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Após cinco meses, aulas na rede 
infantil serão retomadas em Bento

De volta ao “normal”
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Prefeitura autorizou retorno das escolas infantis privadas na próxima terça-feira, 08/09, e 
das infantis públicas no dia  14/09. A volta dos demais níveis de ensino ainda será discutida

Fr
ee

pi
k

Contas de luz exorbitantes seguem 
sendo alvo de denúncias em Bento

RGE

Página 12

Drive in Bento 
estreia nesta sexta

Página 6

Conheça os dois pastores alemães que 
auxiliam no trabalho da PRF no Estado

Ed
ua

rd
a 

Bu
cc

o

Ed
ua

rd
a 

Bu
cc

o

Lista de 
mesários já 
está disponível

Página 17

Naco e Fox na 
luta contra o 
crime no RS

Cinema

Eleições 2020

Reforço de 4 patas

Página 2

Desde o início da pandemia, o Procon de Bento já recebeu 370 reclamações contra a RGE
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Procon de Bento Gonçalves recebeu 370 
denúncias contra a RGE durante a pandemia
Órgão afirma 
que moradores 
continuam se 
queixando de 
contas com valores 
exorbitantes e da 
falta de informações 
por parte da 
empresa

Eduarda Eitelven Bucco

Desde o início da pandemia, 
o SERRANOSSA tem divulgado 
uma série de denúncias recebidas 
de leitores contra a Rio Grande 
Energia (RGE). A principal queixa 
está ligada à cobrança de valores 
exorbitantes, que chegam a ser 
até oito vezes maiores daqueles 
normalmente cobrados. Somente 
no Procon de Bento Gonçalves, 
foram 370 denúncias contra a 
empresa entre os meses de mar-
ço e agosto. Em todo o Rio Gran-
de do Sul, cerca de 3,5 milhões 
de clientes foram ou estão sendo 
afetados. São contas que, de um 
valor usual médio de R$ 100, sal-
taram para R$ 490, R$ 500 ou, em 
alguns casos, R$ 800. 

“A alegação da RGE é que, 
logo no início da pandemia, eles 
ficaram impossibilitados de colo-

car técnicos de leitura nas ruas, 
por conta de uma determinação 
judicial. Segundo eles, foram 8 
dias sem a realização da leitura, 
calculando os gastos com base 
na média dos últimos meses. 
Isso teria impactado todos esses 
usuários”, comenta o coorde-
nador do Procon Bento, Maciel 
Giovanella. Outra justificativa da 
companhia está ligada ao isola-
mento social, período em que as 
pessoas teriam ficado mais tem-
po em casa e, consequentemente, 
consumido mais energia. “Essas 
justificativas não se sustentam. 
O que estamos percebendo é que 
há uma insuficiência de informa-
ções prestadas por parte da RGE. 
E é aí que existe e persiste a abu-
sividade”, afirma Giovanella.  

Ainda segundo o coordena-
dor, mesmo que um dos motivos 
das cobranças indevidas tenha 
sido a medição pela média, a 
empresa errou em não disponi-
bilizar essa informação de forma 
clara aos clientes. “Todos os Pro-
cons entendem que houve uma 
falha grotesca por parte da com-
panhia de não fazer a divulgação 
da informação de que a leitura ia 
ser feita por média”, explica. 

Ao constatar uma cobrança 
inadequada, a primeira instrução 
dada pelo Procon ao consumi-
dor é que ele procure o setor de 
protocolos da RGE, faça uma me-
dição própria e tire uma foto do 
medidor para enviar para aná-

lise. Entretanto, o atendimento 
por parte da companhia é outro 
problema relatado pelos consu-
midores. “Desde que começou 
a pandemia, uma das principais 
justificativas deles é que todos os 
canais estão funcionando, que as 
informações estão sendo presta-
das de forma correta, quando na 
verdade não estão. Todos os ca-
nais da RGE estão sobrecarrega-
dos. Sem contar que a RGE sim-
plesmente fechou sua unidade 
de atendimento durante meses”, 
analisa o fiscal do Procon Bento, 
Thiago Santos. 

Com um alto número de re-
clamações e de situações não 
resolvidas, os mais de 80 Pro-
cons do interior do estado estão 

realizando uma frente para co-
brar respostas da concessioná-
ria. Já a Defensoria Pública está 
estudando a possibilidade de 
entrar com uma ação contra a 
empresa. “No entanto, ainda não 
pudemos concluir se há alguma 
irregularidade ou se é fenômeno 
sazonal (todo o inverno as con-
tas aumentam, pois aumenta o 
consumo em regiões frias) so-
mando a evento extraordinário 
(durante o isolamento social, as 
pessoas ficam mais em casa e 
consequentemente aumenta o 
consumo). Enfim, está em estu-
do, ainda sem conclusão de irre-
gularidade ou não”, informou o 
defensor público de Bento Gon-
çalves, Eduardo Marengo.

COMO PROCEDER?

O primeiro passo ao receber uma conta indevida, conforme o Pro-
con, é realizar a medição própria e encaminhar uma foto do medidor 
para a RGE, que deverá fazer uma análise. Caso não haja retorno da 
empresa, o recomendado é ligar para o Procon e agendar um atendi-
mento. “Nós abriremos um procedimento para averiguar a situação. 
Se não houver resposta positiva por parte da concessionária, aí abri-
mos espaço para que, caso o consumidor queira, ingresse judicial-
mente contra a empresa”, informa o coordenador do Procon. 

Ainda conforme instruções do órgão, se o vencimento da fatura 
estiver muito próximo da data atual, o recomendado é realizar o 
pagamento para evitar cortes. Em seguida, procurar a empresa e 
o Procon para tentar reverter a situação. “Já houve casos em que a 
empresa reconheceu do erro e o valor foi readequado nas faturas 
seguintes”, explica. 
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Denúncias ligadas a contas 
de energia elétrica não foram as 
únicas que tiveram aumento no 
Procon de Bento durante a pan-
demia. Conforme o órgão, situa-
ções como empréstimos não soli-
citados, golpes de renegociações 
de dívidas, denúncias ligadas a 
empresas de telefonia e golpes 
em sites de compras também têm 
crescido no período. 

“Golpes de empréstimo são 
comuns em épocas de recessão. 
Um empréstimo de R$ 1 mil, por 
exemplo, a pessoa precisa depo-
sitar R$ 500 antecipadamente. 
Também acontece de pessoas se 
identificarem como funcionários 
do SPC Serasa, oferecendo uma 
negociação com as empresas 
com as quais a pessoa estaria em 
débito”, exemplifica Giovanella. 
Conforme o Procon, a indicação é 
que negociações desse tipo sejam 
feitas diretamente pelo site “Sera-
sa limpa nome”, onde é possível 
gerar um boleto para quitar dívi-
das com as empresas parceiras. 
“As pessoas têm recebido um link 
falso, onde acabam informando o 
CPF e outros dados pessoais. Aí 
elas são direcionadas a uma lista 
de lojas com as quais estariam 
inadimplentes, mas na verdade 
não estão, e o site oferece con-
dições de acordo e contas para 
depósito”, explica o fiscal Thiago 
Santos. No Procon Bento, cerca de 
3 denúncias desse tipo são regis-
tradas por semana. 

Em relação às empresas de 
telefonia e internet, as reclama-
ções dizem respeito a planos não 

O site do Procon de São 
Paulo oferece uma lista 

atualizada de sites nos quais 
não é indicado comprar.

No site Registro BR é 
possível pesquisar se a 

empresa tem CNPJ.

A avaliação das empresas 
de vendas on-line pode 
ser conferida em sites 

como o Reclame Aqui e 
Consumidor.gov.br.

Para evitar problemas

Aponte a câmera do seu celular 
para os QR Codes abaixo

Outras denúncias 
recebidas pelo Procon

solicitados e alterações indevidas, 
entre outros. “A gente tem perce-
bido que as lojas do município não 
costumam resolver os problemas 
do consumidor e acabam passan-
do isso aos Procons, ou deixando o 
consumidor à mercê dessas situa-
ções. As lojas não podem somente 
oferecer planos e vender apare-
lhos, elas têm que servir de apoio 
ao consumidor. Temos idosos que 
precisam sair de casa para buscar 
atendimento, porque o canal 0800 
se revela inoperante. E para pio-
rar, o atendimento na loja da ope-
radora também não é satisfatório”, 
comenta o coordenador. 

Por fim, o Procon também 
alerta sobre compras na internet. 
Em muitos casos, os sites de ven-
da atuam apenas para recolher o 
dinheiro, sem haver a entrega do 
produto. “O aconselhado é que a 
pessoa preste muita atenção so-
bre a reputação do site. Também 
é preciso verificar se há mais de 
um telefone de contato disponí-
vel, se o site possui uma loja física 
e se a empresa está registrada em 
um CNPJ. Caso o consumidor des-
confie de alguma coisa, pode en-
trar em contato conosco”, aconse-
lha o fiscal Thiago. 

O Procon de Bento 
está atendendo mediante 

agendamento pelos 
telefones (54) 3055 8547, 

3055 8541, 3055 8542, 
3055 8543, 3055 8544 ou 

3055 8545. 
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Eduarda Eitelven Bucco

“Tudo que é novo causa uma 
sensação de vulnerabilidade. Aqui-
lo que você não conhece, te ame-
dronta de alguma forma. Te desor-
ganiza. Você, supostamente, vive 
em uma sociedade que te coloca em 
uma condição de organização, para 
entendê-la e para se desenvolver 
nela. Então, quando se depara com 
algo que você não conhece, aquilo 
te assusta. E dependendo do efeito 
que aquilo te causa, você pode de-
senvolver vários distúrbios que são 
consequência da desorganização 
que você teve, diante do novo”. A 
fala é do coordenador do setor de 
Saúde Mental de Bento Gonçalves, 
Maurice Bouwary, diante da pan-
demia do Coronavírus. Desde o iní-
cio do ano, a sociedade tem vivido 
uma série de mutações, acendendo 
o sinal de alerta em relação à saú-
de mental. O público mais afetado 
é aquele que lida diretamente com 
a pior face da pandemia: os profis-

Bento já realizou mais de 1,7 mil atendimentos psicológicos
Pandemia

Psicólogos do setor 
de Saúde Mental 
da prefeitura 
estão trabalhando 
com profissionais 
de saúde e com 
familiares das 
vítimas fatais da 
COVID-19

Equipe de 20 psicólogos iniciou o atendimento aos profissionais de saúde ainda em março e aos familiares das vítimas 
em agosto. O objetivo é garantir suporte emocional diante de um cenário de receios, incertezas e perdas

sionais de saúde e os familiares das 
vítimas fatais. 

Em Bento Gonçalves, desde 
o mês de março, uma equipe de 
20 psicólogos tem prestado apoio 
emocional aos profissionais de 
todas as áreas da saúde, desde 
médicos e enfermeiros, até higie-
nizadores. “Já temos um setor da 
prefeitura, o SESMT [Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segu-
rança e em Medicina do Trabalho], 
que tem essa função de cuidar da 
saúde dos trabalhadores. Entre-
tanto, com a ocorrência da pande-
mia, percebemos que essa sensa-
ção de vulnerabilidade que atingia 
todas as pessoas também estava 
recaindo sobre os ombros desses 
profissionais, principalmente da-
queles que atuam na linha de fren-
te”, relata Maurice. 

Conforme explica o coorde-
nador e psicólogo, esses profis-
sionais lidam diretamente com o 
receio de contaminação, desper-
tando uma série de outros senti-
mentos que podem ser altamente 
prejudiciais à sua saúde física e 
mental. “Todo ser humano sabe 
que é finito, mas nós encontramos, 
diariamente, inúmeras formas de 
fazer com que, supostamente, te-
nhamos o controle da nossa exis-
tência. Isso faz com que a gente 
crie um mecanismo de defesa para 
mascarar o fato de que, a cada ins-
tante, você pode morrer”, explica. 

Ao evidenciar a noção de fi-
nitude do ser humano, a situação 
causada pela pandemia tem des-
pertado sintomas de ansiedade, 
pânico e TOCs, entre outros, que 
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se manifestam de forma singular 
em cada pessoa. Por conta disso, o 
setor ligado à secretaria municipal 
da Saúde tem feito uma busca ativa 
de todos os profissionais de saúde, 
entrando em contato com cada um 
para ter conhecimento sobre sua 
situação emocional. Até o momen-
to, mais de 1,7 mil atendimentos já 
foram realizados. 

“Depois que fizemos esse aten-
dimento individual, também come-
çamos a ir nas instituições para ver 
como está o ambiente de trabalho 
dessas pessoas.  Agora estamos 
conversando com outros profis-
sionais para conseguirmos dar um 
suporte completo àqueles que ne-
cessitarem”, afirma.  

ATENDIMENTO 
AOS FAMILIARES
O atendimento aos familiares 

das vítimas fatais da COVID-19 ini-
ciou há pouco mais de um mês em 

Bento e, até o momento, cerca de 
60 pessoas já foram contatadas. “A 
gente contata pessoas do núcleo fa-
miliar ou tenta entender o contex-
to. Muitas vezes a pessoa não tinha 
um familiar, mas tinha outra pessoa 
mais próxima”, explica Maurice. “O 
luto é uma situação muito difícil, 
porque ninguém está organizado 
para a perda. Você sabe que vai per-
der, mas nunca, de fato, se organiza. 
Então existe toda uma necessidade 
de uma reorganização simbólica e 
existencial”, analisa. 

Questionado sobre o com-
portamento de negação diante da 
existência da COVID-19 – situação 
que permeia muitas famílias – 
Maurice acredita que essa atitude 
também seja uma forma de escape 
da realidade. “No fundo, as pes-
soas que tendiam a acreditar que 
não era nada, às vezes, de uma 
forma indireta, apenas estavam 
utilizando um mecanismo de defe-

sa, para não se defrontar com essa 
realidade”, acredita. 

COMO LIDAR 
Na visão do profissional, o 

momento de pandemia deverá 
proporcionar uma série de apren-
dizados e lições valiosas para a so-
ciedade. Entretanto, é preciso olhar 
para a situação com novos olhares 
e saber enfrentá-la da melhor for-
ma possível. 

“As pessoas não devem ficar se 
debruçando sobre qualquer tipo de 
informação. É preciso se informar 
sobre a veracidade. Porque num 
momento de pandemia, as pessoas 
ficam com uma instabilidade muito 
alta sobre qualquer tipo de coisa 
que está relacionada àquele signi-
ficante – pandemia, Coronavírus... 
tudo isso causa uma instabilidade 
psíquica naquela pessoa”, explica. 

Assim, o profissional aconse-
lha que as pessoas busquem novos 

hábitos e práticas que não manti-
nham anteriormente. “Ler livros, 
ouvir música, manter contato com 
outras pessoas que há muito tempo 
não conversavam, buscando man-
ter um discurso sadio, construindo 
novos laços. Esse momento serve, 
principalmente, para uma possi-
bilidade de reorganização existen-
cial”, comenta. 

O momento também é de 
transformações e aprendizados 
para a própria rede de atenção à 
saúde mental. “Nós, enquanto tra-
balhadores da gestão da saúde, te-
mos que ter um olhar para o todo. 
A ordem do novo sempre origina 
algo de diferente, que às vezes es-
tava oculto, mas sempre esteve lá. 
Cabe a nós pegarmos isso e trans-
formarmos em algo dentro dessa 
nova trajetória para que a gente 
possa dar sustentabilidade para 
essa sociedade de uma forma mais 
saudável”, finaliza. 
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Escolas infantis privadas de Bento 
podem retornar na próxima semana

Deputados aprovam 
parcelamento do 
pagamento do IPVA

Prefeitura de Bento 
Gonçalves divulgou 
a possibilidade de 
retorno das escolas 
infantis privadas no 
dia 8 de setembro 
e das municipais no 
dia 14 de setembro.

Depois de debates internos 
envolvendo o Comitê de Atenção 
ao Coronavírus, com análise de 
dados, e apresentação do Gover-
no do Estado do novo calendário, 
a prefeitura de Bento Gonçalves 
definiu o possível cronograma de 
retorno da rede infantil de ensino 
privada e municipal. A apresenta-
ção foi realizada na quarta-feira, 
02/09, em transmissão ao vivo 
nas redes sociais.

O prefeito Guilherme Pasin 
e a secretária de Educação, Iraci 
Luchese Vasques, apresentaram 
como proposta o retorno da 
Educação Infantil privada no dia 
08/09, e na rede municipal no 
dia 14/09. Pasin esclareceu que 
o retorno será facultativo, depen-
dendo da decisão dos pais. Para 
esses alunos que não retornarem 
presencialmente, serão mantidas 
as atividades a distância, como já 
vinha sendo realizado. A secre-
tária Iraci garantiu, ainda, que 
nenhum aluno perderá vaga pú-

blica, nem aqueles contemplados 
com as vagas compradas em es-
colas privadas. 

O cronograma de volta às 
aulas poderá ser revisto se a 
região da Serra Gaúcha passar 
para a bandeira vermelha no 
modelo do Distanciamento Con-
trolado do Estado.

CONDIÇÕES PARA RETORNO
As escolas que pretendem re-

tornar apresentaram os protoco-
los de contingência próprios para 
prevenção, monitoramento e con-
trole da transmissão da Covid-19 
nas instituições, que foram apro-
vados pelo Centro de Operações 
de Emergência em Saúde para a 
Educação (COE-Escola). 

Os regramentos dizem res-
peito ao transporte escolar, aos 
refeitórios e às salas de aula, que 
devem atender ao distanciamen-
to mínimo entre os alunos, uso 
de máscara e máximo de 50% de 
estudantes (sempre nos mesmos 
grupos para facilitar o rastrea-
mento de contactantes, em caso 
de caso positivo).

Conforme o protocolo, será 
realizada higienização adequada 
dos espaços, e todos os alunos 
terão a temperatura aferida antes 
de ingressar na instituição – no 
caso de temperatura igual ou su-
perior a 37,8 graus, o estudante 
não poderá entrar na escola e 
será orientado sobre o acompa-
nhamento dos sintomas.

O município ainda definiu 
como protocolo obrigatório a tes-

tagem de todos os profissionais 
das escolas do município – pro-
fessores, diretores, funcionários 
– o que será realizado antes do 
retorno das aulas. Neste final de 
semana, a secretaria da Saúde irá 
realizar a testagem dos funcioná-
rios de Ensino Infantil Privado. 
Conforme Pasin, mais de 20 esco-
las já estão agendadas para reali-
zar a testagem.

Se algum resultado for posi-
tivo, o profissional será encami-
nhado para o tratamento e isola-

CRONOGRAMA DE TESTAGENS

Sábado (05/09): Leke Treke, Sol do Amanhecer, Be Happy, Verde 
Canela, Little Kids, Alegria de Ser Criança, Descobrindo o Mundo, Bei 
Bambini, Construindo e Brincando, Meu Anjo, Pousada do Arco-íris, 
Aparecida, Cantinho Encantado e Parque do Sabiá.
Domingo (06/09): Pedacinho do Céu, Cheirinho de Amor, Tempo de 
Brincar, Dindolelê, Inovação Kids, Officina da Criança e Felicitá. 

Cronograma para escolas infantis:
Educação Infantil privada: 8 de setembro.
Educação Infantil Municipal: 14 de setembro.

mento. “Nosso objetivo é ter esse 
retorno com segurança, com to-
dos profissionais testados. Além 
disso, estaremos verificando to-
dos os protocolos apresentados 
pelas escolas e monitorando esse 
retorno. Estamos nos baseando 
nos dados, com transparência 
para nossa população”, afirmou o 
prefeito Guilherme Pasin.  

O retorno nos demais níveis 
de ensino ainda está sendo ava-
liado pela prefeitura e deverá ser 
divulgado nos próximos dias.
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Na tarde de quarta-feira 
(02/09), a Assembleia gaúcha 
aprovou o projeto que  trata do 
parcelamento do pagamento do 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) em 
até 10 vezes. Proposta segue para 
apreciação do governador Eduar-
do Leite, que poderá sancionar ou 
vetar o projeto. 

O PL 84/2020, do deputado 
Tenente-Coronel Zucco (PSL), que 
altera a Lei 8.115, de 30 de dezem-
bro de 1985, que institui o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), recebeu 52 
votos favoráveis e nenhum contrá-
rio. O objetivo é possibilitar que o 
pagamento do IPVA seja feito de 

forma parcelada. No texto original, 
o parcelamento proposto é de até 
12 vezes, mas, com a aprovação de 
emenda do próprio Zucco, por una-
nimidade (53 votos favoráveis), o 
pagamento do imposto poderá ser 
feito em até 10 parcelas.

Outras duas emendas foram 
apresentadas ao projeto: uma da 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) e outra da deputada Luciana 
Genro (PSOL). Ambas foram preju-
dicadas com a aprovação de reque-
rimento de Zucco, por 39 votos a 
13, para preferência de sua emen-
da e do texto do projeto. Antes, re-
querimento de preferência de Lu-
ciana para votação de sua emenda 
foi rejeitado por 35 votos a 15.
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Solução
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URTICARIA

ABERTAOIL
DAANEMIA
ETCOSBR
SOARTEU

TERMOMETRO
NAMORAC
VARALEPA

COROARCAS
LTORLEI
VIESRASO
IDTEORN
DOBRADIÇA

BOLSASMIL

O país
não indus-
trializado

Gerador
de

energia
nuclear

Enfeite
para os
cabelos

Reação
alérgica
cutânea
(Med.)

Oposto de
"fechada"

Palavra
usada em 
listas muito

longas

Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

(?) bem:
causar

boa
impressão 

Eventual;
acidental 

Aparelho
para me-
dir a tem-
peratura

Fruto
comum de

geleias

Interjei-
ção de
susto

Formato
da canto-

neira

Tira
estreita
de pano

Peça que
faz girar
portas e
janelas

O de
nicotina é

alto no
cigarro

Sucede
ao "M"

Sacolas
com alça

Dez vezes
cem

Não
fundo

Exame de
urina

Regra;
norma

Rodovia
(abrev.)

Tipo de 
baú (pl.)

Produtora 
de pérolas

Sílaba de
"motor" 
Billy (?),
cantor

Corda pa-
ra roupas

Grupo 
de canto

Que te
pertence

O dente da
mastigação

Orquestra 
Sinfônica (BR)

A cidade
do Coliseu

Problema
sanguíneo
Aposento
de navios

Condutor
de água

Primeiro
verbete

Instrumentos usados
em toques militares Dizer

3, em
romanos 

Óleo,
em inglês
O Livro de 
(?), (Bíblia)

Vitamina
antigripal
Juliana
(?), atriz

3/eas — oil. 4/coro — idol. 9/urticária.

Expediente Drive in Bento estreia nesta sexta
Diante do “novo normal” sur-

gido com a pandemia do Corona-
vírus muitas coisas mudaram. As 
sessões de cinema estão entre 
elas. Nesta sexta-feira (04/09) 
acontece a estreia do Drive In 
Bento, no Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves. Promovida pela 
Movie Arte Cinemas e pela DWR 
Som, Luz & Imagem, com apoio da 
Fundaparque, a primeira sessão 
terá como título o filme indicado 
ao Oscar “Nasce Uma Estrela”. O 
valor é de R$ 80 por carro, com 
lotação máxima de 4 pessoas. “O 
evento proporcionará uma exe-
celente experiência, nunca vivida 
pelas novas gerações, com ses-
sões de cinema num telão de alta 
definição e com sistema de som 
transmitido via FM”, revela a pro-
prietária do Movie Arte Cinemas, 
Roberta Gorniski. 

Os ingressos, limitados, estão 
disponíveis no aplicativo do Movie 
Arte Cinemas ou na bilheteria do 
Shopping Bento – informe-se so-
bre a disponibilidade de ingressos 
pelo telefone (54) 3055 2400. Não 
haverá comercialização no dia.

A sessão terá início às 21h, 
mas os portões estarão abertos 
uma hora antes, para organização 
dos carros. O som será transmi-
tido pelo rádio de cada veículo 
e o pedido de pipocas e bebidas 
deverá ser feito via aplicativo ou 
WhatsApp. Dessa forma, um aten-
dente irá até o carro para anotar 
e entregar o pedido. Não haverá 
circulação de pessoas no local. 

“Estamos investindo bastan-
te nesse evento e estaremos pre-
parados para receber todos com 

muita segurança. Será um entre-
tenimento seguro para toda a fa-
mília. Seguiremos o protocolo de 
prevenção à COVID-19, com medi-
das como higienização dos veícu-
los e idas individuais ao banheiro, 
com o acompanhamento de um 
atendente do evento”, afirma. 

De acordo com Roberta, fo-
ram três meses de organização e 
espera para liberação do drive in, 
seguindo as exigências do Modelo 
do Distanciamento Controlado do 
Estado. “O nosso setor está sendo 
o mais prejudicado, dificultando 
a manutenção dos empregos e a 
manutenção das próprias empre-
sas da área de eventos. Por isso, 
além de proporcionar entreteni-
mento, diversão e arte à comuni-
dade, esse evento também signi-
ficará a manutenção do emprego 

dos nossos colaboradores, pois já 
estamos sem atividades há mais 
de 5 meses”, comenta Roberta. 

SEGUNDA SESSÃO
A segunda sessão já está mar-

cada para o domingo, 06/09, com 
o título “Sonic, O Filme”. Para a 
compra dos ingressos ou mais in-
formações, baixe o App do Movie 
Arte Cinemas, acesse o site www.
moviearte.com.br ou entre em 
contato pelo telefone (54) 3055 
2400. A bilheteria do Shopping 
Bento Gonçalves está funcionando 
das 11h30 às 18h30.

Além das sessões de cinema, 
ao longo dos próximos dias serão 
anunciadas atrações  como sho-
ws, espetáculos e eventos volta-
dos ao público infantil, também 
no formato Drive In.

Prefeitura se manifesta 
sobre peças de 
roupas descartadas

Após denúncias de morado-
res sobre peças de roupas que 
haviam sido descartadas na linha 
Cruzeiro, a prefeitura de Bento 
Gonçalves se manifestou sobre o 
caso e informou que a Secretaria 
de Esportes e Desenvolvimento 
Social (SEDES) já realizou o reco-
lhimento das peças.

De acordo com a SEDES, os 
itens foram encaminhados para 
a Ação Social São Roque e, após 
o período de quarentena de 72h 
e higienização, serão destinados 
pela entidade para pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social.

A origem das peças ainda 

não foi identificada. “Ficamos 
muito tristes e ao mesmo tempo 
indignados com o descarte das 
roupas. Ainda estamos no perí-
odo do inverno e vivenciamos 
uma pandemia, assim temos vá-
rias pessoas que realmente ne-
cessitam dos donativos. Pedimos 
para que as pessoas que recebem 
e não precisam, devolvam para 
a Secretaria e não joguem fora. 
Estamos buscando identificar os 
responsáveis, mas ainda não ob-
tivemos êxito. Se algum munícipe 
souber de algo, pedimos que nos 
informem”, ressalta o secretário 
da SEDES, Wagner Dalla Valle.
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Greice Scotton Locatelli

O “novo normal” esconde situações que em longo 
prazo podem ter consequências drásticas. E não estou 
falando no dilema entre salvar vidas ou preservar a 
economia, tão discutido em tempos de pandemia. Eu 
me refiro a como as pessoas estão reagindo e como 
está a saúde mental delas. Dois grupos específicos me 
preocupam bastante: as crianças e os idosos. 

Dizem que é fácil ser criança, porque elas não 
têm contas para pagar e as preocupações típicas 
da vida adulta. Pode ser, mas e como será que está 
o emocional delas depois de uma virada tão drásti-
ca na rotina? Você já questionou seu filho, sobrinho, 
afilhado ou neto sobre como ele está lidando com as 
alterações no dia a dia? Qual é a expectativa dele para 
quando voltar a conviver com outras 
crianças? Ou, simplesmente, o que 
ele está sentindo?

Aposto que você ainda não con-
seguiu adequar à rotina às necessida-
des do seu filho como gostaria. Não 
é exclusividade sua. A vida de muita 
gente virou de cabeça pra baixo de-
pois que as escolas fecharam e que 
as empresas precisaram se reorgani-
zar. Mas minimizar o sofrimento dos 
pequenos sob a justificativa de que 
“são só crianças” não faz com que o 
problema desapareça, pelo contrário.

A gente se ilude pensando que é mais simples ser 
criança do que ser adulto, mas esquece que eles são 
seres tão complexos quanto nós e que também pre-
cisam de ajuda para lidar com tanta mudança inespe-
rada em tão pouco tempo. Não se trata apenas de não 
estar mais tendo aula dentro da escola, de não poder 
mais brincar com os amigos, de eventuais dificuldades 
de aprender on-line. Eles têm medos e inseguranças 
como todos nós. O fato de serem pequenos não faz 
com que suas dores também sejam, só muda a propor-
ção, só mudam as preocupações. 

Se nós, adultos, criados em um mundo “normal”, 

Os esquecidos da pandemia

temos tantas dificuldades emocionais, como será o 
futuro das crianças de hoje, obrigadas a se moldarem 
repentinamente a uma realidade que nem mesmo os 
pais sabem ao certo qual é? E se essa pandemia, que 
seis meses depois ainda nos parece interminável, não 
permitir nunca mais que a vida volte ao normal que 
conhecemos? Saberemos encontrar um equilíbrio?

No outro extremo da questão, os idosos, espe-
cialmente os que vivem em casas de repouso, muitos 
negligenciados ainda antes da pandemia, que viram a 
solidão se tornar uma companheira inseparável quan-
do o pouco contato que conseguiam ter com o mundo 
exterior se extinguiu por completo em função das res-
trições. Sim, esse distanciamento é para o bem deles, 

eu sei. Mas e como fica a cabeça e o 
turbilhão incontrolável de emoções 
em uma fase já tão vulnerável da vida? 

A mãe que sente falta dos filhos, 
que se viram obrigados a terceirizar 
os cuidados e que convivem com a 
insegurança de não saber o que está 
acontecendo, por mais que se empe-
nhem. O filho que se sente culpado 
por ter que abanar para o pai apenas 
do portão do asilo e se contentar 
com fotos e chamadas de vídeo? O 
avô que quer desesperadamente co-

nhecer o neto, que nasceu no meio da pandemia, ou 
brincar com os que ainda são crianças. A senhorinha 
que chora querendo abraçar a neta, grávida, e que não 
entende porque não pode simplesmente fazê-lo. 

É de cortar o coração perceber que, além de todas 
as perguntas que uma pandemia do nível da que esta-
mos vivendo traz, há pessoas ainda mais vulneráveis 
às consequências dela, muitas vezes esquecidas dian-
te de tantas incertezas que habitam as nossas mentes.

Infelizmente não há uma “receita” para se resolver 
isso, mas penso que trazer a questão à tona, tornando 
consciente essa nova realidade que afeta todo mundo, 
independente da idade, já é meio caminho andado.

Não dá para 
minimizar 

nenhum tipo de 
sofrimento.

Jornalista (MTB 11.542). Editora-chefe do jornal SERRANOSSA. Contato: greice@serranossa.com.br

Thiago Galvan - Atualidades

Quando pequenos, aprendemos na escola, já em tenra idade, a impor-
tância da Bandeira como símbolo nacional. Estudamos a sua origem, a sua 
história, o seu significado, o seu hino, o seu dia e o porquê desse dia. 

Quando conhecemos o mar, no nosso litoral, nos é apresentado que, por 
segurança, os salva-vidas identificam as condições do mar por bandeiras. Na 
minha infância, mar revolto era bandeira preta. Vindo para a vermelha, ama-
rela e a branca, a preferida dos banhistas. Hoje o mar revolto é indicado pela 
bandeira vermelha, seguida da amarela e, por fim, a branca. Eu mesmo não 
entendi porque se deu essa mudança. A verdade é, porém, que essa foi mais 
uma bandeira que sempre teve significado em minha vida. 

Depois disso, já na adolescência e início da vida adulta, aprendemos que 
“levantar bandeiras” significa defender alguma causa, seja ela qual for. Até 
para não polemizar aqui... Precisamos lembrar também que, a exemplo do 
pavilhão nacional, há também as bandeiras dos estados, dos municípios, dos 
clubes, agremiações, associações, etc. 

Hoje, também, o que mais se fala são as bandeiras impostas no nosso 
estado, no que diz respeito aos protocolos de distanciamento social. Todas 
as sextas-feiras, no finalzinho do dia, ficamos na expectativa de qual será o 
enquadramento da região para definir quais atividades poderão permanecer 
regularmente funcionando, também dentro das limitações havidas, e quais 
deverão ser suspensas ou reduzidas, de modo a assegurar o mínimo de con-
dição social, ao mesmo tempo em que se consiga frear a disseminação desse 
inimigo invisível.

Eu confesso que, tecnicamente, não saberia dizer se concordo ou não 
com o modelo que vem sendo aplicado. Não sou especialista em infecto-
logia, em vírus ou em medicina. Vejo gente atacando, defendendo, comen-
tando para tudo quanto é lado. Nesse sentido, costumo dizer que cada um 
deve cuidar da sua área. Eu sei processar se algo, dentro daquilo que foi pro-
metido, não der certo. E é a isso que eu me resumo. O que eu preciso dizer, 
e reconhecer, é que algo está sendo feito. Algo que precisava ser feito está 
sendo feito. Se vai surtir resultado ou não, bom, aí é o tempo que vai dizer. 
Sempre ele, o tempo...

O que eu vou me resumir a dizer aqui é que, independentemente da 
bandeira em que estejamos, seja ela vermelha, laranja, amarela, lockdown, 
etc., a principal bandeira que eu quero erguer – e sugiro que todos venham 
comigo –, seja como pavilhão nacional, seja como bandeira de clubes, agre-
miações, empresas, seja, ainda, como causa a ser defendida, é a bandeira 
BRANCA, aquela da PAZ!

Até a próxima!

A Dança das Bandeiras

Advogado (OAB/RS 64.762) | Especialista em Direito Público e Especializando em 
Direito Penal e Criminologia. Professor de Legislação. Diretor Jurídico da ASCORI. 
Diretor da AGADIE para o Biênio 2020/2022. Membro da Comissão Estadual de 
Direito Imobiliário. Contato: thiago.galvan@terra.com.br.

Baixe o app!

Aproxime a câmera
e veja pelo QR CODE
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Brigada Militar de Bento 
participa da Operação Marias

Homem é preso com 
1kg de maconha no 
bairro São Roque

 A Brigada Militar deu início 
na segunda-feira (31/08), à Ope-
ração Marias. A ofensiva visa for-
talecer as ações de fiscalização no 
combate à violência doméstica e 
familiar contra mulheres, e ocor-
re em todos os municípios do Es-
tado que contam com Patrulhas 
Maria da Penha, como é o caso de 
Bento Gonçalves.

Em Bento Gonçalves, o grupo 
funciona desde 2015, tendo como 
efetivo os policiais do setor admi-
nistrativo da Brigada Militar. 

A Patrulha realiza o acom-
panhamento das vítimas de vio-
lência doméstica e familiar, que 
possuem medidas protetivas de 
urgência, deferidas pelo Poder 
Judiciário, através de visitas pe-
riódicas em suas residências ou 
outro local por ela indicado. Com 

A Brigada Militar de Bento 
Gonçalves, por meio da Força Tá-
tica, prendeu um homem de 58 
anos por tráfico de drogas. O fato 
aconteceu por volta das 12h de 
terça-feira, 01/09, na avenida São 
Roque, bairro São Roque.

O homem estava dentro de um 
veículo Fiat/Punto, de cor preta, 

o crescente número de registros 
efetuados pelas vítimas e novas 
medidas protetivas sendo de-
feridas pelo Judiciário, cresceu 
também o número de visitas efe-
tuadas, tendo, como consequên-
cia, um maior número de vítimas 
acompanhadas pela Patrulha. 

 
129 NOVAS VÍTIMAS
De acordo com a Brigada Mi-

litar, entre os meses de janeiro e 
julho deste ano foram recebidas 
129 novas vítimas com medidas 
protetivas vigentes, para serem 
acompanhadas. No primeiro se-
mestre também houve um au-
mento de 37% nas chamadas no 
Centro Integrado de Operações 
(CIOP) para atendimentos de cri-
mes de violência doméstica em 
relação ao ano anterior. 

NÚMEROS 
(JANEIRO A JULHO DE 2020)

• Aumento de 37% nas 
chamadas no Centro 
Integrado de Operações 
(CIOP) para atendimentos 
de crimes de violência 
doméstica em relação ao 
ano anterior. 
• 129 novas vítimas 
com medidas protetivas 
vigentes.
• 263 visitas nos lares 
dessas mulheres.
• 85 certidões de 
fiscalização de MPU 
(Medidas Protetivas de 
Urgência).
• 4 medidas revogadas 
por solicitação das vítimas.
• 100 visitas efetuadas sem 
localização das vítimas.
• 15 retornos do agressor 
ao lar
• 1 recusa de 
acompanhamento
• 7 vítimas em situação de 
vulnerabilidade
• 3 prisões de agressores
• 79 términos de 
acompanhamentos, 
pois as vítimas estavam 
sentindo-se mais seguras. 
• 66 kits com alimentos 
e itens arrecadados pela 
corporação, inclusive na 
campanha Caixa Lilás, 
além de roupas.

Fonte: 3º BPAT
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Rápidas
Na noite de domingo, 

30/08, a Brigada Militar foi 
acionada para atender a uma 
ocorrência de furto na Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
do bairro Maria Goretti, em 
Bento Gonçalves. A denúncia 
foi feita por moradores das 
proximidades, que afirmaram 
terem visto pessoas invadin-
do o local. Ao chegar ao en-
dereço, os policiais militares 
flagraram um casal namoran-
do no pátio da UBS. Eles ha-
viam entrado no local a pé e 
acabaram assustando os mo-
radores. O casal foi orientado 
a sair do local. 

Na noite de sexta-feira 
(28/08), os policiais do 3° Ba-
talhão Rodoviário da Brigada 
Militar e do 3º Batalhão de Po-
liciamento de Áreas Turísticas 
(3º BPAT) de Bento Gonçalves 
realizaram uma operação em 
combate à criminalidade na 
ERS-444. Foram realizadas 
barreiras na busca de foragi-
dos da Justiça, apreensão de 
entorpecentes e armas de 
fogo, sendo abordados 31 
veículos e 73 pessoas. 

onde foi localizado cerca de 1kg de 
maconha. Uma parte da droga esta-
va embalada e pronta para venda. 
Também foram localizadas 6 bu-
chas de cocaína e R$ 411. 

O acusado foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA), para registro 
da ocorrência. 
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Bombeiros de Bento 
realizaram mais de mil 
atendimentos em 2020

Três pessoas são presas 
com arma e drogas no 
Juventude, em Bento

Morador de Bento fica 
ferido em acidente na 
BR-470, em Garibaldi

O Corpo de Bombeiros Mi-
litar de Bento Gonçalves divul-
gou o balanço das ocorrências 
atendidas nos últimos oito me-
ses de trabalho. Nesse período, 
foram contabilizados mais de 
mil atendimentos, divididos nas 
seguintes áreas:  atendimentos 
pré-hospitalares (31%), incên-
dios (27%), ações preventivas 
(27%), salvamentos (8%), bus-
cas e resgates (7%).

Dentro de algumas áreas de 
atendimento, foram registradas 
ações como incêndios em resi-
dências e em vegetação, corte de 
árvore, lavagem de pista e ativi-
dades de defesa civil.

As ocorrências de atendi-

A Brigada Militar de Bento 
Gonçalves, por meio da Força Tá-
tica, prendeu três pessoas na ma-
drugada de quarta-feira, 02/09, 
em Bento Gonçalves. O fato 
aconteceu na rua Luis Girardini, 
durante operação de combate a 
homicídios e tráfico de drogas. 

De acordo com a corporação, 
em um primeiro flagrante foi 
preso  um suspeito de 30 anos, 
com tornozeleira eletrônica. Ele 
estava na posse de 20 buchas de 
cocaína, um revólver cal. 32, 27 
munições do mesmo calibre, 01 
balança de precisão, 1 celular e 

mento pré-hospitalar e incên-
dios são as que representaram a 
maior demanda, totalizando em 
torno de 700 atendimentos du-
rante o período.

Além disso, o setor de pre-
venção de incêndios realizou até, 
o momento, 245 análises e 491 
reanálises de planos de preven-
ção contra incêndios, além de 
347 vistorias e 111 revistorias 
nos estabelecimentos da região 
de Bento Gonçalves.

“O Corpo de Bombeiros Mili-
tar agradece o apoio da comuni-
dade e salienta que permanece 
comprometido em prestar um 
serviço público de excelência”, 
declara a corporação. 

R$ 6.405. Com outro homem, de 
24 anos, foi localizado 20 gramas 
de cocaína e  R$ 1.700.

Diante do fato, foi dada voz 
de prisão aos homens e também 
a uma mulher de 23 anos, que 
estava junto com a dupla. Eles 
foram conduzidos até a Delegacia 
de Polícia para a lavratura do fla-
grante, sendo que o homem de 30 
anos e a mulher foram autuados 
em flagrante e encaminhados à 
Penitenciária Estadual de Bento 
Gonçalves. Para o homem de 24 
anos foi confeccionado o registro 
de posse de droga.

Um homem de 49 anos ficou 
gravemente ferido durante um 
acidente de trânsito registrado 
por volta das 11h de quarta-fei-
ra, 02/09, no km 226 da BR-470, 
em Garibaldi. Moradora do bair-
ro Municipal, em Bento, a vítima 
estava conduzindo um veículo 
Renault Logan, quando tentou 
cruzar a rodovia e acabou sendo 
atingida por um Ford Transit, 
com placas de Carlos Barbosa.

De acordo com os Bombei-
ros Voluntários de Garibaldi, 
que atenderam a ocorrência, o 
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homem precisou ser conduzido 
com ferimentos graves ao Hospi-
tal Beneficente São Pedro, de Ga-
ribaldi, por uma equipe do Samu. 

Durante o atendimento à 
vítima, outros três veículos – 
um Cobalt emplacado em Gari-
baldi, um Onix, placas de Belo 
Horizonte (MG) e um Vitrus, de 
Garibaldi – também se envolve-
ram no acidente. Sem perceber 
o trânsito interrompido, os veí-
culos acabaram provocando um 
engavetamento no local, mas 
ninguém se feriu.

/mangiarepaesebolos
54 99626 7516
54 99675 7455

Acesse nossas páginas e se delicie
Faça seu pedido:

Pães e bolos produzidos de
forma caseira e 100% artesanais
Você irá se encantar com a beleza e a qualidade
dos produtos, entregues no conforto da sua casa

Toda semana temos novidades!

Faça seu pedido no dia anterior e receba
sua encomenda fresquinha!
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Reforço peludo
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Conheça Naco e Fox, a dupla de farejadores 
que auxilia no trabalho da PRF no Estado
Pastores alemães 
atuam desde 2018 
na 6ª Delegacia da 
Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), 
localizada na 
BR-470, em 
Bento. Em meio a 
muito carinho e 
brincadeiras, cães 
já auxiliaram na 
apreensão de 
1,5 tonelada de 
drogas somente 
neste ano

Eduarda Eitelven Bucco

“Ame o seu trabalho e nunca 
mais terás que trabalhar”. No caso 
dos cães Naco e Fox, o mantra po-
pular em todo o mundo nunca fez 
tanto sentido. Os dois pastores 
alemães atuam há dois anos na 6ª 
Delegacia da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), localizada na BR-
470, em Bento Gonçalves. E em 

meio a muito carinho, cuidados 
e brincadeiras, a dupla tem auxi-
liado em grandes apreensões de 
armas e drogas na Serra Gaúcha 
e na região metropolitana. So-
mente neste ano, a PRF informa 
que foi apreendida 1,5 tonelada 
de drogas com a ajuda da dupla. 
Uma das mais recentes foi no 
dia 17/08, quando os policiais 
localizaram 9kg de cocaína com 
um casal de traficantes em Bento 
Gonçalves, a partir do trabalho 
dos cães farejadores. 

“Os cães possuem essa qua-
lidade para o faro. Nós, seres 
humanos, temos 5 milhões de 
células olfativas, enquanto os 
cães possuem 200 milhões. No 
cheiro de um jantar, por exem-
plo, os cães conseguem identifi-
car todos os odores, de todos os 
ingredientes. Por isso eles são 
capazes localizar uma grande 
quantidade de entorpecentes 
dentro de outros cheiros”, expli-
ca o chefe do Grupo de Opera-
ções de Cães, PRF Gustavo II.

Naco e Fox foram treinados 
em um canil de Goiânia (GO) e 
adquiridos pela PRF por meio de 
um processo licitatório. Em se-
guida, foram aprimorados para o 
trabalho do órgão em Belo Hori-
zonte, por profissionais qualifica-
dos da própria corporação. 

De acordo com Gustavo, os 

cães são utilizados quando há 
uma “fundada suspeita”, ou seja, 
quando há uma suspeita real de 
que o(s) envolvido(s) esteja(m) 
com objetos ilícitos. “Eles são 
cães de faro de entorpecentes, 
armas e munições. Então a maior 
qualidade deles é a otimização do 
trabalho. Enquanto antes a gente 
demorava algumas horas para 
procurar entorpecentes, agora 
o tempo é mais curto, porque os 
cães já nos indicam onde procu-
rar. Em um ônibus com 50 malas, 
por exemplo, ao invés de fazer 
buscas de mala em mala, utiliza-
mos os cães”, explica o policial. 

CUIDADOS COM 
O BEM-ESTAR 
Para que os cães continuem 

auxiliando no trabalho policial, a 
PRF atenta para a qualidade de 
vida e para o bem-estar dos cães. 
Mais do que uma rotina de deve-
res, a dupla aproveita o dia a dia 
de diversão e cuidados especiais. 
De acordo com o Gustavo, Naco 
e Fox são vistoriados duas vezes 
por dia, pela manhã e ao final da 
tarde. Nessas ocasiões, eles rece-
bem atividades para manutenção 
de sua capacidade cardíaca, além 
de uma alimentação controlada 
por veterinários. “Costumo dizer 
que o nosso contrato veterinário 
é o sonho de qualquer profissio-

nal da área. Porque nós temos 
atendimento marcado todos os 
meses, as vacinas estão sempre 
em dia e há toda uma programa-
ção para manter sua saúde. E a 
gente percebe que o trabalho é 
uma alegria para eles”, comenta. 

Para que os cães obedeçam 
às ordens policiais, é utilizada 
uma técnica psicológica chama-
da comportamento condicional. 
“A gente condiciona o compor-
tamento deles para que, quando 
localizarem o odor, eles tenham 
a reação que a gente espera. E 
nisso, eles serão premiados com 
o que mais gostam, que é a brin-
cadeira, o afeto e o carinho. O 
tempo todo que o cão está tra-
balhando, ele está procurando 
aquilo que foi condicionado, por-
que ele sabe que se achar, ele vai 
ter aquela explosão de felicidade. 
Então para eles é uma verdadeira 
brincadeira”, afirma. 

O transporte também é pen-
sado para garantir o bem-estar 
dos cães. Para tanto, foi adaptada 
uma viatura com ar-condiciona-
do e isolamento acústico. “O com-
partimento dos cães têm o tama-
nho de uma caixa de transporte, 
porque caso aconteça algum aci-
dente, eles ficam protegidos. En-
tão é uma viatura toda adaptada 
para maior conforto e segurança 
dos cães”, afirma. 

Outra questão relativa ao 
bem-estar dos animais diz res-
peito ao contato frequente com 
entorpecentes. Segundo o PRF, 
muitas pessoas têm dúvidas se 
o comportamento dos cães é al-
terado por conta desse contato. 
“Não, eles não são viciados em 
drogas. Eles apenas têm contato 
com a partícula de odor, que não 
entra na corrente sanguínea de-
les”, explica.  

Mantendo contato diário 
com os animais, não há policial 
que consiga ficar imune à graça 
da dupla. Gustavo conta que os 
dois têm personalidades bem 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO

Atualmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) possui canis na maioria dos Estados. 
Neste ano, as operações com cães foram responsáveis pela apreensão de mais de 37 
toneladas de drogas em todo o país. No momento, o órgão está construindo um Canil 
Central em Brasília, a partir de um convênio de R$ 4 milhões com a Secretaria Nacional 
de Política sobre Drogas (Senad). A previsão é que a entrega seja feita ainda neste ano. 

Em Bento Gonçalves, o Naco e o Fox são abrigados no antigo canil do Batalhão Rodoviá-
rio da Brigada Militar, localizado na própria sede da 6ª Delegacia. O espaço foi reformado 
para garantir o conforto dos animais. “Agora estamos fazendo uma licitação de contrato de 
veterinário e tratador de animais. Também já temos outra licitação para selecionar cães. A 
ideia é que venha pelo menos mais um cão para cá”, revela Gustavo. O órgão ainda preten-
de abrir outros canis em outras unidades da PRF do estado, a fim de ampliar as operações 
desse tipo. “Nossos operadores são treinados tanto em cursos da PRF quanto em outras 
instituições de segurança com as quais temos parceria. Eu mesmo fiz um curso na Força 
Aérea de Santa Maria e na Polícia Militar de Minas Gerais”, conta. 

Ainda segundo o policial, não são somente cães de raça que podem se tornar cães farejado-
res, como também animais sem raça definida. “O que acontece é que a gente utiliza certas ra-
ças [como Pastor Alemão, Pastor Belga, Labradores, Beagle e Golden] porque assim a gente já 
tem o histórico da linhagem deles. Já sabemos se o pai possuía alguma doença e se já era um 
cão de trabalho, o que pode indicar uma pré-disposição para esse tipo de função”, explica. 

As ações do Grupo de Operações com Cães da PRF são divulgadas por meio do Insta-
gram @Goc.prf.rs, onde pode ser acompanhada de perto a atuação dos competentes 
agentes Naco e Fox. 

distintas, mas são grandes com-
panheiros. “O Naco é um capa 
preta de 5 anos. Ao mesmo tempo 
que é um cão agitado, na hora do 
trabalho ele é muito concentrado. 
Ele gosta bastante de brincar e 
roer as coisas, e é muito alegre”, 
conta. “Já o Fox é um capa cinza, 

Fox tem 
3 anos

Naco tem 
5 anos

de 3 anos. É exatamente o con-
trário do Naco. Quando está solto 
fica calmo e, quando faz a busca, é 
mais ativo. É um cão que costuma 
latir quando está dentro do canil, 
o que o faz parecer brabo. Mas 
quando sai, é muito tranquilo”, 
comenta o policial.
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Como grupos reflexivos têm mudado o comportamento dos agressores?
Neste ano, passou 
a ser obrigatória 
a participação de 
acusados de violência 
doméstica em 
serviços de educação, 
reabilitação e 
acompanhamento 
psicossocial. Em 
Bento, cerca de 
250 homens já 
participaram dos 
encontros

Eduarda Eitelven Bucco

Como quebrar um ciclo de 
violência? Como mudar uma so-
ciedade machista? A resposta 
pode ser mais simples do que 
parece: reeducação cultural. Em 
Bento Gonçalves, o cenário da vio-
lência doméstica tem mudado po-
sitivamente desde a implantação 
dos grupos reflexivos. A iniciativa 
consiste na realização de oito en-
contros com agressores, a partir 
de uma parceria entre a prefeitu-
ra, por meio da Coordenadoria da 
Mulher e do Centro Revivi, e do 
Poder Judiciário. “São abordadas 
questões da saúde do homem, da 
dependência de álcool e drogas, 
direitos e deveres e, principal-
mente, questões psicológicas, 
que visam à reeducação cultural”, 
revela a coordenadora do Centro 

“NINGUÉM NASCE AGRESSOR”

No início de cada ciclo de encontros, Regina revela que costuma introduzir a conversa com a seguinte per-
gunta: “Se sua filha ou neta estivesse namorando um rapaz que a chamasse de palavrões, a humilhasse e até 
a agredisse, como você reagiria?”. “A maioria fica surpreso e já responde defensivamente, afirmando que não 
deixaria isso acontecer com a filha deles. Então vem a primeira reflexão: se você não quer que façam com a sua 
filha, você não pode fazer com a mãe dela. E é aí que a transformação começa”, conta. 
Na visão da coordenadora, os agressores costumam iniciar os encontros sentindo-se injustiçados e negando 
qualquer tipo de violência. “Mas no final, eles já têm outra visão. Eles realmente admitem que precisam mudar”, 
afirma. 
Desde que o trabalho com os agressores teve início no município, Regina afirma que dois casos em particular 
chamaram a sua atenção. Em um deles, as filhas e a companheira de um agressor participaram de audiências 
após cerca de dois meses do encerramento dos encontros.  “As filhas disseram que agora sim elas tinham um 
pai. Que ele tinha mudado muito e que estava mais carinhoso com elas. A companheira também garantiu que 
ele havia se transformado em outra pessoa, que agora conseguiam conversar e não havia mais ocorrido vio-
lência”, recorda Regina. O depoimento do acusado também foi marcante. Segundo ele, durante toda sua vida, 
foi ensinado que homem não chora e que deve ser o chefe da casa. “Ele afirmou que no grupo havia aprendido 
coisas que nunca havia sido ensinado antes”, continua. 
Em outro caso, um homem estava separado da companheira, mas continuava obcecado por ela. “Logo nos 
primeiros encontros ele admitiu que tinha errado e falou que havia conhecido uma nova pessoa. Mas depois 
de aproximadamente 15 dias ele terminou o relacionamento porque percebeu que continuava tendo com-
portamentos agressivos. Ele se deu conta de que ainda não estava preparado para um novo relacionamento”, 
relata Regina. 
Na opinião da coordenadora, exemplos como esses mostram como é possível quebrar o ciclo de violência 
doméstica a partir da atenção e do atendimento personalizado aos homens. “Ninguém nasce agressor. A convi-
vência com a violência e as situações a que foram expostos quando crianças os tornam agressores. Então a gen-
te espera que a juventude de hoje e as futuras gerações possam quebrar esse ciclo. Por meio do fortalecimento 
da menina, da educação vinda dos pais e da igualdade entre filho e filha, entre menino e menina”, analisa. 

Revivi e da Coordenadoria da Mu-
lher, Regina Zanetti. 

Quatro dos encontros são 
ministrados pela psicóloga que 
coordena os grupos, Débora Si-
mionatto Fin, e os outros quatro 
são comandados por representan-
tes de parceiros como a Delegacia 
Especializada em Atendimento 
à Mulher (DEAM), a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a se-
cretaria municipal de Saúde, a 
Defensoria Pública e grupos como 
Alcóolicos Anônimos (AA). Após 
esses encontros, a psicóloga reali-
za debate sobre o assunto tratado. 
“A Lei Maria da Penha fala sobre 
a importância do apoio também 
aos homens, para uma mudança 
de comportamento. Mas como não 
temos um centro de atendimento 
ao homem, esses grupos reflexivos 
têm servido justamente para isso, 
para que eles possam refletir so-
bre seu comportamento perante a 
mulher”, detalha Regina. 

Em abril deste ano, uma nova 
lei que altera um artigo da Maria 

da Penha foi sancionada, tornan-
do obrigatória a participação de 
agressores em serviços de edu-
cação, reabilitação e acompanha-
mento psicossocial. Com isso, mais 
do que uma recomendação, a par-
ticipação desses homens nos gru-
pos reflexivos de Bento Gonçalves 
se tornou obrigatória. Desde 2013, 
cerca de 250 agressores já partici-
param dos encontros no municí-
pio. No ano passado, de 30 partici-
pantes, apenas um foi reincidente 
(voltou a cometer a agressão). 

Ao final dos encontros, é ela-
borada uma avaliação psicológica 
dos agressores para encaminhar 
à Justiça. A partir da evolução do 
comportamento do acusado, é de-
cidido entre o prosseguimento ou 
o arquivamento do processo. 

“Agora, com a pandemia, es-
tamos chamando os homens aqui, 
independentemente de grupo. 
Porque esse é o tipo de trabalho 
que precisa ser presencial, não há 
como fazer on-line”, explica Regi-
na. Dessa forma, a Coordenadoria 

TJ
/A

C
aguarda a decisão do Tribunal de 
Justiça sobre como será essa nova 
fase de grupos, a partir da obriga-
toriedade de participação, além da 
decisão do Fórum sobre quando os 
trabalhos em grupos poderão ser 
retomados – devido à pandemia. 

PROJETOS DE AMPLIAÇÃO
Atualmente, o município con-

ta com os grupos reflexivos, coor-
denados pela Coordenadoria da 
Mulher, em parceria com o Judiciá-
rio, e o grupo “Despertar”, da Dele-

gacia da Mulher, um encontro úni-
co com agressores considerados 
réus primários. A partir da ava-
liação positiva dessas iniciativas, 
a Coordenadoria tem pensado em 
formas de ampliar o atendimento 
na cidade. 

“Criamos um projeto para en-
viar às universidades, no qual elas 
cederiam um espaço e colocariam 
os próprios acadêmicos de psi-
cologia para trabalhar com esses 
grupos. A ideia é fazer com que os 
encontros sejam constantes e vo-

luntários”, explica Regina. O pro-
jeto já foi apresentado e aprovado 
pela Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), mas ainda não foi posto em 
prática por conta da pandemia. 

Para a coordenadora, é impor-
tante ressaltar que a iniciativa não 
se trata de uma penalidade, mas, 
sim, de uma reeducação. “A Lei Ma-
ria da Penha não veio para separar 
os casais, mas para eliminar a vio-
lência. O que a gente mais quer são 
casais felizes, filhos felizes e famí-
lias sem violência”, conclui.



SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 4 de setembro de 202014

Imóveis

Pontos de Distribuição SERRANOSSA

Advogados

VENDO sobrado, no bair-
ro São Roque, com 2 dor-
mitórios, sacada aberta e 
churrasqueira, contendo 
cozinha, sala, área de 
serviço, banheiro social e 
vaga de garagem.  Finan-
ciável e pode ser usado o 
FGTS e entrada parcela-
da. Possui ótima posição 
solar. Valor R$ 170.000. 
Contato (54) 99683 6257, 

www.fraportiimoveis.com.br
Rua Naracy J. Torresan, 09,
sala 05, bairro Maria Goretti

NA PLANTA | BAIRRO BORGO
R$ 145.000 | 2 DORMITÓRIOS

COM ENTRADA 100% PARCELADA | FIL1729

EM CONSTRUÇÃO | BAIRRO UNIVERSITÁRIO
R$ 155.000 | 2 DORMITÓRIOS | COM ENTRADA 

100% PARCELADA | FIL1665

CONHEÇA NA FRAPORTI O
APARTAMENTO DECORADO DO NOVO 
RESIDENCIAL DO BAIRRO HUMAITÁ

www.oliparimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 570, 
Centro, Bento Gonçalves

LOCAÇÕES

54 3449 4444 | contato@pinusplac.com.br

VENDO apartamento novo no Residencial Vista do 
Sol, bairro Humaitá, com 2 dormitórios, sala/cozinha, 
área de serviço, banheiro, churrasqueira e box de 
garagem. Ótima localização. Contato: (54) 984404 
5302 ou 99981 3000. Valor R$ 260.000.

VENDOVENDO casas em alvenaria, novas, no loteamento 
Encosta do Sol, financiável pela Caixa em 360 
meses ou pelo Sicredi em 100 meses. Valor a partir 
de R$ 163.000. 

ALUGO pavilhão, localizado no bairro Licorsul,  com 
toda infraestrutura.  Contato:  (54) 99974 4444 ou 
98404 5302.

VENDOVENDO terrenos no Condomínio Villaggio Toscana, 
bairro Barracão, em ótima localização, lotes 
individuais, condomínio fechado. Financiamento 
direto. Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302. 

VENDOVENDO terrenos no loteamento Encosta do Sol, 
prontos para construir. Financiamento direto ou pelo 
Sicredi em 100 meses. Contato (54) 99981 3000 ou 
98404 5302.

Vendo oooo ooooooooo ooooooo 
oo oooo oooooooooooo oo ooo 
ooooo oooooo oooooo ooooo 
oooooo oooo ooooooooooo ooo 
oooooooo o o oooooooooo
oooo oooooooooo oooo oooo
ooooooooooo oooo oooooooo
oooooo R$ oooooooo 
ooooooo (5o) 999o1 7o23o

VENDA

LOCAÇÃO

54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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Matriz: (54) 3453 6516
Rua Caxias do Sul, 527, Glória

Filial 1: (54) 3453 1713
Rua Marcos Valduga, 232 ,

Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161

Rua Carlos Cembranel, 28,Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

Rua São Paulo, 467, bairro Borgo, BG
54 99166 9221

UTILIDADES E EMBALAGENS

LOJA DE EMBALAGENS

com Luiz. Creci 42.589

VENDO apartamento, na 
planta, no bairro Borgo, 
no Residencial Jardin 
San Paulo, com entrada 
totalmente parcelada, 
com 2 dormitórios, sala 
de estar, cozinha com 
churrasqueira, sacada 
aberta, área de serviço, 
banheiro e box de gara-
gem. Possibilidade de fi-
nanciar até 100% usan-
do FGTS. Valor a partir 
R$ 145.000. Contato 
(54) 99966 4616, com 
Adriano. Creci 42.504.
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Advogados

Rua Assis Brasil, 35   sala 303/304   Ed. Piazza 
Duomo, Bairro Centro   Bento Gonçalves  Cep 95700-028
54 3055 2482  advocacia@contetedesco.com.br

Maila Conte
OAB/RS 104.227

Aline Gabriel Tedesco
OAB/RS 105.696

Marciano Leão
OAB/RS 100.556

AnAndreia Machado dos Reis
OAB/RS 84.766B

AUTOMÓVEIS E MOTOS

COMPRAMOS SUA MOTO!

54 3055 2060 | 99974 2804
Avenida Planalto, 720 | www.borotoveiculos.com.br

AIRCROSS 1.6 FEEL
ASTRA 2.0 ADVANTAGE
CELTA SPIRIT 4 PORTAS
COMPASS 2.0 TRAILHAWK 
CORSA SEDAN 1.0
CRUZE LT 1.4 AUT.
DUSTER 1.6DUSTER 1.6
ECOSPORT XLS 1.6
ETIOS X 1.3 
FOCUS SEDAN 1.6
FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO
FUSION 2.0 TITANIUM AWD
GRAND SIENA 1.4
GGRAND SIENA 1.4
HB20 SEDAN 1.6 PREMIUM
IDEA ADVENTURE
JETTA 1.4 TSI 
OUTLANDER  2.2  DIESEL

2016
2008
2009
2018
2005
2018
20172017
2005
2016
2005
2016
2016
2014
20132013
2018
2015
2016
2019

PRATA
PRETO
CINZA
PRETO
BRANCO
BRANCO
BBRANCA
VERMELHA
CINZA
BEGE
BRANCO
PRATA
PRETO
BBRANCO
CINZA
VERMELHA
BRANCO
BRANCA

PALIO WEEKEND 1.6
PALIO 1.0 FIRE 4 PORTAS
PALIO ELX 1.4
PALIO CITYMATIC 4 PORTAS
SANDERO 1.0 COMPLETO
SPORTAGE 2.0 AUTOMÁTICA
SANSANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA
SANTANA EVIDENCE
SIENA FIRE
SCENIC 1.6
TRACKER 1.8 LTZ AUT.
UP 1.0 MOVE TSICOMPLETO
HONDA/CB 300
REBOQUE BASCUREBOQUE BASCULANTE
TRATOR AGRALE 5075.4 4x4
TRATOR AGRALE 4 200
TRATOR YANMAR 1050

2014
2013
2009
2000
2016
2010
20102010
1996
2010
2010
2015
2018
2014
20172017
2014
1978
1994

BRANCA
PRETO
PRATA
CINZA
PRATA
PRATA
PREPRETA
PRATA
PRATA
BRANCA
BRANCA
PRETO
PRETA
PREPRETO
VERMELHO
LARANJA
VERMELHO
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• ANALISTA DE DEPTO. PESSOAL
• ANALISTA FISCAL
• ASSISTENTE CONTÁBIL
• ASSISTENTE FINANCEIRO
• AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
• AUXILIAR DE ELETRICISTA
• • AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
• COZINHEIRA INDUSTRIAL
• ELETRICISTA INDUSTRIAL
• ELETROMECÂNICO 
• ESTOFADOR/COSTUREIRO
• FRESADOR /TORNEIRO MECÂNICO
• MARCENEIRO 3 VAGAS
• ME• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
• MONTADOR DE MÁQUINAS

• MOTORISTA DE TRUCK
• OPERADOR DE BORDATRIZ
• OPERADOR DE FURADEIRA MÚLTIPLA
• OPERADOR DE MÁQUINAS
   DIA OU NOITE
• OPERADOR DE M• OPERADOR DE MÁQUINAS MOVELEIRAS    
   E/OU METALÚRGICAS
• OPERADOR DE SECCIONADORA
• PINTOR A MOVELEIRO
• SOLDADOR MIG/TIG
• SUPORTE TÉCNICO
• TÉCNICO EM MECÂNICA
• TÉCNI• TÉCNICO EM VITICULTURA
• VENDEDOR A EXTERNO 2 VAGAS
• VIDRACEIRO

54 2621 5439
playmusic.cem@gmail.com

(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

negocios@imoveispontual.com.br
facebook.com/imoveispontual
www.imoveispontual.com.br

Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

3451 7072 

Humaitá:
Rua Pernambuco, 501

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

54 3701 0111 | 99633 1533
Av. São Roque, 1491
Bento Gonçalves, RS

CARBONERA
Mercado

Rua Marques de Souza, 492 | Bairro 
São Francisco | Bento Gonçalves 

Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

(54) 3454 6422
Rua Mario Morassutti, 230 
Borgo - Bento Gonçalves
www.persolle.com.br

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

54 3453 2230 
Rua Antônio Michelon,
900, bairro Santa Rita

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

Rua Marechal Deodoro, 238, 
Shopping Bento, sala 46, 

Bento Gonçalves

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

(54) 3454 2467

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de contratos
Contrato nº 165/2020 – Dispensa de Licitação nº 023/2020 - 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de enfer-
magem, para atuar especificamente em ações de prevenção e 
combate ao Covid-19, na Unidade Básica de Saúde de Santa 
Tereza/RS. Michele Romio. Valor: R$ 5.083,00 mensais. Prazo: 
4 meses, a contar de 24/08/2020, podendo ser prorrogado ou res-
cindido, até enquanto durarem as exceções relativas ao Covid, 
conforme a legislação.
Contrato nº 166/2020 – Pregão Eletrônico nº 08/2019 CP/CIS-
GA – Registro de Preços nº 07/2019 – Fornecimento de insumos 
e medicamente de uso humano. Longevitá Produtos Higiênicos 
Ltda. Valor: 2.988,00. Prazo:40 dias, a contar de 28/08/2020.
Contrato nº 167/2020 – Dispensa de Licitação nº 024/2020 - 
Contratação de empresa visando a aquisição de lixeiras, para 
serem instaladas nas ruas do Município de Santa Tereza/RS, 
seguindo a padronização já existente, em cumprimento ao 
disposto no Termo de Ajustamento de Conduta nº 71/2018, fir-
mado entre o Município de Santa Tereza e o Ministério Público 
do Trabalho. Paludo Sinalizações Ltda. Valor: R$ 5.936,00. 
Prazo: 40 dias, a contar de 31/08/2020.
Contrato nº 168/2020 – Dispensa de Licitação nº 025/2020 - 
Fornecimento mensal de link dedicado de acesso à internet, para 
o sistema de cercamento eletrônico, em parceria com a Briga-
da Militar. DVNET Soluções e Informática Ltda. Valor: R$ 
689,70 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 01/09/2020.
Contrato nº 169/2020 – Pregão Eletrônico nº 02/2020 CP/CISGA 
– Registro de Preços nº 04/2020 - Fornecimento de teste rápido 
Imunocromatografia – teste imunológico para detecção da Covid 
19, em amostras de soro, plasma e sangue. Magnum Import 
Ltda. Valor: R$ 4.950,00. Prazo: 40 dias, a contar de 01/09/2020.

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

• AGENTE COMERCIAL (3 vagas)
• ALMOXARIFE (2 vagas)
• ANALISTA DE E-COMMERCE
• ANALISTA DE FROTA
• ANALISTA DO PRODUTO (2 vagas)
• ASSISTENTE ADM. DE TRANSPORTADORA (2 vagas)
• ASSISTENTE FINANCEIRO (2 vagas)• ASSISTENTE FINANCEIRO (2 vagas)
• ASSISTENTE DE ENGENHARIA (Promob Calatog)
• ASSISTENTE DE TURISMO (2 vagas)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO (22 vagas)
• EMBALADOR DE ESTOFADOS (2 vagas)
• ESTOFADOR (3 vagas)
• FATURAMENTO (2 vagas)
• LÍDER DE ALMOXARIFADO• LÍDER DE ALMOXARIFADO
• LÍDER DE EMBALAGEM
• LÍDER DE SETOR
• LÍDER DE SOLDA
• LÍDER DE USINAGEM
• MARCENEIRO
•  MOTORISTA DE CARRETA (2 vagas)
• MOTORISTA DE COLETA E ENTREGA (2 vagas)• MOTORISTA DE COLETA E ENTREGA (2 vagas)
• OPERADOR DE BORDATRIZ BIESSE
• OPERADOR DE EMPILHADEIRA
• OPERADOR DE DOBRADEIRA – Móveis tubulares (2 vagas)
• OPERADOR DE FURADEIRA (MÓVEIS) (5 vagas)
• OPERADOR DE SECCIONADORA (5 vagas)
• PINTOR (2 vagas) – Laca e vidro/alumínio
• SOLDADOR MIG E TIG (5 vagas)• SOLDADOR MIG E TIG (5 vagas)
• SUPERVISOR DE USINAGEM
• SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
• TORNEIRO MECÂNICO (4 vagas)
• VENDEDOR EXTERNO (3 vagas)

54 3451 7750 | 99909 1803
rhtalentos@rhtalentos.com.br

Palazzo Del Lavoro, rua Cândido Costa, 65, sala 1110

Currículos serão recebidos
somente pelo e-mail:
curriculo@serranossa.com.br

(com experiência em InDesign)

SERRANOSSA contrata
Jornalista/repórter

(com experiência em InDesign e Photoshop)
Diagramador/arte-finalista

CONTRATA:

Interessados devem comparecer à empresa ou enviar currículo 
para o e-mail pessoal@gdom.com.br
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Entidades e lideranças 
lamentam falecimento 
de Jauri Peixoto

Entidades e lideranças de 
Bento Gonçalves expressaram 
sentimento de pesar em função 
do falecimento do ex-prefeito e ex-
-vereador Jauri da Silveira Peixoto, 
ocorrido no domingo, 30/08. O 
prefeito Guilherme Pasin decretou 
luto oficial de três dias em função 
da morte. Jauri tinha 78 anos de 
idade. A causa da morte não foi di-
vulgada. Ele foi cremado na manhã 
de segunda-feira, no crematório 
São José, em Caxias do Sul.

Liderança política no municí-
pio, além de vice-prefeito na gestão 
de Alcindo Gabrielli (2005-2008), 
Jauri foi vereador por cinco man-
datos entre 1977 e 2004. Ele era 
bastante conhecido na cidade tam-
bém por ter sido professor e atleta 
do Clube Esportivo e ter exercido 
diversos cargos.  

“Jauri Peixoto deixa um legado 
de desenvolvimento para a cidade. 
Pessoa de um carisma único, com 

o sorriso fácil, deixará a saudade. 
Comunico que vamos decretar luto 
oficial no Município. Os sentimen-
tos à esposa Vera, as filhas, Fernan-
da e Juliana, e demais familiares, e 
amigos”, escreveu o prefeito Gui-
lherme Pasin. 

“Hoje, o sentimento é de tris-
teza e perda... Para a comunida-
de deixa um legado de trabalho e 
dedicação. Ela perde uma grande 
liderança comunitária e política. 
Homem leal, parceiro de todas as 
horas, correto, sempre preocupado 
com o município...”, lamentou o ex-
-prefeito Alcindo Gabrielli. 

“O Progressistas de Bento 
Gonçalves está de luto. Não temos 
palavras para agradecer ao grande 
líder Jauri, pela lealdade, firmeza 
de propósitos e parceria para com 
todos seus companheiros de par-
tido, sempre na mesma trincheira 
de luta”, declarou o presidente do 
partido, José Carlos Perizollo.

Na terça-feira, 01/09, foi pu-
blicado no Diário Oficial de Bento 
Gonçalves o Decreto Nº 10.639, 
alterando alguns artigos do De-
creto nº 10.506, de 16 de abril 
de 2020. O documento apresenta 
regramentos de prevenção à dis-
seminação do Coronavírus.

A lista dos mesários convo-
cados para participar das eleições 
municipais deste ano já foi publica-
da no Diário da Justiça Eleitoral. De 
acordo com o chefe do Cartório da 
8ª Zona Eleitoral, Ricardo de Abreu, 
a convocação ainda não foi finaliza-
da em Bento Gonçalves e região. Os 
eleitores estão sendo chamados via 
WhatsApp ou e-mails cadastrados. 
“Por último, não sendo possível en-
vio eletrônico, enviaremos por via 
postal”, esclarece. 

Após o recebimento da convo-

Idosos já podem utilizar 
cartão VINO de transporte

Lista de mesários para as 
eleições municipais já está 
disponível para consulta Entre as alterações está o 

retorno da utilização do cartão 
VINO (para transporte coletivo) 
a idosos e pessoas com defici-
ência. A regra passa a valer a 
partir desta sexta-feira, dia 4 de 
setembro de 2020. 

Conforme a prefeitura de 
Bento, a autorização para utiliza-
ção do cartão foi realizada para 
atender idosos, principalmente, 
que precisam buscar medica-
mentos, exames ou que necessi-
tam se deslocar no município

Dúvidas sobre o cartão po-
dem ser encaminhadas para o 
e-mail atendimento@vino.net.br 
ou pelo telefone (54) 3055-4495. 

Aos estudantes, o uso conti-
nua suspenso até expedição de 
novo decreto com a retomada 
das aulas.

Prefeitura voltou 
a disponibilizar o 
serviço nesta sexta-
feira, 04/09, a 
idosos e pessoas com 
deficiência. Para 
estudantes, o uso 
continua suspenso

Prefeitura afirma que retorno da utilização do cartão 
tem o intuito de atender, principalmente, idosos que 
precisam buscar medicamentos e exames
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cação, a pessoa tem até 5 dias para 
solicitar dispensa, se assim desejar. 
“Cabe ressaltar que somente estão 
sendo aceitas justificativas acom-
panhadas de documento compro-
batório”, alerta. 

No total, serão 259 mesas 
receptoras de votos nas eleições 
deste ano, marcadas para 15 de 
novembro e, se houver segundo 
turno, para 29 de novembro. 

Os eleitores convocados de-
vem comparecer nos locais indica-
dos às 7h do dia de votação. 

O eleitor pode consultar se foi 
ou não convocado a trabalhar 
nas eleições acessando o Portal 
do Mesário. A lista completa 
também pode ser acessada 
diretamente no Diário da 
Justiça Eleitoral (aponte o 
celular para o QR Code ao lado 
e baixe o PDF disponível na 
página 20 da Edição 150/2020. 

EM BENTO GONÇALVESinaugurou

54 3698 3603
AV. PLANALTO, 775, BG

PRÓXIMO À APAE
PIZZAPLACEBG

RODÍZIO
DE PIZZAS 
À LA CARTE
DE FILÉS,
PEIXES
MASSAS
E RISOTOSE RISOTOS
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Bento Gonçalves foi a cidade 
que mais criou empregos em 
julho na região da Serra

Após quatro meses de desem-
penho negativo, Bento Gonçalves 
alcançou uma marca animadora 
para o mercado de trabalho em ju-
lho. Foram 1,3 mil admissões e mil 
desligamentos, resultando em um 
saldo positivo de 228 empregos 
formais no período. O acréscimo 
é de 0,59% em relação ao mês an-
terior. Os dados foram levantados 
pelo Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (CAGED), 
do Ministério da Economia (ME), 
e avaliados pelo Observatório de 
Trabalho da Universidade de Ca-
xias do Sul (UCS). 

O resultado positivo colocou 
Bento na primeira posição da gera-
ção de empregos na região da Serra 
Gaúcha, seguido de Carlos Barbosa, 

IFRS ofertará o primeiro 
Mestrado Profissional em 
Viticultura e Enologia do país

O Brasil terá seu primeiro 
Curso de Mestrado em Viticultura 
e Enologia, possibilitando mais 
qualificação ao setor vitivinícola, 
às práticas de gestão e aos pro-
cessos de inovação. A proposta 
foi aprovada pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) nesta 
semana. Será um mestrado pro-
fissional, ofertado de forma asso-
ciada entre os Institutos Federais 
do Rio Grande do Sul (IFRS) e de 
Santa Catarina (IFSC).

O curso é o primeiro do Bra-
sil nesta área do conhecimento 
e proporcionará mais uma ofer-
ta qualificada de formação em 
nível de pós-graduação para a 
sociedade. “Essa conquista cer-
tamente abrirá novas portas e 
demonstra a capacidade e o po-
tencial de oferta de programas 
de pós-graduação de excelente 
qualidade no IFRS, com grande 
alinhamento com o mundo do 
trabalho e que proporcionará a 
verticalização dos cursos já ofer-
tados no Campus Bento Gonçal-
ves”, analisa o pró-reitor de Pes-
quisa, Pós-graduação e Inovação 
do IFRS, Eduardo Girotto.

O Campus Bento Gonçalves 
do IFRS é proponente e responsá-
vel pela gestão do curso, por meio 
da Comissão Acadêmica Geral 
composta por representantes de 
cada instituição associada. Quan-
do ainda era Escola de Viticultura 

e Enologia de Bento Gonçalves, 
a instituição formou a primeira 
turma de técnicos em 1962.

Posteriormente, em dezem-
bro de 1994, obteve autorização 
para o funcionamento do primei-
ro Curso Superior de Tecnologia 
em Viticultura e Enologia do País. 
Foram disponibilizadas, então, 50 
vagas por meio de processo sele-
tivo, sendo que 25 ingressaram 
no primeiro semestre de 1995 e 
a outra metade no segundo. Na-
quela ocasião, sua denominação 
era Escola Agrotécnica Federal 
Presidente Juscelino Kubitschek.

Em 2009 teve início o Curso 
de Especialização em Viticultura, 
criado quando a Instituição estava 
passando pelo processo de transi-
ção de Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Bento Gonçalves 
(Cefet-BG) para Campus do IFRS.

A proposta de Mestrado 
Profissional em Viticultura e 
Enologia, que foi aprovada pela 
Capes, tem previsão de oferta 
de 20 vagas por seleção anual, 
por instituição ofertante, totali-
zando inicialmente 40 vagas. A 
pós-graduação tem como obje-
tivo promover a qualificação de 
profissionais para atuar no setor 
vitivinícola, desenvolvendo habi-
lidades para identificação e solu-
ção de problemas, oportunizan-
do aos mestrandos o intercâmbio 
de informações e experiências 
multidisciplinares voltadas à 
produção vitivinícola e seus de-
safios na esfera da gestão, da tec-
nologia e da inovação.
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Flores da Cunha e Garibaldi. 
De acordo com a secretária de 

Desenvolvimento Econômico, Mi-
lena Bassani, um dos motivos que 
levou o município a esse dado posi-
tivo foi a resiliência e inovação dos 
empresários, que fizeram investi-
mentos mesmo em meio à pande-
mia. “Tivemos também a questão 
da regularização de pessoas que 
trabalhavam na informalidade. O 
fato das indústrias não terem fe-
chado e apenas reduzido por um 
período  também contribui para 
esse aumento”, analisa.

A Indústria foi o setor que mais 
se destacou entre os 38,7 mil pos-
tos formais registrados em julho 
no município. O setor registrou a 
criação de 342 empregos, marcan-

do um aumento de 2,04% do nível 
de empregos nesse. Por outro lado, 
o segmento de Serviços continuou 
apresentando o maior saldo nega-
tivo, com 96 empregos encerrados 
– um decréscimo de 0,74% em re-
lação ao mês anterior. 

Ainda conforme dados do CA-
GED, a criação de empregos em 
julho de 2020 em Bento foi maior 
do que aquela registrada em 2019. 
Mesmo assim, o acumulado do ano 
continua evidenciando os prejuí-
zos gerados pela pandemia. Até o 
momento, houve fechamento de 
978 empregos, contra 602 postos 
formais criados no mesmo perío-
do do ano anterior. Nos últimos 12 
meses, o município registrou mil 
empregos encerrados.

Projeto Histórias na Pele chama 
atenção para a prevenção ao suicídio

Mais de um milhão de pesso-
as se suicidam por ano em todo o 
mundo. No país, cerca de 12 mil 
brasileiros interromperam suas 
próprias vidas e 17% da população 
já pensou na possibilidade. Os nú-
meros são alarmantes e refletem o 
tabu que existe na sociedade para 
superar a doença. Com o objetivo 
de reduzir os casos, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP) 
organiza desde 2014 o Setembro 
Amarelo, mês dedicado à preven-
ção ao suicídio, em sintonia com o 
Dia Mundial de Prevenção ao Suicí-
dio, simbolizado no dia 10. 

Neste ano, uma iniciativa iné-
dita foi criada em Caxias do Sul e 
ampliada para todo o Brasil, para 
ajudar nesta mobilização. Caroline 
Moreira Nora, Luana Bolfe Venson 
e Débora Scopel Moreira, da Fabu-
louser Design, criaram o projeto 
“Histórias na Pele”. A campanha 
visa proporcionar às pessoas que 
já tentaram suicídio uma nova for-
ma de olhar para esse momento 
como passado, incentivando-as 
a reescreverem suas histórias a 
partir dali. O trio está reunindo 
tatuadores voluntários de todo o 

país que se disponibilizem a fazer 
tatuagens grátis ou a preço de cus-
to para quem quiser cobrir marcas 
de automutilação ou outras cica-
trizes que lembrem momentos 
ruins. Até o momento, 40 profis-
sionais de 10 Estados do Brasil se 
voluntariaram, sendo 15 deles do 
Rio Grande do Sul e oito da Serra 
Gaúcha. Porém, a meta é ampliar 
o número para que mais pessoas 
sejam ajudadas.

 “Temos pessoas próximas que 
sofrem com essas dores e sabemos 
da dificuldade que elas têm em se 
abrir e ir voluntariamente até um 
estúdio, devido à falta de preparo 
da maioria dos tatuadores em rece-
bê-las e tratar com respeito e em-
patia seus sofrimentos e marcas. 
Há vários relatos de pessoas que 
nunca mais se automutilaram de-
pois de terem coberto as cicatrizes 
com tattoo”, explica Caroline Mo-
reira Nora, uma das idealizadoras. 

As avaliações e agendamentos 
serão feitos de 1º a 30 de setem-
bro, mas as tatuagens poderão ser 
realizadas também nos próximos 
meses, de acordo com a disponi-
bilidade de cada profissional. Não 
serão cobertas cicatrizes recen-
tes e, para se tatuar, é necessário 
ter mais de 18 anos ou, no caso 
de menores de idade, autorização 
dos responsáveis. “Marcas muito 
recentes não serão tatuadas, pois 
não queremos incentivar ninguém 
a se autoflagelar a fim de obter a 
tatuagem gratuita ou com preço de 
custo”, lembra Caroline. 

Tatuadores interessados em se 
voluntariar devem entrar em con-
tato através do telefone (54) 99180 
3535 ou pelo perfil da Fabulouser 
Design (@fabulouserdesign) no 
Instagram. Já o público interessa-
do em fazer a cobertura da cicatriz 
deve entrar em contato diretamen-
te com os tatuadores.

Campanha quer 
disponibilizar 
às pessoas que 
tentaram se matar 
tatuagens grátis ou a 
preço de custo para 
cobrir marcas da 
automutilação

Luana Bolfe Venson, Débora Scopel Moreira 
e Caroline Moreira Nora são as idealizadoras 
do “Histórias na Pele”. Aponte a câmera do 
seu celular para o QRCode e confira o contato 
dos  tatuadores que participam do projeto

Ta
lit

a 
Be

rt
ol

lo
  

G
us

ta
vo

 M
an

su
r

Profª. Dra. Terciane Ângela Luchese

Educar em meio à pandemia

Docente e Pesquisadora da Área de Humanas e dos 
Programas de Pós-Graduação em Educação e em História

Ao longo da história, vírus e bactérias dizimaram 
vidas, produziram sofrimento e deixaram rastros 
do caos. Doenças como peste bubônica, varíola, 
sarampo, tifo, cólera, diferentes gripes e tantas outras 
vitimaram e acabaram por produzir a necessidade 
de encontrar soluções, descobertas e avanços que 
resultaram em muitos dos conhecimentos científicos 
que temos até atualmente. Hoje, em meio à pandemia 
causada pelo Sars-CoV-2, quero destacar dois pontos. 
O primeiro, que tem gerado concordância entre 
muitos historiadores, é a de que a pandemia em 2020 
é o marco que põe fim ao século XX e inaugura o 
século XXI em definitivo na História. Em segundo, que 
a COVID-19 acelerou a história, em especial, a história 
da educação.

Na tradição pedagógica ocidental, desde os gregos 
antigos, diferentes concepções de educação foram 
elaboradas, bem como distintos modos 
de constituir a escolarização. O ser 
humano como sujeito histórico e social 
é educado e se educa nas relações e no 
encontro com o mundo que o cerca, 
por meio das práticas socioculturais 
que experiencia em sua existência. 
A educação envolve os processos 
formativos ao longo da vida, que 
constituem e alicerçam a humanização, 
a socialização e a instrução. 

No fazer pedagógico, há mais 
de duas décadas se propõe o uso 
de ferramentas tecnológicas para 
a mediação de atividades, para a 
ampliação de estratégias e intervenções pedagógicas. 
A pandemia, para a preservação de vidas, impôs o 
isolamento e o fechamento de escolas. A instituição 
escolar, centenária, exaltada ou vilipendiada, espaço 
formal para educar, foi fechada. Professores, gestores 
e todos os envolvidos com a área da educação 
têm debatido, nem sempre com consensos, sobre 
caminhos e possibilidades adequadas para manter 
vínculos, construir aprendizagens, viabilizando 
múltiplas adaptações para que crianças e jovens 
continuem estudando. A mobilização das tecnologias 
se tornou inevitável. Muitos professores, usando seus 
equipamentos pessoais, pesquisando e aprendendo 

uns com os outros, acelerados pela história, na 
urgência do tempo, aprenderam e passaram a 
produzir planejamentos diferenciados oferecidos de 
modo remoto para que as famílias acompanhassem 
os estudantes.

Cada escola, rede ou instituição encontrou 
soluções, alternativas e mediou estratégias com 
uso de ferramentas e recursos diferenciados. Nem 
sempre com sucesso, mas com alguns avanços e 
pequenas conquistas. Dúvidas, angústias e incertezas 
têm marcado os dias, os meses. A desigualdade 
social, gritante no país desde muito tempo, se 
acentuou. Nem todos têm tido a oportunidade de 
continuar aprendendo em meio à pandemia.

É tempo de reflexão e de planejamento, é tempo 
de antever que a educação escolar e os professores 
são investimentos importantes. Se a educação é um 

direito humano, é um bem público 
como há tanto tempo temos afirmado, 
o momento nos convida a pensar 
sobre as prioridades que temos 
enquanto sociedade. O compromisso 
de educar o humano para uma 
formação integral, preparando-o para 
os complexos e os plurais desafios do 
tempo em que vivemos, da ciência e 
da tecnologia, requer investimento 
e oportunidades. Mobilizando 
a curiosidade, respeitando as 
diferenças como constitutivas do 
humano na dicotomia de sermos 
iguais em nossa humanidade e 

diferentes em nossa individualidade, a educação 
passa pelos sentidos, pelas emoções, pelo cognitivo 
e pelo compromisso ético com a vida de todos em 
plenitude. Que sejamos capazes de nos educar e nos 
renovar enquanto sociedade com as dores deixadas 
pela pandemia.

Convite para Diálogos em Educação: Escola e 
Coronavírus, canal do YouTube do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UCS, discutindo temas 
contemporâneos relacionados à escola e à pandemia. 
Acesse o link https://www.youtube.com/channel/
UCAeho4L4NdQelVjW9wshUZw 

É tempo de 
antever que a 

educação escolar 
e os professores 

são investimentos 
importantes.
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Informações para cursos de Pós-
graduação e Extensão, contate a 
nossa analista de Relações com 
o Mercado da UCS, através do 
WhatsApp (54) 99935 6719.

Confira os próximos cursos 
de curta duração da UCS

Psicologia: orientação e acolhimento 
em saúde mental para a comunidade

Curso técnico em Enfermagem: 
ingresse ainda neste mês

UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Na modalidade de extensão, 
são diversas as possibilidades 
para aprimorar conhecimentos 
de forma rápida e qualificar a atu-
ação profissional. Confira os pró-
ximos cursos agendados e acesse 
o site da UCS para conhecer mais 
opções e fazer sua inscrição.

O curso de Psicologia da UCS Bento oferece um 
novo serviço de orientação e acolhimento em saúde 
mental, proporcionando apoio às pessoas que se en-
contram em situação de sofrimento devido à pandemia 
da Covid-19. Voltado a moradores de Bento Gonçalves, 
o projeto ocorre com ênfase na psicoeducação sobre a 
saúde mental e o autocuidado, via telefone, de forma 
gratuita e aberta à comunidade. O Acolher Psi: teles-
serviço de orientação e acolhimento em saúde mental 
durante a pandemia funciona de segunda a sexta-feira 
das 14h às 17h, pelo (54) 3449.5214.

Integrando a disciplina Laboratório de Prática 
Psicológica, a iniciativa conta com a participação de 
acadêmicos que estão concluindo a graduação, sob a 
supervisão de docentes. 

A proposta é de escuta para o momento de soli-
dão e desamparo vivenciado pela sociedade devido 
ao distanciamento social, medida de proteção frente 
à pandemia, conforme explica a professora Daniela 
Duarte Dias, responsável pelas ações junto à coor-
denadora do curso de Psicologia no Campus da UCS 
em Bento Gonçalves, Ilciane Maria Sganzerla Breiten-
bach. Conforme Daniela, o acolhimento se caracteri-
za por escutar de forma compreensiva, e a ideia do 
projeto é trabalhar com psicoeducação, a partir dos 
sentimentos esperados para esse período. Por meio 
do manejo de ansiedade, estresse, tristeza ou solidão, 

Se você gosta de ajudar pessoas e se identifi-
ca com a área da Saúde, considere tornar-se um 
profissional da área a partir do ingresso no curso 
técnico em Enfermagem da UCS Bento, com aulas a 
partir de 14 de setembro. 

A formação de quatro semestres proporciona 
competências técnicas e comportamentais para 
atuação nos diversos segmentos da saúde com 
enfoque no cuidado do indivíduo, da família e da 
comunidade. A capacitação visa à promoção de 
saúde, prevenção, recuperação e reabilitação.

Saiba mais e inscreva-se gratuitamente no site 
ucs.br, pelos telefones (54) 99647 5677, (54) 3218 
2145 e 3449 5205, ou através do e-mail atendi-
mento-carvi@ucs.br.

- Esquemas Conceituais 
para Arquitetura e Urbanismo 
com o Illustrator: oportuniza 
conhecimentos e experimentação 
de recursos para a elaboração de 
esquemas conceituais na área, vi-
sando otimizar o tempo de traba-
lho para a apresentação de pro-
jetos. Aulas on-line síncronas, de 
10 de setembro a 5 de novembro.

 
- V-ray + Photoshop para 

Arquitetura: compartilha infor-
mações sobre conceitos e ferra-
mentas relacionadas aos recursos 
de renderização e pós-produção 
de imagens aplicados aos proje-
tos de Arquitetura e Urbanismo. 
Aulas on-line síncronas, de 14 de 
setembro a 16 de novembro.

 
- Comunicação Assertiva 

para Liderança e Desenvolvi-

mento de Equipes: visa ampliar 
a eficácia da comunicação a par-
tir de habilidades para se relacio-
nar de forma assertiva a fim de 
alcançar e manter os resultados 
desejados. Aulas on-line síncro-
nas, de 15 a 29 de setembro. 

- Despachante Documen-
talista de Trânsito: forma pro-
fissionais com competências téc-
nicas para atuar em atividades 
intermediárias entre o público e o 
DETRAN/RS. Serão contemplados 
autarquia e profissional, comuni-
cação e expressão, atendimento, le-
gislação e organização das ativida-
des da área. Aulas presenciais, de 
18 de setembro a 28 de novembro.

 - Atuação do Psicólogo 
na Atenção Básica de Saúde: 
esclarece sobre as possibilida-
des de atuação profissional no 
segmento. Reforçará o fazer da 
Psicologia em rede através de 
estratégias interdisciplinares 
e intersetoriais estruturadas 
de forma descentralizada, para 
contribuir com uma formação 
moldada sobre o pilar da inte-
gralidade. Aulas on-line síncro-
nas, de 19 de setembro a 24 de 
outubro.

Para mais informações: con-
tate a nossa analista de Relações 
com o Mercado da UCS, através do 
WhatsApp (54) 99935 6719.

Especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho na UCS Bento

Dê continuidade à sua formação profis-
sional neste mês de setembro, com o curso de 
especialização promovido pela UCS Bento em 
Engenharia de Segurança do Trabalho. Com 
foco na capacitação de engenheiros e arquitetos 
para o desenvolvimento de ações gestoras de 
prevenção, os estudos têm como objetivo mini-
mizar, e até eliminar, acidentes de trabalho e do-
enças ocupacionais, conforme os pressupostos 
legais da legislação trabalhista, previdenciária, 
cível e ambiental. Acesse ucs.br, na aba ‘Espe-
cializações e MBAs’, para efetuar sua matrícula.

Nutrição: saiba mais sobre hábitos de 
alimentação na infância e alimentos funcionais

Gostaria de aprofundar saberes e estabelecer novos 
aprendizados e interesses, em contato com profissionais 
de diferentes áreas do conhecimento, sem sair de casa e 
de forma gratuita? O projeto UCS na Comunidade, nesse 
período de pandemia, promove encontros mediados pe-
las tecnologias digitais. 

Dentre as abordagens, você poderá acompanhar 
bate-papos sobre diversos temas com profissionais da 
Nutrição, como “Promovendo os Melhores Hábitos de 
Alimentação na Infância”, no dia 8 de setembro, e “Conhe-
cendo Alguns Alimentos Funcionais”, no dia 14 de setem-
bro. Faça a sua inscrição no site da UCS, na aba ‘Extensão’.

Arquitetura e Urbanismo: paisagens culturais 
de Santa Tereza em congresso na Espanha

Evidenciando a memória 
local para além das fronteiras, a 
acadêmica do último semestre 
de Arquitetura e Urbanismo da 
UCS Bruna Molon teve um tra-
balho de caracterização visual 
da paisagem do núcleo urbano 
do município gaúcho de Santa 
Tereza aprovado para integrar 
um congresso internacional. O IX 
Jornadas Arte y Ciudad será pro-
movido pela Universidade Com-
plutense de Madrid, na Espanha, 
de 21 a 23 de outubro.

Realizado em 2019, o projeto 
Paisagem Cultural: Análise Visu-
al da Paisagem de Santa Tereza 
propôs reconhecer e valorizar 
as paisagens culturais a partir da 
identificação de particularidades 
e características que determinam 
cada área como única. Bruna con-
siderou os principais acessos à 
cidade, edificações de interesse 
arquitetônico e conexões, além 
dos espaços abertos com maior 

valor cênico. “Todos eles apre-
sentam informações e caracterís-
ticas do lugar, que possibilitam a 
compreensão, de forma rápida 
e clara, de sua identidade. Esse 
estudo permitiu a indicação de 
diretrizes, ou seja, pontos estra-
tégicos que mereçam um plane-
jamento diferenciado futuramen-
te, como áreas de preservação e 

controle de crescimento”, explica, 
sobre a abordagem que apresen-
ta a cidade, de colonização italia-
na, como um lugar que abriga a 
diversidade, com o protagonismo 
das paisagens naturais no sítio 
histórico urbano.

Quer saber mais sobre o tra-
balho? Acesse o site ucs.br, na 
aba de notícias.

Centro histórico com 
campanário ao fundo

5ª Competição Regional 
de Foguetes será via web

A 5ª Competição Regional de Foguetes ocorre no dia 19 
de setembro, a partir das 9h, em um modelo totalmente digi-
tal, devido à pandemia. Neste ano, a Competição será voltada 
à capacitação, com a participação de profissionais do setor que 
irão compartilhar ideias e conhecimentos durante lives trans-
mitidas pelo YouTube do EaD UCS.

O evento é organizado pela UCS e pela Phoenix RT (equipe 
de foguetemodelismo da UCS que trabalha com o desenvolvi-
mento de foguetes há mais de cinco anos). Alunos, professores 
e comunidade em geral podem acessar ucs.br/competicaodefo-
guetes para conferir a programação e participar.

é possível atuar para a ampliação da autonomia da 
pessoa atendida (sem precisar de um especialista).

Se constatada a necessidade de psicoterapia entre 
as pessoas que contatarem o Acolher Psi, poderá ha-
ver encaminhamento para a rede municipal de Saúde 
ou o ingresso em fila de espera para atendimento no 
Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA) da Universidade. 
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Sete Erros | Respostas na página 6 Charge

Receita | SERRANOSSA Gourmet Horóscopo Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04 
Você vai esbanjar disposição e autocon-
fiança em tudo! Aproveite as boas energias 
de hoje para dar o pontapé inicial em um 
projeto novo na vida profissional ou correr 
atrás de algo que deseja há um tempão. 
Você pode se mostrar mais exigente ao lidar 
com assuntos do passado ou com a família. 

Touro – 21/04 a 20/05
Você deve se sair melhor em tarefas que 
podem ser feitas a sós, assim, não terá que 
se preocupar com a competição. Redobre 
a atenção com gente falsa, pois há risco de 
alguém tentar te prejudicar. Se precisar de 
um tempinho para se isolar e repensar al-
gumas coisas, vá em frente. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06 
Seu lado sonhador ganha destaque e você 
pode se interessar por algo mais desafiador, 
inclusive no trabalho. Durante o dia, porém, 
as finanças estarão em risco e você terá que 
pegar leve nos gastos se quiser evitar prejuí-
zos. Vênus e Marte indicam dificuldades para 
lidar com dinheiro, especialmente se estiver 
pensando em se envolver em um negócio 
mais arriscado ou se aliar a um amigo. 

Câncer – 21/06 a 21/07 
No trabalho, a Lua destaca sua ambição e 
ajuda você a dar um passo importante na 
carreira. O único porém é que terá que dei-
xar seu ego sob controle e aprender a ceder 
em algumas coisas para não se queimar com 
a chefia. Recomendação é de cautela na hora 
de lidar com pessoas mais conservadoras.

Leão – 22/07 a 22/08 
O conhecimento será a chave para você 
progredir e se destacar nesta sexta, seja na 
vida pessoal ou profissional.  Vale a pena 
trocar informações com pessoas bem infor-
madas, compartilhar o que sabe e aprender 
mais com os colegas, mas tenha cuidado 
para não fazer papel de trouxa e ser vítima 
de informações equivocadas. 

Virgem – 23/08 a 22/09 
Talvez você tenha que encarar alguma mu-
dança inesperada nesta sexta, seja na vida 
pessoal ou no trabalho. Valorize a sua intui-
ção, já que você estará mais sensível, e pro-
cure descobrir quem merece a sua confian-
ça. Um desgaste com alguém próximo tem 
mais chance de se tornar um rompimento 
definitivo se você não fizer nada a respeito. 

Libra – 23/09 a 22/10 
Pode ser uma boa pedida redobrar os cui-
dados com trabalhos feitos em grupo ou 

que dependem da colaboração de tercei-
ros nesta sexta-feira. Vênus pode atrapalhar 
alguns planos, especialmente na área pro-
fissional. A boa notícia é que a Lua protege 
os relacionamentos, embora seja preciso 
um pouco mais de jogo de cintura para se 
entender com os outros. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 
A desarmonia entre Vênus e Marte deve mar-
car boa parte desta sexta-feira, o que pode 
se refletir de maneira negativa no trabalho. 
Faça um esforço para se concentrar no que 
precisa ser feito. Talvez tenha que fazer sacri-
fícios para atingir seus objetivos, mas não de-
sanime. Redobrar os cuidados também vale 
para a saúde, especialmente se você anda 
abusando na alimentação ou na preguiça. 

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Apesar de a Lua trazer um astral mais leve 
e descontraído nesta sexta, talvez não seja 
uma boa ideia contar apenas com a sorte 
quando surgir um problema. Algumas coi-
sas podem exigir um esforço extra da sua 
parte. Há sinal de problemas em alguns 
relacionamentos, especialmente com pes-
soas mais jovens.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Tudo indica que será preciso tirar um 
tempo para resolver problemas em casa, 
especialmente se não conseguir deixar as 
implicâncias pessoais de lado. Por outro 
lado, Mercúrio e Vênus avisam que trabalho 
em equipe conta com excelentes energias. 
Além disso, você também pode se destacar 
se atua em uma área onde é possível tra-
balhar em home office ou mexe com algo 
que tem ligação com o lar. 

Aquário – 21/01 a 19/02
A Lua destaca seu lado comunicativo e 
agitado. Você pode mostrar suas ideias e 
convencer os outros. Mas a desarmonia 
entre Vênus e Marte deve atrapalhar seu de-
sempenho no trabalho, por isso, revise tudo 
duas vezes. É um bom momento para largar 
velhos hábitos, mudar sua rotina e adotar 
comportamentos saudáveis. 

Peixes – 20/02 a 20/03 
Você pode se apegar mais ao que possui, 
especialmente se tiver que lidar com di-
nheiro. Aproveite para reforçar suas reser-
vas e engordar a poupança se entrar uma 
grana extra. Se quiser progredir, é melhor 
manter em mente que nada cai do céu: 
você que lute, batalhe pelo que deseja e 
não conte apenas com a sorte para atingir 
os seus objetivos! 

Cruzadas | Respostas na página 6

Quiche de legumes funcional

INGREDIENTES

Massa:
• 2 colheres (sopa) de linhaça
• 4 colheres (sopa) de água
• 2 ½ xícaras (chá) de 
farinha de amêndoas
• ¼ de colher (café) de 
bicarbonato de sódio
• 1 colher de sal
• 3 colheres (sopa) de 
azeite de oliva

Recheio:
• 3 ovos
• 1 ½ xícara (chá) de creme de leite
• 250g de mussarela ralada
• 3 alhos-porós cortados em 
rodelas finas
• 200g de brócolis cozido
• 1 ½ colher de manteiga com sal 
• 1 cebola média
• ½ colher de sal
• Pimenta do reino moída a gosto
• 2 colheres de sopa de amêndoas 
laminadas (opcional)

MODO DE PREPARO

Massa: deixe a linhaça de molho 
na água por cerca de 30 minutos. 
Em uma tigela, coloque a farinha 
de amêndoas, o bicarbonato, o 
óleo e o sal. Acrescente a linhaça 
juntamente com o gel que foi 
formado na tigela e deixe descansar 
por 10 a 15 minutos. Em formas 
pequenas, forre o fundo e a lateral 
com uma camada de massa e leve 
ao forno pré-aquecido a 180ºC por 
cerca de 10 minutos.

Recheio: em uma tigela, quebre 
os ovos e bata. Depois adicione 
o creme de leite e misture. 
Acrescente a mussarela, misture 
bem e reserve. Refogue os alhos-
porós e o brócolis na frigideira com 
a manteiga e cebola e acrescente 
o sal. No recipiente dos ovos, 
adicione o alho-poró e o brócolis 
refogados e misture bem. Salpique 
as amêndoas torradas por cima.
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SFTF
URTICARIA

ABERTAOIL
DAANEMIA
ETCOSBR
SOARTEU

TERMOMETRO
NAMORAC
VARALEPA

COROARCAS
LTORLEI
VIESRASO
IDTEORN
DOBRADIÇA

BOLSASMIL

O país
não indus-
trializado

Gerador
de

energia
nuclear

Enfeite
para os
cabelos

Reação
alérgica
cutânea
(Med.)

Oposto de
"fechada"

Palavra
usada em 
listas muito

longas

Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

(?) bem:
causar

boa
impressão 

Eventual;
acidental 

Aparelho
para me-
dir a tem-
peratura

Fruto
comum de

geleias

Interjei-
ção de
susto

Formato
da canto-

neira

Tira
estreita
de pano

Peça que
faz girar
portas e
janelas

O de
nicotina é

alto no
cigarro

Sucede
ao "M"

Sacolas
com alça

Dez vezes
cem

Não
fundo

Exame de
urina

Regra;
norma

Rodovia
(abrev.)

Tipo de 
baú (pl.)

Produtora 
de pérolas

Sílaba de
"motor" 
Billy (?),
cantor

Corda pa-
ra roupas

Grupo 
de canto

Que te
pertence

O dente da
mastigação

Orquestra 
Sinfônica (BR)

A cidade
do Coliseu

Problema
sanguíneo
Aposento
de navios

Condutor
de água

Primeiro
verbete

Instrumentos usados
em toques militares Dizer

3, em
romanos 

Óleo,
em inglês
O Livro de 
(?), (Bíblia)

Vitamina
antigripal
Juliana
(?), atriz

3/eas — oil. 4/coro — idol. 9/urticária.
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HIPNOSE CONDICIONATIVA
TRATAMENTO IMEDIATO, COM POUCAS SESSÕES:

Medos | Ansiedade | Depressão  Insônia
Estresse | Insegurança | Timidez | Obesidade

(Consulte outras indicações)

ADRIELE SOPELSA
Hipnóloga (1605) | Terapeuta Holística (CRT 48203)

Pós-graduada em Psicologia Pós-graduada em Psicologia Transpessoal

(54) 99936 4051    | adsopelsa81@gmail.com  
Atendimento em Garibaldi/RS

Eu achava que 
era normal me 

sentir assim, hoje 
percebo que sofri 

à toa durante 
muito tempo.

Pacientes relatam mudanças de 
vida após a hipnose condicionativa

Giovana tem 50 anos e três 
filhos. Farmacêutica, sempre 
teve dificuldades para lidar com 
o medo excessivo, especialmente 
após ter sofrido um acidente gra-
ve de carro quando era adoles-
cente. Morgana tem 24 anos, está 
à procura de emprego e ainda 
mora com os pais. A dificuldade 
de lidar com a própria imagem 
tira o sono dela e já fez com que 
perdesse boas oportunidades. 
Josué não abre mão de seguir tra-
balhando depois dos 65, mesmo 
aposentado: a construção civil 
é a paixão da vida dele. Só que 
de uns tempos para cá a solidão 
tem cobrado um preço alto e ele 
começou a sentir dificuldade em 
se animar. Histórias de vida e si-
tuações diferentes, mas com algo 
em comum: Giovana, Morgana e 
Josué encontraram na hipnose 
condicionativa uma melhora sig-
nificativa na vida.

 “Através desta técnica é pos-
sível trabalhar os traumas que 

originam os comportamentos que 
geram sofrimento, sejam esses 
traumas conscientes quanto in-
conscientes. A hipnose condicio-
nativa é uma opção de tratamento 
para diversos problemas, como 
traumas, medos, ansiedade, de-
pressão, insônia, estresse, insegu-
rança, timidez e obesidade, entre 
vários outros, além de ser eficaz 
para melhorar a autoestima ou o 
desempenho em provas e exames. 
Tudo isso sem que o paciente preci-
se reviver o trauma ou o sofrimen-
to durante as sessões”, comenta a 
hipnóloga condicionativa Adriele 
Sopelsa, que atende em Garibaldi. 
“Através da hipnose, trabalhamos 
com diversos condicionamentos, 
conforme o problema a ser trata-
do, proporcionando calma, alegria, 
equilíbrio, coragem etc.”, diz. 

“Depois da hipnose eu pas-
sei a dormir muito melhor e a 
conscientizar certos gatilhos que 
desencadeavam a ansiedade e o 
medo. Eu achava que era normal 
me sentir assim, hoje percebo que 
sofri à toa durante muito tempo”, 
resume Giovana. A opinião é se-
melhante à de Josué: “A tristeza 
que eu achava normal porque 
nunca constituí uma família e 
sempre trabalhei demais era, na 
verdade, o início de uma depres-
são que acabou se agravando e me 
fez buscar ajuda. Hoje eu encon-
trei um grande amor porque sim-
plesmente me permiti viver. E isso 
foi a hipnose que proporcionou”, 
garante o mestre de obras. Morga-

na começou o tratamento há cerca 
de um mês – está na terceira ses-
são –, mas já sente os resultados: 
“nesta semana eu tive uma entre-
vista de emprego e estou confian-
te, pela primeira vez, que vá con-
seguir a vaga. A hipnose está me 
ajudando a mudar a forma como 
eu me vejo e isso reflete em como 

os outros me tratam. A diferença é 
impressionante”, comenta. 

“Nestes 7 anos que trabalho 
com a Hipnose Condicionativa me 
sinto cada vez mais feliz quando 
me relatam os inúmeros resulta-
dos e melhoras na vida da pessoa, 
além de solucionar o problema”, 
comemora Adriele.
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ExpoBento e Fenavinho 
são adiadas para 2021

Na manhã de quarta-feira, 
02/09, o Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços de Bento Gon-
çalves (CIC-BG) informou o adia-
mento da ExpoBento e da Festa 
Nacional do Vinho (Fenavinho) 
deste ano para 2021, em decor-
rência da pandemia do Corona-
vírus. Ainda em abril, o CIC havia 
garantido que as atrações seriam 
mantidas neste ano. Em junho, as 
novas datas foram anunciadas, 
passando de 5 a 14 de junho para 
8 a 18 de outubro. 

Com a nova decisão, a 30ª Ex-
poBento e a 17ª Fenavinho serão 
realizadas de 3 a 13 de junho de 
2021, no Parque de Eventos.

“Mesmo com o cumprimento 
de todos os protocolos e aplica-
ção dos recursos hoje disponíveis, 
ainda não é possível promover um 
evento da envergadura da Expo-
Bento, com seus 450 expositores 
e mais de 250 mil visitantes, com 
plenas condições de segurança – 
e arriscar em questões que envol-
vem a preservação da saúde não 
é uma opção. Da mesma forma, 
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entendeu-se que realizar uma fei-
ra repleta de restrições compro-
meteria os resultados entregues 
ao expositor – que contam com 
o fluxo intenso de visitantes da 
ExpoBento para alavancar vendas 
e fazer negócios”, revela o diretor-
-geral da 30ª edição da ExpoBen-
to, Gilberto Durante.

Em recente consulta feita 
pela organização às empresas 
participantes, mais de 90% delas 
indicaram a preferência pela não 
realização do evento em 2020.

No momento, a diretoria da 
feira e o comitê da festa estudam 
a promoção de projetos parale-
los, com atividades ainda ao lon-
go deste ano – como é o caso da 
arena E-Sports. A competição de 
games eletrônicos está confirma-
da para o mês de outubro, no for-
mato on-line. “Em breve, outras 
ações também serão anunciadas. 
Estamos trabalhando na formata-
ção de eventos em formato digital 
e também híbridos”, adianta o 
coordenador do comitê da festa, 
Roberto Cainelli Júnior.

Loteamento Fátima: fácil acesso e excelente 
localização para você construir sua casa própria
Opção da Lex 
Empreendimentos 
oferece estrutura 
completa e 
proximidade 
com a natureza

Construir sua casa própria, in-
vestir em terrenos ou mudar para 
uma das regiões de maior cresci-
mento pode ser uma nova realida-
de agora em Bento Gonçalves.  

Com fácil acesso e excelente 
localização, o Fátima é um dos 
mais recentes loteamentos aber-
tos construídos pela Lex Empre-
endimentos Imobiliários. A área 
conta com 279 lotes que medem 
entre 240m² e 800m². 

Além da estrutura completa 
o empreendimento fica próximo à 
natureza, com muita qualidade de 

vida e em harmonia com o verde, 
vantagens para desfrutar e viver 
com bem estar, e o melhor, próxi-
mo de tudo o que você precisa. 

O Loteamento tem a credi-
bilidade de uma empresa que 
atua há mais de 40 anos no setor 
urbanístico. A Lex desde 1980 
projeta e implementa loteamen-
tos residenciais e industriais na 
Serra Gaúcha, somando mais de 
10 mil terrenos entregues, hoje 
considerada uma das mais reco-
nhecidas urbanizadoras do Rio 
Grande do Sul.

Outras informações sobre o 
Loteamento Fátima poderão ser 
encontradas no site www.lexem-
preendimentos.com.br, ou obti-
das pelos telefones: (54) 3452 
3455, WhatsApp (54) 99935 
0239 ou pessoalmente, na sede 
da Lex, localizada na rua Dom 
José Barea, 11, bairro Cidade Alta, 
em Bento Gonçalves.

INFRAESTRUTURA
• 279 lotes de 240m² a 800m²
• Rede de abastecimento de água
• Rede de coleta de esgoto pluvial
• Rede de coleta de esgoto cloacal
• Rede de distribuição elétrica
• Iluminação pública nas ruas com lâmpadas LED
• Pavimentação asfáltica nas ruas
• Arborização urbana
• Áreas de Recreação – Preservação da vegetação
• Áreas Institucionais – Para futuras instalações de prédios 
públicos
• Matas ciliares do córrego recompostas e preservadas.
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Pizza Place: a melhor pizza da 
região, em ambiente inovador

Casa Brasil atende em novo 
endereço no bairro Borgo

Avenida Planalto, 775
Bairro São Bento 
Bento Gonçalves
Contato: (54) 3698 3603
Facebook: pizzaplacebg
Instagram: @pizzaplacebg

Bento Gonçalves passou a 
contar, desde a última quinta-
-feira (03/09), com uma nova op-
ção gastronômica. A Pizza Place 
traz, além das melhores pizzas 
da região, diferenciais como lo-
calização privilegiada, espaço 
moderno e bem planejado. O 
cardápio é de dar água na boca, 
com ingredientes selecionados e 
receitas especiais. 

O prédio, na esquina da ave-
nida Planalto com a rua Tietê, 
no bairro São Bento, é dividido 
em dois ambientes: um exclusivo 
para o rodízio de pizzas e outro 
para pratos à la carte de filés, 
risotos e massas. A Pizza Place 
funciona de terça a domingo, com 
rodízio das 19h às 23h e tele-en-
trega das 18h30 às 23h.

Para que a experiência da fa-
mília seja completa, as crianças 
também receberam atenção espe-
cial: enquanto o espaço Kids não 
puder ser usado em função das 
restrições da pandemia, os pe-
quenos receberão kits de desenho 
com os quais poderão se distrair.

A Casa Brasil Embalagens 
e Utilidades está atendendo em 
novo endereço desde o início do 
mês de agosto – logo abaixo do 
antigo local. Situado na rua São 
Paulo, 801, sala 2, bairro Borgo, 
o novo espaço oferece estacio-
namento próprio aos clientes, 
além de uma estrutura mais am-
pla e acolhedora.  

A loja é referência em bom 
atendimento, variedade e pre-
ço justo em Bento Gonçalves e 
região. No local, os clientes ain-
da encontram uma atmosfera 
familiar e qualidade em todos 
os produtos disponíveis. São 
mais de cinco mil opções, entre 
sacolas, guardanapos, copos, 
itens para festas de aniversário, 
toucas hospitalares, bandejas, 
panelas e frigideiras da marca 
Multiflon antiaderentes. 

A Casa Brasil abriu suas por-
tas em Bento Gonçalves em 2018 
e começou a atuar sob nova di-
reção em julho do ano passado. 
A mudança proporcionou uma 
cara nova ao empreendimento, 
que passou a funcionar como 
uma loja de grande variedade de 
embalagens e descartáveis. Com 
unidades em Veranópolis e Nova 
Prata, os proprietários somam 
mais de 10 anos no mercado de 
embalagens, acumulando um 
histórico de profissionalismo e 
experiência no ramo. 

O horário de funcionamen-
to da Casa Brasil é das 8h30 às 
12h e das 13h30 às 18h. Aos 
sábados, o atendimento é das 
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8h45 às 12h, com exceção dos 
dois primeiros sábados do mês, 
quando também ocorre atendi-
mento à tarde, das 13h às 17h. 

Siga @casabrasilrs nas re-
des sociais (Facebook e Insta-

gram) e fique por dentro das 
novidades. Mais informações 
também podem ser obtidas pelo 
e-mail casabrasilrs@hotmail.
com ou pelo WhatsApp: (54) 
99166 9221.

A construtora EnGR Empre-
endimentos foi inaugurada em 
dezembro do ano passado em 
Bento Gonçalves, trazendo uma 
obra de impacto à comunidade lo-
cal. A empresa é comandada pelo 
proprietário Gustavo Becker, ad-
vogado pós-graduado em Direito 
Tributário, e pelo engenheiro civil 
Renan Poletto, que atua há 10 anos 
com execução e gerenciamento de 
obras. “Fizemos um projeto em que 
o cliente terá todas as opções de 
um prédio de valor maior, porém 
com um preço Minha Casa, Minha 

EnGR Empreendimentos traz novo 
conceito de moradia a Bento Gonçalves

Construtora foi 
inaugurada no ano 
passado em Bento 
Gonçalves, com a 
proposta de aliar 
qualidade e preço 
justo ao sonho da 
casa própria

Vida”, declaram. 
O Visage Residence será um 

condomínio localizado em endere-
ço nobre, com pouca circulação de 
veículos, vista privilegiada, amplos 
apartamentos de 1 e 2 dormitórios, 
dois elevadores, boxes de gara-
gem cobertos, com salão de festas 
e muitas outras comodidades. O 
condomínio, que será construído 
na rua Carlos Turconi, fica próximo 
à gruta do bairro Borgo. O projeto 
garante qualidade e conforto em 
uma construção padrão Minha 
Casa, Minha Vida. 

“A ideia de inaugurar a cons-
trutora, no ano passado, foi pen-
sando em aproveitar um período 
de retomada da construção civil, 
que passa, obrigatoriamente, pelas 
propostas organizadas pelo Gover-
no Federal. O momento do setor, 
em recessão desde o ano de 2015, 
é de retomada, por mais que seja 
lenta e gradual, devido à carência 
de matéria-prima”, avaliam. 

Ainda segundo Becker e Polet-
to, a construção civil é um setor vi-
tal na indústria de transformação e, 

neste momento, com as taxas de ju-
ros mais baixas da história do país, 
o melhor investimento é a aquisi-
ção de bens imóveis – que garante 
um retorno sem risco. Para eles, 
Bento Gonçalves precisava de mais 
uma opção de empreendimento de 
boa qualidade e preço condizente 
com o cenário atual.

“Estamos acompanhando de 
perto essa mudança no programa 
habitacional do Governo Fede-
ral [para o programa Casa Verde 
e Amarela]. Há muito interesse 
do setor nessa nova proposta de 
operação, ampliando o acesso ao 
programa, reduzindo as taxas de 
juros e expandindo as possibili-
dades de utilização de recursos, 
inclusive para reformas residen-
ciais”, analisam.

A EnGR Empreendimentos 
está localizada na rua Pará, 193, 
sala 2, bairro Humaitá. Contato 
pelos telefones (54) 3702 1280 
e (54) 99261 7005 (WhatsApp). 
Mais informações também po-
dem ser obtidas pelo site www.
engrconstrutora.com.br. 
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CF 95700 agora em novo endereço
Espaço localizado 
no bairro Santo 
Antão oferece 
também a 
modalidade Max 4’

O CrossFit 95700 mudou de 
endereço. A estrutura, que funcio-
nava junto à Academia Phantom 
do L´América Shopping agora está 
localizada na rua Nelson Carraro, 
750, bairro Santo Antão. O novo 
espaço, mais amplo e moderno, 
marca também uma nova era do 
agora CF 95700. A mudança traz 
ainda uma nova modalidade, além 
do tradicional Cross: o Max 4’ é 
uma musculação dinâmica e mo-
derna, semipersonalizada. 

O que não muda são os be-
nefícios que atraem centenas de 
praticantes: a atividade oferece 
monotonia zero e, principal-
mente, resultados surpreenden-
tes. “A melhor forma de sair do 
sofá é com uma atividade que, 
além de  deixar você em forma, 
te motive e te surpreenda todos 
os dias. Cross é diversão garanti-
da, com uma galera superlegal”, 

convida o professor e headcoach 
Guilherme Jacques. 

“O Cross atende aos mais di-
ferentes públicos, de atletas pro-
fissionais até mães, idosos, crian-
ças e pessoas com necessidades 
especiais. Pode ser praticado por 
qualquer pessoa, independente 
da idade ou do condicionamento 
físico (com as devidas adaptações 
de carga)”, explica Guilherme.

O CF 95700 atende de segun-
da a sexta-feira, das 6h às 22h, e 
aos sábados, das 9h às 12h.

A galera do CF 95700

Guilherme Jacques
Educador Físico (UFRGS), Especialista em Fisiologia do 
Exercício, Especialista em Reabilitação Cardíaca, Mestrando em 
Biociências. CFL1 Trainer (Orlando/EUA), CFL2 (Texas/EUA), 
Sport Conditioning (Califórnia/EUA) e CF Gymnastic Trainer.

Juliano Furlanetto
CFL1 Trainer, curso de Periodização de Treinamento e Hiit.

Felipe Faccin
CFL1 Trainer, CF Gymnastic Trainer e Mobility Course.

Guilherme Jacques, Juliano Furlanetto e Felipe Faccin

Agende um treino experimental 
grátis de uma semana:

Instagram: @cf95700 
Facebook: cf95700
Contato: (54) 99955 8868 
ou 99693 2230 (WhatsApp)
E-mail: contato@cf95700.com.br 
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Jeferson Dytz Marin

Pedro Dytz Marin

É natural ouvir inúmeras críticas a 
incontáveis assuntos e acontecimentos. 
Ouvimos isso todos os dias, inclusive, fa-
zemos isso todos os dias. Quem não cri-
tica, discute ou debate tem como silêncio 
seu maior princípio, e convenhamos, essa 
escolha é um equívoco, uma infelicidade.

Partindo daí, viemos falar de uma 
crítica recorrente, que rouba nossa aten-
ção e nos faz, acima de tudo, pensar. A fra-
se tem variações, mas, na maioria dos ca-
sos se repete: “As pessoas não leem mais”.

De fato, o número de leitores vem 
diminuindo exorbitantemente, isso é 
perceptível, mas, nós, podemos assistir o 
abandono de camarote, 
olhando para o ambien-
te escolar e acadêmico. 
Todavia, não é esse, 
exatamente, o ponto a 
tratar.

O que viemos ex-
pressar pode ser sinteti-
zado em duas indigna-
ções: à crítica citada e à 
uma nova, que preocupa 
muito mais.

Ler é apenas uma 
subdivisão desse segmento muito abran-
gente chamado “arte”. A arte... sim... com 
seu brilho arrancado do esbelto rosto 
cada vez mais, e mais, e mais.

Tudo é antropocêntrico, o homem 
decide suas órbitas e retira delas um 
conteúdo, um objeto singular, sem 
derivações. O que impera é nada mais, 
nada menos que seu próprio eixo, a 
famigerada figura do “eu”. E isso é preo-
cupante demais.

Centralizamo-nos e fazendo isso, da-
mo-nos uma importância que nos sobre-
carrega, e contraditoriamente, nos torna-
mos vazios. Isso redunda numa cascata 
de tristezas e desperdiço de potencial. É 

O abraço da arte
o retrato do séquito às pílulas azuis da fe-
licidade que a pós-modernidade trouxe.

Tendo isso em vista, em vez de ten-
tar preencher nossa pobreza de espírito 
com algo de valor, abrimos a porta da 
mente às futilidades e não a fechamos. 
Escutamos música para dançar ou re-
viver problemas – como o sofrimento, 
nada tenaz, da “sofrência”. Vemos filmes 
para obstinar o impossível, lemos men-
sagens para ter informações privilegia-
das sobre a vida alheia...

Claro que jamais desprezaríamos 
um funk, sertanejo ou  blockbuster ...ou 
mesmo o atavismo do whatsapp, mas, ao 

mesmo tempo, por 
que não nos permi-
tirmos outro ponto 
de vista?

Por que não 
escutamos música 
que traz aos rostos 
sorrisos espontâneos 
(sem qualquer discri-
minação de gênero 
musical)? 

Por que não as-
sistimos filmes que 

nos proporcionam novos olhos ao real, ao 
que está à nossa frente?

Por que não lemos textos que so-
mam ao conhecimento, que trazem emo-
ção e empatia?

Isso traria a bagagem necessária 
para o “eu” fazer diferença nos “outros”.

O abraço da arte é sensível e recon-
fortante. Pode mudar o que nos parece 
imutável.

Nietzche não era onisciente, mas 
afirmou, convicto, algo que levamos 
como verdade. A função genuína e des-
pretensiosa que a dádiva tratada usa 
como alicerce: “Temos a arte para não 
morrermos da verdade”.

Temos a arte 
para não 

morrermos da 
verdade.

Professor e Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) 
da UCS. Doutor e Mestre em Direito. Diretor da 
Marin Advogados Associados.

Coautor. Estudante do Primeiro Ano do Ensino 
Médio – Colégio Sagrado Coração de Jesus.
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Algo que precisava ser feito está 
sendo feito. Se vai surtir resultado ou 

não, o tempo que vai dizer. 

Thiago 
Galvan
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Enquanto se discute se é melhor salvar 
vidas ou preservar a economia, 

há pessoas esquecidas.

Previsão do tempo

Previsão de chuva 
durante todo o dia e 

também à noite.

05/09
13º
24º

Sol com muitas nuvens durante 
o dia. Períodos de nublado, 
com chuva a qualquer hora.

04/09
13º
24º

Previsão de chuva 
durante todo o dia e 

também à noite.

06/09
15º
18º

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)

Setembro Dourado alerta para o diagnóstico do câncer infantojuvenil
O câncer infantojuvenil pode 

ter sintomas difíceis de notar ou 
comuns a outras doenças pediátri-
cas e o diagnóstico precoce pode 
salvar vidas. O mês de setembro 
tem um significado muito impor-
tante para o Instituto do Câncer In-
fantil (ICI). A campanha Setembro 
Dourado alerta para a conscienti-
zação da primeira causa de morte 
por doença entre crianças e adoles-
centes de 1 a 19 anos. 

Desde 2014, Bento Gonçalves 
está engajada nas ações do Setem-
bro Dourado com uma campanha 
informativa coordenada por um 
grupo de voluntárias. Em 2020, as 
ações do município passam a con-
tar com a chancela oficial do Ins-
tituto do Câncer Infantil, que tem 
sede em Porto Alegre e presta as-
sistência a pacientes de oncologia 
pediátrica em todo o estado. A par-
tir deste ano, a empresária bento-
-gonçalvense Renata Sandrin, que 
já era embaixadora do ICI, passa 
a integrar o Conselho de Adminis-
tração do instituto para a gestão 
2020/2024, o que possibilita ainda 
mais o fortalecimento da campa-
nha no município. 

Em Bento Gonçalves, há 15 
crianças e jovens com tratamento 
multidisciplinar vinculado ao Ins-
tituto do Câncer Infantil. O aten-

dimento a esses pacientes ocorre 
na própria sede do Instituto ou no 
Hospital Geral de Caxias do Sul, um 
dos seis complexos hospitalares 
no estado que têm centros de re-
ferência em oncologia pediátrica 
conveniados ao ICI. São hospitais 
públicos ou conveniados ao SUS 
cuja qualidade assistencial aos 
pacientes de câncer infantojuvenil 
não perde para os hospitais priva-
dos e cobrem praticamente todo o 
território gaúcho.

O acompanhamento do Insti-
tuto do Câncer Infantil vai muito 
além do tratamento ao paciente. 
Para ter as melhores chances de 
cura, o paciente de câncer infantil 
precisa de acesso rápido a centros 
de atendimento especializados. A 
resposta terapêutica nos casos 
de uma assistência integrativa, 
com profissionais de diferentes 
especialidades cirúrgicas e pedi-
átricas, costuma ser excelente, de 
acordo com o dr. Algemir Lunardi 
Brunetto, um dos fundadores do 
ICI e atualmente superintendente 
da instituição.

Além do tratamento integra-
tivo, em se tratando de câncer in-
fantil, Brunetto pontua que não se 
trata apenas do paciente, mas do 
acolhimento à família, já que comu-
mente o diagnóstico compromete 
a estrutura emocional das pessoas 
mais próximas, assim como a capa-
cidade de trabalho dos pais e por 
consequência, as condições econô-
micas daquele núcleo. “A importân-
cia do Setembro Dourado está em 
criar um espaço para debatermos 
melhores políticas publicas de 
atenção integral ao paciente, assim 
como refletir sobre a importância 
da solidariedade e apoio a essas 
famílias para que nada lhes falte 
e elas tenham a chance do melhor 

tratamento”, destaca Brunetto.
O trabalho do ICI é perma-

nente, mas ganha ainda mais vi-
sibilidade no mês de setembro. 
Especialmente nesses tempos de 
pandemia, a campanha Setembro 
Dourado tem um papel ainda mais 
crucial na disseminação de infor-
mações sobre o câncer infantojuve-
nil. O superintendente do instituto 
acredita que casos novos podem e 
devem estar aumentando sem um 
diagnóstico adequado devido às 
restrições no sistema de saúde que 
acarretam em desassistência. “O 
momento é difícil, mas com a cons-
cientização de todos – agentes de 
saúde, políticos, imprensa e socie-
dade em geral – podemos buscar 
que o dano seja o menor possível. 
Em relação aos pacientes já em tra-
tamento, é crucial que não deixem 
de ir ao hospital e cumpram seu 
tratamento na íntegra”, elenca.

VISITA DO 
LEÃO DA CORAGEM 
Em Bento Gonçalves, as ações 

do Setembro Dourado serão con-
centradas no dia 19, com a visita 
do Leão da Coragem à cidade. O 
mascote do ICI e voluntários da 
campanha farão um pedágio in-
formativo na Praça Vico Barbieri 
durante a manhã. 

Câncer infantojuvenil é a 
primeira causa de morte 

por doença entre crianças 
e adolescentes de 1 a 19 

anos de idade.

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode ao 

lado e saiba mais sobre 
as ações alusivas ao 
Setembro Dourado.

Em Bento 
Gonçalves, há 

15 crianças 
e jovens com 
tratamento 

multidisciplinar 
vinculado ao 
Instituto do 

Câncer Infantil.

NOVO APP DE
DELIVERY

www.imeal.com.br


