase 
na liderança do Grupo 5 com 4 pon-
tos. Nas quartas de final, o adversário 
será a AABB, de Rio Grande. O primei-
ro jogo será na casa do adversário e 
a volta na Serra Gaúcha. As datas dos 
confrontos ainda não foram divulga-
das pela Federação Gaúcha de Futsal.

Para o técnico do Sub-15, Cas-
sio Borsoi, a equipe laranja está com 
um ótimo rendimento na temporada 
2017. “Estamos tendo um ano muito 
bom. Já tivemos vários jogos e ape-
nas uma derrota e dois empates. O 
nível das partidas também é alto. 
Estamos enfrentando adversários 
muito qualificados e estamos conse-
guindo superá-los”, disse o técnico 
que tem grande expectativa de que 
no futuro parte do grupo do Sub-15 
seja aproveitados no time principal. 
“Nessa equipe, certamente, temos 
vários meninos que se sobressaem e 
tem potencial para estarem no adulto 
um dia”, concluiu.

No domingo, os garotos do Sub-
15 entraram em quadra novamente 
pela Copa SESC e venceram a AGE 
por 4x2.

WO no Feminino
A ACBF não precisou entrar em 

quadra para somar três pontos no 
Estadual, neste final de semana. As 
meninas tinham uma partida marca-
da para sábado contra a ASAFF, de 
Santo Ângelo, em Carlos Barbosa. 
No entanto, a equipe adversária não 
compareceu, decretando a vitória la-
ranja por WO. A ACBF está na terceira 
colocação com 30 pontos.
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Durante as ações, foram realizados 171 testes de etilômetro com 15 recusas, 12 
autuações por embriaguez e sete apreensões de Carteira de Habitação

Agosto tem 44 autuações do Balada Segura
Com o intuito de promover uma 

mudança comportamental no trânsi-
to por meio de ações de fiscalização 
e educação, a Força Tarefa da Balada 
Segura abordou, no mês de agosto, 
186 condutores, dos quais 44 foram 
autuados por diversas infrações.En-
tre os abordados, 162 eram motoris-
tas de automóveis, 11 motociclistas 
e 13 prestadores de serviço de táxi.  
Dentre os autuados, foram 43 condu-
tores de automóveis e um de moto-
cicleta.

Durante as ações, foram reali-
zados 171 testes de etilômetro com 
15 recusas, 12 autuações por embria-
guez e sete apreensões de Carteira 
de Habitação. Entre outras infrações, 
foram verificados condutores com li-
cenciamento vencido e sem o porte 
de Carteira Nacional de Habilitação.

Em relação à fiscalização dos tá-
xis, a Força Tarefa da Balada Segura 
desenvolve mensalmente a inspeção 
das condições de uso do veículo, a 

utilização do taxímetro e o cadastro 
do motorista através do carteirão, 
que o mesmo deve possuir enquan-
to presta o serviço. Nas ocasiões, os 
taxistas estavam em total condição 
de funcionamento e os condutores 
habilitados e cadastrados de forma 

correta junto ao município.
As blitzes são ações conjuntas 

entre a Secretaria de Gestão e Mobi-
lidade Urbana (SEGIMU), por meio do 
Departamento Municipal de Trânsito, 
com apoio da Brigada Militar, Polícia 
Civil e DETRAN.

Final de semana com 40
motoristas flagrados em alta 
velocidade na BR 470

A PRF em Bento Gonçalves reali-
zou várias operações com o radar fo-
tográfico em diferentes pontos da BR 
470, neste final de semana. Ao todo, 
foram flagrados 40 condutores em 
excesso de velocidade nos pontos de 
maior acidentalidade.

Apenas no mês de agosto, 829 
condutores foram flagrados em ex-
cesso de velocidade, no trecho da BR 
470 de Salvador do Sul até André da 
Rocha.

Ao todo, foram flagrados 40
condutores em excesso de velocidade 
nos pontos de maior acidentalidade

Jovem morre em acidente na BR-470
Um jovem morreu num aciden-

te de trânsito na sexta-feira (01), no 
km 229 da BR-470, próximo ao Silo 
da Ceasa, em Carlos Barbosa. Dou-
glas Ceratti de Almeida Monteiro, 
de 20 anos, era natural de Caxias 
do Sul, mas morava em Garibaldi.

A colisão envolveu uma moto-
cicleta, com placas de Garibaldi e 

um veículo SpaceFox, emplacado 
em Porto Alegre, além de um cami-
nhão.

Segundo a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o condutor do Spa-

Colisão envolveu uma moto, um veículo 
e um caminhão Douglas Ceratti de Almeida Monteiro morava em Garibaldi

Homem encontrado morto em 
casa no bairro Cohab 2

Um homem foi encontrado 
morto dentro da residência dele na 
tarde de sexta-feira (01), na Rua Te-
otônio Vilela, bairro Cohab 2.

Por volta das 17h30 a equipe 
de plantão da Polícia Civil foi acio-
nada pela Brigada Militar, que esta-
va no local, para atender a ocorrên-

cia e encontrou o corpo caído ao 
lado da cama.

Ele apresentava ferimentos, 
como um hematoma em um dos 
olhos.

O corpo foi encaminhado para 
a necropsia para realizar o trabalho 
de investigação da causa do óbito.

Trio assalta transportadora no 
birro Vila Nova

Um trio de criminosos assal-
tou a transportadora Ravanello, na 
Rua Carlos Dreher Neto, no bair-
ro Vila Nova, na manhã de sábado 
(02). A quadrilha chegou ao local 
quando os diretores da empresa 
separavam o pagamento dos fun-
cionários.

Um deles entrou na sala e 
apontou um revólver para um dos 
diretores. Os bandidos renderam 
proprietários e funcionários e os 

ameaçaram de morte. 
O valor de prejuízo para a em-

presa foi de R$12 mil, mas outros 
funcionários que estavam no local 
também sofreram o assalto.

Um deles teve R$1000 em 
cheque roubado; outro R$2500 
em dinheiro e mais R$1000 em 
cheque e um terceiro, R$1000 em 
cheque e R$650 em dinheiro. Os 
assaltantes fugiram em direção ao 
bairro Eucaliptos.

Dinheiro roubado seria para pagamento de funcionários

ceFox realizava uma ultrapassagem 
em local permitido pela sinalização 
quando colidiu com a motocicleta 
e, depois, teve a traseira atingida 
pelo caminhão.
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Mulher encontrada morta no Juventude
Uma mulher foi encontra-

da morta na manhã de domingo 
(03), na Rua Livramento, no bair-
ro Juventude. A Brigada Militar 
foi acionada por moradores que 
viram o corpo em um terreno 
baldio. A Polícia Civil e o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU) foram chamados para 

Furto e arrombamento a
residência no bairro Ouro Verde

Uma residência foi furtada na 
madrugada de domingo (03), na Rua 
Nelino Domenico Carini, no bairro 
Ouro Verde.

Segundo a vítima, o pai dela, que 

mora ao lado, informou que uma ja-
nela da casa estava arrombada e ao 
entrar no imóvel ela constatou que 
um aparelho ar-condicionado havia 
sido furtado.

Mara Regina Gonçalves Teixeira, de 39 
anos, vivia como andarilha Corpo foi encontrado em terreno baldio no bairro Juventude

atender a ocorrência e um médico 
constatou o óbito. O corpo apre-
sentava ferimentos de ao menos 
quatro facadas no abdômen, tórax 
e na garganta. 

Segundo os moradores, gritos 
de pedidos de socorro foram ou-
vidos na noite de sábado (02). A 

vítima foi identificada como Mara 
Regina Gonçalves Teixeira, de 39 
anos. 

Natural de Bagé, ela vivia 
como andarilha, mas sempre es-
tava nas imediações da rodoviária. 
Esse foi o 17º caso de homicídio 
no ano em Bento Gonçalves.

Depois de novo parcelamento de 
salário, formalizado pelo governo do 
Rio Grande do Sul, a Polícia Civil de 
Bento Gonçalves aderiu ao movimen-
to “Operação Padrão”. A Ugeirm/Sin-
dicato da Polícia Civil e a Amapergs/
Sindicato dos Agentes Penitenciários, 
convocaram os Policiais Civis e Servi-
dores Penitenciários para a mobiliza-
ção. 

A orientação foi para que toda 
a categoria permaneça na frente 
dos respectivos órgãos de trabalho, 
portando o extrato com o depósito 
bancário que representa mais essa 
agressão. Quanto aos atendimentos 
nas delegacias, a orientação é para 
que desde quinta-feira (31 de agosto) 
somente os casos mais graves sejam 
atendidos, como mortes, estupros, 

tentativas de homicídio, entre outros. 
Esse é o 21º parcelamento sala-

rial. Neste mês, os servidores recebe-
ram o menor pagamento desde o iní-
cio do governo José Ivo Sartori, sendo 
depositado na conta dos funcionários 
públicos apenas R$ 350 em dinheiro.

Operação Padrão contra o 
parcelamento

1- Não participação das opera-
ções policiais fora do horário de ex-
pediente

As operações policiais têm se 
tornado uma peça de propaganda do 
governo Sartori/PMDB. Não podemos 
mais compactuar com a atitude hipó-
crita do governo, que não paga os salá-
rios, mas ao mesmo tempo passa para 
a população, através de caríssimos 
anúncios publicitários, a imagem de 
que está combatendo a violência. Por 
isso, em todas as reuniões realizadas, 
a posição foi unânime: toda vez que os 
salários forem parcelados, os policiais 
se negarão a participar das operações 
fora do horário do expediente.

2- Não trabalhar além do horário 
do expediente toda vez que os salários 
estiverem em atraso.

Essa atitude deve ser tomada 
mesmo com a promessa de pagamen-
to de horas-extras.

3- Não concluir procedimentos 
policiais, exceto Auto de Prisão em 
Flagrante (APF) e outras prisões deter-
minadas pelo judiciário, em que o réu 
estiver preso.

4- Não registrar ocorrência de 
fato em tese atípico, perda de docu-
mento e desacordo comercial.

Polícia Civil de Bento adere a 
movimento grevista

Caminhão pega fogo no bairro Universitário
Um caminhão pegou fogo na Rua 

João Goulart, no bairro Universitário, 
na tarde de segunda-feira (04). Por 
volta das 14h, o condutor do veículo 
estacionou para fazer uma entrega de 
móveis. Logo depois, ouviu um estou-
ro e  percebeu o sinistro. Ele então 
pegou o extintor e tentou combater 
o fogo, mas não conseguiu contro-
lar as chamas e acionou o Corpo de 
Bombeiros. Foram usados 1000 litros 
de água e espuma líquida no comba-

te. Ninguém ficou ferido e as chamas 
foram apagadas em dez minutos.  

Caminhão pegou fogo na
tarde desta segunda-feira

no bairro Universitário

Homem preso na BR-470,
próximo ao Glória

Durante fiscalização a pedes-
tres nesta segunda-feira (04), a Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF) abor-
dou um indivíduo que caminhava 
pelo km 216 da BR-470, próximo ao 
bairro Jardim Glória. Depois de ve-
rificação nos sistemas constatou-se 
um mandado de prisão contra ele. 
O homem, de 36 anos, é natural de 
São José do Cedro (Santa Catarina).  
O mandado de prisão de 2 anos e 4 
meses é por ter atropelado uma pes-
soa estando embriagado ao volante 

lesionando a vítima. O homem foi 
preso e encaminhado a polícia judici-
ária de Bento Gonçalves.

Policias Civis continuam em greve após 
mais de três dias

Homem.foi preso pela PRF

Um incêndio de média propor-
ção destruiu uma casa no bairro Ouro 
Verde na noite desta segunda-feira 
(04). O Corpo de Bombeiros foi acio-
nado para combater as chamas. Até o 
fechamento da edição, não havia in-
formações de feridos. 

Uma mulher acusada de atear 
fogo foi conduzida para a Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) por volta das 20h.

Incêndio destrói casa no Ouro Verde

Chamas começaram na noite de segunda



Programação válida de 31/08/2017 a 
06/09/2017. 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 
Sala 1

Meu Malvado Favorito 3
(2D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Livre) 
- Todos os dias - 14h - 
Dublado
O ex-ator mirim e astro de TV, Bal-
thazar Bratt, foi um típico malvado 
bem-sucedido nos anos 80 e agora 
está de volta à ativa. Ele vai aterro-
rizar a vida de Gru, Agnes, Margo, 
Edith, Dr. Nefario e os atrapalhados 
Minions. Em meio a tudo isso, Gru 
também vai encontrar o seu irmão 
gêmeo, Drew.

Annabelle 2 - A Criação do 
Mal (2D) - (Duração 1h50/ 
Terror  - 14 anos) -  Todos 
os dias - 16:30, 21h - Du-
blado 

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 desa-
lojadas de um orfanato. Atormen-
tado pelas lembranças traumáticas, 
o casal ainda precisa lidar com um 
amendrontador demônio do passa-
do: Annabelle, criação do artesão.

O Filme da Minha Vida
(Duração 1h53 - Drama/ 
Nacional - 14 anos) - To-
dos os dias -18:40h
O jovem Tony (Johnny Massaro) 
decide retornar a Remanso, Serra 
Gaúcha, sua cidade natal. Ao che-
gar, ele descobre que Nicolas (Vin-
cent Cassel), seu pai, voltou para 
França alegando sentir falta dos 
amigos e do país de origem. Tony 
acaba tornando-se professor, e vê-
-se em meio aos conflitos e inex-
periências juvenis. 

Sala 02
Emoji - o Filme (Duração 
1:26h / Animação/Aventu-
ra/Comédia - Livre) Todos 
os dias - 14h, 18:40 Du-
blado 3D - 21h - Legenda-
do 2D
Textopolis é a cidade onde os 
Emojis favoritos dos usuários de 
smartphones vivem e trabalham. 
Lá, todos eles vivem em função de 
um sonho: serem usados nos textos 
dos humanos. Todos estão acostu-
mados a ter somente uma expres-
são 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 jornada fantásticas 
através dos aplicativos de celular 
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Circulação nas terças e sextas

mais populares desta geração - e no 
meio do caminho, claro, fazer novos 
amigos.

O Filme da Minha Vida
(Duração 1h53 - Drama/ 
Nacional - 14 anos) - To-
dos os dias -16:30h

Shopping Bento
Sala 01 

Meu Malvado Favorito 3
(3D) (Duração 1h30min/ 
Aventura-Animação/ Livre) 
- Todos os dias - 14h - 
Dublado

Annabelle 2 - A Criação do 
Mal (2D) - (Duração 1h50/ 
Terror  - 14 anos) -  Todos 
os dias - 21h - Dublado - 
16h Legendado

O Filme da Minha Vida
(Duração 1h53 - Drama/ 
Nacional - 14 anos) - To-
dos os dias -18:30h

Sala 02
A Torre Negra (2D) (Du-
ração 1h35min/ Drama-
Guerra/ 14 anos) - Todos 
os dias - 14h, 17h Dubla-
do - 21h Legendado
Um pistoleiro chamado Roland Des-
chain (Idris Elba) percorre o mundo 
em busca da famosa Torre Negra, 
prédio mágico que está prestes a 
desaparecer. Essa busca envolve 
uma intensa perseguição ao pode-
roso Homem de Preto (Matthew 
McConaughey), passagens entre 
tempos diferentes, encontros inten-
sos e confusões entre o real e o ima-
ginário. Baseado na obra literária 
homônima de Stephen King.

Cena do filme O Filme da Minha Vida

Cena do filme Annabelle 2 - A Criação do Mal

Cena do filme A Torre Negra

Cena do filme Emoji: O Filme

Cartaz de divulgação do filme Meu Malvado Favorito 3


