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GREVE CAMINHONEIROS

O impacto da paralisação

Transporte público, saúde, educação, indústria, comércio de alimentos, entre outros setores avaliam a repercussão 
da paralisação na cidade, entrando no nono dia de greve, nesta terça-feira (29). Páginas 03, 04, 05, 06 e 07
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A Associação Brasileira dos 
Caminhoneiros (Abcam) confir-
mou na manhã desta segunda-
-feira (28) a assinatura do acordo 
para pôr fim à paralisação dos ca-
minhoneiros autônomos.

O governo federal decidiu 
congelar por 60 dias a redução do 
preço do diesel na bomba em R$ 
0,46 por litro, valor referente ao 
que seria a retirada do PIS/Cofins 
e da Cide sobre esse combustível. 
Depois desse período, o preço do 
diesel será ajustado mensalmente. 
Além disso, a alíquota da Cide so-
bre o diesel será zerada até o final 
do ano.

“A Abcam considera o acordo 
assinado uma vitória, já que o an-
terior previa uma redução de ape-
nas 10% por apenas 30 dias. En-
tretanto, a associação acredita que 
até dezembro deste ano o governo 
encontre soluções para que essa 
redução seja permanente”, infor-
mou a associação, em nota.

“Sendo assim, já que o obje-
tivo foi alcançado, a Abcam pede 
a todos os caminhoneiros que vol-
tem ao trabalho”, diz a nota da 
entidade.

Em mensagem, o presidente 
da Abcam, José da Fonseca Lo-
pes, pediu que os caminhoneiros 
voltem satisfeitos e orgulhosos. 

Abcam confirma acordo com governo e pede fim da paralisação

“Conseguimos parar este país e 
sermos reconhecidos pela socieda-
de brasileira e pelo governo. Nossa 
manifestação foi única, como nun-
ca ocorreu na história. Seremos 
lembrados como aqueles que não 
cederam diante das negativas do 
governo e da pressão dos empre-
sários do setor. Teremos o reco-
nhecimento da nossa profissão, de 
que nosso trabalho é primordial 
para o desenvolvimento deste país. 

Voltem com a sensação de missão 
cumprida, mas lembrando que a 
luta não termina aqui”, disse.

Abcam diz que entre 
70% e 80% dos 
caminhoneiros 
já se desmobilizaram
O presidente da Associação 

Brasileira doas Caminhoneiros 
(Abcam), José da Fonseca Lopes, 

disse que entre 70% e 80% dos ca-
minhoneiros que participavam das 
manifestações nas rodovias do país 
já “levantaram acampamento” nos 
pontos de obstrução.

A expectativa é de que a des-
mobilização seja concretizada até 
o final desta terça-feira (29). A 
entidade divulgará, até o final da 
tarde de hoje (28), um balanço 
preciso sobre a situação atual da 
mobilização de caminhoneiros, 
que já dura oito dias.

Lopes acrescentou que os 
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pontos acordados com o governo 
já estão “bem encaminhados”, e 
que serão necessários alguns dias 
para que a situação se normalize 
no país. Ele garante não haver, 
neste momento, rodovias tranca-
das, e que os combustíveis já estão 
na direção dos postos.

De acordo com o presidente 
do Sindicato dos Transportado-
res Autônomos de Cargas do Rio 
Grande do Sul (Sinditac/RS), 
Carlos Dahmer, do ponto de vista 
classista, está tudo resolvido.

O presidente da Associação Brasileira doas Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca 
Lopes
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O Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS) publicou 
nesta tarde duas portarias que in-
formam o funcionamento de suas 
unidades nos dias 29 e 30 de maio, 
devido aos impactos do desabaste-
cimento de combustíveis no Esta-
do.

Nesta segunda-feira (28), as 
atividades acadêmicas da Universi-
dade Estadual do Rio Grande do Sul 
(Uergs) estão suspensas em todas as 
24 unidades. As direções regionais 

A Universidade de Caxias do 
Sul (UCS) cancelou as aulas pre-
senciais na terça-feira (29) em to-
dos os campi da Instituição.

Já as atividades administrati-
vas da Instituição serão mantidas, 

IFRS suspende aulas na terça e quarta-feira
A Direção do Campus de Ben-

to Gonçalves suspendeu as ativi-
dades letivas (aulas) e administra-
tivas no campus Bento Gonçalves 
do IFRS na terça e quarta-feira 
(29 e 30). Somente serão mantidos 
os serviços essenciais e intransfe-
ríveis.

Aulas suspensas na Uergs
e as chefias de Unidade ficarão de 
plantão pelos telefones ou na pró-
pria Unidade. As atividades serão 
recuperadas posteriormente, com 
ajustes no Calendário Acadêmico.

UCS não terá aula terça-feira
porém se encerrarão às 18 horas em 
todas as unidades.

O Calendário Acadêmico, se-
gundo a instituição, será ajustado 
para o cumprimento da carga horá-
ria letiva.

As aulas da rede estadual se-
guem suspensas nesta terça-feira, 
29, e de acordo com a diretora do 
12º núcleo do Cpers/Sindicato 
(Sindicato dos Professores do RS), 
Juçara Borges, a entidade apoia a 
greve dos caminhoneiros, mas, se-
gundo Juçara, com uma ressalva. 
“Não é só o óleo que tem que ser 
baixado, mas a gasolina também 
está com o preço alto. A medida do 
governo é para 60 dias e não é uma 
medida que avance por mais tem-
po. Eles estão fazendo isso para 
dar um basta na greve dos cami-
nhoneiros. Enquanto não houver 
abastecimento nos postos não tem 
como as aulas voltarem ao normal. 
O transporte escolar dos alunos é 
prejudicado. Continuamos apoian-
do porque é uma reivindicação 

Aulas canceladas e horários de ônibus alterados  
justa. O Cpers é contra o pedido de 
intervenção militar. Defendemos a 
greve e lutamos pela democracia.  

Municipio não terá 
aula esta semana
As aulas da rede municipal de 

ensino serão suspensas na terça-
-feira (29) e na quarta-feira (30), 
devido à dificuldade de locomoção 
e à restrição do abastecimento dos 
veículos. O retorno está previs-
to para a próxima segundo-feira 
(4) já que estava previsto feriado 
prolongado no calendário escolar 
para esta quinta (31) e sexta-feira 
(01)

Transporte escolar
Santo Antônio

Em razão da restrição nacio-
nal de abastecimento de combus-
tível, os transportes coletivos ur-
banos em Bento Gonçalves estão 
trabalhando com horários de ôni-
bus alterados. A Empresa Santo 
Antônio vai trabalhar com horário 
especial nesta terça-feira, dia 29. 
Os ônibus vão circular das 5h30 às 
8h30, das 11h às 13h30 e no final 
da tarde das 16h30 às 17h30.

Bento Transporte
Nesta terça e quarta-feira, 30, 

a empresa opera no mesmo siste-
ma desta segunda-feira, com ho-
rários especiais. Das 5h30 às 8h30 
com horário normal, retornando 
às 11h até às 14h. No final do dia 
a empresa circula das 16h30 às 
19h30.

A Santa Luiza Turismo in-
forma que suspenderá o transpor-
te universitário para a Unisinos, 
Feevale, Ulbra, Fisul, UCS e FSG 
durante esta semana. Além dis-
so, confirma suspensão ainda do 
transporte escolar e urbano em 
Carlos Barbosa. 

Santa Luiza suspendeu horários na última 
semana

Tr a n s p o r t e 
universitário 
suspenso

A Unisinos irá retomar as 
suas atividades nesta terça-feira 
(29). Segundo a instituição de en-
sino, os alunos que ainda não pu-
derem comparecer às aulas devido 
a problemas de deslocamento não 
serão prejudicados.

Nesse caso, a Universidade 
orienta que os estudantes afetados 
entrem em contato com o coorde-
nador do curso ou professor para 
receber as devidas orientações.A

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Aulas na Unisinos serão retomadas amanhã

As aulas presenciais na Uni-
versidade Feevale, incluindo a 
Escola Feevale e o Centro de Idio-

Feevale suspende aulas
mas, continuam suspensas nesta 
terça-feira (29) e na quarta-feira 
(30). A universidade informa que 

as atividades para os acadêmicos, 
no entanto, seguem via platafor-
ma virtual.
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Transporte urbano segue com horário reduzido
Em razão da restrição na-

cional de abastecimento de com-
bustível, os transportes coletivos 
urbanos em Bento Gonçalves 
estão trabalhando com horários 
de ônibus alterados. A Empresa 
Santo Antônio vai trabalhar com 
horário especial nesta terça-feira, 
dia 29. Os ônibus vão circular das 
5h30 às 8h30, das 11h às 13h30 
e no final da tarde das 16h30 às 
17h30.

Nesta terça e quarta-feira, 30, 
a Empresa Bento opera no mesmo 
sistema desta segunda-feira, com 
horários especiais. Das 5h30 às 
8h30 com horário normal, retor-
nando às 11h até às 14h. No fi-
nal do dia a empresa circula das 
16h30 às 19h30.

Na manhã desta segunda-fei-
ra, 28, o hospital Tacchini divul-
gou uma nota atualizada sobre a 
atual situação em meio a greve dos 
caminhoneiros. Na nota o “hospital 
Tacchini informa que serão manti-
das as ações de suspensão de cirur-

Em nota, hospital diz que cirurgias 
eletivas continuam suspensas e que prioriza 
atendimentos de urgência e emergência

gia eletivas e de exames eletivos de 
laboratório, priorizando os atendi-
mentos de urgência/emergência e 
pacientes internados. Recomenda 
ainda que as pessoas procurem os 
serviços da instituição, somente em 
casos de extrema urgência”.

A Associação Gaúcha de Su-
permercados (Agas) continua 
sentindo impactos da greve dos 
caminhoneiros, mas admite que 
não faltará alimentos nas pra-
teleiras. O presidente da Asso-
ciação, Antônio Cesa Longo, re-
força que os itens de mercearia, 
higiene, limpeza e bazar têm um 
estoque médio de segurança para 
15 dias, o que garantirá o abaste-
cimento da população com estes 
produtos durante a semana.

Entre as mercadorias pere-
cíveis, entretanto, a situação se 
agrava a cada dia de paralisação. 
“Supermercados de todo o Esta-
do estão relatando falta de pro-
dutos em áreas como açougue, 
laticínios e hortifrútis. Outra si-
tuação que preocupa é a do gás 
de cozinha. Se os supermercados 
não conseguirem repor seu es-
toque, ficarão inviabilizadas as 
produções de padaria, confeitaria 
e rotisseria”, informa Longo. 

O dirigente da Agas infor-

Supermercados garantem que não faltará alimentos nas prateleiras

Antônio Cesa Longo reforça que os itens 
de mercearia, higiene, limpeza e bazar têm 
um estoque médio de segurança para 15 
dias

ma, ainda, que os supermercados 
se solidarizam ao pleito dos ca-
minhoneiros, mas alertam para 
a urgência da resolução do im-
passe. “A situação, que hoje é de 
apreensão, poderá ficar crítica 
com o passar dos dias. Mesmo se 
a greve terminar hoje, levará de 
três a quatro dias para o abaste-
cimento se normalizar”, acres-
centa o supermercadista. “Os su-
permercados estão atentos a este 
momento importante. Queremos 
deixar a população tranquila. 
Acreditamos numa solução do 
governo que contemple a todos”, 
enfatiza. 

Ainda não há estimativa de 
prejuízo para os 750 associados, 
segundo a entidade. A recomen-
dação para os consumidores é de 
que fiquem tranquilos, pois não 
faltará alimentos. Já a orientação 
para os supermercadistas é que 
estudem os estoques caso a caso 
e coordenem as suas operações 
para garantir abastecimento.

O Sindicato das Empresas 
Distribuidoras, Comercializa-
doras e Revendedoras de Gases 
em Geral no Rio Grande do Sul 

Singasul afirma que RS não tem mais gás de cozinha à venda
(Singasul) informou que o Estado 
não possui mais gás de cozinha à 
venda para os consumidores. 

De acordo com o presidente 

do sindicato, Ronaldo Tonet, há 6 
mil revendedores no Rio Grande 
do Sul e eles não dispõe do pro-
duto para a população neste final 
de semana. O desabastecimento 
deve prosseguir até quarta-feira. 
Tonet orienta que a população 
economize o consumo.

Em nota divulgada no do-
mingo (27), o Sindicato das Em-
presas Distribuidoras, Comer-
cializadoras e Revendedoras de 
Gases em Geral no Rio Grande do 
Sul (Singasul), informou que já 
nas primeiras horas da manhã, o 
desabastecimento era quase total 
nas revendas (acima de 90%).

Segundo a entidade, a pers-
pectiva é de retomada das ativi-
dades de engarrafamento de bo-
tijões pelas distribuidoras ainda 
no decorrer desta segunda-feira 
(28), com gradual formação dos 
estoques médios do produto ao 
longo das próximas duas sema-
nas.

A reportagem da Gazeta 
tentou contato com o presidente 
do Singasul, Ronaldo Tonet, por 
telefone, para ter atualização da 
situação, conforme indicado pela 
entidade, mas não obteve retorno.

Apesar de sete carretas que 
fazem o transbordo do lixo até a 
cidade de Minas do leão estarem 
presas no bloqueio das estradas, a 
empresa concessionária, RN Frei-
tas, garante o serviço de coleta da 
cidade até a próxima quarta-feira 
(30).

Secretário de saúde de Bento 
Gonçalves, Diogo Siqueira infor-
mou que chegaram 32 cilindros 
oxigênio na UPA, que darão su-
porte para atendimento  aos pa-
cientes de Bento Gonçalves, Santa 
Tereza, Monte Belo do Sul e Pinto 
Bandeira, 

Estoque de oxigênio para Upa restabelecido
Nessa época do ano, o maior 

uso é em crianças e idosos com 
problemas respiratórios,

O atendimento é mantido em 
todas as Unidades de Saúde, com 
contingenciamento nas vigilân-
cias (sanitária, epidemiológica, 
saúde do trabalhador, ambiental).

Coleta de lixo garantida até quarta-feira
Segundo o gerente da empre-

sa, Everton de Fraga, a coleta das 
mais de 100 toneladas diárias de 
lixo orgânico e  20 de lixo seletivo 
não sofrerão  prejuízo. Segundo 
Everton, a empresa tem capacida-
de de armazenar resíduos orgâni-
cos, até a próxima quinta-feira.
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No oitavo dia hoje (28) da pa-
ralisação dos caminhoneiros falta 
combustível em pelo menos oito 
dos 54 aeroportos administrados 
pela Empresa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária (Infrae-
ro) no país.

A Infraero informou que mo-
nitora o abastecimento de que-
rosene de aviação por parte dos 
fornecedores que atuam nos ter-
minais. A recomendação é de que 
os passageiros procurem as com-
panhias para consultar a situação 
de seus voos.

Os aeroportos que estão com 
falta de combustível são os de São 
José dos Campos (SP), Uberlân-
dia (MG), Ilhéus (BA), Campina 
Grande (PB), Juazeiro do Norte 
(CE), Aracaju (SE), João Pessoa 
(PB) e Teresina (PI).

Apesar da falta de querose-
ne, os aeroportos estão abertos e 
têm condições de receber pousos 
e decolagens. Nos terminais em 
que o abastecimento está indis-
ponível no momento, as aeronaves 
que chegarem só poderão decolar 
se tiverem combustível suficiente 
para a próxima etapa do voo.

A Empresa Gaúcha de Ro-
dovias (EGR) passou a cumprir, 
nesta segunda-feira (28), a me-
dida provisória nº 833, publicada 
no domingo (27) pela Presidência 
da República, que determina que 
“os veículos de transporte de car-
gas que circularem vazios nas vias 
terrestres federais, estaduais, dis-
tritais e municipais ficarão isentos 
da cobrança de pedágio sobre os 

Infraero diz que falta combustível em oito aeroportos do país
A Infraero alertou aos opera-

dores de aeronaves que avaliem o 
planejamento de voos para definir 
a melhor estratégia de abasteci-
mento, de acordo com o estoque 
disponível nos terminais de ori-
gem e destino.

De acordo com a assessoria, 
a empresa está em contato com 
órgãos públicos ligados ao setor 
aéreo para garantir a chegada dos 
caminhões com combustível de 
aviação aos aeroportos adminis-
trados pela empresa.

EGR cumpre determinação sobre isenção de 
tarifa de eixo suspenso de caminhões

eixos que mantiverem suspensos.”
A medida é válida para todo o 

território nacional e será cumpri-
da em todas as 14 praças de pe-
dágio administradas pela EGR no 
Rio Grande do Sul. Para usufruir 
da isenção de tarifa sobre o eixo 
suspenso, os caminhões deverão 
utilizar as cabines manuais, até 
que o sistema de cobrança auto-
mático passe por ajustes técnicos.

Na manhã desta segunda-feira, 
28, um caminhão com combustíveis 
chegou no Posto Cavalleri, anti-
go Posto do Hélio, às margens da 
BR 470. A destinação do combus-

Caminhão com combustível 
chega na cidade

tível, no entanto, será apenas para 
o abastecimento de ambulâncias e 
viaturas dos órgãos de segurança. 
Inicialmente, não será liberado o 
abastecimento para a comunidade.

De acordo com o presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção e 
Mobiliário de Bento Gonçalves 
(Sitracom-BG), Ivo Vailatti,se 
manifestou dizendo que o sindi-
cato “está acompanhando a pa-
ralisação dos caminhoneiros, e o 
que estamos estranhando é que 
os Sindicatos dos Trabalhadores 
não estão envolvidos, pelo que se 
percebe nas noticias da Impren-
sa. Com isso, não temos clareza 
de quem está organizando a pa-
ralisação. Temos visto pela pró-
pria mídia, que o Governo abriu 
inquérito para investigar a par-

Sitracom questiona o foco dos protestos

Presidente do Sitracom, Ivo Vailatti

ticipação de empresas de trans-
portes. Para nós o momento nos 
deixa dúvida”. Vailatti se indaga 
ainda sobre o foco das manifesta-
ções.

“Por que a preocupação é so-
mente com o óleo diesel e não com 
a gasolina??? A gasolina continu-
ará aumentando, e com certeza 
os trabalhadores e a sociedade 
continuarão sendo prejudicados, 
e muito. Queremos salientar que 
nós trabalhadores não temos cul-
pa do que está acontecendo. Las-
timamos que mais uma vez, os 
trabalhadores estejam sendo cha-
mados a pagar a conta”, critica.

De acordo com o major Álva-
ro Martinelli, comandante do 3º 
Batalhão de Policiamento de Áre-
as Turísticas (3º BPAT), a greve 
dos caminhoneiros não está afe-
tando os trabalhos da polícia. “No 
primeiro dia de mobilização na-
cional, adotamos medidas em toda 
área do Batalhão, por já termos 
participado de outros movimen-
tos similares em outras ocasiões. 
De forma que as viaturas da BM 

Manifestantes aplaudem policiais que distribuíra ração para frangos e suínos

Greve não afeta trabalho da Brigada Militar
em todos os 25 municípios que 
compõe a Área do Batalhão estão 
sendo empregadas sem qualquer 
alteração na rotina operacional”, 
afirma o major. No domingo (28), 
os brigadianos fizeram a entre-
ga de 32 carretas carregadas de 
ração para frangos e suínos, ato 
aplaudido, de acordo com Marti-
nelli, por manifestantes que es-
tavam na BR-470, na altura do 
Posto do Hélio. 

O presidente Michel Temer 
disse ter “absoluta convicção” 
que a paralisação dos caminho-
neiros terminará até terça-feira 
(29). “Tenho absoluta convicção 
que entre hoje e amanhã todos 
nós, irmanados, e aqueles que 
estão na chamada greve, já re-
comendada pelos seus líderes 
como devendo cessar; tenho cer-
teza que tudo isto trará muita 
tranquilidade”.

Temer discursou durante a 
posse do novo ministro da Se-

Temer diz ter convicção de que paralisação será encerrada
cretaria-Geral da Presidência 
da República, Ronaldo Fonseca, 
no final da tarde desta segunda-
-feira (28).

O novo ministro, por sua 
vez, disse que o governo plane-
ja três leilões de ferrovias (fer-
rovias Norte-Sul, Leste-Oeste 
e Ferrogrão) ainda em 2018, 
para acabar com a dependência 
do transporte rodoviário. “O se-
gundo semestre será o momento 
das ferrovias no Brasil”, afir-
mou.

A Petrobras reduziu, pela 
quinta vez consecutiva, o preço da 
gasolina nas refinarias. A partir 
desta terça-feira (29), o combustí-
vel terá redução de 2,8% no preço 
e passará a custar R$ 1,9526 por 
litro. Desde 16 de maio, a gasolina 
não custava menos do que R$ 2.

Apesar disso, no mês de maio 
a gasolina acumula uma alta de 
8,6%, já que, em 28 de abril, o li-
tro do combustível tinha o custo 
de R$ 1,7977.

Petrobras reduz preço da gasolina em 2,8% nas refinarias
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As indústrias moveleiras gaú-
chas foram fortemente impacta-
das pela paralisação dos caminho-
neiros, com falta de gás e escassez 
parcial de matérias-primas, obri-
gando muitas delas a suspenderem 
suas atividades. A Associação das 
Indústrias de Móveis do Estado 
do RS (Movergs) e o Sindicato das 
Indústrias do Mobiliário de Bento 
Gonçalves (Sindmóveis) emitiram 
uma nota na última semana na 
qual afirmam que “consideram le-
gítimas as manifestações, mas não 
essa situação de interdição das 
rodovias que está trazendo sérias 
consequências com a falta de in-
sumos para a produção moveleira 
e itens de primeira necessidade 
para toda a população”.

Setor moveleiro lamenta greve e admite 
que empresas enfrentam dificuldades

Edson Pelicioli comenta que empresários 
enfrentam falta de matéria-prima 

Bento Gonçalves
O presidente do Sindmóveis, 

Edson Pelicioli, relata que neste 
momento a entidade ainda não 
tem números oficiais, mas que en-
tende que os empresários do setor 
estão passando por dificuldades. 
“Esta greve está atrapalhando 
ainda mais a situação do moveleiro 
em Bento Gonçalves. Em algumas 
empresas já começa a faltar insu-
mos, matéria-prima e o empre-
sário está tentando trabalhar da 
melhor forma possível com o que 
tem”, pontua Pelicioli.

Os principais itens que es-
tão em falta na indústria são gás, 
tinta, embalagem e acessórios, de 
acordo com o presidente. “Algu-
mas empresas já estão parando, 

utilizando banco de horas. Ouvi-
mos que parte delas já está pro-
movendo férias. O empresário tem 
que trabalhar muito para com-
pensar e resolver todos esses pro-
blemas”, acrescenta.

O presidente do Centro de Indústria e 
Comércio de Bento Gonçalves (CIC-BG), 
Elton Gialdi, comenta que entende que a 
paralisação dos caminhoneiros é justa e ade-
quada. “Porém, temos que lembrar que para 
tudo o que se faz é necessário muito bom 
senso e muitos cuidados para que os serviços 
essenciais à população não sejam afetados. 
Dessa maneira, a reivindicação sempre será 
legítima e adequada”, ressalta o empresário.

“Entendemos também que a dificulda-
de em encontrar um acordo se deve à falta 
de credibilidade do governo. O mesmo está 
propondo situações as quais a categoria e eu 
diria até a população brasileira não acredita. 
Uma vez que se busca que o governo corte 
despesas políticas, de estrutura de governo”, 
avalia Gialdi.

Para ele, mudança na situação política 
atual é a principal reivindicação que está 
por trás dos bastidores. “Além da redução 
do óleo diesel, do corte de impostos sobre os 
combustíveis, o anseio da população brasilei-
ra é por reformas mais profundas, que de-
monstrem à nossa população que existe um 
sentido verdadeiro de mudar a forma política 
como está sendo dirigido o nosso país atual-
mente”, conclui.

CIC-BG diz que falta de credibilidade do 
governo afeta acordo para término da greve

Empresário Elton Gialdi concorda que população quer reformas profundas

A presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos Munici-
pais (Sindiserp), Neilene Lunelli, 
se posicionou a favor da greve dos 
caminhoneiros. “O sindicato nes-
te momento está acompanhando 
o posicionamento do executivo e 
legislativo quanto aos efeitos da 
paralisação dos caminhoneiros. 
Protocolamos nesta manhã (dia 
28) um pedido para que o servi-
dor municipal que não consiga 
se deslocar ao trabalho não seja 
prejudicado. Quanto a paralisação 
como sindicalistas, entendemos 
que se for o ato de uma categoria 
que luta por melhorias deve ter 
nosso apoio. O que nós repudia-
mos enquanto sindicato, é que o 
desvirtuamento da caso com ações 
extremistas, que vão contra os fa-
tos da história recente do Brasil, 
que pagamos muito caro por mui-
tas vidas no regime militar. Nós, 
como sindicalistas sempre vamos 
lutar pela democracia”, diz.  

Sindiserp protocola pedido em favor do 
servidor que não conseguir se deslocar 

Presidente do Sindiserp, Neilene Lunelli

O Sindicato dos Bancários de 
Bento Gonçalves se posicionou to-
talmente a favor da greve, porque, 
segundo a entidade, “a situação está 

Bancários não paralisam

O presidente do Sindicato das 
Empresas de Transportes de Car-
gas de Bento Gonçalves (Sindi-
bento), Cleimar Sfredo, relata que 
há informações de que a paralisa-

Sindibento: “a ordem é aguardar”

insustentável. Todo mundo tem que 
dar sua parcela de participação e 
sacrifício”. O sindicato segue com 
turno de trabalho funcionando.

ção seguirá até quarta-feira (30). 
“A ordem agora é esperar. Está 
tudo parado. Todos os segmentos 
estão parados e com prejuízos”, 
avalia.
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Lisena Maria Ferrão Bar-
reto, funcionária pública muni-
cipal aposentada, filha de João 
Antonio Ferrão e Catarina Inver-
nizzi, nascida em 17/10/1950, 
falecida em 20/05/2018, natu-
ral de Guaporé, RS, moradora 
da Rua Bramante Mion, Bento 
Gonçalves, Viúva 

Iria Kercher Donatti, do 
lar aposentada, filha de Feli-
ppe Kercher e Anna Dorothea 
Mayer, nascida em 23/08/1921, 
falecida em 20/05/2018, natural 
de Barão, RS, moradora da Rua 
Tietê, Bento Gonçalves, Viúva 

Miguel Dollis Minuzzo, 
filho de Claudinei Minuzzo e 
Rosimeri Gislaine Dollis, nasci-
do em 11/07/2016, falecido em 
20/05/2018, natural de Bento 
Gonçalves,RS, morador da Rua 
Alexandre Bortollo Danielle, 
Santa Tereza, Solteiro 

Margarete Lurdes Lovat, 
do lar aposentada, filha de Amé-
rico Lovat e Teresinha Scapin 
Lovat, nascida em 14/04/1964, 
falecida em 16/05/2018, natural 
de Antônio Prado, RS, mora-
dora da Rua José de Gasperi, 
Bento Gonçalves, Separada 

João Mion, agricultor apo-
sentado, filho de Bramante 
Mion e Catarina Bettiol Mion, 
nascido em 23/05/1942, faleci-
do em 20/05/2018, natural de 
Bento Gonçalves, RS, morador 
da Rua Nilo Jacinto Carraro, 
Bento Gonçalves, Casado 

Eloy Domingos Agos-

tini, agricultor aposenta-
do, filho de Pedro Agostini e 
Rosa Luiza Agostini, nascido 
em 01/12/1938, falecido em 
18/05/2018, natural de Roca 
Sales, RS, morador da Rua 
Achylles Brogiolli, Bento Gon-
çalves Casado 

Julio Ogrodoski, pintor 
aposentado, filho de Raimundo 
Ogrodoski e Helena Ogrodoski, 
nascido em 08/06/1950, faleci-
do em 21/05/2018, natural de 
Viadutos, RS, morador da Rua 
Arnaldo Frederico Audibert, 
Bento Gonçalves Casado 

Valdir Rebeschini, em-
presário aposentado, filho de 
Alberto Rebeschini e Theresa 
Favaretto Rebeschini, nasci-
do em 22/11/1924, falecido em 
22/05/2018, natural de Bento 
Gonçalves, RS, morador da 
Rua General Candido Costa, 
Bento Gonçalves, Divorciado 

Evandro Otero Borges da 
Silva, operador de injetora, filho 
de Geraldo Borges da Silva e 
Elena Otero Pascoal da Silva, 
nascido em 02/09/1995, faleci-
do em 22/05/2018, natural de 
Bagé, RS, morador da Linha 
Amadeu, Pinto Bandeira, Sol-
teiro 

Jamir Macagnan, agricultor 
aposentado, filho de João Ma-
cagnan e Carolina Giacomelli, 
nascido em 21/07/1954, faleci-
do em 23/05/2018, natural de 
Vespasiano Corrêa, Guaporé-
-RS, morador da Rua Buarque 

ÓBITOS

de Macedo, Garibaldi, Casado 
Dilina Gavião de Lima, in-

dustriária aposentada, filha de 
Esmerildo Soares de Lima e 
Ursulina Gavião de Lima, nas-
cida em 23/03/1957, falecida 
em 23/05/2018, natural de San-
tiago, RS, moradora da Av. Dr. 
Casagrande, Bento Gonçalves, 
Divorciada 

Nilson Erthal, tanoeiro 
aposentado, filho de Olindo Er-
thal e Irena Danila Erthal, nasci-
do em 07/03/1949, falecido em 
23/05/2018, natural de Garibal-
di, RS, morador da Rua Angelo 
Pertile, Garibaldi, Solteiro 

Otavio Luiz Martins, ser-
vente de pedreiro, filho de Ma-
ria do Carmo Martins, nascido 
em 02/02/1984, falecido em 
23/05/2018, natural de Guarujá, 
SP, morador da Rua Pinto Ban-
deira, Bento Gonçalves, Soltei-
ro 

Paulo Roberto Endres, 
gerente aposentado, filho de 
Norberto Endres e Lourdes 
Theresinha Endres, nascido 
em 30/07/1966, falecido em 
26/05/2018, natural de Lajeado, 
RS, Travessa Juarez Postal, 
Bento Gonçalves, Solteiro 

Belmiro Romani, ser-
viços gerais aposentado, fi-
lho de Ema Romani, nascido 
em 10/11/1942, falecido em 
26/05/2018, natural de Ben-
to Gonçalves, RS, morador 
da Rua Aldo Bernardini, Bento 
Gonçalves, Casado 

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
DE BENTO GONÇALVES
EDITAIS DE CASAMENTO

Faço saber que se habilitaram para casar neste Serviço de 
registros:

Edital nº 19702: VALDECIR BENVENUTTI, solteiro, agricultor, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e FRANCIELE DORIGON, solteira, agricul-
tora, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada 
em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Parcial de Bens.
Edital nº 19703: GUILHERME DE SOUZA DE ABREU, soltei-
ro, auxiliar administrativo, natural de Santa Maria-RS, residen-
te e domiciliado em Bento Gonçalves e ANA PAULA BUHSE, 
solteira, estudante, natural de Santa Maria-RS, residente e 
domiciliada em Santa Maria. O Regime de bens será o da Co-
munhão Parcial de Bens.
Edital nº 19704: PAULO DOS EDISON PASSOS, divorciado, 
motorista, natural de Caseiros-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ROSIMERI FÁTIMA GODINHO, divorcia-
da, do lar, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e do-
miciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da 
Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19705: ADELAR ANTONIO HOSSA, solteiro, agricul-
tor, natural de Guarani das Missões-RS, residente e domicilia-
do em Bento Gonçalves e VERA LÚCIA SANTANA CAMAR-
GO, solteira, diarista, natural de Fontoura Xavier-RS, residente 
e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o 
da Comunhão Universal de Bens.
Edital nº 19706: MILTON NATAL NOVELLO, solteiro, metalúr-
gico, natural de Casca-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e ERENITA LEAL SODRÉ, solteira, técnica de en-
fermagem, natural de Caibaté-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão 
Parcial de Bens.
Edital nº 19707: JEFFERSON DE OLIVEIRA MELLO, divorcia-
do, motorista, natural de Itaqui-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e MARIANA REIS, solteira, motorista, natu-
ral de Alegrete-RS, residente e domiciliada em Bento Gonçal-
ves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.
Edital nº 19710: DAVID DOS SANTOS ARALDI, solteiro, pe-
dreiro, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domicilia-
do em Bento Gonçalves e LIDIANARA DE VARGAS CENTE-
NA, solteira, do lar, natural de Bento Gonçalves-RS, residente 
e domiciliada em Bento Gonçalves. O Regime de bens será o 
da Comunhão Universal de Bens. 
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.

Bento Gonçalves, 29 de maio de 2018.
 

CLEIDI CRISTINI DE SOUZA
Registradora Civil Designada

A magia do teatro entrou em 
cena novamente para encantar 
crianças e adolescentes de Bento 
Gonçalves – e incentivá-los a se 
aventurar pelo mundo da leitura. 
Os alunos da rede pública do mu-
nicípio foram presenteados com 
mais uma edição do circuito de 
apresentações da peça ‘A menina 
da biblioteca’, do projeto ‘Viajan-
do Pelo Mundo do Teatro’. Dessa 
vez, 2.250 espectadores mirins 
acompanharam a encenação da 
companhia Luz e Cena nas sessões 
que ocorreram entre os dias 22 e 
25 de maio na Casa das Artes. A 
turnê do espetáculo teve outras 
apresentações no mês de abril, 
quando mais de 1,4 estudantes 

Peça teatral ‘A menina da biblioteca’ promovida pelo CIC, atinge 2,2 mil alunos em Bento  
Espetáculo do projeto ‘Viajando Pelo Mundo do Teatro’ teve circuito de apresentações por escolas da rede pública municipal    

foram beneficiados, em diversas 
escolas do município.

A peça conta as aventuras de 
Alfa, Beto e Tico – três artistas 
que precisam achar um novo es-
petáculo para escapar da fúria de 
um patrão nada compreensivo. 
Para suprir a falta de imagina-
ção, recorrem à biblioteca. E é lá 
que vão encontrar Leninha, uma 
menina que prefere os livros às 
pessoas. Por meio da amizade, são 
retratadas as temáticas do teatro 
e da literatura, duas artes essen-
cialmente importantes para o de-
senvolvimento crítico e cultural 
de crianças e adolescentes.

O projeto ‘Viajando Pelo 
Mundo do Teatro’ é uma reali-

zação do Ministério da Cultura/
Lei de Incentivo à Cultura, com 
patrocínio da Companhia Ener-
gética Rio das Antas (Ceran), 
Orquidea e Crediare/Colombo. A 
promoção é do Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviço de Bento 
Gonçalves.

 Público jovem na Ex-
poBento 2018

Além de enriquecer a roti-
na de aprendizado escolar com a 
apresentação das peças, o projeto 
‘Viajando Pelo Mundo do Teatro’ 
traz outro benefício para os estu-
dantes da rede pública: a distri-
buição gratuita de ingressos para 
a ExpoBento 2018. Assim como 
ocorreu no último mês, no total, 
cerca de seis mil convites devem 
ser entregues às escolas contem-
pladas pela iniciativa. As entradas 
são válidas para qualquer dia da 
feira.

Em sua grade de atrações, di-
versas apresentações artísticas e 
culturais para o público infanto-
-juvenil agregam valor ao evento. 
Dentro dessa agenda, sete per-
formances de teatro prometem 
chamar a atenção dos visitantes, 
abordando, de forma lúdica, te-
máticas como amizade, leitura, 
alimentação, saneamento básico 
e dança. “Dessa forma, consegui-
mos oportunizar que os jovens ve-
nham a ExpoBento e aproveitem a 

programação de lazer e entreteni-
mento. Assim, a feira cumpre im-
portante papel social, facilitando 
a inclusão por meio da acessibili-
dade, gerando uma contrapartida 
positiva para a comunidade”, ava-
lia o diretor-geral Leocir Glowa-
cki.

A ExpoBento é a maior feira 

multissetorial do Brasil e em 2018 
estará em sua 28ª edição. Desde 
1990 a feira vem se reinventando, 
inovando e crescendo, a ponto de 
servir como referência para diver-
sas outras. Realizada no Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves, a 
feira ocorrerá de 07 a 17 de junho 
de 2018.

Espetáculo do projeto ‘Viajando Pelo Mundo do Teatro’ teve circuito de apresentações por 
escolas da rede pública municipal

 Os alunos da rede pública de Bento Gonçalves foram presenteados com mais uma edi-
ção do circuito de apresentações da peça ‘A menina da biblioteca’

Fo
to

: A
le

ss
an

dr
o 

M
an

zo
ni

Fo
to

: A
le

ss
an

dr
o 

M
an

zo
ni



Jornal Gazeta - 29 de maio de 2018 Jornal Gazeta  - 29 de maio de 2018 9Geral

O governo federal modificou 
a expectativa de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB), a 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, para 2,5%, 
em 2018. A projeção está no 
Relatório de Despesas e Recei-
tas do segundo bimestre (março 
e abril), apresentado na última 
terça-feira (22). Nos dois pri-
meiros meses do ano, a expecta-
tiva de crescimento da economia 
era de 3%. Com isso, o valor do 
PIB nominal estimado pelo go-
verno é R$ 6,968 trilhões.

A redução na expectativa 
do PIB deste ano foi atribuí-
da a uma queda no consumo de 
serviços no primeiro trimestre, 
que fechou o período abaixo da 
projeção inicial. Já a previsão de 
crescimento da economia para 
2019 foi reajustada para cima, 
passando de 3% para 3,3%.

Bento Gonçalves
De acordo com o empresá-

rio e presidente do Centro de 
Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC-BG), 
Elton Gialdi, o município tem 

Governo reduz estimativa de crescimento do PIB para este ano

Presidente do CIC-BG, Elton Gial-
di, avalia que Bento ainda sente a 
crise e que falta de confiança no 
cenário nacional influencia consu-
midores e empresários

a economia fortalecida, diversi-
ficada, mas ainda sente a crise 
“que não foi totalmente embora. 
Estamos demorando mais para 
sair desta crise”, avalia. “Exis-
tem números que indicam uma 
melhora, mas o país enfrenta 
uma crise de confiança, temos 
um cenário político de insta-
bilidade no Brasil, que afeta a 
economia. Por isso, a população 
não fica confiante de fazer inves-
timento a médio e longo prazo”, 
explica Gialdi.

Essa falta de confiança na 
situação nacional, segundo 
ele, afeta tanto os empresários 
quando os consumidores em ge-
ral, os quais não se sentem se-
guros para fazer circular valores 
por temerem perda de emprego.

Futuro
O empresário alerta que o 

fundamental para a retomada da 
economia é a melhoria na quan-
tidade de empregos. “A taxa de 
desemprego está muito alta ain-
da, não tem como ter uma reto-
mada tranquila se esta taxa não 
cair consideravelmente. Esta-

mos comemorando 115 mil va-
gas como se fosse um 7x1. Está 
muito tímida esta retomada”, 
comenta o presidente do CIC-
-BG. “Eu acredito em uma reto-
mada mais adequada em 2020 e 
2021. O próximo ano será ainda 
de muito ajuste e o novo governo 
assumirá uma casa onde terá que 
fazer uma série de empregos. As 
indústrias de Bento Gonçalves 
dependem da economia nacio-
nal”, estima Gialdi.

CIC-BG promoveu pa-
lestras com presidenciável 
e senadora

Nas duas últimas semanas, o 
CIC-BG recebeu o pré-candida-
to à presidência, Flavio Rocha, e 
a senadora Ana Amélia Lemos, 
respectivamente. Para Gialdi, é 
uma iniciativa de manter a po-
pulação e empresários sempre 
atentos à política. “A intenção é 
trazer mais presidenciáveis. Isso 
é fundamental para se ter uma 
ideia do que eles pensam e su-
gerem. E conhecermos quais são 
as ideias das pessoas que estão 
se candidatando ao comando 

máximo do nosso país”, finaliza.

Indústria investe mais 
pela primeira vez desde 
2014

Em queda desde 2014, os 
investimentos da indústria bra-
sileira voltaram a crescer em 
2017, e a previsão é que a traje-
tória positiva continue em 2018, 
de acordo com uma pesquisa di-
vulgada nesta semana pela Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI). De acordo com o levanta-
mento, 76% das empresas fize-
ram algum tipo de investimento 
durante o ano passado, o maior 
percentual desde 2015. Além 
disso, 81% das grandes indús-
trias afirmaram que pretendem 
fazer algum tipo de incremento 
em 2018 – o maior percentual 
desde 2014.

Máquinas e equipamentos 
foram a principal aquisição dos 
industriais em 2017, seguida da 
compra de novas tecnologias. 
A preocupação com a concor-
rência, voltada sobretudo para 
o reaquecimento do mercado 
interno, levou os empresários, 

segundo a CNI, a privilegiar a 
inovação de processos e produ-
tos.Ainda sob reflexo da crise, 
apenas 22% das empresas inves-
tiram no aumento da capacidade 
de produção.

A CNI observa que a recen-
te valorização do dólar, contida 
pelo Banco Central esta semana, 
e, sobretudo, as incertezas sobre 
as eleições podem alterar os pla-
nos otimistas dos empresários.

Estão abertas a partir desta 
segunda-feira (28), as inscrições 
para o processo seletivo especí-
fico de ingresso nos novos cur-
sos de licenciatura do Campus 
Litoral da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
em:  Geografia, Ciências Sociais 
e Pedagogia. As graduações, com 
ingresso no segundo semestre de 
2018, são oferecidas na modalida-
de a distância, no âmbito da Uni-
versidade Aberta do Brasil (UAB). 
As inscrições podem ser feitas 
na página da COPERSE (http://
www.ufrgs.br/coperse/) até 20 de 
julho.

São oferecidas 300 vagas 
para cada um dos três cursos, to-
talizando 900 vagas, distribuídas 
nos polos municipais de apoio 
presencial pertencentes ao siste-
ma UAB/CAPES no Rio Grande 
do Sul. O curso de licenciatura 
em Geografia tem vagas nos polos 
de Cerro Largo, Encantado, Pica-

UFRGS oferece 900 vagas para cursos 
de licenciatura na modalidade EAD

da Café, Santana da Boa Vista e 
Seberi. Em cada um dos polos são 
ofertadas 60 vagas. A licenciatu-
ra em Ciências Sociais é ofertada 
em seis polos municipais de apoio 
presencial: Arroio dos Ratos, Ca-
margo, Imbé, Sapucaia do Sul, 
Sobradinho e Vila Flores. São 50 
vagas para cada dos seis polos. O 
curso de Pedagogia é oferecido 
nos polos de Arroio dos Ratos, 
Balneário Pinhal e Serafina Cor-
rêa.  São distribuídas 100 vagas 
para cada uma das três cidades de 
apoio presencial.

Estão previstas no mínimo 
20% das atividades na modalidade 
presencial, de caráter obrigatório, 
que ocorrerão na sede do Polo do 
respectivo município, à noite ou 
em finais de semana. As provas 
serão aplicadas no dia 5 de agosto, 
nos municípios dos polos de apoio 
presencial, às 14h30, abrangendo 
Língua Portuguesa (25 questões) 
e Redação.

Começou na segunda-feira 
(28) o prazo para que transexu-
ais e travestis possam solicitar a 
identificação pelo nome social no 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). A solicitação deve ser 
feita na Página do Participante 
(https://enem.inep.gov.br/partici-
pante/#!/inicial) até o dia 3 de ju-
nho. O participante deve informar 
CPF, senha e o nome social usado. 
Devem ser anexados os documen-
tos comprobatórios da condição 
que motiva a solicitação de aten-
dimento pelo nome social.

Será necessário anexar fo-
tografia atual nítida, individual, 
colorida, com fundo branco que 
enquadre desde a cabeça até os 
ombros, de rosto inteiro sem o uso 
de óculos escuros e artigos de cha-
pelaria, tais como boné, chapéu, 
viseira, gorro ou similares; cópia 
digitalizada da frente e do verso 
de um dos documentos de identifi-
cação oficial com foto e cópia assi-
nada e digitalizada do formulário 
de solicitação. Os documentos se-
rão aceitos somente nos formatos 
PDF, PNG ou JPG, no tamanho 
máximo de 2MB. Após apresen-
tar as informações solicitadas, o 
participante deverá, então, clicar 
no botão “visualizar” e imprimir o 
formulário de solicitação.

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) orienta que 
os documentos devem ser legíveis 
para que não haja o risco de se-
rem considerados inválidos para 
comprovação do atendimento. As 
solicitações que não forem aceitas 

Travestis e transexuais podem solicitar uso do 
nome social para fazer o Enem
No ano passado, 303 pessoas fizeram a solicitação para uso do nome social no Enem

poderão ser consultadas na Pá-
gina do Participante. Nesse caso, 
o candidato será informado pelo 
e-mail cadastrado para que envie 
um novo documento comprobató-
rio no prazo de cinco dias.

No ano passado, 303 pessoas 
fizeram a solicitação para uso do 
nome social no Enem. O atendi-
mento pelo nome que a pessoa se 
identifica teve início no Enem de 
2014, quando 102 pessoas usaram 
o nome social durante a aplicação 
da prova. Em 2015, esse número 

passou para 278 e, em 2016, para 
407.

As provas do Enem serão apli-
cadas em dois domingos, nos dias 
4 e 11 de novembro. Os resulta-
dos serão divulgados em janeiro. 
As notas podem ser usadas para 
ingresso no ensino superior e para 
acesso a programas do governo fe-
deral como o Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) e 
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies).
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Garantir as condições de bem-
-estar e segurança aos participan-
tes é um dos desafios da diretoria 
responsável pela organização do 
maior encontro multissetorial do 
país: a ExpoBento, que acontece 
entre 7 e 17 de junho. Gerir a se-
gurança de uma feira do tamanho 
da ExpoBento, por onde circulam 
mais de 200 mil visitantes, é uma 

ExpoBento investe em segurança para expositores e visitantes
Monitoramento eletrônico com quase 200 câmeras, acesso controlado e profissionais especializados 
estão entre as apostas para a 28ª edição da feira

tarefa que exige planejamento e 
investimentos. A diretoria de Ser-
viços trabalha com uma combina-
ção de ferramentas para atender 
a essa finalidade, apostando em 
monitoramento eletrônico por câ-
meras, acesso controlado e grande 
efetivo de agentes.

Neste ano, serão mais de 190 
câmeras espalhadas por diversos 

pontos do Parque de Eventos, com 
monitoramento em tempo inte-
gral, registrando tudo o que ocor-
re no interior dos pavilhões. Nos 
pontos de acesso – como hall e bi-
lheteria, equipes de apoio ajudam 
na orientação do público e contro-
le do fluxo de pessoas. A área ex-
terna também será vigiada. Câme-
ras serão instaladas na região do 
pórtico de acesso, permitindo que 
o movimento de entrada e saída de 
veículos no parque e nas redonde-
zas seja acompanhado pela equipe 
da central de monitoramento. No 
estacionamento interno, 45 pesso-
as farão rondas permanentes.

O mesmo cuidado dispensado 
aos visitantes na região do Parque 
de Eventos será oferecido a quem 
chega à ExpoBento pelas princi-
pais vias de acesso. O policiamento 
ostensivo se dará com a presença 
de equipes do Departamento Mu-
nicipal de Trânsito e da Brigada 
Militar, que estarão a postos para 
orientar o trânsito e oferecer se-
gurança, principalmente na jun-
ção da RS-444 com a Rua Mare-
chal Humberto de Castelo Branco 
e na Rua Sete de Setembro.

Somados, esses esforços de-
vem resultar em uma feira livre de 
ocorrências policiais – a exemplo 
do que já ocorreu em 2017. “O 
quesito ‘segurança’ tem recebido 
avaliação com nota média 9 nos 
últimos quatro anos. Nossa meta é 
manter esses indicadores também 
na 28 edição da maior feira mul-
tissetorial do país. Afinal, esse é 
um importante diferencial atrati-
vo que temos oferecido aos exposi-
tores e visitantes”, diz o diretor de 
Serviços da ExpoBento, Leonardo 
Boaro.

Expobento trabalha com a finalidade de reforçar a segurança através de monitoramento 
eletrônico por câmeras, acesso controlado e grande efetivo de agentes.
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Circulam nas redes sociais 
que o vereador Gustavo Sperotto 
(DEM) seria o sexto parlamentar 
a assinar o documento que pede a 
criação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) para investigar 
uma suposta compra de emendas 
do Plano Diretor.

A sexta assinatura, neces-
sária para abertura de uma CPI, 
teria acontecido após a sessão do 
início desta semana. O presidente 
da Câmara de Vereadores, Moi-
sés Scussel confirmou para a Ga-

Pode ser protocolada nesta 
terça-feira pedido de CPI 

CÂMARA DE VEREADORES

zeta que nenhum documento foi 
protocolado até às 18h da tarde 
de segunda-feira (28). Os outros 
cinco vereadores que confirmaram 
a assinatura do documento foram 
Idasir Dos Santos (MDB), Élvio de 
Lima, Agostinho Petroli, Moacir 
Camerini (PDT) e Paulo Roberto 
Cavalli, o Paco (PTB). A bancada 
do MDB diz que irá apresentar o 
requerimento à Mesa Diretora 
nesta quarta-feira (30). A partir 
disso, Scussel terá o prazo de cin-
co dias para criar a CPI.
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O setor de Vigilância Am-
biental da Secretaria Municipal da 
Saúde de Bento Gonçalves está in-
formando e orientando a popula-
ção sobre a toxoplasmose, doença 
que causou um surto no município 
de Santa Maria. A toxoplasmose 
é uma zoonose, ou seja, uma do-
ença transmitida ao homem pelos 
animais. O gato, nesta história, é o 
hospedeiro definitivo do protozo-
ário chamado Toxoplasma gondii, 
parasita causador da doença.

De acordo com a médica vete-
rinária da Vigilância, Analiz Zat-
tera, “engana-se quem pensa que 
todo gato transmite toxoplasmose. 
A falta de informação e orientação 
acaba por aumentar ainda mais as 
estatísticas de abandono de ani-
mais pelas ruas das cidades. Nem 
todos os gatos se infectam com o 
parasita. Quando o gato se infecta 
é por tempo curto, aproximada-
mente duas semanas, após isso o 
animal fica imune à doença”, res-
salta.

Analiz lembra que, a ingestão 
de carne mal passada ou crua, ver-
duras, legumes e frutas mal higie-
nizados, são os maiores culpados 
pela doença nas pessoas. Alguns 
cuidados simples são importantes 
na prevenção desta e outras do-
enças tornando seguro o convívio 
com os animais.

Evite o contato com as fezes 
do animal, usando luvas ao lavar a 
bandeja sanitária e ao recolher as 
fezes. Lave as mãos sempre. Evite 
deixar seu cão ou seu gato com li-
vre acesso à rua, pois o hábito de 

Setor Epidemiológico alerta sobre 
toxoplasmose, doença que causou 
surto em Santa Maria

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) publicou 
na última semana o registro do 
Sofosbuvir, medicamento gené-
rico destinado ao tratamento de 
infecções causadas por hepatite C 
crônica. O remédio, que será uti-
lizado como um componente da 
combinação do regime de trata-
mento antiviral, atua como inibi-
dor da polimerase NS5B, enzima 
essencial para a replicação do ví-
rus que provoca a doença.

Ainda de acordo com a Anvi-
sa, a aprovação do Sofosbuvir deve 
reduzir os custos do tratamen-
to para hepatite C, uma vez que 
medicamentos genéricos entram 
no mercado com valor no mínimo 
35% menor que o do produto de 
referência.

Hepatite C
Segundo o Ministério da Saú-

de, a hepatite C é causada pelo 
vírus C (HCV), presente no san-
gue de pessoas infectadas. Entre 
as causas de transmissão estão 
a transfusão de sangue e o com-

Anvisa aprova novo genérico para 
tratamento da hepatite C

partilhamento de material para 
uso de drogas (seringas, agulhas 
e cachimbos), para higiene pesso-
al (lâminas de barbear, escovas de 
dente e alicates de unha) ou para 
confecção de tatuagem e coloca-
ção de piercings.

A transmissão também pode 
acontecer da mãe infectada para 
o filho, durante a gravidez, e por 
sexo sem camisinha com uma pes-

A aprovação do Sofosbuvir deve reduzir os custos do tratamento para doença

soa infectada.
Ainda de acordo com a pas-

ta, quando a infecção persiste por 
mais de seis meses, o que é comum 
em até 80% dos casos, caracteri-
za-se a evolução para a forma crô-
nica da hepatite C. Cerca de 20% 
dos infectados cronicamente pelo 
vírus podem evoluir para cirrose 
hepática e cerca de 1% a 5%, para 
câncer de fígado.

Desde que a obesidade se 
tornou uma epidemia global – es-
tima-se que, por volta de 2045, 
22% das pessoas serão obesas – os 
pesquisadores têm se debruçado 
com mais afinco a estudar todos os 
tipos de fatores de risco, inclusi-
ve para o ganho de peso feminino 
depois da menopausa. Embora boa 
parte das mulheres ponha a culpa 
do aumento da circunferência da 
cintura na hereditariedade, estu-
do divulgado este mês pela Socie-
dade Norte-Americana de Meno-
pausa (NAMS, em inglês) mostra 
que o exercício pode vencer pre-
disposições genéticas.

Exercício supera genética no combate à gordura após a menopausa
Atividade física também beneficia equilíbrio, massa muscular e a proteção dos ossos

Desde que a obesidade se tornou uma epidemia global – estima-se que, por volta de 
2045, 22% das pessoas serão obesas

Pesquisas anteriores suge-
riam que a influência da genética 
no índice de massa corporal au-
mentava entre a infância e o início 
da vida adulta. Entretanto, havia 
pouca informação disponível so-
bre seu efeito em fases mais ma-
duras da vida. A resposta veio no 
artigo “Physical activity modifies 
genetic susceptibility to obesity 
in postmenopausal women”, que 
analisou dados de 8.200 mulheres: 
os pesquisadores constataram que 
a atividade física reduzia a influ-
ência da predisposição genética 
para a obesidade – e seu efeito era 
ainda mais significativo no grupo 

mais velho, composto de mulheres 
acima de 70 anos.

Manter hábitos alimentares 
mais saudáveis é sempre um desa-
fio, por isso é fundamental se fazer 
uma pergunta: estou realmente 
com fome? Se a disposição para 
comer legumes e vegetais está 
saciada, então não há dúvidas de 
que não há nenhuma necessidade 
de encarar uma sobremesa. Visão 
e olfato são sentidos que podem 
disparar o gatilho do apetite – as-
sim como estados de espírito “gu-
losos” – mas isso não significa que 
tenhamos fome. Estar consciente 
é o primeiro passo para conseguir 
se controlar.

Para JoAnn Pinkerton, dire-
tora-executiva da instituição res-
ponsável pelo levantamento e que 
se define como “uma apaixonada 
pelo campo da saúde feminina”, 
a pesquisa será uma importante 
ferramenta para garantir longe-
vidade com qualidade: “nós nas-
cemos com nossos genes, mas as 
mulheres que praticarem exercí-
cios terão enormes benefícios em 
equilíbrio, massa muscular e na 
proteção dos ossos, sem falar nos 
aspectos positivos que envolvem 
humor, concentração e cognição”.

A toxoplasmose é considerada doença endêmica

caçar pombos, outros pássaros e 
ratos pode trazer doenças para a 
casa. Alimente seus animais com 
rações industrializadas ou comida 
cozida.

O abandono de animais, cães 
e gatos, causa maior disseminação 
de doenças no meio ambiente, pois 
ficam sem controle, sem cuidados 
e adoecem rapidamente. O aban-
dono de cães e gatos ou o hábito 
de deixar estes animais soltos pe-
las ruas causa sérios problemas à 
sociedade em termos de saúde pú-
blica e de convívio social.

Sobre a doença nos hu-
manos

Muitos casos não têm sinto-
mas e os casos de doença aguda 
podem apresentar: aumento de 
linfonodos cervicais (ínguas no 
pescoço), febre e mal-estar. Outro 
sintoma como exantema (manchas 
vermelhas pelo corpo) também 
pode estar presente. A principal 
complicação, após fase aguda da 
doença é a diminuição ou perda da 
visão.

A toxoplasmose é considera-
da doença endêmica (doença que 
existe constantemente em deter-
minado lugar e ataca as pessoas 
que aí vivem) no Rio Grande do 
Sul. Os casos existentes na cida-
de de Santa Maria permanecem 
em investigação. A prioridade no 
momento é encontrar o foco de in-
fecção que pode estar associado à 
carne mal cozida, verduras mal hi-
gienizadas ou água contaminada.
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As taxas de câncer de pulmão 
entre as mulheres jovens brancas 
e latinas superaram as dos homens 
nos Estados Unidos, uma tendên-
cia que intriga os cientistas, por-
que o fenômeno não pode ser ex-
plicado por um número crescente 
de fumantes.

Em um estudo publicado no 
último dia 23 no “New England 
Journal of Medicine”, os pesquisa-
dores se concentraram no vínculo 
entre o câncer de pulmão e o fumo, 
analisando todos os diagnósticos 
de câncer de pulmão desde 1995 
e dados sobre o número de fuman-
tes desde 1970.

Os cientistas esperavam en-

Taxas de câncer de pulmão entre mulheres 
jovens dos EUA superam as dos homens
Cientistas pesquisam motivos e tentam entender fenô-
meno. Número de fumantes não acompanha a alta no 
câncer entre o público feminino

Entre as mulheres brancas e latinas nascidas desde a década de 1960, “as taxas de 
câncer de pulmão superam as dos homens, apesar do fato de menos mulheres fumarem

contrar algum vínculo para expli-
car porque as taxas de câncer de 
pulmão entre as mulheres nasci-
das desde 1960 agora superam a 
dos homens com a doença. Mas 
não encontraram nenhuma liga-
ção.

Mas entre as mulheres bran-
cas e latinas nascidas desde a dé-
cada de 1960, “as taxas de cân-
cer de pulmão superam as dos 
homens, apesar do fato de menos 
mulheres fumarem”, acrescentou.

Nas últimas duas décadas, os 
cânceres de pulmão tanto em ho-
mens quando em mulheres dimi-
nuiu, mas esse número caiu mais 
rapidamente entre os homens.

A tuberculose é uma doença 
infecto-contagiosa causada por 
uma bactéria que afeta principal-
mente os pulmões, mas também 
pode ocorrer em outros órgãos do 
corpo, como ossos, rins e menin-
ges (membranas que envolvem o 
cérebro).

Causas
A tuberculose no geral é cau-

sada por uma infecção por Myco-
bacterium tuberculosis ou Bacilo 
de Koch (BK). Outras espécies 
de micobactérias também podem 
causar a tuberculose. São elas: 
Mycobacterium bovis, africanum 
e microti.

Transmissão 
A transmissão da tubercu-

lose é direta, de pessoa a pessoa, 
portanto, a aglomeração de pes-
soas é o principal fator de trans-
missão. A pessoa com tubercu-

Os adeptos da alimentação ve-
getariana, aqueles que excluem a 
carne do cardápio, somam 30 mi-
lhões (14% da população brasileira), 
diz pesquisa do Ibope encomendada 
pela Sociedade Vegetariana Brasi-
leira. Já os que se declaram como 
não vegetarianos chegam a 81%. O 
levantamento foi feito entre os dias 
12 e 16 de abril de 2018 em 102 
municípios brasileiros.

Nas regiões metropolitanas, 
houve um crescimento no índi-
ce de vegetarianos. Pesquisa feita 
pelo Ibope em 2012 só nessas áreas 
apontava para 8% de adeptos da die-
ta. Hoje, esse índice é de 16% (um 
pouco maior que a média nacional).

Para chegar ao dado da pesqui-

Os principais sintomas da tuberculose  

lose expele, ao falar, espirrar ou 
tossir, pequenas gotas de saliva 
que contêm o agente infeccioso 
e podem ser aspiradas por outro 
indivíduo contaminando-o. Má 
alimentação, falta de higiene, ta-
bagismo, alcoolismo ou qualquer 
outro fator que gere baixa resis-
tência orgânica, também favorece 
o estabelecimento da tuberculo-
se.

Sintomas 
Alguns pacientes não exibem 

nenhum indício da tuberculose, 
outros apresentam sintomas apa-
rentemente simples que são ig-
norados durante alguns anos (ou 
meses). Contudo, na maioria dos 
infectados com tuberculose, os 
sinais e sintomas mais frequente-
mente descritos são:

tosse seca contínua no início, 
depois com presença de secre-
ção por mais de quatro semanas, 

transformando-se, na maioria 
das vezes, em uma tosse com pus 
ou sangue

cansaço excessivo
febre baixa geralmente à tar-

de
sudorese noturna
falta de apetite
palidez
emagrecimento acentuado
rouquidão
fraqueza
prostração.

Os casos 
graves apresentam
dificuldade na respiração
eliminação de grande quan-

tidade de sangue
colapso do pulmão
acumulo de pus na pleura 

(membrana que reveste o pul-
mão) - se houver comprometi-
mento dessa membrana, pode 
ocorrer dor torácica.

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode 
ocorrer em outros órgãos do corpo

País tem 14% de vegetarianos e 81% de adeptos 
à dieta com carne, diz pesquisa Ibope
Dados foram obtidos a partir de questionário e indicam declaração dada por entrevista-
do. Em relação à saúde, 49% disseram que acham que não se cuidam como deveriam

sa de 2018, o Ibope fez a seguin-
te pergunta aos entrevistados: “o 
quanto você concorda ou discorda: 
sou vegetariano”. O índice de 14% 
de vegetarianos foi obtido soman-
do-se a porcentagem de quem dis-
se que concorda totalmente (8%) 
e parcialmente (6%) com a frase. 
A mesma metodologia foi adotada 
dentre os que não se consideram ve-
getarianos.

A pesquisa também mostrou 
o interesse da população por mais 
produtos veganos (livres de qual-
quer ingrediente de produtos de 
origem animal). Mais da metade 
dos entrevistados (55%) disse que 
consumiria mais produtos se eles 
estivessem melhor indicados na em-

balagem.
Nas capitais, o índice de inte-

ressado nesse tipo de alimentação 
sobe para 65%.

Ainda, 60% dos entrevistados 
afirmaram que consumiriam mais 
produtos veganos caso eles tivessem 
o mesmo preço dos alimentos que 
estão acostumados a consumir.

O Ibope entrevistou homens e 
mulheres a partir dos 16 anos. Fo-
ram feitas 2002 entrevistas. A mar-
gem de erro estimada é de 2 pontos 
percentuais para mais ou para me-
nos.

Saúde e confiança 
na medicina
A pesquisa incluiu outras per-

guntas -- como se os brasileiros 
verificam a quantidade de calorias 
que comem. Uma das perguntas 
do questionário foi “O quanto você 
concorda ou discorda: ‘Sempre con-
sidero as calorias dos alimentos que 
como”.

60% disseram que consideram 
as calorias (35% concordou total-
mente e 25% concordou parcial-
mente).Mais da metade dos entrevistados (55%) disse que consumiria mais produtos se eles 

estivessem melhor indicados na embalagem.

OMS fez alerta de uma possí-
vel relação entre o antirretroviral 
dolutegravir e um defeito em tubo 
neural de fetos observado na Áfri-
ca. Anvisa abriu investigação no 
Brasil.

A Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) e a Orga-
nização Mundial de Saúde investi-
gam uma possível associação entre 
o uso do antirretroviral dolute-
gravir (medicamento usado para o 
controle do HIV) na gravidez e um 
defeito no tubo neural em fetos. O 
tubo neural é a estrutura que dará 
origem à medula espinhal e ao cé-
rebro. A associação foi identificada 
em um estudo independente feito 
em Botswuana, na África.

Normalmente, a má-formação 
nessa estrutura ocorre em 0,1% dos 
nascidos vivos; o que o estudo iden-
tificou foi um aumento para 0,9% 
da prevalência da anomalia. As en-
tidades enfatizam, contudo, que até 
esse momento a relação é apenas 
uma observação -- sem nenhuma 
relação de causa e efeito.

O que o estudo está tentando 
identificar nesse momento é o por-
quê do aumento nas anomalias ter 
sido identificado. A primeira sus-
peita recai sobre o medicamento 
pelo fato do crescimento ter sido 
identificado entre mulheres que 
utilizavam o antirretroviral. Outras 
causas precisam ser investigadas e 
não há uma explicação fisiológica 
nesse momento que relacione os 
fatos, explica a OMS. A pesquisa 
foi financiada pelo Instituto Nacio-
nal de Saúde dos Estados Unidos 
(NIH).

“Foram identificados mais três 

Brasil e OMS investigam risco de 
terapia anti-HIV em gestantes

casos em vez de um só”, explica 
Ésper Kallás, infectologista e pro-
fessor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo.

O estudo seguia 426 mulheres 
que tomavam o medicamento para 
evitar a transmissão do HIV ao 
feto do durante a gravidez. Quando 
foi observado o aumento, o estu-
do alertou a Organização Mundial 
de Saúde. O monitoramento deve 
continuar até fevereiro de 2019, 
segundo a entidade. “Os dados vão 
oferecer mais informação sobre a 
segurança do DTG [dolutegravir] 
para mulheres em idade fértil”., 
disse a nota da OMS.

No Brasil, também foi aberta 
uma investigação e médicos consi-
deram cautela nesse momento.

A Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) emitiu um 
alerta sobre o caso e diz que há uma 
investigação aberta no Brasil con-
duzida pela Gerência de Farmaco-
vigilância da entidade.

O infectologista Esper Kallás 
diz que não conhece dados sobre 
o uso em gestantes no Brasil. De 
qualquer modo, ele explica que o 
medicamento só é utilizado há um 
ano no país.

Recomendações
Diretrizes da OMS de 2016 

alertaram que havia dados insufi-
cientes para o uso do dolutegravir 
durante a gravidez e amamentação 
e recomendaram outros medica-
mentos para o controle da HIV: 
efavirenz em combinação com te-
nofovir, lamivudina ou emtricita-
bina.
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O Brasil vai adotar medi-
das para alertar o consumidor, 
no rótulo de alimentos processa-
dos, sobre o excesso de açúcar. O 
anúncio foi feito na última semana 
pelo ministro da Saúde, Gilberto 
Occhi, na plenária da 71ª Assem-
bleia Mundial da Saúde, promovi-
da pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Durante o encontro, em Ge-
nebra, o governo brasileiro apre-
sentou proposta de nova rotula-
gem de alimentos e também um 
acordo com a indústria para a 
redução de açúcar em alimentos 
ultraprocessados. As medidas, 
segundo a pasta, visam facilitar 
a compreensão do consumidor e 
trazer orientações claras para es-
colhas mais saudáveis.

“Estamos engajados na ado-
ção de políticas concretas e efeti-
vas para conter o avanço da obe-
sidade. O Brasil adotará medidas 
para alertar sobre o excesso de 
açúcar no rótulo de alimentos 
processados e, assim, os consumi-

Alimentos com muito açúcar terão 
alerta para consumidor no Brasil

Medidas visam facilitar a compreensão do consumidor e trazer orientações claras para 
escolhas mais saudáveis

dores poderão fazer escolhas mais 
saudáveis. Também estamos es-
truturando medidas para reduzir 
o açúcar nesses alimentos”, disse 
Occhi, durante discurso.

Obesidade
Dados da pesquisa de Vigilân-

cia de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inqué-
rito Telefônico (Vigitel) apontam 
que a excesso de peso atinge 54% 
da população nas capitais do país. 
Os números mostram ainda que, 
em 2017, 18,9% dos brasileiros 
estavam obesos.

No Brasil, a discussão sobre 
um novo modelo de rotulagem 
está sendo conduzida pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). A proposta da en-
tidade é que o rótulo seja fixado 
na parte frontal do produto, com 
advertências em relação ao exces-
so de nutrientes que podem trazer 
malefícios a saúde, como sódio, 
gordura e açúcares.

Alguns dos principais monu-
mentos do país foram iluminados 
de verde no sábado (26) para lem-
brar o Dia Nacional de Combate 
ao Glaucoma. Essa é uma doença 
silenciosa do nervo óptico, que é o 
caminho de condução do estímulo 
luminoso captado pelo olho até o 
cérebro. “Se a gente tem uma do-
ença que atinge fibras desse ner-
vo, o resultado final é um prejuízo 
da visão”, disse o médico Bruno 
Esporcatte, membro do Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia e 
representante da Sociedade Bra-
sileira de Glaucoma no Rio de Ja-
neiro.

Segundo ele, muita gente 
confunde o glaucoma com a ques-
tão da pressão intraocular aumen-
tada. Esse é um fator de risco para 
o desenvolvimento do glaucoma 
e, em consequência, para a perda 
da visão. Como não apresentam 
sintomas muito nítidos ou “exu-
berantes” da doença, disse Espor-
catte, muitas pessoas não sentem 
nada. Quando começam a sentir 
alguma coisa, é porque o glauco-
ma está em estágio bem avança-
do. “A gente não pode esperar o 
paciente sentir alguma coisa para 
começar a tratar. O ideal é que o 
diagnóstico seja feito de maneira 
precoce”.

Uma campanha de combate 
à doença está sendo feita em todo 
o país e se estenderá até o final 
deste mês. O objetivo é lembrar à 
população que ela precisa procu-
rar o oftalmologista para fazer um 
exame regular sobre a perspectiva 
de glaucoma. Isso se aplica, es-
pecialmente, àquelas pessoas que 
apresentam fatores de risco para o 
desenvolvimento da doença.

Fatores de risco
Entre os fatores de risco, 

Diagnóstico precoce pode evitar cegueira pelo glaucoma

Embora não tenha cura, é possível inter-
romper a perda de visão provocada pelo 
glaucoma com medicação adequada, que 
inclui o uso de colírios, além de tratamento 
a laser ou cirurgia

Bruno Esporcatte destacou os pa-
cientes acima de 40 anos de idade, 
os que têm histórico familiar de 
parentes em primeiro grau com a 
patologia - o que aumenta de três 
a cinco vezes a chance de desen-
volver a doença - pacientes negros 
e pacientes com alta miopia, acima 
de 6 graus. “A campanha é para 
lembrar, especialmente a essas 
pessoas com fatores de risco, que 
elas devem procurar o oftalmolo-
gista e fazer uma avaliação”. Deve 
ser medida a pressão intraocular e 
feita uma avaliação do nervo ópti-
co, por meio do exame de fundo de 
olho, para ver se há alguma lesão 
no local e, a partir daí, iniciar um 
tratamento regular.

O glaucoma pode afetar pes-
soas de qualquer idade mas é mais 
comum nos pacientes idosos, após 
os 50 anos. Como a partir dos 40 
as pessoas começam a ter a cha-
mada vista cansada, os especia-
listas recomendam que os adultos 
procurem o oftalmologista. Não é 
impossível, no entanto, que a pa-
tologia apareça em pacientes mais 
jovens.

O glaucoma se insere entre 
as principais causas de cegueira 
no mundo, juntamente com a ca-
tarata e a degeneração macular 
relacionada à idade. Entre essas, 
a catarata é reversível. “Se operar, 
o paciente melhora, recupera a vi-
são”. O mesmo não ocorre com o 
glaucoma, que é a segunda causa 
de perda de visão, mas é a princi-
pal causa de cegueira irreversível. 
Bruno Esporcatte disse que há 
poucos estudos no Brasil sobre a 
prevalência da doença.

SUS
Para o diagnóstico do glauco-

ma, o médico afirmou que não são 
necessários instrumentos sofis-

ticado. No próprio laboratório, o 
oftalmologista consegue fazer um 
exame de fundo de olho e medir 
a pressão intraocular. Há muitas 
opções de tratamento em todo o 
país, informou. “Hoje, na maioria 
das cidades, existem locais em que 
a população consegue retirar me-
dicações de maneira gratuita”.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, os procedimentos rela-
cionados ao glaucoma têm cres-
cido no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em 2016, foram realizados 
223,2 milhões de procedimen-
tos. no valor de R$ 2,74 milhões, 
com aumento de 27% em relação 
a 2015, quando foram registrados 
175,3 milhões, no valor de R$ 2,2 
milhões. O SUS oferece consultas, 
exames de diagnóstico, acompa-
nhamento, tratamento oftalmo-
lógico, cirurgias e implante de 
prótese, informou a assessoria do 
Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia.

Embora não tenha cura, é 
possível interromper a perda de 
visão provocada pelo glaucoma 
com medicação adequada, que in-
clui o uso de colírios, além de tra-
tamento a laser ou cirurgia.

O antirretroviral dolutegravir 
está sob investigação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) por suspeita de ocorrên-
cia de problemas em fetos de mu-
lheres que tomavam o remédio no 
momento da concepção. O traba-
lho é conduzido pela Gerência de 
Farmacovigilância.

A investigação no Brasil acon-
tece em paralelo à divulgação, por 
parte da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), de nota que alerta 
para “potencial questão de segu-
rança” relacionada a defeitos do 
tubo neural em bebês nascidos de 
mulheres que utilizavam o dolu-
tegravir quando engravidaram. O 
remédio é usado no tratamento do 
HIV. 

De acordo com o comunicado 
da OMS, o problema foi identifi-
cado a partir de uma análise de es-
tudo observacional em andamen-
to em Botsuana, que encontrou 
quatro casos de defeitos do tubo 
neural entre 426 mulheres que 
engravidaram enquanto tomavam 
o antirretroviral.

Dados preliminares sugerem 
que o risco surge da exposição da 
mulher ao dolutegravir no mo-

Brasil investiga riscos do antirretroviral dolutegravir na gravidez

De acordo com o comunicado da OMS, o problema foi identificado a partir de uma análise de estudo observacional em andamento em 
Botsuana

mento da concepção, e não duran-
te a gravidez.

Testes
O fabricante ViiV Healthcare 

informou que o medicamento foi 
testado em um pacote completo 
de estudos toxicológicos reprodu-
tivos, incluindo estudos de desen-
volvimento embriofetal em ratos 
e coelhos, nos quais a dose foi ad-
ministrada durante período críti-
co para ocorrência de defeitos do 
tubo neural. Não houve evidência 

de resultados adversos.
O monitoramento em Botsua-

na, segundo a OMS, está em cur-
so para outras mulheres grávidas 
que foram expostas ao remédio no 
momento da concepção. Os desfe-
chos serão acompanhados ao lon-
go dos próximos nove meses (maio 
de 2018 a fevereiro de 2019) e os 
resultados deverão ser conhecidos 
em seguida.

Enquanto isso, a entidade 
aconselha que os países e ministé-
rios sigam as Diretrizes Consoli-

dadas de Terapia Anti-retroviral 
da OMS de 2016 e considerem o 
seguinte:

- mulheres grávidas que estão 
tomando dolutegravir não devem 
interromper a terapia antirretro-
viral e devem falar com seu médico 
para orientação adicional.

- a terapia antirretroviral 
para mulheres em idade fértil, in-
cluindo mulheres grávidas, deve 
basear-se em medicamentos para 
os quais estejam disponíveis dados 
de eficácia e segurança adequados; 

um regime à base de efavirenz é 
um regime de primeira linha se-
guro e eficaz.

- se outros antirretrovirais 
de primeira linha não puderem 
ser usados em mulheres em idade 
fértil, o dolutegravir pode ser con-
siderado nos casos em que a con-
tracepção consistente possa ser 
assegurada.

- os programas devem conti-
nuar fortalecendo a farmacovigi-
lância, incluindo o monitoramento 
dos desfechos dos nascimentos.

Entenda
O tubo neural é a base da me-

dula espinhal, do cérebro, do osso 
e dos tecidos que o rodeiam. Os 
defeitos acontecem quando o local 
não se forma completamente. A 
formação, nesse caso, se dá até o 
28º dia após a concepção.

Defeitos do tubo neural po-
dem estar relacionados à defici-
ência de folato, ao uso de outros 
medicamentos ou ao histórico 
familiar. A OMS recomenda que 
as mulheres tomem suplementos 
diários de ácido fólico antes da 
concepção e durante a gravidez 
para ajudar a prevenir esse tipo de 
problema.
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O Esportivo foi goleado pelo 
Pelotas na Boca do Lobo e perdeu 
a classificação para as semifinais 
da Divisão de Acesso. Na segun-
da partida (disputada na tarde do 
último domingo, dia 27) do con-
fronto que valia vaga, a equipe de 
Cristian de Souza não segurou o 
adversário e perdeu pelo placar 
amplo de 3 a 0. No primeiro jogo o 
Alviazul havia superado o Pelotas 
por 2 a 0.

Nos minutos iniciais de par-
tida, o confronto se mostrou bas-

Esportivo é goleado e se despede da Divisão de Acesso
Alviazul não superou o Pelotas e mais uma vez adia o sonho de subir para a primeira divisão do Gau-
chão

Alviazul foi superado pelo Pelotas pelo placar de 3 a 0

tante equilibrado dentro de cam-
po, porém com poucas chances 
efetivas de gols. Aos 30 minutos 
de partida, em cobrança de falta, 
Hugo Sanches abriu o placar da 
partida, 1 a 0. Após o gol, o jogo 
seguiu bastante disputado, com o 
Esportivo chegando de forma mais 
intensa ao ataque, mas sem gran-
des oportunidades de gol para em-
patar a partida. O Pelotas também 
teve boas chances para ampliar, 
em uma delas com Carlão Moraes, 
recebendo na entrada da grande 

área, mas finalizando para fora. 
Nos minutos finais, em confusão 
envolvendo Roger Bastos do Es-
portivo, e Giancarlo, do Pelotas, 
ambos acabaram expulsos de jogo. 

Na volta para o segundo tem-
po, João Carlos foi o escolhido 
para fazer a função de lateral. O 
Pelotas começou melhor, porém o 
Esportivo foi, aos poucos, domi-
nando a posse de bola e as ações 
da partida após os primeiros 10 
minutos. A equipe de Cristian de 
Souza teve oportunidades com 
Thiaguinho, parando no goleiro 
Giovani, e Diego Torres, em fina-
lização de fora da área, obrigando 
o goleiro dos donos da casa a fazer 
bela defesa.

Após algumas modificações na 
equipe por parte do Esportivo, as 
quais não surtiram grande efeito, 
o jogo virou ataque contra defesa. 
A pressão do Pelotas resultou no 
segundo gol, aos 37 minutos. Em 
cobrança de escanteio, Luiz Mul-
ler saiu mal do gol e Giovani Go-
mes aproveitou para marcar, 2 a 
0. Os visitantes sentiram o gol de 
empate e não conseguiram mais 
ter a posse de bola. Aos 43 mi-
nutos, em mais uma cobrança de 
escanteio, a bola passou por entre 
a defesa do Esportivo, sobrando 
livre com Cléverson, que só teve o 
trabalho de empurrar para as re-
des e decretar a vitória por 3 a 0 e 
a classificação à próxima fase. 

Na semifinal, o Pelotas en-
frenta o Inter-SM, enquanto que 
o Ypiranga vai enfrentar o Aimoré 
em busca de uma vaga à primeira 
divisão gaúcha. O Esportivo, por 
sua vez, agora direciona o seu foco 
para questões administrativas e 
para o segundo semestre do ano. 

A Associação Carlos Barbosa 
de Futsal (ACBF) segue na parte 
mais alta da tabela de classificação 
da LNF. Neste domingo,27, o time 
laranja jogou em casa em venceu 
o Magnus por 4x2, chegando a 22 
pontos. 

Não faltou movimentação du-
rante a partida. A primeira chance 
clara foi criada por Leandro Lino, 
que chutou na trave, e quase abriu 
o placar para os paulistas. Mas aos 
14 minutos, Bruno Souza puxou o 
contra-ataque e chutou para o gol, 
inaugurando o placar. Aos 19, Lé 
cortou a bola para o meio e chutou 
no ângulo para fazer 2x0. Porém, 
nos últimos segundos Arthur des-
contou para o Magnus.

Na segunda etapa, o time la-
ranja voltou disposta a ampliar 
a vantagem e, aos 6 minutos, Lé 
começou o contra-ataque pas-
sando para Valdin, que encontrou 
Marlon chutar para o gol: 3x1. 
Aos 12, o Magnus passou a jogar 

ACBF venceu o Magnus e segue 
na ponta da tabela

com goleiro-linha e logo na sequ-
ência Rocha conseguiu marcar e 
diminuir a diferença. O Magnus 
passou a pressionar, mas a defesa 
laranja e o goleiro Gian Wolveri-
ne impediram o empate. No final, 
Gian lançou para Lé no ataque e 
ele aproveitou o gol vazio para de-
cretar a vitória.

A ACBF chega aos 22 pontos 
em 9 jogos e segue dividindo a li-
derança da LNF com o Joinville. O 
próximo jogo será na sexta-feira, 
contra a Intelli, em São Sebastião 
do Paraíso-MG.

 Partida adiada
O time laranja teria um com-

promisso pela Liga Gaúcha contra 
o Uruguaianense, fora de casa. A 
partida ocorreria na terça-feira e 
saída da delegação seria na noite 
deste domingo. Porém, em virtude 
da paralisação dos caminhoneiros 
a rodada da Liga Gaúcha foi adia-
da.

A ACBF chega aos 22 pontos em 9 jogos e segue dividindo a liderança da LNF com o 
Joinville

O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) oficializou, na manhã da 
última sexta-feira dia 25, a con-
tratação de mais um reforço para 
a disputa da Liga Gaúcha de Fut-
sal. Trata-se do pivô Lucas Brehm, 
mais conhecido como Lucão, de 31 
anos, o qual chega para integrar o 
elenco de Vaner Flores para o res-
tante da competição estadual.  

O atleta possui uma vasta ba-
gagem em competições estaduais, 
atuando em diversas edições da 
elite do futsal gaúcho. Dentre seus 
clubes por onde jogou, Lucão teve 
passagens de destaque pela ACBF 
de Carlos Barbosa, Juventude Fut-
sal e ATCEL de Caxias do Sul, seu 
último clube. Agora, o atleta se 
junta a Tiago Bueno e Pacheco na 

A Associação Downhill do Vi-
nho (ADHV) obteve resultados de 
destaque na Copa Internacional de 
Downhill de 2018, realizado no final 
de semana, nos dias 26 e 27, em Bal-
neário Camboriú, em Santa Catari-
na. Dois atletas da equipe gaúcha se 
consagraram campeões da copa em 
suas respectivas categorias da com-
petição, a qual valeu pontos para o 
Ranking Brasileiro da modalidade. 

Pela principal categoria da 
competição, Lucas Bertol realizou 

Atletas de Bento sobem ao pódio da Copa Internacional de Downhill
uma boa prova e terminou na 4ª 
colocação, subindo ao pódio da ca-
tegoria Elite. Na categoria Master 
B1, Daniel Dal Castel protagoni-
zou uma grande atuação e deixou 
seus adversários para trás, termi-
nando na 1ª colocação da Copa In-
ternacional. Por fim, na categoria 
Juvenil, Leonardo Becker, que vem 
conquistando bons resultados em 
competições estaduais, mais uma 
vez realizou uma boa prova e ficou 
com o lugar mais alto do pódio da 

competição. 
O próximo desafio dos atletas 

da ADHV será na 2ª etapa da Copa 
RS de Downhill, que acontece nos 
dias 17 e 17 de junho, no município 
de São Valentim do Sul. 

Resultados
Lucas Bertol - 4º lugar na Elite;
Daniel Dal Castel - 1º lugar no 
Master B1;
Leonardo Becker - 1º lugar no Ju-
venil.

Pela principal categoria da competição, Lucas Bertol realizou uma boa prova e terminou na 4ª colocação

BGF anuncia contratação de novo jogador
Lucão joga de pivô e chega paar reforçar equipe de Vane Flores 

função de pivô na equipe do BGF.
“A minha expectativa é sem-

pre a melhor possível, eu quero 
ajudar o BGF a chegar na melhor 
posição possível na tabela ajudan-
do dentro da quadra na melhor 
maneira possível, sempre com bas-
tante raça e vontade e ajudando os 
companheiros, que é o principal”, 
destaca o pivô Lucão.

Por conta da paralisação dos 
caminhoneiros e da falta de com-
bustível, a Liga Gaúcha de Futsal 
cancelou os jogos da rodada do fi-
nal de semana. O BGF volta a jo-
gar pela competição no dia 2 de ju-
nho, recebendo em seus domínios 
o Atlântico de Erechim, às 20h, 
no Ginásio Sest Senat, em Bento 
Gonçalves. 

A ACBF chega aos 22 pontos em 9 jogos e segue dividindo a liderança da LNF com o 
Joinville
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Na madrugada de sábado 
(26), o CIOp – Centro Integrado 
de Operações – da Brigada Mili-
tar, foi informado que em frente à 
uma boate na Rua Amazonas, no 
bairro Maria Goretti, havia uma 
movimentação suspeita de indiví-
duos. Os policiais se deslocaram 
até o local e abordaram três ho-
mens. Um deles mentiu seu nome, 
mas acabou sendo identificado 
como F.M, de 40 anos.

Ele ainda tentou fugir, e os 
policiais fizeram um disparo de 

Na manhã de sexta-feira (25), 
a Brigada Militar abordou um 
grupo de indivíduos na Linha Car-
avaggio, em Monte Belo do Sul. 
Durante a consulta ao sistema, 
verificou-se que um dos homens 
possuía um mandado de prisão 
em aberto, pelo crime de roubo. 

Uma ação conjunta da Bri-
gada Militar de Bento Gonçal-
ves (3°BPAT) e do 3° Batalhão 
Rodoviário da Brigada Militar 
(3°BRBM) resultou na prisão de 
uma dupla de estelionatários, que 
utilizava o nome de órgãos de segu-
rança pública para solicitar dinhei-
ro que seria falsamente destinado 
para  campanhas educativas e con-
fecção de agendas.

De acordo com a BM, a prisão 
aconteceu após informações re-
passadas ao Pelotão Rodoviário de 
Farroupilha sobre os criminosos 

Presa dupla de estelionatários que arrecadava 
dinheiro para falsas campanhas de segurança

que estariam em Bento Gonçalves 
arrecadando dinheiro em nome 
dos órgãos de segurança pública. A 
dupla foi então abordada por uma 
guarnição do Policiamento Co-
munitário na Rua Carlos Dreher 
Neto, no bairro Vila Nova. Durante 
a verificação no interior do veículo 
foram localizados diversos recibos, 
R$ 350,00 em cheque, R$ 1.140,00 
em moeda, notas fiscais e emblemas 
da Polícia Rodoviária Federal.

Foi realizado contato com os 
estabelecimentos que haviam co-
laborado com os estelionatários e 

confirmado a veracidade dos fatos. 
Diante do ocorrido, os indivíduos 
foram presos e encaminhado até a 
Delegacia de Polícia para lavratura 
do flagrante pelos crimes de Este-
lionato e Falsificação De Selo Ou 
Sinal Público.

A Brigada Militar alerta que 
não autoriza nenhum servidor a so-
licitar dinheiro ou doação em nome 
do órgão ou de qualquer associação 
ou entidade. A recomendação é que 
sempre que forem procurados que 
informem imediatamente a Briga-
da Militar.

Emblemas da Polícia Rodoviária Federal fo-
ram encontrados com estelionatários

Indivíduos foram presos e encaminhado 
até a Delegacia de Polícia para lavratura 
do flagrante pelos crimes de Estelionato e 
Falsificação De Selo Ou Sinal Público

Dupla arrecadava valores para campanhas 
falsas educativas e confecção de agendas

Foragido, com diversos antecedentes 
criminais, preso no Maria Goretti

F.M, de 40 anos, tem antecedentes por tráfico de drogas, homicídio, roubo com lesões, 
posse de entorpecente, porte ilegal de arma de fogo, furto em veículo e estelionato

arma não letal (taser), que não foi 
suficiente para conter o homem, 
sendo necessário o uso moderado 
da força e algemas para contê-lo.

Com antecedentes criminais 
por tráfico de drogas, homicídio, 
roubo com lesões, posse de en-
torpecente, porte ilegal de arma 
de fogo, furto em veículo e este-
lionato, o homem se encontrava 
foragido do sistema prisional. Ele 
foi preso, conduzido à Delegacia 
de Polícia e recolhido ao Presídio 
Estadual de Bento Gonçalves.

Foragido preso na Linha Caravaggio, 
em Monte Belo do Sul

M.T tem antecedentes por roubos a estabelecimentos comerciais, lesão corporal e 
ameaça

Ele foi identificado como M.T, de 
27 anos, com antecedentes por 
roubos a estabelecimentos com-
erciais, lesão corporal e ameaça. 
Diante do fato, o procurado foi 
preso e está sendo conduzido ao 
plantão da Policia Civil de Bento 
Gonçalves.
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TEMPO LOCAL
Hoje
29/05

Qua
30/05

Qui
31/05

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Sol com nuvens
índ. UV:  Moderado

Pancadas de 
chuva à tarde
índ. UV:  Moderado

CINEMA
Validade da programação: 29/05/2018 a 31/05/2018 
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Shopping Bento: 3055 2442
L’américa Shopping: 3454 1334
Salas tradicionais (2D): R$ 26,00 inteira e R$ 13,00 meia
Salas 3D : R$30,00 inteira e R$15,00 meia
Promoção: na terça-feira todos pagam meia entrada e no 
último sabado do mês valores únicos: R$ 20,00 inteira e 
R$ 10,00 meia

↑23°C
↓ 9°C

↑ 23°C
↓ 10°C

↑ 23°C
↓ 11°C

L’américa Shopping

Deadpool 2
13:45h - Dublado 2D
16:20h - Legendado 2D
18:45h - Dublado 2D
21:20h - Dublado 2D

Quando o super solda-
do Cable (Josh Brolin) che-
ga em uma missão para as-
sassinar o jovem mutante 
Russel (Julian Dennison), o 
mercenário Deadpool (Ryan 
Reynolds) precisa aprender 
o que é ser herói de verda-
de para salvá-lo. Para isso, 
ele recruta seu velho ami-
go Colossus e forma o novo 
grupo X-Force, sempre com 
o apoio do fiel escudeiro Do-
pinder (Karan Soni).

Han Solo: Uma
História Star 
Wars
13:45h – Dublado 3D 
16:20h – Dublado 3D
18:45h – Dublado 3D
21:20h – Legendado 3D

As aventuras do em-
blemático mercenário Han 
Solo (Alden Ehrenreich) e 
seu fiel escudeiro Chewbac-
ca (Joonas Suotamo) antes 
dos eventos retratados em 
Guerra nas Estrelas, inclu-
sive encontrando com Lando 
Calrissian (Donald Glover) e 
ganhando no jogo a lendária 
Millennium Falcon.

Shopping Bento

Deadpool 2
13:45h - Legendado 2D
16:00h - Dublado 2D
18:30h - Dublado 2D
21:00h - Legendado 2D

Vingadores:
Guerra Infinita
18:00h – Dublado 2D
21:00h – Dublado 2D

Thanos (Josh Brolin) en-
fim chega à Terra, disposto 
a reunir as Joias do Infinito. 
Para enfrentá-lo, os Vinga-
dores precisam unir forças 
com os Guardiões da Galá-
xia, ao mesmo tempo em que 
lidam com desavenças entre 
alguns de seus integrantes.

A Abelhinha
Maya: O Filme
14:00h – Dublado 2D
16:00h – Dublado 2D

Maya é uma abelhinha 
muito querida, ela e seu 
melhor amigo, Willy, estão 
a procura de diversão. Um 
dia, acidentalmente, ela 
surpreende de maneira ne-
gativa a Imperatriz de Buz-
ztropolis e, como consequ-
ência, é forçada a participar 
dos Jogos de Mel para con-
seguir salvar sua colmeia. 
Na competição, a abelhinha 
irá conhecer novos amigos, 
além de adversários extre-
mamente habilidosos, en-
frentando situações inéditas 
e desafiadoras.


