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LOCAL
Hospital de Guimarães realizou primeiro implante de endoprótese expansível por balão
Uma equipa do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular do Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães realizou o primeiro implante de endoprótese expansível por balão em Portugal. Deste
implante resultou o tratamento,
com sucesso, de aneurisma complexo aorto-íliaco do doente prevenindo a sua rotura e preservando a circulação pélvica. Esta
endoprótese é indicada para o
tratamento da doença oclusiva
aterosclerótica, um tipo de doença arterial periférica que afeta as
artérias ilío-femoro-poplíteas que
fornecem sangue à parte distal
do corpo. Adicionalmente, a mesma endoprótese também é indicada para procedimentos de prolongamento para aneurisma ilíaco e ainda para tratamento de

aneurismas da aorta abdominal.
A este propósito, o Diretor do
Serviço de Angiologia e Cirurgia
Vascular do Hospital de Guimarães, Amílcar Mesquita, refere
que “a endoprótese em causa é
uma combinação única que nos
permite tratar uma boa parte dos
doentes com anatomias complexas. A flexibilidade da endoprótese e a sua precisão são uma mais
valia para tratarmos estas doenças, sendo uma boa alternativa
para obtermos resultados positivos a longo prazo”.
Joana Ferreira, médica do Serviço
de Angiologia e Cirurgia Vascular
do Hospital de Guimarães que
tem a seu cargo o acompanhamento do doente que foi intervencionado, salienta que “esta
endoprótese permitirá melhorar

a qualidade de vida do doente.
Ficamos satisfeitos que as expectativas de resultados de tratamento dos nossos doentes sejam
atingidas com estes procedimentos altamente diferenciados e
especializados. Temos uma equipa em Guimarães que está permanentemente atenta às novas
técnicas de tratamento que possam efectivamente melhorar os
resultados clínicos nos nossos
doentes”.
O Serviço de Guimarães tem uma
equipa composta por 5 médicos
e no ano de 2018 fez 651 cirurgias, convencionais e de ambulatório, 4607 consultas externas, tratou 253 doentes em regime de
internamento e ainda realizou
662 sessões de hospital de dia.
http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt/
page3.asp?b=32

LOCAL
Meio milhão de pessoas nos equipamentos culturais em 2018
Os dados de informação turística
de 2018, na cidade berço, apresentam um aumento considerável na afluência aos postos de
informação turística, equipamentos culturais e ocupação da hotelaria.
Os dados estão lançados. 2018
foi um ano que se assemelhou ao
melhor ano que a cidade berço
conheceu: 2012. Durante a Capital Europeia da Cultura, a cidade
registou um crescimento na afluência de público aos equipamentos culturais nunca antes visto.
2018 foi o ano da redenção e de
afirmação para Guimarães a nível

cultural com 523 852 entradas.
Os equipamentos culturais, como
a Casa da Memória ou o museu
da Plataforma das Artes, o aumento foi de 3,8% em relação ao
ano anterior garantindo assim
públicos de diferentes países como o português, o espanhol, o
francês e o brasileiro.
No sector da hotelaria este foi o
ano onde se viu um maior impacto com números a rondar os
63,6%. Desse número, 73% dos
turistas pernoitaram entre os
meses de Abril e Outubro, sendo
o fator da sazonalidade critico
para a economia regional e tam-

bém nacional.
Também
os
Pontos de Turismo da cidade revelaram um número crescente na
procura de informação. Mais
de 80 mil pessoas perguntaram
por informações nestes pontos,
uma diferença de 34 mil turistas
em relação ao ano de 2013 e 5
mil a 2017.
O Município de Guimarães afirma
estar a fazer um trabalho constante na captação e atracão turística nos últimos anos com incidência nas vertentes do património edificado e cultural.
https://www.fpguimaraes.pt/meio-milhao-depessoas-nos-equipamentos-culturais-em-2018/

MUNDO
'Shutdown' nos EUA: O que é, porque existe, quem (e o que) afeta o apagão de Trump
O impasse entre a administração
Trump e o Congresso norteamericano já se tornou na maior
paralisação de sempre nos EUA: A
maioria dos funcionários federais
dos EUA estão sem receber salário desde o dia 21 de dezembro e
há muitos serviços que encerraram. Saiba o que é, porque existe,
quem afeta e quanto pode custar
este braço de ferro entre o presidente dos EUA e o Congresso agora dominado pelos Democratas
O que é o shutdown?
Num procedimento normal, a 30
de setembro, o Congresso define
o orçamento para o ano seguinte.
Quando não há acordo entre as
partes, o orçamento fica suspenso
e aquele órgão vai aprovando leis
contínuas que vão desbloqueando
as verbas para fazer face às despesas. Se uma destas leis não for
aprovada, muitos dos trabalhadores de serviços federais, considerados não essenciais, deixam de
receber os seus salários, forçando
à paralisação da uma grande maioria desses serviços.
Quantos trabalhadores afeta?
Cerca de 800 mil. Destes, mais de
380 mil foram para casa, enquan-

to os restantes mantêm-se a trabalhar mas sem receber salário.
Porque é que o Congresso não
aprovou o orçamento?
Porque Donald Trump quer incluir uma verba de 5,7 mil milhões
de dólares para financiar a construção do muro na fronteira com
o México, medida que os Democratas, que agora dominam aquele órgão, não querem aprovar.
Em dezembro, os Democratas
admitiram libertar 1,3 mil milhões de dólares para financiar a
segurança na fronteira, com mais
vedações, mais pessoal e melhor
tecnologia. Mas nunca admitiram
a construção de um muro de aço
e betão.
Quais os serviços mais afetados?
Porque mais irónico que pareça,
um dos serviços mais atingidos é
o controlo de fronteiras. Quer
nas terrestres, com o México,
quer nas dos aeroportos. Os parques nacionais estão abertos mas
com inúmeras restrições. Há trabalhadores de vários serviços de
alguns ministérios que também
pararam e, até, funcionários diplomáticos que estão em missão

noutros países que deixaram de
receber.
E os que estão a trabalhar vão
ficar sem esse dinheiro?
O presidente Trump anunciou
que pretende passar um lei para
pagar a todos, com efeitos retroativos. No entanto, esta lei não
pode ser aprovada enquanto se
mantiver a paralisação.
Até que ponto pode afetar a economia dos EUA?
Segundo um estudo da Standard
& Poors, cada semana de paralisação representa uma perda de
1,2 mil milhões de dólares para o
país.
Até quando pode durar a paralisação?
Tudo depende das duas partes
chegarem a acordo. No entanto,
no dia 4 de janeiro, o presidente
Trump ameaçou manter o shutdown durante meses, ou até
mesmo anos.
Antes deste qual tinha sido o maior shutdown dos EUA?
Aconteceu em 1995 durante a
administração de Bill Clinton e
durou 21 dias.

DESPORTO

A CONSAGRAÇÃO DE ELISABETE
JACINTO COMO VENCEDORA DO
AFRICA ECO RACE
Elisabete Jacinto, em MAN, assegurou no sábado a primeira vitória na prova de todo-o-terreno
África Eco Race. A piloto portuguesa fechou, no domingo, a
competição com a volta de consagração em torno do Lago Rosa,
no Senegal.
O trio português, composto por
Elisabete Jacinto, José Marques e
Marco Cochinho, acrescentou ao

seu currículo o
sexto
pódio
alcançado nesta grande competição, em
10 participações.
A 11.ª edição do África Eco Race
coroou o francês Jean Pierre
Strugo com o primeiro lugar da
classificação geral nos automóveis e o italiano Alessandro
Botturi venceu nas motas.

1ª Liga
18ª jornada
Vitória SC 1 - Moreirense 0
19ª jornada
Dia 18, 21h15
Vitória SC - SLB
Dia 19, 18h00
SCP - Moreirense
Taça de Portugal
Vitória SC 0 - SLB 1

http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2019-0116-Shutdown-nos-EUA--O-que-e-porque-existequem--e-o-que--afeta-o-apagao-de-Trump

https://desporto.sapo.pt/modalidades/motores/
artigos/a-consagracao-de-elisabete-jacinto-comovencedora-do-africa-eco-race

EUROPA
Brexit: Risco de saída desordenada nunca foi tão elevado e UE vai preparar-se
O negociador-chefe da União Europeia para o 'Brexit' advertiu
esta quarta-feira que o risco de
uma saída desordenada do Reino
Unido "nunca foi tão elevado",
pelo que a UE a 27 vai acelerar os
preparativos para tal eventualidade.
Num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no dia
seguinte ao chumbo do acordo
de saída pelo Parlamento britânico, Michel Barnier disse que uma
saída ordenada continua a ser "a
prioridade absoluta" da UE, que
deve todavia preparar-se para o
cenário que sempre quis evitar, o
de um "não acordo", cada vez
mais provável.
Na terça-feira, os deputados britânicos rejeitaram o acordo negociado pela primeira-ministra

Theresa May para a saída do Reino Unido da UE, numa votação
que o negociador-chefe da UE
para o 'Brexit' considerou "clara
como água", já que o acordo teve
432 votos contra e apenas 202 a
favor.
"No momento em que vos falo,
nenhum cenário pode ser excluído, e isso é particularmente verdade no caso do cenário que
sempre quisemos evitar, o de um
'não acordo'. Estamos em 16 de
janeiro, a 10 semanas apenas do
final do mês de março, ou seja,
do momento escolhido pelo Governo britânico para se tornar
num país terceiro. E hoje, a 10
semanas dessa data, jamais o risco de um 'não acordo' foi tão elevado", declarou.
O responsável europeu insistiu

que a vontade
da UE a 27
"continua a ser
evitar tal cenário" e apontou que também é
necessário lucidez, pelo que vão
ser intensificados os esforços para preparar essa eventualidade,
que já foram iniciados há meses,
num trabalho conjunto da Comissão Europeia, dos seus serviços e
do secretariado-geral, em ligação
com os Estados-membros e Parlamento Europeu.
"O trabalho vai ser acelerado, em
ligação com todos os atores", disse, apontando que serão acertadas "medidas de urgência para
fazer face às eventuais consequências”.
https://www.sabado.pt/mundo/detalhe/brexitrisco-de-saida-desordenada-nunca-foi-taoelevado-e-ue-vai-preparar-se?

ECONOMIA
Há reformados que estão a receber pensões mais baixas por causa do IRS
Os pensionistas vão receber dois
aumentos, já a partir deste mês
de janeiro, mas há vários casos de
pessoas que já viram o recibo de
janeiro e foram surpreendidas
com uma perda do valor líquido a
receber. Segundo o Jornal de Negócios, a Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados
(APRe!) recebeu queixas de aposentados e questionou o governo
sobre as “discrepâncias” encontradas por pessoas que já viram o
recibo do pagamento que será
feito nos próximos dias e “não
entendem porque” estão a receber menos.
Perante a “inquietação” de algumas pessoas, o Ministério da Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social garante que não houve
atraso no pagamento dos aumen-

tos e que as situações reportadas
estarão relacionadas com subidas
de escalões, numa altura em que
as taxas de retenção na fonte
ainda não foram atualizadas. Esta
é, portanto, uma situação que
poderá vir a ser ajustada nos próximos meses.
“As pensões foram processadas e
pagas com os respetivos aumentos que resultam da atualização
regular de pensões e com os aumentos extraordinários previstos
no OE19”, diz ao Negócios fonte
do ministério. “O que poderá estar a acontecer em alguns casos,
nomeadamente os relatados pela
APRE, é que para os pensionistas
cujos valores de pensão se situam nas margens dos escalões de
IRS, o aumento da pensão significou uma alteração de escalão.

Ou seja, o valor bruto da pensão
aumentou, mas o valor líquido da
pensão reduziu-se pelo efeito das
tabelas de retenção”.
Uma especialista contactado pelo
jornal explica que em causa poderão estar “pessoas que estão no
limiar do escalão e que passaram
para o escalão seguinte”. Ana Duarte, fiscalista da PwC, diz
que “sem a publicação das novas
tabelas de retenção não conseguimos antever, mas fica a expectativa de que estas situações se
resolvam, não sendo certo que tal
venha a ocorrer em todos os casos”. Os reformados vão ter, este
ano, além da atualização regular,
um aumento extraordinário de
seis ou dez euros.
https://observador.pt/2019/01/15/ha-reformados
-que-estao-a-receber-pensoes-mais-baixas-porcausa-do-irs/

Ementa - SAD
Semana de 19 a 25 de janeiro
Sábado

Domingo

Sopa de
nabos

Sopa de
couve
lombarda

Pescada
assada no
forno com
batata
assada e
brócolos4

Arroz de
pato com
salada de
tomate1,6,7
Fruta crua
da época

Fruta crua
da época

Segunda
Sopa de
couve-flor

Terça
Creme de
abóbora e
cenoura

Quarta

Quinta

Sopa de
feijão-verde

Sopa de
repolho

Bacalhau
cozido com
todos3,4

Macarrão de Jardineira de
Bife de peru
atum com
vitela e
grelhado com salada de
couve roxa
arroz de
tomate1,3,4
Fruta crua da tomate e
Fruta crua da
época/
salada de
Fruta crua da época
Rabanadas1,3,7 alface
época
Fruta crua da
época

Sexta
Sopa de
brócolos
Sardinhas
fritas com
arroz de
tomate,
repolho e
salada de
alface1,3,4
Fruta crua
da época

Por motivos imprevistos, a ementa poderá sofrer alterações.
A refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:
1
Cereais que contém glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca
rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de Sésamo, 12Dioxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoços,
14
Moluscos.

Data
19 de janeiro
20 de janeiro
21 de janeiro
22 de janeiro
23 de janeiro
24 de janeiro
25 de janeiro

Farmácias de serviço
Farmácia
Localização
Henrique Gomes
R. Dr. Carlos Saraiva
Pereira
Al. de S. Dâmaso
Praça
R. Paio Galvão
Nobel
R. de Santo António
Barbosa
Largo do Toural
Avenida
Av. D. João IV
Paula Martins
R. Teixeira de Pascoais

Contatos Úteis
SOS
112
BVG
253 515 444
Hospital
253 540 330
CMG
253 421 200
PSP
253 540 660
PM
253 421 222

CENTRO COMUNITÁRIO D E SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO
SOCIAL
Travessa de Vila Verde - S. Sebastião
Tel: 253 511 400
Correio eletrónico: virginia.macedo@fraterna.org
www.fraterna.org

