
Entidades da sociedade civil 
que atuam pelo fim da violência 
contra crianças e adolescentes 
pedem ao governo brasileiro que 
se associe ao pacto global lança-
do pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para motivar os 
países a priorizarem o combate 
a todas as formas de violências 
contra meninos e meninas.

Representantes da coalizão 
nacional composta por mais de 
40 instituições, redes, fóruns e 
comitês entregaram a integran-
tes dos ministérios dos Direitos 
Humanos e do Desenvolvimento 
Social uma carta em que defen-
dem a adesão do Brasil à chama-
da Parceria Global Pelo Fim da 
Violência Contra Crianças e Ado-
lescentes.

Lançada pela ONU em ju-
lho de 2016, a convocatória está 
em consonância com algumas 
das principais metas dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), aprovados em 2015 

para orientar políticas nacionais 
e a cooperação internacional até 
2030. Ainda assim, passado um 
ano e meio, apenas 13 países ade-
riram ao pacto. 

Na América Latina, apenas o 
México, informou o advogado do 
Instituto Alana, Pedro Hartung, 
que entregou aos representantes 
um documento com exposição 
de motivos pelos quais o país 
deve se comprometer internacio-
nalmente a assegurar os direitos 
da infância e da juventude.

“Nosso desejo é que o Brasil 
se torne um dos países pioneiros 
nessa iniciativa. E que, ao se en-
gajar, possa efetivar as políticas 
públicas nacionais de enfrenta-
mento à violência contra crian-
ças e adolescentes já existentes”, 
declarou Hartung, argumentan-
do que a sociedade brasileira 
não pode conviver com os “ín-
dices alarmantes” de violência 
contra meninos e meninas.

Segundo o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef), 
em todo o mundo as estatísticas 
quanto ao problema são escas-
sas e imprecisas. Ainda assim, 
revelam que muitas crianças e 
adolescentes de todas as partes 
vivenciam diversas formas de 
violência durante seu desenvol-
vimento – frequentemente pelas 
mãos de pessoas próximas. De 
acordo com o Unicef, em 2015, 
em todo o mundo, uma criança 
ou adolescente entre 10 e 19 anos 
morreu a cada sete minutos, víti-
ma de homicídio, de conflito ar-
mado ou violência coletiva. 

No Brasil, no mesmo ano, 
31.264 jovens entre 15 e 29 anos 
foram assassinados, segundo da-
dos do Atlas da Violência 2017. O 
Sistema de Informação Para a In-
fância e Adolescência (Sipia) do 
Brasil contabiliza milhares de 
violações ao direito à saúde, à 
convivência familiar e comuni-
tária, à educação, cultura e lazer,  
e outros. 

Entidades pedem adesão do Brasil em defesa das crianças

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), a 
herpes labial, ou tipo 1, atinge 
mais de três bilhões da popula-
ção mundial com menos de 50 
anos e não possui cura. Seus 
sintomas mais reconhecidos 
são pequenos ferimentos que 
costumam aparecer nas proxi-
midades labiais dos pacientes.

Uma pesquisa desenvolvida 
na Universidade de São Paulo 
(USP) está testando um gel que 

seca as feridas causadas pela 
doença; o medicamento tem um 
efeito estético agradável.

De acordo com o professor 
Osvaldo de Freitas, da Facul-
dade de Ciências Farmacêuti-
cas de Ribeirão Preto da USP, o 
produto ainda está em fase de 
testes e sua eficiência tem se 
mostrado alta; contudo, pode 
variar, dependendo da gravi-
dade do caso. Além disso, tam-
bém apresenta uma ação viru-

cida, ajudando na prevenção do 
contágio.

A descoberta foi feita pelo 
professor Vinícius Pedrazzi, da 
Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto da USP, enquan-
to atendia uma paciente. De 
acordo com Pedrazzi, o medica-
mento só foi testado na região 
labial, não sendo possível saber 
ainda da sua eficácia em outros 
locais, como pescoço, costas e 
áreas genitais.

Novo medicamento é capaz de secar ferida da herpes labial
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PARA SEREM PUBLICADOS E
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O 2º CADERNO do Jornal do Comércio é o lugar certo para sua empresa publicar balanços, editais, atas, avisos, convocações, informes e

comunicados aos acionistas. É um espaço focado em publicidade legal e fonte de diversos dados financeiros das principais empresas do Estado.
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EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Nos termos do artigo 605 da CLT, informamos que no dia 14 de fevereiro de 2018 em Assembleia
Geral Extraordinária realizada na rua Domingos Martins, 261 – Sala 02, conforme edital publicado
no 2º Caderno do Jornal do Comércio, página 5-B, dia 09,10 e 11/02/2018, os trabalhadores
em concessionários e distribuidores de veículos do Estado do Rio Grande do Sul discutiram e
aprovaram por maioria presente o valor da Contribuição Sindical obrigatória a ser descontados
de todos os trabalhadores da categoria, prevista no inciso IV do artigo 8º da Constituição Federal
e por último, deliberam acerca dos procedimentos a serem adotados pelo SINTRACODIV/RS –
Sindicato dos Trabalhadores em Concessionários de Distribuidores de Veículos do Estado do Rio
Grande do Sul – inclusive quanto à notificação prévia e expressa aos respectivos empregadores
e, autorizando o desconto da contribuição sindical ainda, para os casos previstos no art. 602 da
CLT, definindo que as decisões soberanas da Assembleia deverão ser divulgadas das seguintes
formas: 1 - Através de ofício aos Sindicatos Patronais, comunicando as decisões soberanas da
Assembleia; 2 - Através de suas plataformas oficiais de comunicação dando ampla divulgação ao
fato; 3 - Através de Edital publicado em Jornal de Circulação Estadual, por três dias consecutivos.

Canoas, 15 de fevereiro de 2018.
Dionizio Alberto Dias dos Santos - Presidente do SINTRACODIV/RS
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