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Eleições 2020

fotos: divulgação

Alcindo Gabrielli (MDB) e Evandro Speranza (PL)

Álvaro Becker e Sandro Amaral (DEM)

Carlos Pozza e Wilson Guerra Estivalete (PSC)

Diogo Segabinazzi Siqueira (PSDB) e Amarildo Lucatelli (PP)

Márcio Possan e Jorge de Oliveira (PT)

Moacir Camerini e Iliene Basso (PSB)

Paulo Caleffi (PSD) e Eliana Casagrande (PDT)

Volmar Giordani e Maria Cristina Flores Kruger (PRTB)

Volnei Tesser (Cidadania) e Cleivania Oselame (PSL)

Disputa à prefeitura de Bento
tem nove pré-candidatos
Convenções partidárias encerraram na quarta-feira, 16/09, mas prazo de registro de candidatura vai até
26/09. Esta pode ser a eleição municipal com maior número de concorrentes à prefeitura desde que se tem
registro. Já o número de candidatos a vereador deverá ser de, pelo menos, 237.
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Expediente

Ayrton (?),

ídolo braCirculação: semanal, às sextas-feiras
Endereço: rua 13 de Maio, sileiro
877/602da
Fórmula 1
(L’América Shopping), bairro São Bento,
Bento Gonçalves - RS | Contato: (54)
3454 1015 | Tiragem: 10.000 exemplares
| Editora-chefe: Greice Scotton Locatelli
(MTB 11.542) | Direção: Diogo Zanetti

E-mails de contato
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br
Acompanhe on-line
Orígenes
Ao (?)
Lessa, roivre: a céu www.serranossa.com.br
aberto
Facebook: SERRANOSSA
mancista
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa
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Solução

Assembleia aprova criação
Bento deverá ter 9 candidatos a
prefeito e pelo menos 237 a vereador da Rota Turística da Região
É o maior número
de candidatos a
prefeito registrado
pelo menos desde as
eleições de 1992
Na quarta-feira, 16/09, encerrou o prazo para que os partidos
realizassem convenções internas
para escolha dos candidatos que
disputarão os cargos de prefeito,
vice-prefeito e vereadores nas eleições municipais de 15 de novembro. O prazo, previsto na Lei das
Eleições, deveria ter sido encerrado em agosto, mas foi prorrogado
por 42 dias devido ao adiamento
das datas do calendário eleitoral,
em função da pandemia. Agora, os
partidos têm até o dia 26/09 para
registrar oficialmente as candidaturas escolhidas.
Os resultados das convenções
indicaram que Bento Gonçalves
deverá ter 9 candidatos a prefeito.
Esse é o maior número de candidatos a prefeito registrado desde
1992 – até quando se tem registro
pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Quatro das chapas concorrentes têm mulheres como candidatas à vice-prefeita.
Para concorrer às 17 cadeiras
do Legislativo, Bento deverá ter,
pelo menos, 237 candidatos – cerca de 14 pessoas concorrendo por
cada vaga. Os nomes dizem respeito aos pré-candidatos anunciados
pelos partidos das chapas que lançaram concorrentes a prefeito.

Metropolitana da Serra

CHAPAS CONCORRENDO À PREFEITURA DE BENTO
Partido/coligação: MDB, PL e Patriota:
Candidatos a prefeito e vice-prefeito: Alcindo Gabrielli (MDB) e
Evandro Speranza (PL)
Vereadores: 13 vereadores pelo Patriota e 26 pelo MDB.
Partido/coligação: Democratas (DEM)
Candidatos a prefeito e vice-prefeito: Álvaro Becker e Sandro Amaral
Vereadores: 16
Partido/coligação: Partido Social Cristão (PSC)
Candidatos a prefeito e vice-prefeito: Carlos Pozza e
Wilson Guerra Estivalete
Vereador: 1
Partido/coligação: PSDB, PP e Republicanos
Candidatos a prefeito e vice-prefeito: Diogo Segabinazzi Siqueira
(PSDB) e Amarildo Lucatelli (PP)
Vereadores: 19 do Republicanos, 21 do PP e 17 do PSDB
Partido/coligação: Partido dos Trabalhadores (PT)
Candidatos a prefeito e vice-prefeito: Márcio Possan e Jorge de Oliveira
Vereadores: 6
Partido/coligação: Partido Socialista Brasileiro (PSB)
Candidatos a prefeito e vice-prefeito: Moacir Camerini e Iliene Basso
Vereadores: 26
Partido/coligação: PSD, PDT e apoio do PTB
Candidatos a prefeito e vice-prefeito: Paulo Caleffi (PSD) e
Eliana Casagrande (PDT)
Vereadores: 8 pelo PSD, 25 pelo PDT e 20 pelo PTB
Partido/coligação: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)
Candidatos a prefeito e vice-prefeito: Volmar Giordani e Maria Cristina
Flores Kruger
Vereadores: 14
Partido/coligação: Cidadania (Cidadania e PSL)
Candidatos a prefeito e vice-prefeito: Volnei Tesser (Cidadania) e
Cleivania Oselame (PSL)
Vereadores: 21 pelo Cidadania e 4 pelo PSL

No dia 09/09, a Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul
aprovou o projeto de lei que visa
criar a Rota Turística da Região
Metropolitana da Serra Gaúcha.
A proposta é de autoria do deputado Tiago Simon (MDB). A Rota
será composta por 14 municípios:
Antônio Prado, Bento Gonçalves,
Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Ipê, São Marcos, Nova Pádua,
Nova Roma do Sul, Monte Belo do
Sul, Santa Tereza e Pinto Bandeira.
“Foi feita uma discussão com
os Conselhos Municipais de Turismo, além de alguns secretários e
entidades ligadas ao setor para a
construção deste projeto que busca fortalecer o turismo regional
para geração de renda e valorização da história”, disse Tiago Simon.
A criação da rota turística
possibilitará que esses municípios
tenham acesso facilitado a linhas
de crédito e verbas para infraestrutura do Ministério do Turismo. “A
denominação de Rota permite que
os municípios subam algumas categorias no ranking do Ministério,
permitindo assim linhas de crédito
exclusivas e financiamentos para
empresários e entidades privadas
com juros mais baixos. Assim podemos fomentar o turismo na região”, ressaltou o deputado.
INCENTIVO AO SETOR
A iniciativa será mais um incentivo ao fomento do setor turístico da região, que vinha apresen-

tando resultados animadores, mas
foi afetado pela pandemia do Coronavírus. “Em 2020, antes da pandemia, vínhamos acumulando alta
de 18,7% no setor. Isso demonstra
que o turismo é uma economia forte e que contribui bastante com a
nossa cidade”, comenta o secretário municipal de Turismo, Rodrigo
Parisotto, sobre Bento Gonçalves.
O município vem acumulando
altas significativas no setor nos últimos anos: 5% entre 2017 e 2018
e 15% de 2018 para 2019. “Aumenta o número de visitantes e isso
resulta em uma maior qualidade
de vida para toda a população. Isso
atrai mais investimentos e parceiros, fazendo com que a cidade gere
mais emprego e oportunidades
para todos”, analisa.
Nesses últimos dois anos, Bento saltou da 4ª para a 2ª posição
na pesquisa “Marcas de Quem Decide”, como destino turístico mais
lembrado do estado. Em 2019, a
cidade permaneceu na segunda
colocação, reduzindo ainda mais
a distância do primeiro colocado,
Gramado. Atualmente, mais de 220
empresas estão cadastradas no Alvará Turístico do município, com
foco no atendimento ao turista.
Agora, com a criação da Rota
da Região Metropolitana, a tendência é que a Serra se torne ainda
mais atrativa para os visitantes. “É
mais fácil quando estamos unidos,
pois isso mostra força e a importância da região com destino turístico”, finaliza o secretário.
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Frota dos chamados
ciclos motorizados
cresceu 6% em dois
anos em Bento
Gonçalves. Hoje são
13.964 veículos
desse tipo registrados
Eduarda Eitelven Bucco
Às 11h do dia 20/08, a motociclista Alessandra Mallet de Souza, de 44 anos, morreu após ser
atingida por um caminhão na rua
Francisco Tomasi, entre os bairros Santa Marta e Fátima. Menos
de um mês depois, no dia 10/09,
o motociclista Firmino de Jesus
de Souza Ribeiro, de 55 anos, se
chocou contra um ônibus no cruzamento das ruas Pedro Rosa e
Fiorelo Bertuol, no bairro Progresso. Os dois casos representam um
aumento de 200% em relação a
2019, quando não houve registro
de acidente com morte envolvendo
motociclistas na área urbana de
Bento Gonçalves. Os dados são da
Brigada Militar.
Conforme dados do Denatran,
a frota de ciclos motorizados em
Bento Gonçalves cresceu cerca de
6% entre 2018 e 2020, passando
de 13.181 para 13.964 (até a última atualização, em 13/08). Os
dados incluem ciclomotores (veículo de duas ou três rodas, cuja cilindrada não exceda a 50cm³, motocicletas (veículo de duas rodas
dirigido por condutor em posição

montada) e motonetas (dirigido
por condutor sentado). De acordo
com o Coordenador de Políticas
Públicas de Trânsito do Departamento Municipal de Trânsito de
Bento Gonçalves (DMT), Evandro
José Flôres, o aumento pode estar
relacionado ao baixo custo de manutenção desses veículos, à versatilidade e à facilidade de aquisição.
Flôres cita três causas que
podem levar a acidentes de trânsito. Uma delas é o fator humano.
“Nesse está inserido tudo que diz
respeito ao condutor, ao carona e
aos pedestres. Por exemplo: uma
pessoa que está conduzindo veículo sob efeito de substância etílica
ou entorpecente, com sono, com
problemas de saúde, que não tem
o conhecimento perfeito do tipo
de veículo está conduzindo, tem a
perícia prejudicada e o domínio do
veículo reduzido”, exemplifica.
Ele ainda enumera atitudes
inconsequentes, muitas vezes
tomadas por motociclistas que
procuram reduzir o tempo de
deslocamento. “A falta de respeito
às regras de circulação, a velocidade da marcha, a distância entre
veículos, não manter distância lateral mínima, a falta da utilização
de indicadores de direção, ultrapassagens arriscadas e circulação
entre veículos que seguem no
mesmo sentido são alguns dos
pontos que podem provocar acidentes”, comenta.
Em veículos de duas rodas,
até mesmo o comportamento do
carona pode ser fator de risco no
trânsito. “Pessoas que querem visualizar tudo como se elas fossem
as condutoras, que se movimen-

tam para os lados no banco do carona e não acompanham a posição
do condutor, principalmente em
trechos sinuosos, podem causar
desequilíbrio”, explica.
A atitude dos pedestres também é fator determinante para
garantir a segurança no trânsito.
Aqueles que não procuram a faixa
de segurança para atravessar a via
ou não esperam o sinal do pedestre podem estar criando condições
de risco. “Aqueles que caminham
entre veículos parados, ou quem,
mesmo na faixa de segurança, não
se assegura de que o condutor viu
e notou sua intenção de atravessar”, complementa Flôres.
Outras causas que podem estar associadas à ocorrência de acidentes são o fator veículo e o fator
via. No primeiro, está inserido tudo
que diz respeito ao meio de transporte, como equipamentos obrigatórios em más condições de uso,
falha nos sistema de iluminação e
sinalização, falta de manutenções
periódicas, posição inadequada
dos retrovisores, entre outros. Já o
fator via diz respeito ao ambiente
onde se desenvolve o trânsito e
suas condições. “Conservação (tipo
de pavimento, existência ou não de
buracos, canteiros centrais ou ilhas
e sinalização viária adequada. As
condições climáticas também influenciam o fator via”, cita Flôres.
DIREÇÃO DEFENSIVA
Mesmo com o alto número de
acidentes de trânsito registrado
anualmente, ainda são poucos os
motoristas que colocam em prática a direção defensiva – conjunto
de medidas que visa minimizar o

risco de acidentes, tomadas independentemente do comportamento dos outros motoristas ou das
condições adversas. “Os condutores e caroneiros de motocicletas,
motonetas e ciclomotores sempre
devem usar o capacete de segurança, evitar transitar entre veículos,
ultrapassar pela direita e em locais que, embora pela esquerda,
possam fazer com que sejam pressionados (apertados) pelo outro
veículo contra um obstáculo físico.
Também deve-se procurar reduzir
a velocidade em cinco ou dez quilômetros em relação à velocidade
máxima permitida para a via; ter
sempre os faróis de luz baixa acionados; usar a viseira abaixada de
forma que proteja os olhos; manter
distância segura; respeitar as normas de trânsito e, principalmente,
evitar exibir manobras em via pública”, reforça o coordenador.
Flôres também ressalta a
necessidade de estar com a manutenção do veículo em dia, com
checagem do sistema de iluminação, freios, suspensão e estado dos
pneus. Além disso, é necessário
estar consciente sobre o estado
físico e psíquico na hora da condução. “Não dirigir com sono e
sob efeito de substância etílica ou
psicotrópica. No caso de pessoas
com problemas arteriais, verificar
como está a pressão antes de dirigir, principalmente quando for em
longas distâncias. Pessoas portadoras de doenças como diabetes,
que causa tonturas quando em
estado de hipoglicemia, devem ter
o cuidado para usar a medicação
conforme recomendação médica.
Também é preciso evitar assumir o

Foto ilustrativa/Arquivo SERRANOSSA

Dois acidentes fatais com motocicletas em menos de um mês

- Informações do Departamento Municipal de Trânsito (DMT)
apontam que, até o dia 31/08, foram atendidos 68 acidentes com
danos materiais em Bento. No ano passado, 98 acidentes com
moto foram registrados no município.
- Na BR-470, no trecho atendido pela 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) – que compreende 9 municípios, incluindo Bento
Gonçalves – foram registrados 50 acidentes envolvendo motocicletas
e motonetas até setembro deste ano. Desses, 11 foram considerados
de maior gravidade, resultando em 9 feridos graves e duas mortes. No
ano passado, foram 70 acidentes no trecho, sendo 22 graves. No total,
51 pessoas ficaram levemente feridas, 21 tiveram ferimentos graves e
três pessoas morreram. Os dados da PRF dizem respeito a registros com
vítimas que precisaram de atendimento e não inclui os acidentes mais
leves, em que as próprias partes envolvidas fizeram o registro.
volante com os ânimos alterados e
procurar sair com tempo para evitar a necessidade de tirar atrasos
no trânsito”, aconselha.
O coordenador frisa ainda
que os condutores dos demais veículos precisam ser responsáveis
pela segurança daqueles de menor porte. “O condutor não pode
levar por ofensa pessoal quando
um mau motociclista o ultrapassa
de maneira indevida e nem prevalecer-se do tamanho de seu veícu-

lo para ignorar os ciclos motorizados e obstruir a frente porque os
ciclos motorizados não oferecem
as facilidades de manobra que
uma bicicleta à propulsão humana
possibilita, o que poderá resultar
em um acidente fatal. Também
é aconselhável evitar manobras
bruscas de troca de faixa ou redução de marcha quando estiver
trafegando próximo ou sendo seguido por ciclos motorizados na
via pública”, finaliza.
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na segunda em Bento

Caso aconteceu em
Campinas (SP), onde
um homem com o
mesmo nome dele
foi acusado de ter
ofendido a funcionária
de uma sorveteria
e danificado o
estabelecimento
após não ser
atendido porque não
usava máscara
Ao fazer uma publicação
homenageando os clientes pelo
“Dia do Cliente”, na terça-feira,
dia 15/09, ao invés de receber
agradecimentos, o empresário
bento-gonçalvense Rodrigo Ferronato foi alvo de centenas de
mensagens de ódio e ameaças.
Isso porque ele tem o mesmo
nome do cliente de uma sorveteria de Campinas, no interior de
São Paulo, acusado de agredir e
ofender a atendente depois que
se recusou a usar máscara.
O vídeo do ataque viralizou
nas redes sociais e o homem foi
identificado como sendo Rodrigo
Ferronato. Logo, o perfil do bento-gonçalvense passou a receber

De acordo com a
prefeitura, apenas
duas instituições
haviam confirmado o
retorno até a quintafeira, 17/09: a escola
Alfredo Aveline e
o Colégio Marista
Aparecida, ambos
apenas com turmas
do Ensino Médio
O empresário
Rodrigo
Ferronato, de
Bento, teve
que trocar
o nome nas
redes sociais
para evitar
os ataques
mensagens ofensivas, como se
fosse ele o agressor.
O Rodrigo (de Bento) teve
que apagar a mensagem de homenagem ao cliente, mudar o nome
do seu perfil e ainda postar um
esclarecimento dizendo que não
era ele o acusado de agressão.

No post, dezenas de pessoas de
várias regiões do Brasil foram se
desculpar pela confusão e ainda
confessaram que estavam lá justamente para atacá-lo, pensando
que era o Rodrigo de Campinas. O
empresário lamenta a confusão e
conclui: “a galera não perdoa”.

A prefeitura de Bento Gonçalves publicou, na terça-feira,
15/09, um novo decreto permitindo o retorno das aulas no Ensino Médio, Superior e Técnico. Até
então, apenas o ensino infantil
havia retornado no município.
De acordo com a prefeitura,
as aulas no Ensino Médio da rede
municipal voltarão na próxima
segunda-feira, 21/09, seguindo
regras específicas. Para tanto,
será feito um revezamento: 50%
da capacidade da sala em uma semana e 50% na outra. O horário
será das 7h20 às 11h05.
Ainda segundo o decreto, os
profissionais do Ensino Médio da
Rede Municipal com carga horária de 20 horas farão 5 períodos

condensados de 45 minutos cada
em sala de aula. Para o ensino remoto, deverão dedicar uma hora
e 15 minutos.
Também poderão retornar na
mesma data o Ensino Superior, o
Ensino Técnico e o Ensino Médio
de escolas privadas, respeitando
os protocolos sanitários do Plano
de Contingência. De acordo com
a prefeitura, até a quinta-feira,
17/09, apenas a Escola Municipal
de Ensino Médio Alfredo Aveline
e o Colégio Marista Aparecida
haviam confirmado o retorno na
próxima semana. O Aveline voltará na segunda-feira, 21/09, e o
Aparecida na quarta-feira, 23/09.

Durante o final
de semana, 42
profissionais
das duas
instituições serão
testados para
a COVID-19,
como requisito
para o retorno
presencial.

Rápidas
A Fundaparque, que
administra o parque de
eventos de Bento Gonçalves, localizado no bairro
Fenavinho, comunicou a
reabertura do espaço ao
público, que estava restrito
para a prática de esporte e
lazer desde o mês de julho.
Segundo a nota divulgada
no início da semana, de segunda a sexta-feira das 7h
às 17h30, está permitida a
circulação de veículos e pedestres. Das 17h30 às 20h,
os veículos não poderão
circular no local. Aos sábados e domingos, está autorizada a entrada de veículos
somente das 11h30 às 13h
(para clientes do restaurante), antes e depois desse horário será permitida apenas
a circulação de pedestres. É
obrigatório o uso de máscara. Para evitar aglomerações, o parque mantém
proibido o uso das churrasqueiras. Os banheiros externos também permanecem
temporariamente fechados.
Vagão Filmes

Empresário de Bento sofre ataques Educação
virtuais após ser confundido com Ensino Médio, Superior e
Técnico poderão retornar
homem acusado de agressão
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Cinco a menos

Hospital Tacchini passa a
operar com 45 leitos de UTI

Desde o mês de junho, o Tacchini vinha trabalhando com 50
leitos de Unidade de Terapia Intensiva – 10 exclusivos para a COVID-19 e custeados pelo governo
federal. Entretanto, com a redução
da demanda, o hospital passou a
operar com 45 desde o dia 29/08.
A decisão de reduzir o número de
leitos, conforme a assessoria do
hospital, foi tomada em conjunto
com o Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus (formado pela
prefeitura, pela Associação Médica
de Bento Gonçalves (Ameb), pelo
próprio Tacchini e pela Unimed).
“Em julho do ano passado começamos a planejar o aumento de

20 para 30 leitos de UTI Adulto. As
obras de ampliação finalizaram em
abril deste ano. Mas com a chegada
da pandemia, criamos um plano B,
que aumentava a quantidade para
40 leitos, e o plano C, que ampliava
para 50. Em um primeiro momento, reduzimos para 45. Estamos
observando o andamento para saber se podemos consolidar essa reconfiguração, diminuir outros 5 ou
até mesmo voltar para 50 leitos. A
demanda é quem vai dizer”, explica
o superintendente do Tacchini, Hilton Mancio. “Os leitos de UTI são
estruturas que custam caro e não
podem ficar ociosas. Para manter esses leitos ativos, existe uma
estrutura toda de enfermagem,
médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, higienização, entre outros
profissionais. Somente em folha de
pagamento, 10 leitos de UTI custam mais de R$ 300 mil por mês”,
complementa.
Dessa forma, hoje o hospital
conta com 23 leitos de UTI SUS e 22
destinados a planos e atendimentos particulares. Dos 23 leitos SUS,
10 são exclusivos para a COVID-19.
“Historicamente, trabalhamos
com 98% a 100% de taxa de ocupação de UTI. Chegamos a estar com
56% de ocupação durante a pandemia. Estamos olhando muito para
este ano e não estamos olhando o
que acontece nos anos anteriores.

Trabalhar com 98% a 100% de
ocupação é muito? Não. É trabalhar
com o recurso necessário em sua
plenitude. Não podemos esquecer
que o SUS é uma rede estadual. O
Tacchini tem pacientes de outros
municípios internados, assim como
pacientes bento-gonçalvenses estão hoje em outras instituições de
saúde de fora”, ressalta Mancio.
De acordo com a assessoria do
Tacchini, o Ministério da Saúde renovou por mais 30 dias os 5 leitos
SUS de UTI Adulto COVID-19 (conforme portaria 2.401) que estavam
vencendo no início de setembro.
Dessa forma, os 10 leitos de UTI
SUS COVID estarão habilitados até
o início de outubro.

“Estamos começando a reconfigurar o hospital para seu estado
normal. Iniciamos a retomada das
estruturas de internação, aumentamos gradativamente o número
de cirurgias eletivas, entre outras
providências a nível operacional.
Mas é importante ressaltarmos
que não será de uma hora pra
outra que tudo passará a vigorar
dentro dos padrões pré-pandemia.
Embora tenhamos bons números e
bons resultados recentes, é preciso
estar atento porque em diversos
locais do mundo houve uma segunda onda. A comunidade precisa
manter a cautela e os cuidados no
início dessa retomada”, finaliza o
superintendente.

Divulgação Tacchini

São cinco leitos
a menos do que
vinha sendo
disponibilizado
desde o mês de
junho. Decisão de
redução foi tomada
em conjunto com o
Comitê Municipal
de Atenção ao
Coronavírus
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Semana Farroupilha

Para celebrar e honrar as tradições
“Houve um tempo em que esperávamos ansiosos pelos jantares e
fandangos de sábado e desde março, tudo mudou. Não conseguimos
mais nos reunir com ‘los fandangueiros’ e dançar uma boa marca gaúcha.
Mas apesar do distanciamento imposto pela pandemia, os gaúchos do ano inteiro não deixam
de celebrar a cultura do Estado.
O movimento tradicional precisou ser
modificado e precisamos nos adaptar. A
tecnologia digital nos proporcionou isso,
através de lives, seguimos acompanhando nossos artistas e assim seguiremos
neste final de semana. A ABCTG preparou transmissões ao vivo para comemorar o mês de setembro e estamos acompanhando. O churrasco do dia 20 vai ter
que ser restrito à família, mas a boa música gaúcha, com certeza não irá faltar”,
Bruna Zorzi e Alexandre Zattera

Fotos: Arquivo pessoal

Sem as tradicionais festividades nos CTGs e piquetes, famílias se organizam para comemorar Dia do Gaúcho em casa

“Vamos matar a saudade do CTG tomando um
bom chimarrão, vestindo nossa pilcha e dançando em casa. Quem diria que um vírus iria nos afastar da nossa querência amada. É triste não podermos nos reunir e nos abraçar. A cada dia que passa
temos mais saudades dos ensaios, dos rodeios e
dos festejos. Como era bom ver todo mundo reunido”. Marielly, Mauricéia, Cristiano e Eduardo
Tomazzini

“Claro que na Semana Farroupilha
lembramos ainda mais das nossas raízes.
Mas ser gaúcho pra mim é todo o dia. Música é o que se encarrega disso, os shows
estão voltando e andar pilchado é traje
normal. Um assado então, nem se fala, sai
uns dois, três churrascos por semana. Os
bailes ainda não voltaram, mas de casa se
pode fazer muito, tomar um bom mate,
um churrasco e assistir a uma boa live
gaúcha. Essa é minha Semana Farroupilha”, Jeferson Carelli

“Gosto e me identifico com a cultura
gaúcha. Sou cantor e compositor – toco gaita, piano e gaita ponto. Já tenho quatro músicas gravadas. Adoro participar de rodeios e
já conquistei muitos troféus. Todos os anos
tenho participado ativamente do festejos
farroupilhas, com apresentações em escolas,
CTGs e acampamentos. Com os cancelamentos, a celebração deste ano vai ser assistindo
e participando de eventos on-line e apreciando um churrasco em família”. Ricardo
Adriano Noskoski, o Rick Gaiteiro

De 13 a 20 de Setembro de 2020
Acompanhe on-line:
www.facebook.com/abctgrs

CINE DRIVE-IN
18/09/2020 | 20h | ABCTG
Filme Tropeiro Velho, de Teixeirinha
*Ingresso antecipado de 1 kg de alimento por pessoa. Limite de até 50 veículos com
capacidade máxima de 4 pessoas por carro. Sugere-se chegar com 30 minutos de
antecedência para emparelhamento dos carros. Em caso de chuva o evento será cancelado.
REALIZAÇÃO

APOIO

“Temos que nos reinventar para manter a chama do
tradicionalismo acesa. Como a maioria das atividades artísticas e culturais estão ocorrendo de forma
online, com lives e vídeos de apresentações dos
dançarinos em suas casas, nosso CTG (Laço Velho)
está programando novidades, como a ‘Sexta Farrapa’, que comercializará pratos típicos da nossa culinária gaúcha para as pessoas retirarem no local e
matar a saudade dos nossos eventos. O Laço Velho
faz parte do que sou e de minha vida tanto pessoal
quanto profissional. É como se fosse minha segunda
casa, pois é onde passo maior parte do meu tempo.
Estamos otimistas que toda esta situação se normalize para que em 2021 possamos retomar com todas
as nossas atividades e estarmos novamente reunidos com nossa
família tradicionalista”.
Sérgio De Toni e
Marilene Tomasin De Toni

PATROCÍNIO
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Obra deverá ser entregue no primeiro trimestre de 2021 e conta com tecnologia
de ponta e projeto arquitetônico que visa reduzir gastos e otimizar resultados
trimestre de 2021.
Proporcionar um ambiente
com muito mais qualidade de vida
e espaço amplo para os alunos
é motivo de emoção para Paulo
Ranzi, presidente da Apae-BG. “Eu
acompanhei uma época muito boa
da entidade, mas com o passar do
tempo a situação foi alternando.
A nova sede é a oportunidade de
oferecer um ambiente melhor
aos nossos alunos, com mais opções em espaço, acessibilidade,
tecnologia que traz um conforto,
ou seja vamos ter a oportunidade
de melhorar o que temos hoje e
voltar a atender com hidroterapia, equoterapia, o centro clínico
bem mais equipado com fisioterapeuta, psicólogo e fonoaudióloga,
entre tantas outras coisas. Eu fico
muito feliz, pois só quem vivencia
o trabalho sabe o quanto é gratificante”, conta.
A Apae-BG atua com três
grupos de atendimento: a escola
regular, que funciona segundo a
legislação do Ministério da Educação (MEC), com aproximadamente
60 alunos; o centro de convivência,
que é frequentado pelos alunos
que já concluíram a escola, mas
precisam da integração social, com
45 alunos; e o Centro Clínico, que
atende todas as áreas da Saúde
com média de 200 casos por mês.

O diretor e engenheiro da
Forma Espaços Imobiliários é o
responsável pela construção e
escolha dos materiais de alta
tecnologia utilizados na obra

Vagão Filmes

“Estamos na fase final, a
construção está toda edificada e
revestida, agora temos um prazo
curto para concluir as atividades
de construção e entregar ao público os 2.500m² em uma área de
20.000m² para a população que
vai usufruir o que a escola tem
pra oferecer”, adianta Paulo Pompermayer, diretor e engenheiro da
Forma Espaços Imobiliários, empresa que edifica a obra.
O projeto, fruto de pesquisa e
dedicação de todos da equipe responsável pela nova sede, também
contou com a expertise do arquiteto Fernando Pasquali e deverá servir como modelo para construções
em outras cidades que também
buscam “mudar para evoluir”, slogan que acompanha a obra desde
sua idealização. “Como arquiteto,
me orgulho de todos os trabalhos,
mas têm alguns que nos dão uma
satisfação maior como o da Apae.
Nossa intenção era criar um espaço
da melhor forma possível, dando
suporte para o desenvolvimento
humano, junto com todas as atividades educacionais, salas de vídeo, arte, hábitos de vida diária e
integração social. Queremos que
tenha um ganho emocional para os
alunos e os usuários deste espaço”,
explica o profissional. A Apae-BG
deverá ser concluída no primeiro

Aposto Comunicação

A aproximação do término das
obras da nova sede da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Bento Gonçalves (Apae-BG) traz
consigo muito mais que a materialização do sonho de milhares de
pessoas. Ela firma o início de um
marco estrutural inédito em território nacional, apoiado na aplicação de tecnologias e processos
inovadores na execução da obra,
que reduzem a necessidade de manutenção e proporcionam aos educadores e funcionários mais tempo
e energia para se dedicarem ao que
realmente importa: dar atendimento e amor às crianças e adolescentes com necessidades especiais.
O complexo, que está situado
na rua Domênico Marini, no bairro
Imigrante, será equipado com piscina, aquecida por meio de placas
solares, sistema de captação de
água da chuva, isolamento térmico
e acústico, vidros laminados, arcondicionado em todos ambientes
e sistema de monitoramento por
câmeras e internet via Bluetooth,
com antenas instaladas em todo o
perímetro da escola, ampliando o
alcance para todas as dependências. Além disso, o uso de modernos painéis fotovoltaicos deverá
proporcionar uma redução considerável ou mesmo zerar os custos
com energia elétrica.

A Apae-BG é um marco estrutural
inédito em todo o país, com
aplicação de tecnologias e
processos inovadores, que reduzem
a necessidade de manutenção e
proporcionam bem-estar aos alunos

Vagão Filmes

Apae Bento Gonçalves: complexo modelo no
Brasil prestes a ser entregue à comunidade

Presidente da APAE-BG,
Paulo Ranzi considera a nova
sede uma oportunidade de
melhorar a qualidade de
vida dos alunos
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A última pá de terra
O cliente liga solicitando um orçamento para doces. Quase duas semanas depois, a doceira retorna dizendo que deve mandar os valores nos próximos dias.
Mas não manda. Nesse meio-tempo, a consumidora
(que faria um pedido grande privilegiando um empreendedor local) já desistiu de esperar, buscou outra
empresa e até já recebeu a encomenda.
Aí você entra em contato com uma empresa que
presta serviço de fotografia. Você envia e-mail, sem
retorno. Alguns dias depois liga, ninguém atende. Chama no WhatsApp divulgado nas redes sociais e é igualmente ignorado. Cadê a tal crise causada pela pandemia? Devem ter muitos clientes.
Pensando no futuro, você tenta,
em vão, cotar valores de TV por assinatura. Muitas notícias recentes dão
conta de que as operadoras estão
perdendo clientes em função da crise
financeira. Mesmo assim, você tem
condições de bancar um plano básico
e tem a intenção de fechar negócio.
Liga na sexta-feira, dizem que vão te
retornar. Na terça, ainda sem resposta, você liga de novo. E mais uma vez
a resposta é “estaremos atendendo
a sua solicitação até o final do dia”. E
mais uma semana passa, sem resposta. Em outra operadora, que não era
a sua primeira opção, você é prontamente atendido e
em minutos tem o orçamento enviado por e-mail. A irritação é tanta que você nem espera o tal retorno que
nunca chega: você assina o contrato com quem teve o
respeito de lhe atender.
Em uma loja que vende produtos de limpeza, o detergente que você procura está em falta. A atendente
diz que fez o pedido ainda em fevereiro, mas em função da pandemia não recebeu. Você deixa seu nome e
telefone e sai da loja com a promessa de que, tão logo
o estoque seja reposto, será avisada. Quase dois meses depois, você volta à mesma loja em busca de outro
produto. Só por teimosia, pergunta se o tal detergente

chegou e recebe a resposta de que sim, o estoque foi
normalizado há semanas. Então por que simplesmente
não avisaram conforme haviam prometido?
Negócios falidos ou seriamente prejudicados durante a pandemia são, infelizmente, uma realidade cada
vez mais presente no nosso dia a dia. Muitos empresários de segmentos que tiveram as atividades interrompidas por longos períodos não tiveram outra opção.
Mesmo os que se reinventaram ainda remam contra a
maré tentando adequar-se a uma mudança no perfil de
consumo do público ou à própria realidade do mercado. Não está fácil para ninguém, eu entendo.
O que eu não entendo é como
algumas pessoas que conseguiram
manter suas empresas abertas têm a
capacidade de deixar seus clientes na
mão, diante de um cenário já tão complicado por si só. Ora, se a maior dificuldade é justamente vender, por que
quando o cliente entra em contato ele
é simplesmente ignorado? O problema é ainda maior se levada em conta
a bola de neve que é a propaganda
boca a boca: cliente mal atendido vai
falar mal de você e do seu estabelecimento para outras pessoas. Então por
que não fazer o possível para evitar
que isso aconteça? É simples: a gente
só quer ser atendido. Só isso.
Se você não tem condições naquele momento ou
não quer fechar negócio, seja por que motivo for, apenas seja sincero. Retorne dizendo que não será possível
e ponto. Não fique enrolando o cliente, prometendo um
retorno que não pretende dar.
A pandemia afetou – e ainda afeta – muita gente
que não merecia. Mas em alguns casos, ela foi só a última pá de terra em uma cova que vinha sendo cavada há
muito tempo, quando o Coronavírus não era desculpa.
Porque é assim que um negócio fecha: de cliente em
cliente insatisfeito. E quando a insatisfação é por pura
falta de retorno, fica pior ainda.

Tem covas que
vêm sendo
cavadas há
muito tempo,
com ou sem
pandemia.

Advogado (OAB/RS 64.762) | Especialista em Direito Público e em
Direito Penal e Criminologia, ambas pela PUCRS. 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.

O Dia das Coisas
Na semana passada fui surpreendido pelo “Dia do Gordo”. Fiquei feliz, todavia,
afinal, eu me reconheço e já me aceitei gordo. Sempre comento: minha mãe me
deu um remédio tão bom para o apetite quando eu era pequeno que ele abriu e
não tem jeito de fechar, até hoje...
Da mesma forma que temos o Dia do Gordo, temos: o Dia do Professor; o Dia
do Médico; o Dia do Advogado; o Dia da Nutricionista; o Dia da Consciência Negra,
oficializado por meio de lei federal há pouco tempo; o Dia dos Avós, o Dia do Irmão,
que também foi há poucos dias; o dia do... etc... etc... etc...
Mais uma vez, ao que me parece, os dias são criados, ainda que sob a cortina
de homenagem merecida e prestada a cada uma das categorias agraciadas, em
sua maioria, no que diz com os mais representativos, para mitigar uma culpa. Sim,
um sentimento individual elevado ao status de coletivo, por uma nação. E, pior:
oficializado perante uma nação. E digo isso porque, como feriados universais, e
comemorados no mesmo dia por todos os países do mundo, temos, somente, ao
que eu sei, o Dia do Trabalho. Isso porque nem Natal e Ano Novo são unanimidades
nesse mundo dicotômico em que vivemos...
Pois bem, voltando à minha teoria da culpa, todas as justificativas para a criação dos dias comemorativos, ao contrário das referências oficiais, que dão conta de
que seriam esses homenagens aos supostos integrantes delas, têm em conta uma
data que marcou senão a luta pela liberdade, o dia em que houve eventual reconhecimento dos direitos daquelas pessoas que se dizem parte daquela liberdade
ou daquele “grupo liberto”.
Ora, a luta pela igualdade, salvo melhor juízo, e estou pronto para ser apedrejado em praça pública por isso, não parte de eu me reconhecer menor ou aceitar
que se trata de uma parcela menos afortunada e que, se não for assim tratada, não
haverá essa igualdade. A luta pela liberdade parte de reconhecermos que a todos
deve ser dada a mesma possibilidade, que a todos devem ser dadas oportunidades
em condições de igualdade, com mesmo acesso, mesma informação ou, pelo menos, mesma capacidade de busca e aperfeiçoamento.
Hoje, não é possível aceitar que a mulher se utilizasse do CPF do marido, haja
vista que reconhecida socialmente como se “dele fosse”. Ao mesmo tempo, não é
possível aceitar que havia senhores de escravos. O holocausto não pode ser negado. Tudo isso é uma realidade, uma triste realidade... O grande ponto aqui é aceitarmos ou não que existe uma dívida social para com isso e, assim, a necessidade
de criarmos um dia para “comemorarmos” essas libertações ou, a partir daqui, mediante esse aprendizado, mudarmos a nós mesmos em relação a isso e, com isso,
mudarmos o mundo e, por consequência, a nossa visão de mundo...
Não se trata de comemoração. A data, então, se fosse o caso, deveria ser a data
para a lamentação de que, um dia, um ser humano foi tratado como inferior por
outro ser humano inferior que, achando que era superior, tratou outro como tal.
Sendo assim, eu quero o dia da “revolução das máscaras”. Tal qual a revolução
das calcinhas, esse será o dia em que queimaremos as máscaras hoje obrigatórias
para o convívio social e comemoraremos a libertação, andando nas ruas, novamente, de cara limpa. Essa data, aliás, acredito que será comemorada por todos!
Até a próxima!

OAB/RS 077.842

54 98105 0001

daniellebava@hotmail.com
Rua Marechal Floriano, 200, sala 201,
Edifício Plaza Center, Bento Gonçalves

CENTRO

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

Thiago Galvan - Atualidades

VÍDEO NOVO

Greice Scotton Locatelli

Aproxime a câmera
e veja pelo QR CODE

CRECI 23.439
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Pontos de Distribuição SERRANOSSA
LOJA DE EMBALAGENS

FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

UTILIDADES E EMBALAGENS

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

54 3451 7773 | 3055 7774

www.casttini.com.br

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

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,
Santa Marta

Diversos

VENDO 2 cortinas de
renda, brancas, com
varões de 1,78m (comprimento) e 1,90m (altura); de 1,66m (comprimento) e 1,90m
(altura); e 1 cortina de
tecido, com varões de
2m (comprimento) e
2,20m (altura). Em bom
estado. Contato (54)
99637 9273.
Advogados

VENDO partes de móveis
de várias medidas e cores
em MDF e MDP. Motivo:
reforma. Valor a combinar. Contato (54) 99705
2706, com Michele.

Animais
COMPRO cão filhote, fêmea, de pequeno porte,
preferência por Beagle,
mas aceito outras raças. Contato (54) 99999
1707, com Omar.

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

www.oliparimoveis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 570,
Centro, Bento Gonçalves

EM CONSTRUÇÃO | BAIRRO UNIVERSITÁRIO
R$ 155.000 | 2 DORMITÓRIOS | COM ENTRADA
100% PARCELADA | FIL1665

NA PLANTA | BAIRRO BORGO
R$ 145.000 | 2 DORMITÓRIOS
COM ENTRADA 100% PARCELADA | FIL1729

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

Vendooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo
ooooo R$ oooooooo
ooooooo (5o) 999o1 7o23o

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.
VENDO 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.
VENDO terrenos no Condomínio Villaggio Toscana,
bairro Barracão, em ótima localização, lotes
individuais, condomínio fechado. Financiamento
direto. Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302.
VENDO terrenos no loteamento Encosta do Sol,
prontos para construir. Financiamento direto ou pelo
Sicredi em 100 meses. Contato (54) 99981 3000 ou
98404 5302.

54 3449 4444 | contato@pinusplac.com.br
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Advogados

ral Osório. Contato (54)
9 9932 5615 ou (54) 9
9956 7454.

Imóveis
Maila Conte
OAB/RS 104.227

Aline Gabriel Tedesco
OAB/RS 105.696

Marciano Leão
OAB/RS 100.556

Andreia Machado dos Reis
An
OAB/RS 84.766B

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

ALUGO apartamento de
um dormitório, semimobiliado, no bairro Verona.
Envio fotos pelo WhatsApp. Valor R$ 600. Contato
(54) 98407 7256.

ALUGO casa (piso inferior), com 50m², para
duas pessoas sem carro,
2 dormitórios, cozinha,
banheiro e corredor semimobiliado, rua Gene-

ASTRA 2.0 ADVANTAGE
COMPASS 2.0 TRAILHAWK
CRUZE LT 1.4 AUTOMÁTICO
DUSTER 1.6
ECOSPORT XLS 1.6
ETIOS X 1.3
FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO
FUSION 2.0 TITANIUM AWD
GRAND SIENA 1.4
GRAND SIENA 1.4
HB20 SEDAN 1.6 PREMIUM
HILUX SW4 SRV 3.0
IDEA ADVENTURE
JETTA 1.4 TSI
JE
OUTLANDER 2.2 DIESEL
PALIO WEEKEND 1.6

VENDO sobrado, no
bairro São Roque, com
2 dormitórios, sacada
aberta e churrasqueira contendo, cozinha,
sala, área de serviços,
banheiro social e vaga
de garagem. Pode ser
financiado, usado o
FGTS e ENTRADA PARCELADA. Possui ótima
posição solar. Valor R$
170.000. Contato (54)
99683 6257, com Luiz.
Creci 42.589

2008
2018
2018
2017
2005
2016
2016
2016
2014
2013
2018
2013
2015
2016
2019
2014

PRETO
PRETO
BRANCO
BRANCA
VERMELHA
CINZA
BRANCO
PRATA
PRETO
BRANCO
CINZA
PRATA
VERMELHA
BRANCO
BRANCA
BRANCA

VENDO apartamento, no
bairro Humaitá, pronto
para morar, com 2 dormitórios, sacada aberta,
contendo banheiro social
e vaga de garagem. Pode
ser financiado. Prédio
fica a 3 minutos do centro e em lugar calmo com
ótima vista e posição solar. Valor a partir de R$
149.000. Contato (54)
99683 6257, com Luiz.
Creci 42.589.
VENDO
apartamento
mobiliado, com excelente acabamento, em prédio com somente 11

PALIO 1.0 FIRE 4 PORTAS
2013
PALIO 1.0 4 PORTAS
2000
POLO 1.0 200TSI HIGHLINE 2020
SANDERO 1.0 COMPLETO
2016
SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA 2010
SANTANA EVIDENCE
1996
SIENA FIRE
2010
SCENIC 1.6
2010
TRACKER 1.8 LTZ AUT.
2015
UP 1.0 MOVE TSICOMPLETO 2018
VOYAGE 1.0
2011
REBOQUE BASCULANTE
2017
TRATOR AGRALE 5075.4 4x4 2014
TRATOR YANMAR 1050
1994
TRATOR LS R 50 154 HORAS 2018
GAIOLA MOTOR V6 PAJERO 

PRETO
CINZA
BRANCO
PRATA
PRETA
PRATA
PRATA
BRANCA
BRANCA
PRETO
PRATA
PRETO
VERMELHO
VERMELHO
AZUL
VERDE
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CONTRATA:

Interessados devem comparecer à empresa ou enviar currículo
para o e-mail pessoal@gdom.com.br

ANALISTA CONTÁBIL
ANALISTA FISCAL
ASSISTENTE DE TI
ATENDENTE DE TELEALARME

MARCENEIRO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
MOTORISTA DE TRUCK E/OU CARRETA
OPERADOR DE BORDATRIZ
DAS 18H ÀS 00H
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
OPERADOR DE FURADEIRA MÚLTIPLA
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
OPERADOR DE SECCIONADORA
SE
AUXILIAR DE PRODUÇÃO MOVELEIRO PINTOR A MOVELEIRO
CONTADOR A INDÚSTRIA
POLIDOR DE METAIS
COZINHEIRO A
PROTOTIPISTA
ELETRICISTA AUTOMOTIVO
SOLDADOR MIG/TIG
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
TÉCNICO DE INFORMÁTICA
ELETROMECÂNICO
TÉCNICO EM MECÂNICA
ESTÁGIO
DE QUALIDADE
TORNEIRO MECÂNICO/ FRESADOR
ES
ESTOFADOR
VENDAS INTERNAS LOJA DE CONFECÇÕES

apartamentos, de 2 dormitórios, 2 sacadas, sala
de estar, cozinha/área
de serviço, banheiro e
vaga de garagem. Financiável e aceita FGTS. Valor R$ 295.000. Contato
(54) 99966 4616, com
Adriano. Creci 42.504.

VENDO apartamento no
bairro São João, com 2
dormitórios, em andar
alto, contendo cozinha,
churrasqueira, sala com
sacada aberta, área de
serviços, banheiro social e vaga de garagem.
Pode ser financiado
e usado o FGTS como
entrada. Possui ótima
posição solar. Valor R$
155.000. Contato (54)
99683 6257, com Luiz.
Creci 42.589

VENDO apartamento,
no Residencial San Marino, com 2 dormitórios,
sacada aberta, churrasqueira, sala, banheiro
social e vaga de garagem. Financiamento via
Caixa, entrada parcelada em 40 vezes e aceito
FGTS como entrada. Valor R$ 155.000. Contato
(54) 99683 6257, com
Luiz. Creci 42.589.
VENDO

apartamento

no bairro Maria Goretti, com 2 dormitórios,
churrasqueira, sala, banheiro social e vaga de
garagem. Financiamento pelo banco de sua
preferência e aceita o
FGTS como entrada. Valor R$ 170.000. Contato
(54) 99683 6257, com
Luiz. Creci 42.589.
VENDO apartamento,
no Residencial Granvillage, com 2 dormitórios, churrasqueira,
sala, banheiro social e
vaga de garagem. Financiamento pelo banco de sua preferência e
aceita o FGTS como entrada. Valor R$ 155.000.
Contato (54) 99683
6257, com Luiz. Creci
42.589.

VENDO apartamento, na
planta, no bairro Borgo,
no Residencial Turquesa, com 2 dormitórios,
com sacada fechada,
churrasqueira, sala, banheiro social, vaga de
garagem e terraço de
privativo. Financiamento via Caixa. Entrega
para este ano. Aceita o
FGTS como entrada. Valor R$ 170.000. Contato
(54) 99683 6257, com
Luiz. Creci 42.589.

VENDO terreno escriturado, de 10x20m, na
rua João Busnello, bairro Ouro Verde. Valor R$
99.999. Não aceito troca. Contato (54) 99683
6257, com Luiz. Creci
42.589.

VENDO apartamento,
no loteamento Bertolini, mobiliado, com 2
dormitórios, sala de
estar, cozinha, área de
serviço e banheiro, com
piso cerâmico em todo o
apartamento. Baixo custo de condomínio. Financiável e aceita FGTS
como entrada. Valor R$
109.000. Contato (54)
99683 6257, com Luiz.
Creci 42.589.
VENDO apartamento,
na planta, no bairro
Borgo, no Residencial
Jardin San Paulo, com
2 dormitórios, sala
de estar, cozinha com
churrasqueira, sacada
aberta, área de serviço, banheiro e boxe de
garagem. Possibilidade
de financiar até 100%
usando FGTS. Entrada
totalmente
parcelada. Valor a partir R$
145.000. Contato (54)
99966 4616, com Adriano. Creci 42.504.

54 2621 5439
playmusic.cem@gmail.com

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão
54

3453 2802

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo
Bento Gonçalves

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

Mercado

CARBONERA

(54)

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

3454 2467

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,
sala 302, BG, RS

Rua Antônio Dalla Coleta, 415
Ouro Verde | Bento Gonçalves

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

54 3451 7750 | 99909 1803
rhtalentos@rhtalentos.com.br
Palazzo Del Lavoro, rua Cândido Costa, 65, sala 1110

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALMOXARIFE (2 VAGAS)
ANALISTA E-COMMERCE
ANALISTA DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO (3 VAGAS)
ARTE-FINALISTA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (3 VAGAS)
ASSISTENTE DE CONTROLADORIA (2 VAGAS)
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (3 VAGAS)
ASSISTENTE TÉCNICO DE PRODUÇÃO (TRAINEE)
AUXILIAR DE EMBALAGEM/PINTURA (4 VAGAS)
ATENDENTE PUBLICITÁRIA
ATENDENTE DE TURISMO (2 VAGAS)
ESTAG. DE ENGENHARIA ELÉTRICA, QUÍMICA, MEIO AMBIENTE
ESTOFADOR (3 VAGAS)
GERENTE DE PRODUÇÃO (2 VAGAS)
LÍDER DE EMBALAGEM
LÍDER DE EXPEDIÇÃO
LÍDER DE USINAGEM (2 VAGAS)
MOTORISTA DE CARRETA (2 VAGAS)
MOTORISTA DE COLETA E ENTREGA (3 VAGAS)
OPERADOR DE BORDATRIZ (2 VAGAS)
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
OPERADOR DE FURADEIRA MÓVEIS (5 VAGAS)
OPERADOR DE SECCIONADORA (5 VAGAS)
OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS (3 VAGAS)
OPERADOR/PROGRAMADOR CNC METALÚRGICO (3 VAGAS)
PINTOR – LACA E VIDRO/ALUMÍNIO (2 VAGAS)
SOLDADOR MIG E TIG (5 VAGAS)
TORNEIRO MECÂNICO (4 VAGAS)

Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!
(54) 3055 2200 | 3055 4400

Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG
negocios@imoveispontual.com.br
facebook.com/imoveispontual
www.imoveispontual.com.br

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis, 155
Botafogo | Bento Gonçalves

SERRANOSSA contrata

Jornalista/repórter

(54) 3454 6422

(com experiência em InDesign)

Rua Mario Morassutti, 230
Borgo - Bento Gonçalves

Diagramador/arte-finalista

www.persolle.com.br

(com experiência em InDesign e Photoshop)
3451 7072

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

Humaitá:
Rua Pernambuco, 501

CADASTRO GRATUITO ATÉ 30 DE SETEMBRO
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO MOVELEIRA E METALÚRGICA;
• AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO.

SUA MOTOCICLETA NO
LUGAR CERTO!

54 3453 2230
Rua Antônio Michelon,
900, bairro Santa Rita
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Voluntários da campanha
Setembro Dourado estarão nos
arredores da praça Vico Barbieri
neste sábado, 19/09, promovendo um pedágio informativo sobre
o movimento mundial, de conscientização sobre o câncer infantojuvenil, que é a primeira causa
de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos.
Para essa ação, a cidade vai receber a visita do Leão da Coragem,
mascote do Instituto do Câncer
Infantil (ICI), que vai participar
do pedágio e depois circular pela
cidade. Em caso de chuva, as atividades serão canceladas.
O mês de setembro tem um
significado muito importante na
temática do câncer infantojuvenil,
que pode ter sintomas difíceis de
notar ou comuns a outras doenças
pediátricas. Campanhas informativas ocorrem no mundo inteiro e,
em Bento Gonçalves, o Setembro
Dourado já é desenvolvido por
voluntárias há seis anos. Agora,
as ações do município passam a
contar com a chancela oficial do
Instituto do Câncer Infantil, que
tem sede em Porto Alegre e presta
assistência a pacientes de oncologia pediátrica em todo o estado.
A partir deste ano, a empresária
bento-gonçalvense Renata Sandrin, que já era embaixadora do
ICI, passa a integrar o Conselho de

Divulgação/ICI

Pedágio informativo sobre
o câncer infantojuvenil
acontece neste sábado

Administração do instituto para a
gestão 2020/2024, o que possibilita ainda mais o fortalecimento da
campanha no município.
Em Bento Gonçalves, há 15
crianças e jovens com tratamento
multidisciplinar vinculado ao Instituto do Câncer Infantil. O atendimento 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
referência em oncologia pediátrica conveniados ao ICI.
Acompanhe as ações do
Setembro Dourado nas mídias
sociais do @institutodocancerinfantil ou saiba mais no site reparenodetalhe.com.

Os sintomas do câncer
infantojuvenil
- Cansaço e palidez
- Dores de cabeça e vômitos
- Perda significativa de peso
- Dor generalizada sem causa
aparente
- Febre prolongada sem causa
aparente
- Caroços no corpo
- Sangramento do nariz ou
gengiva
- Manchas roxas na pele ou
sangramento
- Aumento de tamanho da barriga
- Dores nos ossos
- Diminuição da visão ou perda de
equilíbrio
- Reflexo branco nas pupilas

Profª. Karina Giane Mendes
Docente do curso de Nutrição da UCS,
Nutricionista, Doutora em Endocrinologia

Comportamento alimentar
em tempos de pandemia
Estamos vivendo um momento atípico
refeições seja composta de alimentos in natura
e isso está influenciando nas escolhas
ou minimamente processados e preparações
alimentares. O que se observa é um aumento
culinárias a alimentos ultraprocessados. Dar
no consumo de alimentos devido à ansiedade
preferência para água, leite e frutas, no lugar
das pessoas. Elas estão comendo mais e se
de refrigerantes, bebidas lácteas e biscoitos
exercitando menos. Ao mesmo tempo, perceberecheados; não trocar a “comida feita na hora”
se que há um aumento no preparo das refeições
(caldos, sopas, saladas, molhos, arroz e feijão,
em casa, o que é muito positivo.
massa, refogados de legumes e verduras) por
A conexão entre comida, emoções e
produtos que dispensam preparações culinárias
comportamentos é muito forte e complexa,
(sopas de pacote, macarrão instantâneo,
mas é preciso aprender a encontrar maneiras
sanduíches, frios e embutidos, maioneses e
de se confortar, nutrir, distrair e
molhos industrializados, mistura
resolver os problemas e emoções
pronta para bolo) e optar por
sem usar a comida. Uma relação
sobremesas caseiras, dispensando
de desequilíbrio ocorre quando
as industrializadas.
É preciso
a comida é usada para “tapar
Muito se fala em aumento da
aprender a
buracos” emocionais ou lidar com
imunidade através da alimentação.
problemas que nada têm relação
Deve ficar claro que uma má
encontrar
com ela. Nesse caso, falamos em
alimentação é prejudicial à saúde
maneiras de
um comer emocional, o comer que
de qualquer pessoa, em qualquer
é usado na tentativa de regular
momento da vida. Em relação
se confortar,
emoções, no momento, a ansiedade.
à imunidade, a alimentação
nutrir, distrair
Criar opções alternativas à busca
tem forte influência. Mas vale
da comida por razões emocionais
destacar que não existe alimento
e resolver os
também é útil, como tomar um bom
superpoderoso, shot imunizador,
problemas e
banho, ouvir música, fazer aula de
que aumente a imunidade da
ioga, meditação, comprar flores
emoções sem noite para o dia. Nenhum alimento
ou ver um filme. Quando não for
isolado faz milagre. A dica é uma
usar a comida. alimentação variada, equilibrada,
possível evitar o comer emocional,
deve-se olhar a experiência como
colorida, baseada em alimentos
um aprendizado, e não como uma
in natura e minimamente
falha.
processados (frutas, verduras,
Em relação às escolhas dos alimentos,
arroz, feijão, cereais, carne, leite, ovos), dando
é importante explicar que nada é proibido.
sempre preferência aos cereais integrais e às
Temos, sim, que comer com consciência. Bolo,
preparações não fritas.
biscoito e torta, por exemplo, podem fazer
O ideal é que essas mudanças positivas que
parte de uma alimentação saudável, desde que
vieram com a pandemia, como o aumento do
sejam feitos com ingredientes de verdade, não
preparo das refeições em casa, sempre aliado
misturas industrializadas. É possível comer
à escolha correta dos alimentos, se preservem
uma pizza em paz? Sim, desde que a maioria das
para além desse momento.
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Charge

Virgem – 23/08 a 22/09
Confie em sua intuição se pintar qualquer imprevisto no seu caminho nesta sexta, inclusive
nas finanças. É hora de organizar suas contas,
detalhar o orçamento e fazer o possível para
equilibrar as coisas na área financeira. Essa
tarefa se torna um pouco mais desafiadora
com a briga entre Lua e Júpiter – tudo indica
que pode encarar um prejuízo, por isso, pense

Peixes – 20/02 a 20/03
A Lua sinaliza que você deve fechar a semana
com mudanças no trabalho e em algumas
outras áreas. Mas não precisa se preocupar:
você tem tudo para se destacar e conquistar
um resultado favorável no final das contas. Se
cortar despesas agora, o resultado será melhor do que imagina. Na vida pessoal, chance
de tensão em suas amizades.

Vogais
de "calo"

Líquido
amargo do
fígado

Ary Toledo,
humorista

Separação
de terrenos
Dia, mês
e ano

Amparar;
sustentar
"(?) Vingadores",
filme da
Marvel

Forma de
governo
oposta à
democracia

Virose
infantil
Pedra
antiafta

Complexo
vitamínico
A Rússia,
na internet

Restos
de velas
O clima
muito frio
Ditongo
de "teia"
Feminino
de dois
(?) de
moça, doce
pastoso

Lava com
água e
sabão
Estampa
vendida
pelos
Correios

Ayrton (?),
ídolo brasileiro da
Fórmula 1

Ave comedora de
carniça
Via pública
Orígenes
Lessa, romancista

Ao (?)
livre: a céu
aberto
São
Desordem; Caetano,
bagunça no ABCD
(gíria) paulista

Recheio
de bife
rolê (Cul.)

Panela de
metal com
bordas
altas

BANCO

24

Solução

G

Aquário – 21/01 a 19/02
No que depender das estrelas, tudo o que for
feito em grupo deve fluir melhor, especialmente se apostar no diálogo para se entender com os colegas. Aproveite para trocar experiências e aprender novos macetes com o
pessoal. Em compensação, o atrito entre Lua
e Júpiter pode atrapalhar os planos para uma
viagem ou passeio.

Conflito
armado
Tipo de apartamento

Divulgação/Piracanjuba

Consoantes
de "nulo"
Profissional
de drogarias

H
E
L
L
O

Leão – 22/07 a 22/08
Você começa o dia com muito gás e pode
cuidar facilmente de qualquer tarefa que exija
rapidez mental e boas ideias. Se tem algo que
precisa terminar, concentre-se nisso para tirar
logo do caminho. Mais tarde, há risco de ter
dor de cabeça no serviço, já que não será tão
fácil manter um bom diálogo com colegas e
clientes.

Espaço
de vendas
em praias

F
D

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Nesta sexta, a Lua destaca seu lado ambicioso
e segue firme em sua Casa das Realizações,
sinal de que o dia tem tudo para ser puxado.
Se quiser atingir seus objetivos, mantenha o
foco e lute com garra para conquistar uma
posição melhor no trabalho. A Lua envia boas
energias para você pensar no futuro e traçar
alguns objetivos em longo prazo – e isso vale
para a vida pessoal, profissional ou amorosa!

Olá, em inglês
União Nacional dos
Estudantes (sigla)

O
S

Câncer – 21/06 a 21/07
Você vai contar com ótimas energias para lidar com imóveis, comprar a casa própria ou
adquirir algo mais caro para o lar. Se depender
das estrelas, também vai sobrar tempo para
curtir o seu cantinho e relaxar na companhia
da família. No trabalho, é hora de colocar os
pés no chão e agir com bom senso para cuidar das tarefas do dia a dia.

© Revistas COQUETEL

Orifício
da pele
Sílaba de
"salão"

Os CDs
produzidos
ilegalmente
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Para o recheio de brigadeiro:
• 1 caixinha de leite condensado
• 1 colher (sopa) de manteiga
sem sal
• ¼ de xícara de chocolate
meio-amargo picado
grosseiramente
• 2 colheres (sopa) de chocolate
em pó
• Granulado (para decorar)

Sagitário – 22/11 a 21/12
É hora de sonhar alto e batalhar pelos seus objetivos com muita garra. Para fechar a semana
com a corda toda, Lua e Vênus vão conspirar
pra dar aquele empurrão que faltava em seus
planos mais ousados. Você está mais idealista
e não vai abrir mão das suas ideias com facilidade, mas talvez tenha que pisar no freio se
isso colocar as suas finanças em risco.

Um dos
números
apresentados em
circo

L

Para o recheio de limão:
• 150g de chocolate branco
picado
• Raspas de 2 limões
• Suco de ½ limão
• 1 colher (sopa) de mel
• 1 caixinha de creme de leite

Escorpião – 23/10 a 21/11
Você tem mais chance de sucesso no trabalho se agir nos bastidores. Vale a pena se concentrar em serviços que podem ser feitos sem
chamar muita atenção, de preferência, sem a
ajuda de outras pessoas também. Sua intuição fica mais forte e pode dar alguns avisos
sobre quem merece, ou não, a sua confiança.

www.coquetel.com.br

Z

Para a massa:
• 300g de biscoito Maisena
• 4 colheres de sopa de manteiga
sem sal em temperatura
ambiente

MODO DE PREPARO
Triture o biscoito em um
processador e despeje em uma
travessa limpa. Abra um buraco
no meio e coloque a manteiga
derretida. Misture. Com o auxílio
de uma colher, cubra o fundo e
as laterais de pequenas formas
para torta e reserve. Derreta o
chocolate branco, acrescente as
raspas e o suco de limão, o mel
e o creme de leite e mexa bem.
Despeje a mistura na massa e leve
à geladeira por 1 hora ou freezer
por 30 minutos. Em um recipiente
que possa ir ao micro-ondas,
coloque o leite condensado, a
manteiga, o chocolate meioamargo e o chocolate em pó.
Cozinhe por 6 minutos em
potência alta. Mexa bem até ficar
liso e brilhante. Retire a torta da
geladeira e do freezer e coloque
o brigadeiro por cima da trufa de
limão. Leve a geladeira por mais 4
horas. Sirva gelado.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
O seu signo vai receber ótimas energias astrais para melhorar o diálogo com os colegas,
lidar com clientes ou ampliar sua rede de
contatos no trabalho. Você vai se sair bem se
precisa trabalhar com vendas ou atrair novos
clientes. Chance de brigas com os filhos ou
com pessoas mais jovens, sejam da família ou
do seu círculo de amizades.

Libra – 23/09 a 22/10
No que depender da Lua, você vai fechar a
semana mais confiante para correr atrás do
que deseja. Mas será preciso um esforço para
controlar seu gênio ao lidar com os parentes.
A dica é controlar a teimosia, evitar picuinhas
e buscar pontos em comum com os familiares para manter a paz.

S
E
N
N
A

INGREDIENTES

Touro – 21/04 a 20/05
Pode ficar mais fácil cuidar de assuntos pendentes em casa. A saúde precisa de cuidados
e vale a pena rever algumas coisas para não
se sobrecarregar. Redobre a atenção com os
exageros, seja na alimentação ou até na hora
de praticar exercícios físicos. Se precisa de
ajuda no trabalho ou está em busca de um
emprego, uma pessoa da família ou do seu
passado pode dar uma mãozinha.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

duas vezes antes de fazer compras.

S Q U
A
N
F E
M A
U R A
R AM P
O C O
E I
D U A
U T R
I
A C O
R O L

Torta de limão e brigadeiro

Áries – 21/03 a 20/04
Trabalhar em equipe será a chave para conquistar um resultado melhor. Mas talvez não
seja tão fácil lidar com a concorrência, especialmente se tiver um laço mais próximo com
essas pessoas. Se anda de olho em um novo
cargo ou em uma promoção, vale a pena abrir
os olhos com colegas próximos que têm os
mesmos objetivos.

Cruzadas | Respostas na página 2
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Horóscopo Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

4/flat. 5/bacon — hello. 6/guerra. 8/quiosque. 12/equilibrismo.

Receita | SERRANOSSA Gourmet
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Sete Erros | Respostas na página 2
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UCS:

P E SSO A S
EM MOVIMENTO.

Inscreva-se para cursar
Engenharia na UCS Bento

Graduação com
processo seletivo contínuo
Através dessa
modalidade, com
seleção semanal, é
possível ingressar nos
cursos da UCS em
qualquer momento
do semestre

Os profissionais da Engenharia destacam-se pelo desenvolvimento e aprimoramento de
produtos, processos e sistemas,
atuando em sintonia com as necessidades de uso e aplicação.
Qualifique-se para atuar nesse
universo a partir dos cursos da

Para ingressar nos cursos de
graduação da Universidade de
Caxias do Sul (UCS) em qualquer
momento do semestre, a seleção
é semanal por aproveitamento da
nota da redação no Enem ou em
vestibulares anteriores da UCS.
Ainda, você tem a oportunidade
de realizar provas de redação on-line: a próxima ocorre no dia 1º
de outubro. Acesse ucs.br/estudenaucs para saber mais.

UCS Bento, que oferece as graduações em Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia
Elétrica e Engenharia Mecânica
- saiba mais em ucs.br.
As formações da Universidade de Caxias do Sul valorizam a
interdisciplinaridade, o uso de

Ensino Superior a Distância

Programa de Segunda
Licenciatura modalidade EaD
Ainda dá tempo de
se inscrever: as aulas
iniciam em outubro
Se você já é licenciado, confira os benefícios para ampliar
suas possibilidades a partir de
uma segunda formação: o Programa de Segunda Licenciatura
da UCS ocorre na modalidade a
distância, com a flexibilidade que
o EaD oportuniza, e permite conquistar o novo diploma no tempo
mínimo de um ano. São 12 cursos
diferentes para escolher, e ainda é
possível se inscrever para iniciar
as aulas no mês de outubro.Saiba
mais pelo site da universidade.

Na UCS, são ofertadas opções
de graduações EaD e semipresenciais, que ampliam as possibilidades para aqueles que pensam
em obter um diploma mesmo sem
poder assistir aulas em horários
fixos diariamente ou frequentar o
campus universitário. As inscrições
estão abertas para o ingresso no
ensino a distância.
• Faça o vestibular on-line
e ganhe bolsa de 20% durante
todo o curso.
• Novos estudantes que
anteciparem a matrícula têm
90% de desconto na primeira
mensalidade.
• Bolsa a partir de 30% no
restante do semestre.
As condições não são cumulativas, saiba mais no site ead.ucs.br.

UCS Tec - Cursos
de curta duração
com certificação
intermediária

Desconto especial para
quem quer cursar a
segunda graduação
Quem é diplomado no Ensino Superior da UCS tem desconto exclusivo de 25% para
cursar a segunda graduação. Já
formados em outras instituições podem contar com 15% de
desconto para o ingresso. Para
agilizar a conquista do segundo
diploma, as disciplinas já cursadas podem ser aproveitadas na
segunda formação.
Acesse o site ucs.br, na aba
“Estude na UCS”, para conferir
as condições.

metodologias e práticas inovadoras, e oferecem ao acadêmico
uma infraestrutura laboratorial,
única na região, com a possibilidade de interagir com empresas e comunidade na busca de
soluções para problemas reais e
concretos.

O programa UCSTec oferece graduações
em tecnologia de curta duração com diferenciais como certificações intermediárias, para
impulsionar o ingresso na profissão, o aproveitamento de experiência ou formação técnica na área para reduzir a duração do curso
e flexibilização do tempo de pagamento.
Na UCS Bento, são realizados pelo
programa os cursos superiores de Processos Gerenciais e Gestão Comercial. Saiba
mais pelo e-mail ucstec@ucs.br ou no site
ucstec.com.br.

Mais informações
sobre Graduação
na UCS:
Contate a assistente de relações com
o mercado da UCS Bento, através do
WhatsApp (54) 99626 2771.

Para ficar por
dentro de
tudo que a
UCS oferece,
acesse o site
(aponte a
câmera do
seu celular
para o QR
Code ao lado)

EDIÇÃO 778
Sexta-feira,
18 de setembro de 2020

Previsão do tempo

Greice
Scotton
Locatelli

Thiago
Galvan
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Em alguns negócios, a pandemia é a
última pá de terra de uma cova que
vinha sendo cavada há muito tempo
em função do péssimo atendimento.

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)
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6º
18º

Sol com algumas nuvens,
sem previsão de chuva.

Sol com algumas nuvens,
sem previsão de chuva.

11º
25º

Eu quero o dia da “revolução das
máscaras”, em que queimaremos
as máscaras hoje obrigatórias e
comemoraremos a libertação.

Sol com algumas nuvens,
sem previsão de chuva.

20/09

8º
23º

www.imeal.com.br
NOVO APP DE
DELIVERY

Nem na testa, nem no pulso

Uso de termômetro não causa risco à saúde, asseguram especialistas

Raquel Konrad
Não é de hoje que as fake
news têm causado problemas e
desinformação à população. A
mais recente diz respeito ao uso
de termômetros que medem a
temperatura corporal. Mensagens
falsas espalhadas nas redes sociais e por aplicativos de mensagens afirmam que o uso do equipamento pode causar danos ao
cérebro e até câncer. No entanto,

especialistas ouvidos pelo SERRANOSSA afirmam que não há
nenhuma evidência científica de
que o termômetro infravermelho
cause qualquer problema à saúde.

VISÃO DE MÉDICO
De acordo com o médico
neurologista Gustavo De David,
o termômetro é um aparelho totalmente inofensivo, que mede
a temperatura a distância. “Ele
é muito benéfico no combate à
pandemia. Imagina se tivéssemos que colocar um termômetro
na boca ou nas axilas de cada
pessoa? Não tem realmente nenhuma evidência científica de
que o termômetro infravermelho cause qualquer problema
intracraniano. Basta dizer que
nós temos raios infravermelhos
na luz solar e estamos expostos a
eles todos os dias”, explica.
O médico comenta que os
termômetros não utilizam laser
de UV (raios ultravioletas) e sim
ondas de luz de UV, que não tem
nenhuma chance de causar dano
a qualquer parte do cérebro. “A
luz infravermelha tem utiliza-

Raquel Konrad

Mensagens
espalhadas nas
redes sociais e
por aplicativos
de mensagens
afirmam que raios
infravermelhos
dos equipamentos
causariam danos ao
cérebro e até câncer

ção médica ampla há bastante
tempo podendo ser usada para
tratamentos de lesões como artrite, artrose, lesões musculares,
e na fisioterapia, com supervisão de profissional habilitado”,
explica. Questionado se é mais
eficiente usar no pulso ou na
testa, Gustavo afirma que não
muda nada. “Não tem risco em
lugar algum”, pontua.
VISÃO DE FÍSICO
O físico Alex Luiz Bareta

corrobora com o médico e afirma que uso do termômetro não
causa nenhum dano a saúde. “O
aparelho não emite infravermelho, o corpo é que emite (como
qualquer objeto aquecido) e
mesmo se emitisse o poder
de penetração é praticamente
nulo”, garante. Ele ainda esclarece que a luz de cor vermelha é
um feixe de luz visível que tem
apenas a função de servir como
uma mira. “Não devemos dizer
que essa luz é um raio infraver-

melho, pois o mesmo, em condições normais, é invisível para o
olho humano”, detalha.
Para o físico, deve-se evitar
medir no pulso, visto que o local
tem uma área muito menor do
que a da testa e pode não demonstrar a temperatura correta
do corpo. “Quando se mede no
pulso, o aparelho capta mais a
temperatura do próprio ambiente do que do corpo. Além disso,
no pulso, por ser uma região de
extremidade corpórea, tem muito mais variação térmica. Pense
comigo: quem nunca ficou com a
mão literalmente gelada em um
dia mais frio?”, questiona ele.
Por fim, o físico afirma que o
termômetro verifica a quantidade de emissão da radiação que
sai do corpo e orienta o seu uso.
“Ele deve ser apontado para a
testa da pessoa, a uma distância
de, no máximo, uns 5cm (conforme cada fabricante) durante cerca de 10 segundos para registrar
a leitura”, explica.
ESPIRITUALIDADE
De acordo com a terapeuta

VENHA SE AVENTURAR EM UMA
EXPEDIÇÃO GASTRONÔMICA
PELA SELVA DE DELÍCIAS

DA CASA OFICIAL DO BATATÃO!
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holística Dinara Schio, o problema do termômetro digital não
está ligado à saúde física, e sim
espiritual. “A espiritualidade diz
que não é benéfico recebermos
estímulos desse tipo no Chacra
Frontal. O ideal é que a temperatura seja medida em qualquer
outro lugar do corpo, exceto na
testa”, explica.
Segundo Dinara, essa medição poderia influenciar o processo evolutivo do ser humano,
assim como outros elementos,
como o flúor presente na água.
“É um assunto muito amplo.
Mas a grosso modo, atrasar a
evolução seria não permitir que
a pessoa saia da Matrix”, comenta. Seguindo essa visão espiritual, os alimentos industrializados também são maléficos,
já que provocam o chamado
atraso da consciência. “Quanto
mais intoxicado estiver o nosso organismo, mais denso será
o nível de consciência. Eu faço
uma analogia que, com isso, nós
iremos enxergar o mundo como
se estivéssemos usando óculos
sujos”, exemplifica.

