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Mercado imobiliário comemora a retomada da economia

Daer pode encerrar atividades em Bento Gonçalves
Órgão admite estudo para fechar também em outras localidades do Estado

Empresários do setor apontam que taxa de juros menor emercado reaquecido são fatores 
positivos na retomada de negócios

Crimes ligados ao tráfico de drogas cresceram assustadoramente no mês de setembro. 
A média de dois assassinatos por mês atingiu o máximo em setembro, quando gangues 
fizeram alguns acertos de contas
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opinião02

Opinião da Gazeta
Setembro de acerto de contas

O mês de setembro foi, de 
longe, o mês dos acertos de con-
tas entre as facções de tráfico e/
ou distribuidores. O vídeo divul-
gado pelos grupos de whatsapp 
no último final de semana - que 
todo mundo assistiu aterroriza-
do - é o exemplo acabado dos 
dias de hoje. Bandidos fazendo a 
sua própria justiça, dando nome 
e endereço, sem se preocupar 
com represálias. Aliás, vai longe o 
tempo que bandido se escondia.

Os “ acertos de contas” são 
os responsáveis por quase 100% 
dos  homicídios do mês de se-
tembro na cidade. 25 assassina-
tos em 2017, sendo oito somente 
em setembro, contra uma média 
de dois nos outros meses deste 
ano.

|No outro lado estão a po-
lícia militar e polícia civil, com 
salários parcelados, pouco apa-
relhada e com muita pressão da 
sociedade para resolver esta si-
tuação caótica. O presídio abar-
rotado, mesmo com interdição 
e ordem de transferir presos em 
excesso, segue com sua superpo-

pulação, impossibilitando a en-
trada de “novos inquilinos”.

É certo que os homicídios 
continuem  a escalada. A popu-
lação não tem mais onde recor-
rer e vai continuar sobressaltada 
até com o carteiro, quando toca 
a campainha fora do horário ha-
bitual.
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Daer admite que pode fechar em Bento
A assessoria de comunicação 

do Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem (Daer) infor-
mou na última sexta-feira (29 de 
setembro) que o órgão está pas-
sando por uma reestruturação e 
admitiu que pode fechar a superin-
tendência de Bento Gonçalves.

Na última edição, a Gazeta 
questionou para onde iria a au-
tarquia, depois que o Governo do 
Estado acertou o contrato com a 
empresa que vai construir o novo 
presídio Estadual de Bento Gon-
çalves. Como permuta para a obra, 
a construtora vai receber a área 
onde fica o Daer (na Rua Eugênio 
Valduga), a casa do superintenden-
te, (na Rua Hugo Henry Dreher) e a 
área da casa penitenciária, no Cen-
tro (na Rua Assis Brasil).

No complexo, há residências 
para alguns funcionários, salão de 
festas, oficinas e prédios desativa-
dos como uma antiga cooperativa 
onde os servidores podiam fazer 
compras e um refeitório, também 
desocupado. 

Confira a nota na íntegra:
“O Departamento Autônomo 

de Estradas de Rodagem (Daer) 
está passando por uma reestrutu-
ração que resultará no fechamen-
to de algumas regionais. Todos os 
imóveis aos quais elas pertencem 
ficarão à disposição do Governo do 
Estado. O Departamento acatará o 
que for determinado.” Sobre o rea-
locamento dos servidores, a Autar-
quia afirmou não ter mais detalhes. 

Departamento já fez
história no município e 

região
O Daer foi o responsável, em 

1942, pela construção da Ponte Er-
nesto Dornelles, no Rio das Antas, 
entre Bento Gonçalves e Veranópo-
lis. Também chamada de Ponte dos 
Arcos, a estrutura foi inaugurada em 
agosto de 1952 e se tornou a primeira 
ponte com arcos paralelos do mundo. 
Por sua importância, a obra virou sím-
bolo no brasão do Daer.

Outras rodovias foram cons-
truídas na década de 1990, como 
os Caminhos de Pedra, ao longo 
da VRS-805 e a Estrada do Vinho 
(ERS-444). A ex-ERS-470, uma das 
rodoviais mais importantes do Rio 
Grande do Sul, estava sob juris-
dição do Daer até 2015, até que 
passou para o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) e virou BR-470.

Alto Feliz, André da Rocha, Antônio 
Prado, Barão, Bento Gonçalves, 
Boa Vista do Sul, Bom Princípio, 
Campestre da Serra, Carlos Bar-
bosa, Caxias do Sul, Coronel Pilar, 
Cotiporã, Esmeralda, Fagundes 
Varela, Farroupilha, Feliz, Flores da 
Cunha, Garibaldi, Ipê, Linha Nova, 
Monte Belo do Sul, Muitos Capões, 

Municípios que compõem a 
 Superintendência Regional:

Nova Bassano, Nova Prata, Nova 
Pádua, Nova Roma do Sul, Pinhal 
da Serra, Pinto Bandeira, Protá-
sio Alves, Salvador do Sul, Santa 
Cecília do Sul, Santa Tereza, São 
José do Sul, São Marcos, São Pe-
dro da Serra, São Valentim do Sul, 
São Vendelino, Tupandi, Vacaria, 
Vale Real, Veranópolis, Vila Flores.

Ponte dos Arcos foi construída pelo Daer na década de 1940

Onda de assassinatos pode ter ligação com guerra entre gangues
Bento Gonçalves já contabiliza 25 assassinatos, sendo o ano mais violento da história

A ascensão da criminalidade com 
os surpreendentes 25 assassinatos 
apenas em 2017 (sendo oito apenas 
em setembro, representando mais de 
200% de aumento de homicídios, no 
comparativo com outros meses, que 
tem uma média de dois assassinatos), 
pode estar relacionada a uma guer-

ra entre gangues. A afirmação é do 
presidente do Conselho Comunitário 
Pró-Segurança Pública (Consepro), El-
ton Gialdi.

“O que nos parece é que Bento 
Gonçalves está tendo uma disputa 
acirrada para saber quem é que vai 
mandar na distribuição de drogas no 
município. Disputa pelo comando e 
situações envolvendo a compra de 
entorpecentes, distribuição e venda. 
Tudo indica que é uma disputa entre 
gangues”, afirma. Para Gialdi setem-
bro foi um mês atípico. O presidente 
afirma que as forças policiais estão 
unidas para combater a criminalidade 
no município.

“As forças policiais, tanto a Briga-
da Militar, quanto a Polícia Civil fazem 
o que podem... para manter o contro-
le de forma segura. Estamos nadando 
contra uma corrente muito forte, que 
é a criminalidade. Por isso precisamos 
trabalhar e tentar fortalecer nossas 
políticas e dar uma estrutura adequa-
da para as polícias”, diz.

Bento Gonçalves figura ainda 
entre os 250 municípios brasileiros 
mais violentos. O ranking foi feito 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública. O estudo foi 
baseado em cidades com população 
superior a 100 mil habitantes.

Em todo o estado, Alvorada é o 
município que aparece como o mais 
violento, com 80,4 mortes entre ho-
micídios e outras mortes violentas 
sem causa determinada. No país, o 
primeiro da lista é Altamira, no Pará, 
com índice de 107.

Na pesquisa ainda aparecem ou-
tros quatro municípios gaúchos entre 
os cem mais violentos: Viamão, em 
32º lugar, São Leopoldo, em 83º, Ca-
noas, em 89º, e Porto Alegre, em 99º.

Raio X dos homicídios

O bairro que mais teve incidência 
de homicídios foi o Municipal, com 6, 
seguido por Juventude, com 3 e Vila 
Nova II, com 2. De 25 assassinatos, 
duas vítimas eram mulheres, enquan-
to 23, homens. 20 foram mortos com 
arma de fogo, e 5 com arma branca.

Mapa dos
homicídios

Bairro
Municipal 6
Juventude 3
Vila Nova II 2
Tancredo Neves 2
Progresso 1
Borgo 1
Conceição 1
Fenavinho 1
Santa Marta 1
São Roque 1
São Francisco 1
Tuiuty 1
Vila Nova III 1
Ouro Verde 1
Eucaliptos 2
Arma branca (faca, macha-
do) 5
Arma de fogo (revólver) 20

Homicídio registrado no bairro Eucaliptos Homem foi morto no bairro Progresso
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No dia a dia da clinica me 
deparo diversas vezes com pes-
soas cujo objetivo principal é o 
emagrecimento. Porém após pas-
sarem pelo processo de avaliação 
se surpreendem ao saber e anali-
sar através de imagens junto co-
migo a incidência de patologias 
ortopédicas como assimetrias 
,lordose , escoliose , protusões , 
aderências , falta de mobilidade 
articular , disfunções articulares 
entre outras . Esses fatores in-
fluenciam diretamente não só no 
planejamento como nos resulta-
dos a serem alcançados . 

O ponto que quero chegar é 
simples . É impossível desconsi-
derar fatores como esses na ela-
boração de um plano realmente 
eficaz de treinamento , mesmo e 
principalmente quando p objeti-
vo principal é o emagrecimento. 

Encaminhar o aluno /pacien-
te / cliente para outros especia-
listas antes de iniciar o processo 
seria p correto , mas muito pou-
co praticado na realidades das 
academias  estúdios da cidade . 
Todavia o melhor Ainda nesses 
casos é oferecer no própria cli-

nica serviços especializados não 
só em treinamento como em re-
abilitação . Educadores Físicos e 
Fisioterapeutas especializados 
formam uma bela dupla e podem 
conseguir resultados surpreen-
dentes . 

Costumo dizer que, ao me-
nos na minha clinica , não trata-
mos de um joelho com artrose , 
tratamos de uma pessoa que tem 
joelho com artrose e isso caros 
amigos , muda tudo . 

A visão simplista do corpo 
humano pode vir a causar mui-
tos problemas assim como a falta 
de conhecimento vem causando 
diariamente . 

Aliar técnicas como pilates 
clínico , reabilitação funcional , 
Massoterapia , terapia Manual e 
quiropraxia junto ao treinamen-
to funcional por exemplo podem 
e com certeza trarão  resultados 
rápidos , duradouros e eficazes 
seja no emagrecimento ou na Re-
abilitação . 

Lembrando sempre que para 
a prática regular de atividade fí-
sica não existe nenhuma contra 
indicação . 

Aline Rodrigues 

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

Treinamento aliado a reabilitação:
resultado e qualidade de vida
no mesmo programa 

O Pronatec está oferecendo 60 
vagas para cursar espanhol básico, 
inglês básico e libras, sendo 20 va-
gas cada. Os cursos ofertados não 
são presenciais e o candidato pode 
escolher entre Formação Inicial e 
Continuada (FIC) de Qualificação 
Profissional à Distância (EAD), com 
certificado aos alunos que concluí-
rem com êxito todas as aulas. 

Os interessados devem entrar 
em contato com a Secretaria de Tu-
rismo pelo e-mail turismo@bento-
goncalves.rs.gov.br ou pelo telefone 
(54) 3055-7130. As inscrições se-
guem até o dia 16 de outubro. Para 
frequentar os cursos online, o aluno 
deverá ter a disponibilidade de um 
tablet, notebook ou computador.

Pronatec oferece vagas gratuitas 
para cursos à distância

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail turismo@bentogoncalves.rs.gov.br, até o 
dia 16 de outubro

Outubro de chuva intensa na Serra Gaúcha
Previsão de mais de 70 mm de chuva em apenas dois dias

Após um domingo de chuva forte 
e ventania, a semana deve ser de céu 
aberto, com predomínio de sol, com 
temperaturas máximas de 27°. A par-
tir desta sexta-feira, 06, no entanto, a 
chuva volta a predominar no Estado. 
Durante toda a sexta-feira está previs-
to mais de 40mm de precipitação. O 
tempo chuvoso se estende para todo 
final de semana. O sábado também 
será de chuva. Com a chuva intensa 
deve ocorrer uma leve queda na tem-
peratura com máximas de 22°.

O domingo deve ser de céu nu-
blado, com volume baixo de chuva. A 
chuva volta a ganhar força na terça-
-feira, dia 10, com índice pluviométri-
co de mais de 30 mm. Na quarta-feira, 
deve ter mais de 40 mm de chuva, 
com riscos de alagamentos.

O temporal de domingo
A ventania e a chuva da noite do Mês de outubro pode ser o mai chuvoso do ano

domingo causaram muitos estragos 
em Porto Alegre e em grande parte 
do Rio Grande do Sul. O Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) 
registrou uma rajada de vento com 

107 km/h entre 18h e 19h. A capital 
gaúcha sofreu com queda de árvores 
e postes. O tráfego ficou interrompi-
do em diversas ruas e houve também 
queda de energia.

Enem terá detector de sinais para fraudes
Para garantir a segurança, cada local de prova vai ter dois detectores de 
metal. Provas virão com um código de barras em todas as páginas

Nesta semana, o governo anun-
ciou mudanças na segurança para 
evitar fraudes no Exame Nacional do 
Ensino Médio, o Enem.

Faltando pouco mais de um mês 
para o Enem, os estudantes já plane-
jam a prova. “Eu quero Medicina e 
eu vou conseguir”, afirma Alessandra 
Lanzo, de 19 anos. No cursinho, os 
alunos que chegam a estudar 12 horas 
por dia, tem medo das fraudes. “É uma 
concorrência desleal com a gente que 
a se prepara, a gente faz um trabalho 
árduo durante todo o ano”, diz Wesley 
Pereira, 18 anos.

Para garantir a segurança o nú-
mero de detectores de metal vai ser 
ampliado: serão dois em cada local de 

prova. Agora os testes virão com um 
código de barras em todas as páginas, 
e com o nome de cada um dos seis mi-
lhões e 700 mil participantes.

A principal novidade para com-
bater as fraudes é digna de filmes de 
espionagem. Um aparelho conectado 
a uma antena detecta sinais de radio-
frequência recebidos por um celular 
ou um ponto eletrônico, por exemplo. 
A gente vai simular aqui o que pode 
acontecer num local de prova. Quando 
o a gente se aproxima do Rodrigo, que 
não tem nenhum equipamento eletrô-
nico, nada acontece. Quando chega 
perto do Vinicius, que está com um 
ponto no ouvido, o gráfico dispara e 
o alarme apita.

Outro modelo, que passa des-
percebido, dentro da roupa, também 
deve ser usado. “Em outros países ele 
é utilizado contra espionagem. Para 
aplicação em fraudes é a primeira vez. 
O Brasil vai ser inédito nisso”, conta a 
gerente de marketing Vanessa Teixeira, 
da Berkana Tecnologia em Segurança.

O Inep, que é responsável pelo 
Enem, não revela quantos nem onde 
os aparelhos serão usados. “A Polícia 
Federal selecionou os locais de maior 
vulnerabilidade, e isso eles fazem com 
um estudo prévio bastante grande e 
ele nos indicam esses locais”, diz Ma-
ria Inês Fini, presidente do Inep.

No Enem de 2016, a Polícia Fe-
deral prendeu onze pessoas com cola 
eletrônica. A pena para esse tipo de 
crime vai de multa a seis meses de 
prisão. Esse ano, o exame não vai ser 
feito em um único fim de semana. Se-
rão dois domingos: 5 e 12 de novem-
bro. Matheus promete praticar o que 
aprendeu e isso vai além do conteúdo 
da prova.

“Começando por entrar na facul-
dade já de uma maneira honesta, já 
garante que no futuro, teremos pro-
fissionais honestos também. Porque 
ele garantiu a vaga dele com esforço 
e suor dele, e não de maneira ilícita”, 
firma Matheus Oliveira, de 19 anos, e 
que vai fazer Direito.

Para garantir a segurança o número de detectores de metal vai ser ampliado: serão 
dois em cada local de prova
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Ex-vereadora eleita presidente do Sindiserp
prometendo  lutar pela causa do servidor municipal
Servidora pública assume cargo da gestão 2018-2021 da entidade

A servidora pública Neilene Lu-
nelli é a nova presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais 
de Bento Gonçalves (SINDISERP-BG), 
depois de vencer a eleição de sexta-
-feira, dia 29. Neilene, representante 
da Chapa 2, vai assumir o exercício 
2018-2021 da entidade. Dos 1083 vo-
tantes, ao todo foram 684 votos para a 
Chapa 2 contra 371 votos para a chapa 
adversária.

As propostas da nova gestão in-
cluem luta pelo reajuste salarial e do 
vale-refeição, o fortalecimento e a 
ampliação dos cursos ofertados e a 
manutenção da licença-prêmio. A pre-
sidente em exercício, Isaura Bolesina, 
eleita em 2012, encerra seu mandato 
em dezembro.

Com trabalho intenso nos últi-
mos meses, a servidora pública desta-
ca a garra e dedicação da equipe. “Os  
membros  da  diretoria  da  chapa 2, 
trabalharam muito  nestes últimos me-
ses  construindo  juntos  as  propostas 
para os  servidores  e  servidoras pú-
blicas municipais.

Foram  feitas  várias  reuniões de 
trabalho nos  finais de semana e  inclu-
sive  nos  feriados, ouvindo  a  todos e 
a todas que  já  consultavam  nos  seus  
locais  de  trabalho  quais  as  dificulda-
des  existentes, bem  como  sugestões 
de  melhorias.  Desta  forma  constru-
ímos uma  proposta  coletiva”, afirma.

Neilene é uma defensora ferrenha 
dos direitos dos trabalhadores. Desde 
o início da campanha ressaltou a im-
portância de defender a classe operá-
ria. Para a presidente eleita, a defesa 
dos direitos dos trabalhadores estão 
entre os principais objetivos da ges-
tão.

“Vamos defender  os  direitos  
da  categoria, lutar  pela  garantia e  
ampliação  dos  direitos  dos servido-
res, lutar  para  que  tenham  reajuste  
salarial com  ganho  real, bem  como  
reajuste  no  vale refeição, fazer  os  
enfrentamentos  necessários sempre  
na  perspectiva dos  direitos  do  fun-

cionalismo, fortalecer  o  sindicato 
melhorando  o  acesso  dos servidores  
aos  atendimentos  da  entidade, inibir 
o  assédio moral, trabalhar  com  exce-
lência lutando  firmemente  junto com 
os servidores  por  avanços  e  pela  va-
lorização  da  categoria, independente  
dos  governos  e  chefias”, destaca.

A servidora pública acrescenta 
ainda que irá acompanhar O Fundo de 
Aposentadoria e Pensão do Servidor 
Público Municipal de Bento Gonçalves 
(FapsBento).

“O objetivo é preservar as apo-
sentadorias  e pensões, fortalecer  e  
ampliar  a  oferta de cursos, palestras  
e  seminários, criar  um  centro  de  
saúde  integral  com  diversas  especia-
lidades entre  outras  propostas  que  
constam  no plano  de  trabalho, bem  
como  sugestões que  os  servidores  
tragam  até  a  nossa  diretoria”, des-
taca.  

Ainda de acordo com Neilene, é 
preciso melhorar a interação entre ser-
vidores e o sindicato. “É preciso divul-
gar  de  forma  ampla  e  sistemática, 

através  dos  meios de comunicação e  
redes  sociais as  ações  sindicais, fo-
mentando os  debates  de  assuntos de  
interesse  da  categoria, assim como, 
estimular  novas  filiações. Melhorar  
o  atendimento,  inclusive  com  expe-
diente no  primeiro  sábado  de cada 
mês. Vamos cobrar  agilidade  do  po-
der  executivo  na  reclassificação de  
cargos  e salários, com  participação  
efetiva  do sindicato e  grupo  de  estu-
dos  da  categoria”, garante.

A aposta na educação também é 
uma bandeira levantada pela servido-
ra pública. “Vamos solicitar a criação 
do auxílio creche. Promover encontros 
educativos  periódicos  com  os  apo-
sentados  para estimular a  atividade  
intelectual e  incentivar  a  prática  de  
atividades  físicas. Criar  o  Banco  de  
alimentos e  vestiários  para  os  servi-
dores de  baixa  renda. Salão  de  apoio  
pedagógico  para  dependentes. Criar  
a  ouvidoria  para  o  servidor  público 
e solicitar  a  volta  através  de  um  
projeto  de  lei  do  Vale  presente  alu-
sivo  ao  dia  do  servidor”, promete.

A gestão 2018-2021 eleita pelo funcionalismo para 
presidir o SINDISERP-BG é composta por:

Presidente: Neilene Lunelli
Vice-Presidente: Angela Maria De 
Toni Bissolotti
Secretária Geral: Leila Cirino Nunes
Primeiro Secretário: Margarete 
Sanches
Tesoureiro: Bernardete Isabel Zan-

chetti
Primeiro Tesoureiro: Adriana de Costa
Diretor de Educação: Taís Helena Ri-
boldi
Diretor de Formação e Relações Inter-
sindicais: Camile Casagrande
Diretor de Imprensa e Comunicação: 

Leda Terezinha Vivam Grapiglia
Diretor de Administração e Patri-
mônio: Irani Signor
Diretor de Cultura, Esporte e La-
zer: Antenor Sassi
Diretor de Saúde e Seguridade 
Social: Patrícia Lunkes Weber

Carmen Festa Perego
Cristiane Fleck
Daniela Montipó
Denize Catarina Mizael Andra-
de Tosi
Gislaine Mariete Arsego
Iluir Inês Santini
Ivete Antoninha Miorelli Trevi-
san
Márcia Valéria Donini de Mattos
Liberalino Ausani

Relação dos Suplentes:
Luis Leite Soares
Marilza Bruschi
Monica de Dordi Costi
Conselho Fiscal – Titulares:
Cristiana Oltramari da Silveira
Lucimara Lourdes Rodrigues
Sandra Frare Pedrotti
Conselho Fiscal – Suplentes: 
José Alberto Simão
José Carlos da Rosa
Maria Alda Bdento de Aguiar

Presidente Neilene Lunelli ao lado da vice Angela Maria De Toni Bissolotti

Nova presidente foi eleita na última sexta-feira

Membros da chapa 2 reunidos
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Idosos vão poder sacar PIS/Pasep 
a partir de 19 de outubro

O calendário de saque de recursos 
das contas do PIS/Pasep para os idosos 
começa no dia 19 de outubro, permiti-
do aos cotistas com mais de 70 anos. 
A partir de 17 de novembro serão dis-
ponibilizados os recursos para os apo-
sentados. Em 14 de dezembro será a 
vez da antecipação do saque para mu-
lheres a partir de 62 anos e os homens 
a partir de 65 anos fazerem os saques.

O cronograma foi divulgado na 
última semana pelo governo após 
reunião do presidente Michel Temer 
com integrantes da equipe econômi-
ca, no Palácio do Planalto. A redução 
da idade para o saque do PIS/Pasep a 
mulheres e homens a partir de 62 e 65 
anos, respectivamente, foi anunciada 
pelo governo no final de agosto e será 
permanente. Para retirar o recurso era 
preciso ter 70 anos completos. A partir 
de 2018, os saques retomam o calen-
dário regular.

Segundo cálculos do governo, a 
liberação deve injetar R$ 15,9 bilhões 
na economia. A medida tem o poten-
cial de atingir um público próximo a 8 
milhões de pessoas. O saldo médio dos 
cotistas é de R$ 1,2 mil, sendo que a 

maioria tem saldo em torno de R$ 750 
na conta do PIS/Pasep.

O crédito será feito de forma au-
tomática para quem tem conta no Ban-
co do Brasil e na Caixa Econômica Fe-
deral. A transferência dos recursos do 
PIS/Pasep para outros bancos poderá 
ser feita sem custos.

Quem pode sacar
Só tem direito aos recursos o tra-

balhador do setor público ou privado 
que tenha contribuído para o PIS ou 
Pasep até 4 de outubro de 1988 e que 
não tenha feito o resgate total do sal-
do do fundo. Quem começou a contri-
buir depois dessa data não tem direito 
ao saque.

O saque do saldo principal é 
permitido atualmente nas seguintes 
situações: aposentadoria; 70 anos 
completos; invalidez; reforma militar 
ou transferência para a reserva remu-
nerada; câncer de titular ou de depen-
dentes; portador de HIV; amparo social 
ao idoso, concedido pela Previdência; 
amparo assistencial a pessoas com de-
ficiência da Previdência; morte e em 
casos de doenças graves.

Conta de luz vai ficar mais cara em
outubro com bandeira tarifária vermelha
Cobrança será de R$ 3,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos

A conta de luz de todos os bra-
sileiros ficará mais cara em outubro, 
isso porque a bandeira tarifária apli-
cada será a vermelha no patamar dois, 
segundo informação que a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
divulgou na tarde de sexta-feira (29). 
Portanto, haverá uma cobrança extra 
de R$ 3,50 a cada 100 quilowatts-ho-
ra (kWh) consumidos. 

A agência informou que não há 
risco de desabastecimento, mas o 
custo mais alto ficará por conta do 

acionamento das térmoelétricas. Se-
gundo a Aneel, em média, uma resi-
dência consome 160 kWh por mês. 
Com isso, a conta fica R$ 5,60 mais 
alta.

A bandeira vermelha no patamar 
dois é a de maior custo desse siste-
ma, que sinaliza o valor real para a ge-
ração de energia elétrica. Em setem-
bro, a bandeira cobrada foi a amarela. 
Com chuva abaixo da média histórica 
e com o baixo nível dos reservatórios 
das hidrelétricas, é preciso acionar 

formas mais caras para gerar eletri-
cidade, como as usinas térmicas. Por 
isso, a adoção dessa bandeira no pró-
ximo mês.

A região Sul é a que está com o 
melhor nível de armazenamento, em 
36.58%. Já no Sudeste e no Centro 
Oeste juntos, o nível de armazena-
mento está em 24,75%. E no Norte, 
33,81%. Como o sinal para o consumo 
é vermelho, os consumidores devem 
intensificar o uso eficiente de energia 
elétrica e combater os desperdícios, 
indicou a Aneel.

O sistema de bandeiras tarifá-
rias foi criado em 2015 como forma 
de recompor os gastos extras com a 
utilização de energia de usinas ter-
melétricas, que é mais cara do que a 
de hidrelétricas. A cor da bandeira é 
impressa na conta de luz (vermelha, 
amarela ou verde) e indica o custo da 
energia em função das condições de 
geração de eletricidade.

Apenas a bandeira vermelha tem 
dois patamares. O segundo “degrau”, 
que indica o mais alto custo para a ge-
ração de energia, será acionado pela 
primeira vez desde 2015, quando o 
sistema de bandeiras foi criado.Tarifa deve ser de R$ 5,60 a mais nas residências

Receita consulta base de dados para atualizar 
CPF de pessoas falecidas

A Receita Federal passará a con-
sultar diariamente a base de óbitos 
da Associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais do Brasil 
para atualizar o Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) falecidas. O Diário Oficial 
da União da última sexta-feira (29) pu-
blicou a instrução normativa que dis-
põe sobre o CPF.

De acordo com a Receita, os CPFs 
que estiverem com ano de óbito in-
formado na base de dados e em situ-
ação cadastral regular, pendente de 
regularização e suspensa passarão à 
situação cadastral “Titular Falecido”.

“A nova sistemática aumenta a 
transparência para a sociedade em 
geral sobre a real situação do contri-
buinte, bem como amplia a seguran-
ça jurídica, uma vez que haverá trata-
mento padrão para os casos de CPFs 
de falecidos. Além disso, a implemen-
tação inibe a fraude”, diz a Receita.

Os CPFs que estiverem com ano de óbito 
informado na base de dados passarão à 

situação cadastral “Titular Falecido”

Pedágio nas praças da EGR  34,61% mais caro
Diretor-presidente da empresa, Nelson Lidio Nunes, disse que valores
não eram reajustados há 10 anos

A Empresa Gaúcha de Rodo-
vias (EGR) anunciou um aumento 
de 34,61% nos valores dos pedágios 
administrados pela estatal. Segun-
do o diretor-presidente da empresa, 
Nelson Lidio Nunes, os preços não 
sofriam um reajuste há 10 anos. Os 
novos preços começam a valer a 
partir desta segunda-feira. As tarifas 
têm preços variados para veículos 
de passeio, caminhões e pela quan-
tidade de eixos.

A praça de Viamão, na ERS 040, 
o valor passa para R$ 7 para quem 
utiliza veículo de passeio. Na ERS 
235, em Gramado, os motoristas pa-
garão R$ 7,90 (veículos de passeio). 
Nelson Lidio Nunes explicou que o 
aumento servirá para melhorar os 
serviços prestados pela empresa nas 
rodovias, como serviço de resgate e 
a disponibilização de ambulâncias.

Segundo a empresa, no curto 
prazo (1 ano), serão investidos R$ 
160 milhões, no médio prazo (seis 
anos) o valor projetado alcança R$ 
1,1 bilhão.

A EGR administra 901,3 km de 
estradas, distribuídos em 14 praças 

de pedágio. As praças de Portão, 
Campo Bom e Coxilha não tiveram 
qualquer reajuste desde 2006. Já as 
praças que antes eram administra-
das por concessionárias tiveram as 

tarifas reduzidas, ao serem absorvi-
das pela EGR, aos valores praticados 
em 2007. A recomposição levará as 
tarifas ao patamar que já era cobra-
do antes da redução.

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) anunciou um aumento de 34,61% nos valores dos 
pedágios administrados pela estatal

O crédito será automático para quem tem conta no BB e na CEF
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Ainda é cedo para falar em 
otimismo na construção civil, em-
bora empresários e entidades do 
setor estejam esperançosos com 
as perspectivas a médio e longo 
prazos. Indicativos como a queda 
na taxa de juros e o controle da 
inflação têm trazido boas expec-
tativas ao mercado.

Na última semana, a Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI) 
divulgou uma pesquisa apontan-
do melhora no setor da produção 
industrial. Segundo a pesquisa, 
em agosto, o índice de evolução 
da produção do setor chegou a 
54,8 pontos. O desempenho mar-
ca a primeira vez, desde outubro 
de 2013, em que se registra alta 
na produção por dois meses con-
secutivo. Números acima dos 50 
pontos indicam expansão e, abai-
xo deste patamar, retração.

O diretor da Lex Empreen-
dimentos Imobiliários, Ricardo 
Siviero e o corretor de imóveis 
Felipe Canal, também da Lex, 
apontam otimismo na retomada 
de crescimento da economia. Se-
gundo Siviero, 2018 deve ser um 
ano positivo para venda de terre-
nos.

“No próximo ano vamos ter 
10 lançamentos no segmento de 
terrenos industriais. Vai ser um 
ano muito bom. Parece que o 
Brasil voltou a retomar o cresci-
mento, o otimismo do mercado 
voltou a aparecer. A taxa de juros 
baixaram, e isso reflete inevita-
velmente na construção civil”, 
pontua. “Em março deste ano ti-
vemos já uma retomada, que teve 
uma baixa devido à crise política, 
há uns três meses, mas agora o 
cenário está voltando a ser posi-
tivo. 2018 promete”, prevê.

Para Siviero, a aposta em em-
presários comprometidos é um 
fator primordial para que a pes-
soa tenha sucesso no negócio. “É 
importante procurar uma empre-
sa séria para investir. Nos últimos 
anos surgiram muitos aventurei-
ros, mas em momentos de crise 
econômica, quem não estiver 
estruturado não vai se manter no 
mercado”, afirma.

Ainda de acordo com Sivie-

Corretores de imóveis destacam
otimismo com retomada da economia
Ricardo Siviero e Felipe Canal afirmam que taxa de juros menor e
mercado reaquecido são fatores positivos na retomada de negócios

ro a venda de terrenos residen-
ciais cresceu nos últimos meses. 
“Nessa retomada da economia as 
pessoas têm investido na compra 
de terrenos, justamente porque é 
um investimento mais seguro. E 
o terreno também é muito valo-
rizado e não desvaloriza a longo 
prazo, pelo contrário, ele sempre 
vai valorizar”, garante.

Canal destacou os bairros da 
cidade em que tem gerado me-
lhores negócios. “Santa Helena, 
Santo Antão e Universitário são 
os mais procurados no setor re-
sidencial. Já a BR, Linha Salgado e 
Borghetto (em Garibaldi), lideram 
no industrial”. O corretor falou a 
respeito dos compradores. “Mui-
tos clientes compraram seu pri-
meiro apartamento e agora estão 
migrando para a compra de lotes, 
o que significa que o poder aqui-
sitivo está aumentando. No geral, 
é um bom sinal”, registra.

Alta nas expectativas
Segundo os números do CNI, 

pelo quarto mês consecutivo, o 
índice de expectativa de deman-
da apresentou alta, chegando a 
56,9 pontos, nível mais elevado 
desde março de 2014. A pers-
pectiva de aumento na produção, 
nos próximos meses, também é 
confirmada por nova alta no índi-
ce de expectativa de compras de 
matérias primas, que subiu 0,8 
ponto, para 54,5 pontos, maior 
valor desde abril de 2014.

Em relação ao emprego, os 
dados mostram que o período de 
demissões na indústria está per-
to do fim. Em agosto, o índice de 
expectativa de número de empre-
gados apresentou nova melhora, 
chegando a 49,6 pontos.

Neste patamar, situando-se 
praticamente sobre a linha divi-
sória de 50 pontos, sinaliza-se 
que não há expectativa de novas 
quedas no emprego industrial. 
“Ou seja, o fim das demissões na 
indústria está se consolidando”, 
diz a pesquisa.

Com sinais mais dissemina-
dos de melhora, cresce também a 
disposição do empresário indus-
trial de investir. De acordo com a 
sondagem, o índice de intenção 
de investimento cresceu pelo 
terceiro mês consecutivo, em se-
tembro, chegando a 49,4 pontos. 
Este é o maior índice desde mar-
ço de 2015 e está 6 pontos acima 
do registrado em setembro de 
2016.

A pesquisa foi realizada entre 
1o e 15 de setembro com 2.376 
empresas industriais de todo 
país. Destas, 978 são pequenas, 
867 são médias e 531 são gran-
des.

Taxa de desemprego fica 
em 12,6% no trimestre até 
agosto, diz IBGE

A taxa de desocupação no 
Brasil ficou em 12,6% no trimes-
tre encerrado em agosto deste 
ano, de acordo com os dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contí-
nua) divulgados na última sexta-
-feira, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado corresponde ao 
piso do intervalo de expectativas 
dos analistas ouvidos pelo Proje-
ções Broadcast, que ia até uma 
taxa de desemprego de 13,0%, 
com mediana de 12,7%. No tri-
mestre encerrado em julho, a 
taxa de desemprego estava em 
12,8%. No trimestre terminado 
em agosto de 2016, a taxa de de-
semprego medida pela Pnad Con-
tínua havia sido de 11,8%.

A renda média real do tra-
balhador foi de R$ 2.105 no tri-
mestre encerrado em agosto. O 
resultado representa alta de 1,9% 
em relação ao mesmo período do 
ano anterior. A massa de renda 
real habitual paga aos ocupados 
somou R$ 186,7 bilhões no tri-
mestre até agosto, alta de 2,7% 
ante igual período do ano ante-
rior, segundo o IBGE.

Felipe Canal, da Lex, comemora melhora 
na economia

Para Ricardo Siviero, diretor da Lex 
Empreendimentos, 2018 marca melhora 
no mercado

Secretário Marcio Pilotti afirma saber da 
invasão, mas aguarda notificação judicial

Secretário afirma que não tem
gerência de invasão em área particular

O secretário de Habitação e As-
sistência Social, Marcio Pilotti, afirma 
que tem conhecimento da invasão na 
área particular do bairro Vila Nova 
III, mas salienta que não tem levan-
tamento de número de moradores 
porque isso está “fora da alçada da 
pasta”.

“Bem nós já estamos acompa-
nhando por diversos dias, desde o 
início, esta invasão no Vila Nova III, 
mas nós como Secretaria Municipal 
de Habitação e Assistência Social, não 
temos gerência sobre a área particu-
lar. O nosso poder como prefeitura,é 
cuidar da área pública do município”, 
explica.

Mais de cem famílias vivem no 
local e a reintegração já foi deferi-
da pelo juiz  Roberto Laux Junior na 
terceira semana de setembro. Pilotti 
confirma que está acompanhando o 
caso através do site do Tribunal de 
Justiça. “Sobre lá, nós sabemos que é 

uma área da família Menegotto e que 
já pediram reintegração de posse. Es-
tamos acompanhando pelo Tribunal e 
vimos que o pedido de reintegração 
já foi deferido pelo juíz. De pronto, 
quando nós recebermos a notificação 
do Tribunal de Justiça, estaremos au-
tomaticamente, o Conselho Tutelar 
e a assistente social, à disposição”, 
comenta.

Reintegração da área da 
Prefeitura vai completar 
duas semanas

A reintegração da área perten-
cente à Prefeitura Municipal acon-
teceu no último 21 de setembro, de 
forma pacífica. Pilotti falou sobre o 
papel da Assistência na ação. “Depois 
de várias tentativas de acordo, eles 
não quiseram sair, então tivemos que 
ir lá. Na última quinta-feira (28/09) ti-
vemos uma espécie de invasão no Vila 
Nova IV, mas não tinha nenhuma famí-
lia morando. Nós fomos lá e fizemos a 
descoupação”, relembra.

O secretário orienta aos mora-
dores da área invadida que se enca-
minhem até o Departamento de Ha-
bitação e façam seu cadastro dentro 
dos programas habitacionais, através 
do governo federal, principalmente 
Minha Casa, Minha Vida, Residencial 
Novo Futuro e loteamentos sociais. 
“Já vieram algumas famílias aqui nos 
procurar. Estamos também com a 
Secretaria Municipal de Educação 
(Smed), fazendo uma força tarefa, 
para que consigamos colocar as crian-
ças na escola infantil”, completa.

Negócios precisam ser tomados com empresas sérias e com credibilidade, orienta 
Ricardo  Siviero
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Por que correr está na moda?
Cada dia mais, empresários, estudantes, idosos e jovens procuram na corrida antídodo para o stress

Corridas são vistas por muitos 
como obstáculos a serem vencidos. 
Para outros, além disso, a prática 
se tornou rotina. Janete Gregio, 
por exemplo, já corre há sete anos. 
Questionada o porquê começou, 
ela diz que não sabe exatamente, 
mas garante que o hábito só lhe 
tornou uma pessoa melhor.

“Eu sempre gostei de me mo-
vimentar, sempre fiz academia, al-
gum exercício físico, mas com um 
foco mais na saúde. A corrida veio 
para complementar o meu treino. 
Fui cruzando com amigas que cor-
riam, e assim começamos a trei-
nar”, conta.

Com isso, Jane, como é conhe-
cida, começou uma competição 
consigo mesma, na busca de me-
lhores resultados. “As mudanças 
percebidas são infinitas, se alimen-
tar bem, dormir melhor. As  amiza-
des também mudam, porque come-
çamos a ter contato com pessoas 
com os mesmos hábitos”, relata.

No entanto, a empresária 
afirma que a principal mudança é 
no foco e na disciplina. “Hoje me 
sinto muito mais focada e discipli-
nada e a gente transfere isso para 
os outros setores da vida. O corpo 
melhora, a disposição. A gente tá 
sempre de bom astral, se torna um 
ser humano melhor. A corrida nos 
ensina muita coisa”, conclui.

Jane corre de três a quatro ve-
zes por semana, aliando a prática 
a outros exercícios como paddle, 
musculação e pilates. Ela se prepa-
ra para correr na maratona de Bue-
nos Aires, no dia 15 de outubro e 
no Sparkling Night Run, em Bento 
Gonçalves, no dia 11 de novembro, 
trajeto que fará em dupla com o 
noivo, Leonardo. Poderá ser mais 
uma das conquistas dela, que já 
coleciona medalhas e troféus por 
onde passou, como Porto Alegre, 
Punta del Este, Roma, entre outros.

O treinamento para as 
provas

A terapeuta desportiva de Jane, 
Aline Rodrigues (personal trainer, 
mestre em ciência do movimento 
humano, especialista em atividade 

física e saúde e reabilitação e quiro-
praxia), confirma que correr ajuda 
quem busca mais qualidade de vida, 
bem estar, gasto calórico e redução 
de estresse.

“Além de que a corrida é um es-
porte democrático e tem uma pratici-
dade peculiar: praticamente não ne-
cessita de recursos materiais”, avalia. 
“Mas, realizar atividades físicas com 
os cuidados adequados é de funda-
mental importância. E um dos princi-
pais cuidados é o acompanhamento 
profissional”, salienta.

Para um atleta já treinado e 
orientado, Aline recomenda a aten-
ção maior na realização das provas. 
“A preparação para uma prova é um 
ciclo que pode durar meses, varian-
do de acordo com o planejamento de 
cada técnico/professor  e também o 
objetivo a ser alcançado pelo próprio 
atleta. São semanas de treino pesado, 
forte e intenso e que exigem demais 
do corredor para que consiga evoluir 
e consequentemente ter um melhor 
desempenho na competição”.

Por outro lado, antes da prova, 
segundo Aline, é preciso diminuir a 
carga. “É preciso diminuir a carga de 
treinamento e aumentar o tempo de 
descanso para poupar o atleta, visan-
do otimizar sua performance no dia 
da corrida. Essa etapa da preparação 
é conhecida como ‘período de poli-
mento’”, explica.

“Cada etapa deve ser respeitada 
e seguida para preservar a saúde físi-
ca do corredor e alcançar objetivos 
traçados”, finaliza.

Gustavo alia corrida ao
jiu-jitsu

O corretor de seguros Gustavo 
Dendena, de 44 anos, corre há cerca 
de um ano. Ele começou durante as 
férias, mas divide a prática com o jiu-
-jitsu, que treina há 15 anos. “Resolvi 
que queria correr e como muita gen-
te faz, calcei um tênis e sai pra cor-
rer, sem preparo, sem instrução, sem 
nada”, relembra. Como resultado, ele 
acabou se lesoniando.    

“Falei com amigos que já corriam 
e procurei um profissional da área 
para me ajudar. Corri todos dias sem 
descanso e obviamente acabei me 

lesionando. O prazer que a corrida 
dava era demais. Resolvi que queria 
aprender a correr e melhorar meu 
tempo e meu condicionamento. Fa-
lando com amigas e amigos que já 
corriam acabei também procurando 
um profissional nessa área pra me 
ajudar”, pontua.

“Para melhorar, além de contar 
com meu técnico, passei a contar 
com a ajuda de fisioterapia, nutri-
cionista, e faço muita musculação 
e alongamento, muito importantes 
para evitar as lesões que são fre-
quentes pra quem procura melhorar 
o desempenho”, indica.

Dendena participa de várias 
provas. “Tem muitas provas aqui por 
perto, assim fica fácil o deslocamen-
to. Já fiz algumas meia maratonas 
(21km) entre elas: a  meia maratona 

Internacional de Porto Alegre, a meia 
maratona de Caxias do Sul. Algumas 
provas fiz parte de quarteto como a 
TTT (travessia Torres-Tramandai) e a 
Maratona do Vinho, entre outras”, 
relata.

Treinando três vezes por sema-
na, o corretor, assim como Jane, vai 
participar do Sparkling Night Run, 
pelo segundo ano consecutivo. “Já 
estou inscrito. Participei no ano pas-
sado e acabei indo pro pódio em 3 
lugar na minha categoria, o que foi 
muito bom. A prova estava muito 
bem organizada, levei minha famí-
lia que ficou torcendo por mim e no 
final aproveitamos a festa toda, nos 
divertimos muito. Esse ano se tudo 
der certo quero baixar meu tempo 
do ano passado, espero que a pro-
va seja tão boa quanto a de 2016”, 

planeja.

Prova Sparkling Night 
Run

O Sparkling Night Run é um 
evento diferenciado, com carac-
terísticas inovadoras que aliam 
esporte, turismo, espumante, en-
tretenimento, saúde e bem-estar e 
que acontece em 11 de novembro.

É uma corrida de rua noturna 
com som e luzes durante o percur-
so, que passa por pontos turísticos 
do município, terminando na Praça 
Via Del Vino. A corrida é dividida 
em dois percursos: de 5km, indi-
vidual e de 10km, individual ou 
em dupla. Interessados podem en-
trar em contato pelo telefone (54) 
2105.1999.

Jane Gregio é corredora há sete anos e já participou de diversas provas em diferentes locais, inclusive fora do país

Medalas e troféus fazem parte da coleção de conquistas de Jane

Gustavo corre há um ano e já disputou maratonas

Percurso da prova Sparklig Night Run
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Banco de olhos cria aplicativo para 
agilizar transplantes de córneas

O Banco de Olhos de Sorocaba 
(BOS) criou um aplicativo para celu-
lares com a intenção de agilizar os 
processos envolvendo os transplantes 
de córneas. Através do dispositivo, o 
paciente vai poder avisar sobre o não 
comparecimento em uma cirurgia 
pré-agendada e liberar o tecido para 
que o procedimento seja feito outra 
pessoa. Outra opção dada pelo apli-
cativo é para o paciente se cadastrar 
em uma lista de espera e acompanhar 
a posição na fila. 

Nos primeiros seis meses de 

2017, o BOS fez 42,2% dos transplan-
tes de córnea do estado de São Paulo 
e 15,5% do total de cirurgias no Bra-
sil, sendo 80% desses procedimentos  
feitos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em 2016, 160 transplantes de 
córnea foram feitos por mês no hos-
pital.

Este ano, o número subiu para 
220 cirurgias mensais. Como o tem-
po de armazenamento da córnea é de 
14 dias, a agilidade nesse processo é 
fundamental para que não ocorram 
desperdícios.

Sistema imune pode explicar porque a pílula
anticoncepcional aumenta depressão

A depressão como efeito colate-
ral da pílula anticoncepcional moti-
va muitas mulheres a parar com os 
hormônios. O problema não é muito 
abordado e a associação acaba rele-
gada a um aviso pequeno na bula de 
que a mulher pode ter o dobro de 
chance de ter depressão. 

Neurocientistas da Universida-
de de Tulsa, Estados Unidos, procu-
raram investigar a relação entre o 
sistema imunológico e a depressão. 
Quando há problemas no corpo, 
o sistema imune dá um alerta e o 
restante do corpo responde. Produ-
zimos substâncias necessárias para 
combater ameaças no corpo, mas 
que podem deixar restos tóxicos 
pelo caminho. Os macrófagos, por 

exemplo, são glóbulos brancos que 
fagocitam essas ameaças. Só que 
acabam produzindo uma substância 
chamada ácido quinolínico (QN), que 
é tóxico para seus neurônios

O cérebro está preparado para 
isso e, assim que o sistema imune dá 
o alerta, produz substâncias neuro-
protetoras, para equilibrar a balan-
ça. Uma delas é o ácido quinurênico 
(KYN). Esses dois ácidos foram o foco 
da pesquisa dos cientistas de Tulsa.

A investigação dos pesquisado-
res apresentou que pacientes depri-
midos tendem a ter a balança dese-
quilibrada. A quantidade de KYN é 
bem mais baixa que o esperado em 
um ser humano saudável – então, 
provavelmente, o neurotóxico aca-

ba “vencendo” e o cérebro sente o 
impacto. Para os pesquisadores, o 
metabolismo anormal do KYN pode 
ser um dos gatilhos biológicos para a 
depressão e as marcas físicas que ela 
deixa no cérebro.

Mas se isso vale para qualquer 
pessoa deprimida, a situação é pior 
para as mulheres. O estudo mostrou 
que as mulheres saudáveis já mos-
travam uma concentração menor de 
ácido neuroprotetor do que homens 
saudáveis.

Na realidade, o resultado mos-
trou que as mulheres saudáveis já 
tinham a redução que os pesquisa-
dores costumavam vem em organis-
mo de pessoas deprimidas. Ou seja, 
seu cérebro estava naturalmente 
mais exposto aos efeitos negativos 
dos metabólitos tóxicos. Até aí, os 
cientistas teorizam que as evidências 
podem indicar porque duas vezes 
mais mulheres sofrem de depressão 
do que homens.

Mas eles fizeram mais uma aná-
lise dos resultados, dessa vez com 
relação ao uso de contraceptivos 
hormonais. E aí viram que as mulhe-
res que tomavam pílula, mesmo que 
não fossem diagnosticadas como de-
primidas, apresentavam uma queda 
ainda maior na concentração espera-
da de KYN.

A interação entre o cérebro e o sistema de defesa é diferente em pessoas que 
sofrem de depressão

Ministério da Saúde elimina
16 mil portarias

As inúmeras normas existentes 
dentro do sistema público de saú-
de serão consolidadas. O Código 
do SUS, lançado pelo Ministério da 
Saúde na última quarta-feira (27), 
busca melhorar a gestão das políti-
cas públicas e dar mais transparência 
às regras, facilitando também a com-
preensão do cidadão e dos órgãos de 
controle. Na análise de 17 mil porta-
rias, menos de 5% traziam normas vá-
lidas para o funcionamento do SUS. 
Elas serão compiladas em seis por-
tarias divididas por eixos temáticos. 
Assim, a pasta é a primeira a cumprir 
a Lei Complementar Nº 95, que prevê 
a consolidação das leis no país.

O diagnóstico apresentado pe-
los pesquisadores aponta ainda que 
a quantidade de portarias e a falta 
de uma estrutura normativa adequa-
da burocratiza a execução das polí-
ticas de saúde, além de dificultar a 
compreensão para a implementação 
das ações e a correta interpretação 
por parte dos órgãos de controle e 
Judiciário. Além disso, muitas das 
portarias existentes são contraditó-
rias, muitas delas já foram revogadas 
e havia uma mistura de normativas e 
não-normativas.

Das 17 mil portarias analisadas, 
apenas 700 trazem normativas váli-
das para o funcionamento do SUS. 

Todas elas serão revogadas e subs-
tituídas por outros seis atos norma-
tivos, divididos em seis temas con-
forme sua função e utilização. São 
eles: organização e funcionamento 
do SUS, regras gerais da organização 
do sistema; políticas, conteúdos so-
bre as 48 políticas públicas de saúde; 
redes, sobre as 10 organizações te-
máticas da Rede de Atenção à Saúde; 
sistemas, sobre os 10 sistemas do 
SUS; ações e serviços de saúde; e, 
por fim, financiamento.

A primeira etapa, em que foram 
analisadas 17 mil portarias, focou 
nas normas publicadas pelo gabine-
te do ministro. Nas próximas etapas 
serão consolidas as cerca de 40 mil 
portarias das secretarias do Ministé-
rio da Saúde e as resoluções da Co-
missão Intergestores Tripartite (CIT). 
A terceira e última etapa prevê a con-
solidação normativa.

Todas as portarias serão revoga-
das, no entanto o conteúdo normati-
vo ficará intacto. Ao final do projeto, 
previsto para 2020, o Ministério da 
Saúde vai publicar o Regulamento do 
Sistema Único de Saúde, o Código 
do SUS. Além de dar publicidade, o 
projeto visa orientar a organização 
do SUS de modo sistematizado e que 
contribua para a garantia do direito 
fundamental à saúde.

Córnea não pode ser armazenada por muito tempo

Ministério da Saúde quer diminuir portarias para agilizar processos

OMS recomenda medicamento para tratar parasitas
A Organização Mundial da Saú-

de informou nesta sexta-feira que 
programas periódicos de despara-
sitação são recomendáveis para re-
duzir drasticamente problemas de 
saúde pública causados por vermes 
intestinais e parasitas. A recomen-
dação da desparasitação foi apro-
vada pelo Comitê de Revisão das 
Diretivas da entidade.

O tratamento, em que geral-
mente basta um único comprimido, 
pode proteger 1.5 bilhão de pes-
soas atualmente em risco, afirma a 
OMS. Segundo a organização, qua-
tro espécies principais de vermes 
intestinais afetam quase um quarto 
das pessoas mais pobres no mundo.

A OMS facilita programas de 
desparasitação em larga escala, 

Parasita deve ser tratado com
tratamento via medicação

sendo utilizados medicamentos 
doados da indústria farmacêutica. 
Eles são distribuídos gratuitamente 
em programas nacionais de contro-
le de doenças. Também é realizado 
programas em parcerias com esco-
las.

A OMS visa eliminar os danos 
causados pelas infecções de ver-
mes em crianças até 2020, tratando 
regularmente pelo menos 75% dos 
873 milhões de crianças estimadas 
em áreas onde a prevalência é alta. 
No entanto, o tratamento não é a 
única solução.

Também a higiene básica, o sa-
neamento, a educação para a saúde 
e o acesso à água potável são fun-
damentais para resolver problemas 
de saúde causados por vermes.

Estudo criado por cientistas é o primeiro 
em grande escala de usuários da droga

Um grupo de cientistas da 
Universidade de Surrey, no Reino 
Unido, desenvolveram um teste 
rápido, usando a impressão digital, 
que pode, em alguns minutos, con-
firmar se uma pessoa fez uso de 
cocaína. A pesquisa, publicada no 
jornal científico “Clinical Chemis-

try”, é o resultado do primeiro es-
tudo em grande escala de usuários 
da droga.

O estudo, realizado em par-
ceria com o Netherlands Forensic 
Institute and Intelligent Finger-
printing (Instituto Forense e de 
Inteligência em Impressão Digi-
tal), foi liderado por Catia Costa 
e Melanie Bailey, da Universidade 
de Surrey. A equipe desenvolveu 
uma nova técnica para analisar os 
níveis de cocaína detectados nas 
impressões digitais: eles usaram 
papel cromatográfico para retirar 
as amostras como parte de uma 
técnica conhecida como “Espectro-
metria de massas por paper spray”.

Foram analisadas impressões 
digitais de pacientes que faziam 
tratamento em centros de reabili-
tação, assim como de um grande 
grupo não usuário de drogas. To-
dos os participantes lavaram suas 
mãos de formas variadas antes do 

teste, para, depois, as amostras 
serem coletadas em um “paper 
spray”.

Espectrometria de massas por 
paper spray é uma técnica recente 
que têm mostrado boa sensibilida-
de analítica para detecção de dro-
gas pelo sangue. O grande avanço 
relativo ao estudo é comprovar as 
impressões digitais como uma al-
ternativa de matriz não invasiva e 
de simples rastreamento.

Na impressão digital analisada 
foram utilizados produtos quími-
cos para que os cumes delas (e, por 
consequência, a identidade do do-
ador) pudessem ser estabelecidas 
antes da análise. Quando se faz uso 
de cocaína, os traços dos indica-
dores quimícos benzoylecgonina e 
metilecgonina, enquanto metabo-
lizam a droga, ficam presentes em 
resíduos das impressões digitais. 
Tais traços podem ser detectados 
mesmo após a higiene das mãos.

 Quando se faz uso de cocaína, os traços 
dos indicadores quimícos benzoylecgoni-
na e metilecgonina ficam presentes em 
resíduos das impressões digitais
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Hospital de câncer de Barretos 
conseguiu elevar chances em 
pacientes com mielodisplasia

O Hospital de Câncer de Barretos, 
em São Paulo, combinou o uso de um 
medicamento com um transplante al-
ternativo de medula óssea, e afirmou 
que elevou em seis vezes as chances 
de cura da mielodisplasia, doença que 
prejudica a formação de células do 
sangue que atinge seis milhões pes-
soas no país, sendo a causa um tipo 
raro de leucemia. O Hospital foi res-
ponsável por descobrir a incidência da 
doença em crianças em 1989.

Segundo o centro médico, o re-
sultado positivo foi a partir do uso da 
azacitidina - remédio conhecido por 
ajudar a prolongar a vida de pacientes 
à espera do transplante e reconhecido 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para tal finalidade - 
com o transplante haplo, ou seja, com 
órgãos doados por pais, que têm, em 
média, 50% de compatibilidade gené-

tica.

Mielodisplasia
Conhecida até então como pré-

-leucemia, a mielodisplasia está as-
sociada a um comportamento mais 
agressivo da criança, meses antes de 
se diagnosticar uma leucemia mielo-
monocítica juvenil.

Farmacopeias comprometem-se 
contra resistência antimicrobiana

O 8º Encontro Internacional 
das Farmacopeias Mundiais, ou 
8th International Meeting of World 
Pharmacopeias buscou uma decla-
ração que expressa o comprome-
timento de farmacopeias mundiais 
com a Saúde Pública e a luta contra 
a Resistência Antimicrobiana (RAM).

O termo foi assinado pelos re-
presentantes de doze farmacopeias 
mundiais: Americana, Brasileira, Bri-
tânica, Chinesa, Coreana, Europeia, 
Indiana, Internacional, Japonesa, 

Mexicana, Turca e Vietnamita.
O fórum, organizado pela Or-

ganização Mundial da Saúde (OMS) 
em parceria com a Anvisa, teve por 
objetivo a convergência regulatória 
entre as farmacopeias internacio-
nais. 

Durante o evento, as farmaco-
peias participantes discutiram so-
bre a importante contribuição que 
os padrões públicos de controle de 
qualidade podem desempenhar na 
luta contra a RAM.

Declaração foi firmada por 12 farmacopeias mundiais 
em encontro internacional organizado pela OMS

Anvisa suspende lote de Astro 
por erro em data

Um erro na data de validade 
impressa na embalagem do me-
dicamento Astro levou a Anvisa a 
suspender três lotes do produto. O 
caso foi comunicado pela própria 

Eurofarma Laboratórios, fabricante 
do produto.

A suspensão vale para os lotes 
441819A, 441996A, 441996B, do 
produto Astro (1500 mg), pó para 
suspensão oral. O problema é que a 
embalagem do medicamento trazia 
uma data de validade única para o 
medicamento e o diluente, sendo 
que o prazo de validade do diluente 
é diferente. O caso é considerado 
de baixo risco.

A suspensão está na resolução 
RE 2.541/2017 publicada no Diário 
Oficial da União. Os lotes suspensos 
serão recolhidos pelo fabricante. Os 
demais lotes do produto podem ser 
utilizados normalmente. Se você 
comprou os lotes que foram sus-
pensos, entre em contato com o 
SAC da Eurofarma para ter informa-
ções sobre o recolhimento.

Astro é medicamento usado para
infecções de garganta

Hospital de Câncer de Barretos é um dos 
mais desenvolvidos do país no assunto

Pesquisadores avaliam fim do
coquetel diário da Aids

A aids não tem cura, no entanto 
consegue ser controlada com o coque-
tel antirretroviral, um conjunto de três 
ou quatro comprimidos que o portador 
do vírus HIV precisa tomar diariamen-
te, permitindo que ele tenha uma vida 
longa e com qualidade. 

Este tipo de tratamento pode 
mudar em breve, com a chegada de 
opções que funcionam por um ou até 
dois meses. Durante o último Congres-
so Brasileiro de Infectologia, que acon-
teceu no Rio de Janeiro, especialistas 
brasileiros discutiram o estudo Latte-2, 
realizado por instituições dos Estados 

Unidos, Espanha, Bélgica, Alemanha, 
França, Canadá e Reino Unido.

O experimento, que tem patrocí-
nio das farmacêuticas Janssen e GSK, 
avalia a eficácia das drogas cabotegra-
vir e abacavir-lamivudina aplicadas por 
meio de uma injeção intramuscular 
mensal ou bimestral. O teste envolveu 
309 voluntários que tomaram os fár-
macos diariamente por três semanas 
antes de partir para as picadas na pele. 
Após dois anos de experiência, 87% 
dos pacientes que receberam a injeção 
mensal ficaram com o vírus suprimido, 
ante 94% daqueles que tomaram a dose 

bimestral.
Entre os indivíduos que permane-

ceram no esquema diário, 84% continu-
aram com o HIV controlado. A maioria 
dos pacientes não sofreu efeitos colate-
rais dignos de nota: alguns experimen-
taram dor ou reações na pele no local 
em que a agulha foi inserida.

Os autores concluíram que esse 
tratamento intervalado é seguro e efe-
tivo. Porém, antes de virar realidade, 
precisa passar por uma nova fase de 
pesquisas com um número bem maior 
de voluntários para se certificar que os 
achados se repitam.

SUS vai ampliar oferta de tratamento de HIV/Aids
O Ministério da Saúde vai ampliar 

a oferta do antirretroviral Dolutegravir 
no tratamento de todos os pacientes 
com HIV no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). A expansão foi anunciada na 
sexta-feira (29) pelo ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, durante o 11º Congresso 
de HIV/Aids e 4º Congresso de Hepatites 
Virais, em Curitiba.

Segundo o Ministério da Saúde, atu-
almente o Dolutegravir é usado por 100 
mil pessoas, mas até o final de 2018 mais 
de 300 mil pessoas vivendo com HIV te-

rão acesso ao medicamento. A troca de 
terapia será gradual para quem utiliza o 
Efavirenz.

De acordo com o ministério, o antir-
retroviral é considerado um dos melho-
res tratamentos para a Aids no mundo. 
Ele apresenta alta potência e um nível 
muito baixo de efeitos colaterais, as-
pecto considerado bastante importante 
para a adesão e o sucesso do tratamento 
contra o HIV. O custo para a incorpora-
ção do Dolutegravir é de R$ 1,1 bilhão e, 
segundo a pasta, não altera o orçamento 

atual do Ministério da Saúde.a Desde o 
começo da epidemia, o Brasil registrou 
842.710 casos de Aids, no período de 
1980 a junho de 2016. O país tem regis-
trado, anualmente, uma média de 41,1 
mil casos de Aids nos últimos cinco anos.

Em relação à mortalidade, de 1980 
até dezembro de 2014 foram identifica-
dos 303.353 óbitos cuja causa básica foi 
a Aids. Houve uma redução de 5% nos úl-
timos anos, passando de 5,9 óbitos por 
ano por 100 mil habitantes em 2006 para 
5,6 óbitos em 2015.Laboratórios de farmácia buscam alternativas para melhorar ação de medicamentos

Estudo indica que quase 50% dos fumantes
querem deixar cigarro

Nos próximos seis meses, 49% dos 
fumantes do país planejam deixar o ci-
garro, o maior índice registrado entre 
todos os países que compõem o Proje-
to ITC Brasil - pesquisa que mede o im-
pacto psicossocial e comportamental de 
políticas para o controle do tabaco. Os 
resultados foram divulgados na última 
sexta-feira (29) durante o Congresso Ins-
tituto Nacional do Câncer (Inca) 80 anos, 
realizado no Rio de Janeiro.

Os dados do Projeto Internacional 
de Avaliação das Políticas de Controle do 
Tabaco (Projeto ITC Brasil) englobam in-
formações relativas a 24 países. Entre os 
principais motivos apontados pelos fu-
mantes para deixar o hábito estão a pre-
ocupação com a própria saúde, com os 
danos que possam vir a causar em outras 
pessoas pelo tabagismo passivo e com 
a possibilidade de dar mau exemplo a 
crianças. A pesquisa indica, entre outros 
aspectos, que os fumantes brasileiros es-
tão altamente motivados para deixarem 
de fumar e apoiam novas ações governa-
mentais de combate ao tabagismo.

Para a diretora-geral do Inca, Ana 
Cristina Pinho, os dados significam um 
“pedido de socorro” por parte dos fu-
mantes do país, que querem deixar o 
vício mas não conseguem. “Os números 
mostram com muita clareza o que signi-
fica a dependência física e psíquica de 
uma droga. O fumante tem a consciência 
de que o tabaco é danoso à sua saúde, 
mas não consegue se libertar da depen-
dência”.

Para a diretora-geral do instituto, “o 
fumante tem a consciência de que fumar 
é nocivo à sua saúde  e à de sua família, e 
todo o impacto social envolvido. Os nú-
meros constituem sim em um pedido de 
socorro por parte dos que querem deixar 
o vício”, enfatiza.

De acordo com a pesquisa, os re-
sultados relativos aos que planejam 
deixar o vício nos próximos seis meses 
no Brasil  indicam “um índice bastante 
elevado, principalmente se comparado 
ao de países desenvolvidos com progra-
mas estruturados de controle ao tabaco 

como Estados Unidos (índice de 37%), 
França (34%), Inglaterra (33%) e Alemanha 
(apenas 10%)”.

Além de registrar o maior percentu-
al de entrevistados que planejam deixar 
o cigarro nos próximos seis meses, o es-
tudo revela que fumantes e não fumantes 
apoiam a criação de novas ações gover-
namentais para o combate ao tabagismo.

A secretária-executiva da Comissão 
Nacional para Implementação da Con-
venção-Quadro para o Controle do Taba-
co (CONICQ), Tânia Cavalcante, destaca 
que a mudança de visão da sociedade 
brasileira em relação ao cigarro é fruto 
do trabalho de diversos atores ao longo 
dos anos. “Essa mudança na postura em 
relação ao hábito de fumar, que era bem 
visto e amplamente estimulado no Bra-
sil entre as décadas de 70 a 90, é fruto 
de um longo trabalho desenvolvido pelo 
Inca e pelo Ministério da Saúde, em par-
ceria com secretarias de saúde e a socie-
dade civil”, aponta.

Proibição e
regulamentação

Outra constatação da pesquisa é a 
de que existe um forte apoio até mesmo 
para a proibição total da comercialização 
dos produtos de tabaco. O Projeto ITC 
perguntou a todos os 1.358 entrevista-
dos, entre setembro de 2016 e março de 
2017, se eles apoiam ou se opõem a uma 
proibição total de produtos de tabaco 
nos próximos 10 anos caso o governo 
forneça tratamento para ajudar fumantes 
a deixarem o vício. Os resultados mos-
tram que 68% dos fumantes e 77% dos 
não fumantes pesquisados “apoiam” ou 
“apoiam fortemente” essa proibição.

Vera Luiza da Costa e Silva, chefe do 
secretariado da Convenção do Controle 
de Tabaco da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), ressaltou durante o con-
gresso que a proibição do tabaco não 
está em pauta.

“Os dados do ITC não propõem essa 
proibição, eles simplesmente utilizam 
este indicador como medida da não acei-
tação social do produto por parte do fu-

mante e do não fumante. E quando você 
vê que uma parte grande da população 
acha até que proibir seria uma solução, 
é porque a situação está chegando a um 
ponto em que o produto não está sendo 
bem aceito”, disse.

Para ela, os resultados da pesquisa 
são um estímulo para se discutir como 
avançar na regulamentação do uso de 
outras substâncias, como o álcool e al-
guns produtos alimentícios. “[Pensar] em 
como se avançar dentro da mesma lógica 
de regulamentar. Não é proibir, é regu-
lamentar. E ter um olhar, dentro desta 
regulamentação, voltado principalmente 
para os adolescentes e para a população 
de baixa renda”, disse.

A importância da regulamentação 
também foi defendida pela diretora-ge-
ral do Inca, Ana Cristina Pinho. Para ela, 
ao contrário das drogas ilícitas, no caso 
do cigarro o que se pretende é reduzir o 
consumo via estrangulamento do acesso 
ao produto.

“É o caso de dificultar o consumo 
via estrangulamento, dificultando o iní-
cio do hábito, daí a importância de uma 
política educativa tendo como meta difi-
cultar o vício do hábito de fumar: e aí o 
público-alvo é a criança e o adolescente, 
porque 90% dos fumantes adquirem o há-
bito nesta fase da vida”, destaca.

No entendimento de Ana Cristina, 
“é necessário primeiro desmistificar, ti-
rar o glamour do hábito pelo tabaco”. 
Esse trabalho passa por medidas relacio-
nadas à indústria tabagista, como a pa-
dronização das embalagens e a questão 
dos aditivos que adicionam sabores aos 
cigarros. No entanto, ações desse tipo 
envolvem a formulação de legislação es-
pecífica.

“Já existem muitos projetos que 
contemplam algumas dessas medidas, 
mas o lobby no Congresso Nacional é 
muito forte por conta de parlamentares 
ligados diretamente à indústria tabagis-
ta. E eles [projetos] estão lá parados e 
são de difícil aprovação. Mas é um desa-
fio que precisa ser encardo porque o cus-
to para o país é muito alto”, argumenta.
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Charrua Rugby vence Guanabara e está na final da Taça Tupi
Charrua Rugby e Guanabara fizeram 

uma partida digna de uma semifinal de 
Taça Tupi – segunda divisão do Brasilei-
ro. De um lado a equipe gaúcha jogando 
em seus domínios e contando com o 
apoio da torcida. De outro, o Guanabara, 
que teve a recente perda trágica de seu 
treinador, na semana da decisão.

1º tempo
A partida começou com o time do 

Guanabara mostrando muita disposição, 
partindo para o ataque. Nos primeiros 
dez minutos, os cariocas tentaram colo-
car pressão sobre a equipe do Charrua.
Os donos da casa, no entanto, se defen-
deram bem. E, aos poucos, impuseram 
seu ritmo. Os índios abriram o placar, 
com um try não convertido, pelos 15 

minutos. Cerca de 10 minutos depois, 
aos 25, o Charrua ampliou sua vantagem 
para 10×0 com mais um try sem conver-
são.

Aos 36, o Guanabara tentou uma re-
ação, após a conversão de um penal que 
diminuiu a diferença para 10×3. Antes 
mesmo da final da primeira etapa, Léo 
Rosa deu um lançamento sensacional da 
direita para a esquerda, por meio de um 
drop, e o Charrua ampliou a vantagem 
para 15×3.

2º tempo
No segundo tempo, as duas equipes 

começaram alternando a posse de bola. 
Quem conseguiu anotar os primeiros 
pontos foi o Guanabara, com a conver-
são de um penal, diminuindo a diferença 

Bento Vôlei participa de projeto social 
em escola estadual
Crianças do Projeto Social Bento Vôlei participaram de atividades
na quadra da escola

Na última semana a equi-
pe do Bento Vôlei visitou estu-
dantes do Projeto Social Bento 
Vôlei, núcleo Anselmo Luigi 
Piccoli. As crianças vivenciaram 
uma tarde especial com a par-
ticipação do ex-atleta e atual 
diretor do clube, Rafael Fantin 
(Dentinho).

Em quadra, após uma ati-
vidade de toques e manchetes, 
Dentinho dividiu com os parti-
cipantes de todas as turmas do 
núcleo Anselmo, um bate papo 
descontraído, onde fez uma 
retrospectiva de sua trajetória 
como atleta, desde sua forma-
ção até atingir o nível profissio-
nal. 

Na ocasião, Dentinho res-
pondeu a diversas perguntas 
satisfazendo a curiosidade das 
crianças, ressaltando sempre a 
importância dos estudos e dos 
vínculos familiares para a forma-
ção de um atleta de alto rendi-
mento. 

Em quadra, após uma atividade de
toques e manchetes, Dentinho

dividiu com os participantes de 
todas as turmas do núcleo Anselmo, 

um bate papo descontraído

Dentinho participou de atividades com as crianças da instituição

Crianças de projeto social participaram das atividades 

para 15×6. A alegria dos cariocas du-
rou pouco. Em uma boa escapada pelo 
meio, o Charrua Rugby conseguiu ano-
tar mais um try e converteu, ampliando 
o placar: 22×6.Quem pensou que o 
Guanabara ia se abalar se enganou. Aos 
19 minutos, a equipe marcou um try 
convertido: 22×13.

Quem pensou que o Guanabara ia 
se abalar se enganou. Aos 19 minutos, 
a equipe marcou um try convertido: 
22×13.

O jogo continuou com bastante 
alternância entre as equipes. Aos 28 mi-
nutos, em uma descida pela direita, os 
índios anotaram mais um try: 27×13. 
Precisando correr atrás do prejuízo, o 
Guanabara tentou se aproximar no mar-
cador, marcando mais um try no final da partida. Mas não havia tempo para mais 

nada. Final de jogo: 27×18.
Com a vitória, o Charrua Rugby che-

ga à decisão para enfrentar o Band Sara-
cens. Os paulistas são o time de melhor 
campanha na Taça Tupi. Vencendo o BH 
Rugby por 67×05, o Band manteve sua 
campanha invicta.

Dessa forma, assim como aconte-
ceu no Super 8 com Farrapos e Jacareí, 
Rio Grande do Sul e São Paulo decidirão 
a Taça Tupi.

O vice-campeonato do
Farrapos

Duas equipes de melhor campa-
nha do Super 8 e finalistas inéditos da 
competição, Farrapos e Jacareí se en-
frentaram na decisão do título do cam-
peonato nacional na tarde do dia 24, no 
Monumental do SESI, em Blumenau. Em 
partida frenética, marcada pela disputa 
intensa dentro de campo, os paulistas 
levaram a melhor no último e derradei-
ro lance da partida, virando o placar no 
apagar das luzes para conquistar o seu 
primeiro título do Super 8 em sua his-
tória.

Na etapa inicial de jogo, o Farra-
pos foi superior na partida, utilizando o 
embate físico como principal meio para 
chegar a linha de ingoal. No entanto, a 
primeira oportunidade para abrir o pla-
car do confronto foi dos visitantes, com 
penal não convertido por Léo Ilha. Logo 
em seguida, Facundo Flores, com fina-
lização efetiva em cobrança de penal, 
anotou os primeiros pontos do Farrapos 
no jogo. Com dificuldades para quebrar 
o sólido sistema defensivo dos gaúchos 
, o Jacareí optou por tentativas de pe-
nais no primeiro tempo para chegar ao 
empate, porém mais uma vez Léo Ilha 
desperdiçou a finalização.

O Farrapos, aos poucos, foi cada 
vez mais pressionando o adversário em 
seu campo ofensivo, provocando o erro 
dos paulistas para chegar ao ataque.

Facundo teve mais uma chance 
de aumentar o placar através de penal, 
mas o artilheiro da equipe desperdiçou 
a cobrança. O primeiro try da partida 

foi marcado pelos gaúchos, com Frison, 
aproveitando o erro do adversário no 
domínio da bola para recuperar e correr 
em direção ao ingoal, por entre a defe-
sa, para anotar o try do Farrapos, con-
vertido por Facundo Flores,  ampliando 
a vantagem no placar. No último lance 
da primeira etapa, Léo Ilha, através de 
penal, diminuiu o marcador, terminando 
a etapa inicial com placar de 10 a 3.

No segundo tempo, o Farrapos vol-
tou com a mesma postura, mas encon-
trou dificuldades para quebrar a linha 
defensiva adversária. Já o Jacareí propôs 
mais o jogo, mas parou na linha defen-
siva gaúcha. Após sequência de rucks a 
poucos metros do ingoal e, apesar da 
insistência dos paulistas, o Jacareí não 
conseguiu quebrar a defesa do Farra-
pos. Com penal frontal obtido após a 
pressão, Léo Ilha aproximou os jacarés 
do marcador, 10 a 6. A resposta do Far-
rapos veio em seguida. Em cobrança de 
line, o Farrapos levou melhor no alto, fa-
zendo maul e empurrando o adversário 
para a linha de ingoal, terminando com 
Lafa mergulhando na zona de try para 
aumentar a vantagem para os bento-
-gonçalvenses, 15 a 6.

O Jacareí, correndo atrás do preju-
ízo, iniciou uma intensa pressão contra 
o Farrapos, utilizando a velocidade e 
jogadas abertas para atacar. Os gaúchos 
tiveram uma grande oportunidade com 
Teco para ampliar a vantagem, no entan-
to, a defesa da equipe paulista salvou o 
Jacareí de sofrer mais um try. Nos minu-
tos finais de partida, em bola esticada, 
Matheus Cláudio anotou try para o Jaca-
reí, deixando o confronto em aberto. No 
último lance do jogo, após sequência de 
fases próximas da linha de ingoal, Cruz 
recebeu livre na ponta para mergulhar 
e virar o placar, com conversão de Léo 
Ilha, decretando o título inédito do Su-
per 8 à equipe paulista.

Agora, a equipe comandada pelo 
técnico Javier Cardozo direciona o seu 
foco para as competições estaduais do 
segundo semestre. O Farrapos disputa, 
no final do ano, o Circuito Gaúcho de Se-
vens, em busca do Heptacampeonato da 
modalidade olímpica do rugby.

Charrua venceu o Guanabara por 27 a 18 

Agora, a equipe comandada pelo técnico Javier Cardozo direciona o seu foco para as 
competições estaduais do segundo semestre
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Bento Snakes derrota o Criciúma e se
classifica para os Playoffs da Liga Nacional
Equipe gaúcha derrotou os catarinenses pelo placar de 30 a 5 e terminou 
fase regular na vice-liderança de sua chave

O Bento Gonçalves Snakes fez his-
tória pela Liga Nacional 2017. A equipe 
disputará pela primeira vez os playoffs 
da competição. Com uma de suas me-
lhores atuações no ano, os bento-gon-
çalvense derrotaram o Criciúma Miners 
pelo placar de 30 a 15, em confronto 
realizado na tarde de domingo, dia 1º, 
no Estádio da Montanha, terminando 
a fase regular na vice-liderança de sua 
chave e, de forma inédita, conquistan-
do uma das vagas aos playoffs da com-
petição. 

Com um bom público presente, o 
Snakes entrou em campo visando man-
ter o seu bom retrospecto atuando em 
seus domínios para avançar de fase na 
competição. No início do confronto, o 
Miners deu um susto no torcedor ben-
to-gonçalvense ao marcar um touchdo-
wn, com Vagner, logo em seu primeiro 
ataque. A equipe visitante ampliou em 
seguida com conversão de dois pontos 
do Quarterback (QB) americano Smith. 
Mas não demorou muito para o Bento 
Snakes diminuir. Com belo passe do QB 
Maurício Vaz, Salini fez boa recepção 
e correu em direção à End Zone para 
fazer o touchdown, com extra point de 
Possebon. Os catarinenses tentaram 
aumentar a vantagem através de Field 
Goal, mas a defesa do Bento Snakes fez 
boa interceptação. 

No segundo quarto de jogo, após a 
insistência do Snakes no ataque, os do-
nos da casa viraram o placar com Field 
Goal de 52 jardas de Possebon. Os visi-
tantes tentavam atacar, principalmente 

através de jogadas terrestres, mas a li-
nha defensiva dos bento-gonçalvenses 
impediu o Miners de se aproximar da 
zona de pontuação. Os gaúchos am-
pliaram o placar com mais um Field 
Goal de Possebon, 16 a 8. Nos minutos 
finais, o Miners teve a chance de dimi-
nuir o marcador, porém a defesa do 
Bento Snakes segurou a pressão do ata-
que adversário, mantendo a vantagem. 

Na volta do intervalo, o Snakes 
permaneceu controlando a partida, re-
alizando uma efetiva atuação defensiva 
e ofensiva. A equipe da casa voltou a 
ampliar o placar com Touchdown do 
QB Maurício Vaz, adentrando à defesa 
adversária para marcar mais um a fa-

vor dos bento-gonçalvenses. Possebon 
manteve o seu 100% de aproveitamento 
e anotou o extra point. 

No último quarto, o Miners ano-
tou o seu segundo touchdown com 
o QB Smith, com extra point conver-
tido, porém o Bento Snakes voltou a 
aumentar a vantagem no placar, desta 
vez com touchdown de Jaílson, em 
corrida de aproximadamente 25 jar-
das, utilizando de sua velocidade para 
passar pela defesa adversária e ampliar 
o marcador. Possebon manteve o bom 
aproveitamento e anotou mais um ex-
trapoint, dando números finais à par-
tida, 30 a 15. 

Terminando a fase regular na vice-
-liderança do grupo F da Conferência 
Sul, agora a equipe comandada pelo 
Head Coach Tiago Dallegrave direcio-
na o seu foco para o confronto dos 
playoffs da competição. Os bento-gon-
çalvenses enfrentam na próxima fase o 
Jaraguá Breakers, no dia 14 de outubro, 
em Jaraguá do Sul-SC.

Liga Nacional 2017 - Grupo F - 
Conferência Sul

Bento Gonçalves Snakes 30 x 15 
Criciúma Miners

Classificação: (vitórias-derrotas)
Gaspar Black Hawks 4-0
Bento Gonçalves Snakes 3-1
Criciúma Miners 2-2
Porto Alegre Gorillas 1-3
São Leopoldo Mustangs 0-4
Playoffs: Jaraguá Breakers x Bento 

Gonçalves Snakes - 14/10 - Jaraguá do 
Sul-SCCom a vitória o Snakes termina a fase regular na vice-liderança 

A equipe de Bento controlou as ações da partida na maior parte do tempo

Os visitantes tentavam atacar, principalmente através de jogadas terrestres, mas a linha defensiva dos bento-gonçalvenses impediu o 
Miners de se aproximar da zona de pontuação

Léo Oliveira ajuda a garantir 
a vitória da ACBF

Em uma noite inspirada do go-
leiro Léo Oliveira, a Associação Car-
los Barbosa de Futsal (ACBF) venceu 
na última rodada da Liga Gaúcha. 
Na noite deste sábado, o arqueiro 
laranja não deixou passar nada e 
assegurou a vitória por 1x0 sobre a 
Assoeva, em Venâncio Aires.

O primeiro tempo foi muito es-
tudado com poucas chances de gol 
nos primeiros minutos. Os donos 
da casa tentaram pressionar, mas 
paravam nas defesas do goleiro Léo 
Oliveira. O auxiliar técnico Edgar 
Baldasso substituiu Marquinhos 
Xavier, que está na Seleção Brasi-
leira. Ele promoveu a entrada dos 
três quartetos em quadra. A rotati-
vidade surtiu efeito aos 19 minutos, 
quando Dener arriscou o chute de 
longe e João desviou para o gol.

Na segunda etapa, a Assoeva 

voltou pressionando com mais for-
ça no ataque, forçando Léo Oliveira 
a fazer defesas ainda mais difíceis. 
Nos minutos finais, o time de Ve-
nâncio Aires passou a jogar com 
goleio-linha.

A defesa laranja destacou-se e 
quando a bola passava pelos marca-
dores, Léo Oliveira salvava. João até 
teve a chance de ampliar a vanta-
gem, aproveitando o gol vazio, mas 
chutou na trave.

A ACBF encerrou a participa-
ção na primeira fase na 3ª coloca-
ção com 47 pontos e aguarda a 
definição dos outros jogos para 
saber quem será seu adversário nas 
quartas de final. Agora, o foco é a 
LNF. Na sexta-feira, o time laranja 
enfrentará o Minas, pelo jogo de 
volta das oitavas de final, em Carlos 
Barbosa.

Goleiro da equipe fez uma das melhores partidas da competição, assegurando a 
vitória em boa atuação

BGF arranca empate com o líder 
e segue na elite do futsal gaúcho

O Bento Gonçalves Futsal empa-
tou fora de casa com o Atlântico, líder 
da Liga Gaúcha de Futsal, pelo placar 
de 3 a 3, em confronto realizado na 
noite de domingo, dia 1º, em Erechim. 
Com o resultado, a equipe se mante-
ve matematicamente na elite do futsal 
gaúcho, terminando a primeira fase 
momentaneamente na 9ª colocação 
com 22 pontos conquistados. 

A equipe comandada por Vaner 
Flores necessitava conquistar, ao me-
nos, um ponto contra a equipe do 
Atlântico para confirmar a sua perma-
nência na principal divisão do futsal 
gaúcho. Enfrentando o líder da compe-
tição, a equipe bento-gonçalvense rea-
lizou uma grande atuação em quadra, 
fazendo frente à equipe de Erechim.  
Na primeira etapa de jogo, o placar 
não saiu do 0 a 0.

No segundo tempo, logo no pri-

meiro minuto de jogo, Douglas Cappa, 
artilheiro da competição, abriu o pla-
car para o BGF. Logo após, Beiço empa-
tou para os donos da casa. Aos 3 minu-
tos, o BGF voltou à frente do marcador 
com mais um gol de Cappa, 2 a 1. O 
Atlântico conseguiu empatar com gol 
de Humberto e, em seguida, virou o 
placar com gol de Keke. Correndo atrás 
do empate, a equipe bento-gonçalven-
se chegou ao terceiro gol com Viana, 
arrancando a igualdade no marcador, 
terminando o confronto com placar de 
3 a 3.

O BGF encerrou a sua participação 
na competição estadual com 22 pontos 
conquistados, com cinco vitórias (ape-
nas duas em casa), 7 empates e sofren-
do 10 derrotas. Conquistando o seu 
objetivo no campeonato, que era per-
manecer na elite, agora a direção foca 
seus trabalhos para o próximo ano. O 
técnico Vaner Flores encerra seu con-
trato no clube até o final do ano. Até 
lá, o comandante definirá, junto com 
a diretoria, se renovará ou não com a 
equipe do BGF para 2018.

A equipe comandada por Vaner Flores 
necessitava um ponto contra a equipe
do Atlântico

ASIF 2 x 1 Guarany
Assoeva 0 x 1 ACBF
Atlântico 3 x 3 BGF
América 5 x 4 Abelc
ATCEL x ALAF - 04/10
AES x SASE - adiado

22ª rodada: Última 
rodada da 1ª fase:
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Acidente de trânsito com ônibus de Bento deixa 
seis feridos em Vespasiano Corrêa

Um acidente de trânsito na 
ERS-129, em Vespasiano Corrêa, 
deixou pelo menos seis pesso-
as feridas, na manhã de sábado 
(30/09).

O coletivo da empresa Bento 
seguia sentido Guaporé quando 
foi atingido por um caminhão que 
seguia no sentido contrário.

Por conta da chuva, a rodovia 
estava com aquaplanagem.  As víti-
mas foram resgatadas com lesões 
leves.

Vítimas foram resgatadas
e tiveram lesões leves

Foragido foi preso no Vista Alegre
A Polícia Civil cumpriu na tarde 

de sexta-feira (29/09) um mandado de 
busca e prisão na Rua Mauri Scussel, 
no bairro Vista Alegre. Willian Vicari 
da Silva, de 26 anos, foi encaminhado 
para a Delegacia de Pronto Atendi-
mento (DPPA) e recolhido ao Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves.

Foragido de 26 anos foi 
preso na tarde de sexta-feira

Homem detido por porte ilegal 
de arma no Aparecida

Um homem de 25 anos foi deti-
do por volta na noite de sexta-feira 
(29/09), na Rua Giacomo Baccin, no 
bairro Aparecida, pela Brigada Mili-
tar, por porte ilegal de arma.

A BM estava em patrulhamento 
de rotina, quando solicitou ao con-

dutor de um veículo Citroen C4, pra-
ta, que reduzisse a velocidade e foi 
constatado que ele estava com um 
revólver no colo.

Ele foi encaminhado para a Dele-
gacia de Pronto Atendimento (DPPA), 
pagou a fiança de R$ 5 mil e foi solto.

Veículo cai em ribanceira e 
deixa quatro pessoas feridas

Um veículo Vectra saiu da pista 
e caiu em uma ribanceira de 20 me-
tros na manhã de sábado (30/09), no 
km 190 da BR-470, em Veranópolis, 
próximo à Ponte Ernesto Dornelles.

De acordo com a Polícia Rodo-

viária Federal (PRF), o condutor per-
deu o controle do veículo.

Dos seis ocupantes, quatro fi-
caram feridos, foram socorridos e 
encaminhados ao Hospital Munici-
pal de Veranópolis.

Carro que caiu em ribanceira estava superlotado 

59 condutores foram autuados 
na Balada Segura em setembro

No mês de setembro, durante as 
operações da Balada Segura, os agen-
tes abordaram 213 veículos, dos quais 
202 eram condutores de automóveis 
e 11 de motocicletas. Dentre os abor-
dados, 59 motoristas foram autuados 
por diversas infrações previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro.

 No decorrer das ações, foram 
realizados 185 testes de etilômetro 
com 28 recusas, dez autuações por 
embriaguez, 38 apreensões de Cartei-
ra Nacional de Habilitação e remoção 
de nove veículos.

Operações tiveram dez
autuações por embriaguez

Colisão no Centro deixa 5 feridos
Uma colisão entre dois veícu-

los, um Centra e um Gol, deixou 
cinco pessoas feridas na noite de 
sábado (30 de setembro). 

Por volta das 21h, os dois au-
tomóveis colidiram entre as ruas 
Ramiro Barcelos e Julio de Casti-
lhos, em frente a uma loja de ves-
tuário do centro. Os ocupantes 
feridos foram encaminhados ao 
Hospital Tachini.

Colisão foi em frente a uma loja, 
onde frequentemente acontecem 

acidentes de trânsito
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Homem morre baleado no Vila Nova II
Bento Gonçalves terminou a úl-

tima semana violenta com mais um 
caso de homicídio, o segundo em me-
nos de 24 horas e o 25º do ano. Desta 
vez, um homem de 41 anos, identifi-
cado como Flávio Rebolho Machado 
foi baleado na Rua Arnaldo Audibert, 
no bairro Vila Nova II, por volta das 
20h de sexta-feira (29).

Segundo a Brigada Militar, Ma-
chado foi assassinado com mais de 
dez disparos e a motivação seria acer-
to de contas. A vítima tem passagens 
por tráfico de drogas e estava cami-
nhado, quando foi abordado por dois 
indivíduos armados. A perícia encon-
trou porções de cocaína nas meias de 
Machado.  Este foi o 25º homicídio do ano no município

Taxista assaltado no Vale dos Vinhedos
Um taxista passou por mo-

mentos de terror na noite de sába-
do (30/09). Ele foi assaltado e ba-
leado no 15 da Graciema, no Vale 
dos Vinhedos.

Segundo a mãe do jovem de 
26 anos, que registrou a ocor-
rência, ele foi chamado para uma 
corrida no local e quando chegou 
foi abordado por dois indivíduos 

armados, que anunciaram o crime.
Foi roubado o veículo da víti-

ma, um Toyota Etios branco, com 
placas de Bento Gonçalves, cartei-
ra com documentos e dinheiro e 
dois aparelhos de celular.

Os criminosos efetuaram dois 
disparos contra o taxista, um em 
cada braço. Ele foi socorrido e se 
encontra hospitalizado.

Pedestre roubado no Ouro Verde
Um homem, de 49 anos, foi as-

saltado na Rua Antônio Dalla Colle-
ta, no bairro Ouro Verde, na noite de 
sexta-feira (29/09). Ele foi abordado 

por um indivíduo armado por volta 
das 22h30, que roubou um aparelho 
celular, documentos e R$70,00. O as-
saltante fugiu em seguida, a pé.  

Jovem morre em acidente na BR-470
Um acidente de trânsito entre 

uma motocicleta e um veículo Ford 
Focus fez uma vítima fatal, na noite 
de sábado (30/09). Segundo o regis-
tro de ocorrência, feito na Delegacia 
de Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA) de Bento Gonçalves, por vol-
ta das 22h20, a colisão aconteceu no 
km 176 da BR-470, em Veranópolis, e 
vitimou Janaína Valente dos Santos, 
de 24 anos.

A condutora da moto, com pla-
cas de Passo Fundo, chegou a ser 
socorrida pelo Resgate do Corpo de 
Bombeiros, mas não resistiu e mor-
reu a caminho do hospital. Já o con-
dutor do automóvel fugiu do local do 
acidente.

 Janaína Valente dos Santos, de 24 anos, 
morreu depois de colisão na BR-470

Homem assassinado a tiros no bairro Municipal
Um homem foi assassinado 

a tiros em um bar, no bairro Mu-
nicipal, por volta das 20h desta 
quinta-feira (28).

A Brigada Militar confirmou a 
morte de Nelson Inácio da Silva, 
de 46 anos, que seria proprietá-
rio do estabelecimento.

Ele chegou a ser resgatado e 
foi encaminhado à UPA 24h, mas 

não resistiu aos ferimentos.
Com esse caso, Bento Gon-

çalves registrou o 24º homicídio 
de 2017.

Morte de homem registrou
o 24º homicídio do ano

Moradora de Bento Gonçalves 
presa em Veranópolis

Uma mulher, 29 anos, residente 
no bairro Conceição, foi presa por 
posse ilegal de arma por volta das 
18h de sábado (30/09), em um sítio 
Linha Nossa Senhora da Glória, em 
Veranópolis.

A Polícia Civil estava investigan-
do uma quadrilha de assaltantes de 
bancos que age com uso de explo-
sivos. Policiais civis, POE (Pelotão de 
Operações Especiais) e Policiamento 
Ostensivo da Brigada Militar, se des-
locaram até o local, onde os crimi-
nosos se escondiam e que é de pro-
priedade da mulher que foi presa. No 
momento da ação, a indiciada estava 
na sala da residência com a filha de 
cinco meses. No cômodo, foi encon-
trada uma pistola municiada que foi 
apreendida.

Ainda no local, estavam dois fo-
ragidos que atiraram contra os poli-
ciais e fugiram, mas não foram mais 
encontrados.  Foram apreendidos no 
sítio 220 munições cal. 5,56mm, 108 
cal. 9mm, além de touca ninja, luvas 
pretas, calças camufladas, gandolas, 
camisetas camufladas, diversos apa-
relhos celulares, capa de colete, gi-

roflash, potes pequenos contendo 
miguelitos, espoletas prontas para 
emprego detonação com dinamite.

Durante a fuga os criminosos 
abandonaram um colete balístico 
com rádio comunicador e 14 conjun-
tos de espoleta e pavio para detona-
ção. Na garagem foi encontrado um 
veículo Duster de cor branca roubado 
com placas falsas utilizadas no assal-
to ao Banrisul de Tabaí no feriado de 
20 de setembro. Foi apreendido ainda 
um Corolla, placas de Bento Gonçal-
ves, de propriedade da indiciada que 
era utilizado pela quadrilha.

Durante as buscas, os policiais ci-
vis e militares foram informados que 
os dois foragidos abordaram três ho-
mens que faziam uma trilha e sendo 
obrigados a conduzi-los até Teutônia.

Foi dada voz de prisão a mulher, 
conduzida a Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA) de Bento 
Gonçalves para o registro da ocorrên-
cia policial após levada ao Presídio 
Estadual de Nova Prata. Os veículos 
foram recolhidos para o depósito 
credenciado do Detran de Bento Gon-
çalves.

 Proprietária de sítio onde se escondia quadrilha foi encaminhada à DPPA

Tentativa de homicídio no bairro Fátima
Um homem sofreu tentativa de 

homicídio no final da tarde de do-
mingo (01), na Rua Francisco Toma-
si, no bairro Fátima.

Segundo o registro policial, um 
rapaz efetuou cinco disparos contra 
Uilliam de Anhaia Bortolini, de 25 
anos, e acertou um deles na perna 
da vítima. O indivíduo fugiu a pé.

De acordo com a Brigada Mili-

tar, o caso teria sido uma desaven-
ça. Bortolini foi encaminhado ao 
Hospital Tacchini e não corre risco.

Vítima foi socorrida e
encaminhada ao Hospital
Tacchini, onde passa bem
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Homem morre baleado no Vila Nova II
Bento Gonçalves terminou a úl-

tima semana violenta com mais um 
caso de homicídio, o segundo em me-
nos de 24 horas e o 25º do ano. Desta 
vez, um homem de 41 anos, identifi-
cado como Flávio Rebolho Machado 
foi baleado na Rua Arnaldo Audibert, 
no bairro Vila Nova II, por volta das 
20h de sexta-feira (29).

Segundo a Brigada Militar, Ma-
chado foi assassinado com mais de 
dez disparos e a motivação seria acer-
to de contas. A vítima tem passagens 
por tráfico de drogas e estava cami-
nhado, quando foi abordado por dois 
indivíduos armados. A perícia encon-
trou porções de cocaína nas meias de 
Machado.  Este foi o 25º homicídio do ano no município

Taxista assaltado no Vale dos Vinhedos
Um taxista passou por mo-

mentos de terror na noite de sába-
do (30/09). Ele foi assaltado e ba-
leado no 15 da Graciema, no Vale 
dos Vinhedos.

Segundo a mãe do jovem de 
26 anos, que registrou a ocor-
rência, ele foi chamado para uma 
corrida no local e quando chegou 
foi abordado por dois indivíduos 

armados, que anunciaram o crime.
Foi roubado o veículo da víti-

ma, um Toyota Etios branco, com 
placas de Bento Gonçalves, cartei-
ra com documentos e dinheiro e 
dois aparelhos de celular.

Os criminosos efetuaram dois 
disparos contra o taxista, um em 
cada braço. Ele foi socorrido e se 
encontra hospitalizado.
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por um indivíduo armado por volta 
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saltante fugiu em seguida, a pé.  
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vitimou Janaína Valente dos Santos, 
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