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Na Escola Municipal de Ensino Médio Alfredo Aveline, 
cerca de 20% dos estudantes optaram pelo retorno. Já 
no Colégio Marista Aparecida, apenas a turma do 3º 
ano teve adesão de quase totalidade dos alunos

Rua São Paulo, 801, sala 2,
bairro Borgo, BG | 54 99166 9221

EMBALAGENS E UTILIDADES

EM NOVO ENDEREÇO
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Acusado de tentar matar 
ex-companheira em 
Bento vai a Júri Popular 

Motorista fica ferido 
após tombamento de 
carreta na BR-470

Kombi pega fogo no bairro Universitário

Na próxima quarta-feira, 
30/09, o acusado de tentar ma-
tar a ex-companheira em Bento 
Gonçalves no ano de 2019, Paulo 
Cesar Côrrea, na época com 46 
anos de idade, vai a Júri Popular. 
O crime aconteceu no dia 4 de 
março do ano passado. De acor-
do com a denúncia, o réu desfe-
riu quatro golpes de faca contra 
a vítima na rua 10 de Novembro, 
bairro Cidade Alta. 

Na ocasião, a vítima, após 
sair do seu local de trabalho, 
encontrou o réu aguardando-a 
com o intuito de retomar o re-
lacionamento, mas após breve 
conversa com ele, negativa de 
retomada e saída do local, foi 
atingida pelos golpes.

Ainda segundo a denúncia, 
o homicídio não se consumou 
porque a vítima conseguiu se 
desvencilhar e evitar que as fa-
cadas fossem fatais, somado ao 
pronto atendimento de socorro 
e encaminhamento ao Hospital 
Tacchini. O acusado foi preso em 
flagrante, teve sua prisão preven-
tiva decretada e aguarda o julga-
mento preso. 

Paulo Cesar Côrrea será julga-
do por tentativa de homicídio qua-
lificado, por ter praticado o crime 
contra uma mulher, por razões da 
condição de gênero (Feminícidio), 
e por motivo torpe. Em caso de 
condenação, a pena para homicídio 
qualificado pode variar entre 12 a 
30 anos. Entretanto, por se tratar 
de uma tentativa, a punição pode 
ser reduzida de um até dois terços. 

Esse será o primeiro Júri Po-
pular a ser realizado na Comarca 
de Bento Gonçalves desde o início 
das medidas impostas devido à 
pandemia do Coronavírus no mu-
nicípio. O último Júri havia sido 
realizado em março. 

Por volta das 12h de quarta-
-feira, 23/09, uma carreta carrega-
da com móveis perdeu o controle e 
tombou no km 211, na BR-470, em 
Bento Gonçalves. De acordo com 
informações da Polícia Rodoviária 

Uma VW/Kombi pegou fogo 
na manhã de quarta-feira, 23/09, 
em Bento Gonçalves. O veículo 
estava estacionado na rua Ulys-
ses Roman Ross, bairro Univer-
sitário. O Corpo de Bombeiros 
esteve no local e combateu as 
chamas, que atingiram a parte 
traseira do veículo. Foram utili-
zados dois mil litros de água para 
combater o incêndio. 

Dentro do utilitário, com pla-
cas de Carlos Barbosa, foi locali-
zado um equipamento de kit gás, 
contendo Gás Natural Veicular 
(GNV). Não houve feridos. 

Fato aconteceu 
em março do ano 
passado na rua 10 
de Novembro, 
bairro Cidade Alta

Arma 
utilizada 
no crime

Federal (PRF), que atendeu a ocor-
rência, o condutor teve ferimentos 
leves e foi socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros Militar. A carreta, com 
placas de Canguçu, transitava sen-
tido Bento/Garibaldi. 
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Apenado do regime 
semiaberto é baleado 
em frente à Penitenciária

Um detento do regime se-
miaberto ficou ferido sem gra-
vidade após um incidente ocor-
rido em frente à Penitenciária 
Estadual de Bento Gonçalves, 
onde ele aguardava um procedi-
mento administrativo junto com 
outros dois apenados. Segundo 
a Brigada Militar (BM), ele foi 
atingido de raspão por um dis-
paro feito por ocupantes de um 
Sandero que chegou ao local por 

volta das 12h de segunda-feira, 
21/09. O carro, com placas de 
Caxias do Sul, estava em situa-
ção de furto/roubo. Houve troca 
de tiros com a guarda da casa 
prisional. O veículo usado no 
crime foi abandonado no bairro 
Barracão, com marcas de tiros 
e um pneu dianteiro furado. Os 
atiradores conseguiram fugir. O 
detento recusou atendimento 
médico, segundo a BM.
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Comunidade do loteamento Tancredo 
Neves vive semana de apreensão

Disparos de arma 
de fogo, prisões 
e incêndio foram 
registrados entre 
segunda e terça-
feira, 21 e 22/09

A madrugada de terça-feira, 
22/09, foi novamente de apre-
ensão para moradores do lotea-
mento Tancredo Neves, no bairro 
Conceição, em Bento Gonçalves. 
A Brigada Militar (BM) realizou 
uma ação de repressão qualifica-
da por volta das 3h30, e prendeu 
três criminosos com armas na 
rua Osvaldo Henrique Verissimo. 
Um deles estava em via pública 
com uma espingarda calibre .12.

Ao notar a presença dos 
policiais, ele correu para uma 
residência, onde foi preso. No 

interior da casa foram localiza-
dos um homem e uma mulher, 
ambos armados com revólveres 
calibre .38. Além das armas, fo-
ram apreendidas 16 munições 
calibre .12 e 26 para calibre .38, 
além de quatro celulares.

Diante dos fatos, os crimino-
sos – que têm idades entre 19 e 
23 anos e inúmeros anteceden-
tes por crimes como tráfico de 
drogas, roubos diversos e porte 
ilegal de arma de fogo – foram 
conduzidos até o plantão da Po-
lícia Civil para a lavratura do fla-
grante e levados à Penitenciária 
de Bento Gonçalves.

DISPAROS
Foi o segundo incidente em 

dois dias – na segunda-feira, 
21/09, dois adolescentes, de 15 
e 17 anos, haviam sido apreendi-
dos após ocorrência de disparos 
de arma de fogo, na rua Adelaide 
Basso Pasquali. Segundo infor-

mações da Brigada Militar, eles 
teriam se deslocado até uma re-
sidência no endereço citado para 
atacar o morador do local. O pro-
prietário do imóvel teria revida-
do com disparos de arma de fogo. 

Mais tarde, os menores fo-
ram localizados pela BM em um 
matagal, com seis munições cali-
bre .32, mas sem armas de fogo. 
O mais novo tinha um ferimento 
na perna. Em um primeiro mo-
mento, as autoridades policiais 
acreditavam que fosse decorren-
te dos disparos, mas uma avalia-
ção médica constatou que ele ha-
via sofrido escoriações durante a 
fuga. Os dois adolescentes foram 
apreendidos e encaminhados à 
delegacia para registro da ocor-
rência.

Um veículo que estava esta-
cionado próximo ao local onde 
teria ocorrido o confronto foi 
atingido por pelo menos um dis-
paro e passou por perícia. Briga-
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da Militar, Polícia Civil e Instituto 
Geral de Perícias (IGP) atende-
ram à ocorrência, inclusive com 
utilização de um helicóptero.

INCÊNDIO
Após os dois incidentes, por 

volta das 5h30 de terça-feira, 
22/09, a mesma residência onde 
o casal foi preso cerca de duas 
horas antes foi parcialmente des-
truída por um incêndio. O Corpo 
de Bombeiros Militar de Bento 
Gonçalves se deslocou para aten-
der a ocorrência, conseguindo 
salvar parte da casa e evitar que 
as chamas se espalhassem para 
moradias vizinhas. Não houve ví-
timas. Foram utilizados cerca de 
2,5 mil litros de água no combate. 
Há cerca de 15 dias os Bombeiros 
haviam combatido um incêndio 
em uma casa que fica em frente, 
mas não há confirmação oficial 
de relação entre os dois casos, 
que estão sendo investigados.

Homens são presos por 
porte ilegal de arma e 
tráfico de drogas no Borgo

Um homem de 20 anos foi 
preso e um menor de 17 anos foi 
apreendido por porte ilegal de 
arma de fogo e tráfico de drogas 
na noite de terça-feira, 22/09, 
durante operação da Brigada Mi-
litar (BM). O fato aconteceu na 
rua Fiorelo Bertuol, bairro Borgo. 

Primeiramente, de acordo 
com a BM, equipes de policiais 
militares do 3º Batalhão de Poli-
ciamento de Áreas Turísticas (3º 
BPAT) receberam informações 
de que homens estariam na rua 
Osvaldo Henrique Verissimo, no 
loteamento Tancredo Neves, em 
uma casa abandonada. Eles esta-
riam armados e teriam a intenção 
de cometer atentados na região. 

Ao realizar a verificação no 
local, os policiais militares avista-
ram os dois homens com armas. 
Ao visualizarem os policiais, eles 
fugiram em meio a um matagal, 

não sendo possível encontrá-los.
Mais tarde, por volta das 21h, 

a BM recebeu a informação que 
os homens haviam sido resga-
tados e estariam se deslocando 
para o bairro Borgo. Equipes fo-
ram até o local e encontraram um 
homem de 20 anos e um menor 
de 17 saindo de um táxi. 

Os policiais realizaram a 
abordagem e, em revista pessoal, 
foi localizada duas pistolas cali-
bre 9mm na cintura de ambos, 34 
munições de calibre .380 e 27 de 
calibre 9mm. No apartamento de 
um dos homens foi encontrado 
5,5kg de maconha. 

Os dois foram encaminhados à 
Delegacia de Polícia de Bento Gon-
çalves para lavratura do flagrante, 
ficando à disposição da Justiça. O 
menor foi liberado e o jovem de 20 
anos foi recolhido à Penitenciária 
Estadual de Bento Gonçalves.

Ocorrências relacionadas
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Brigada Militar promove campanha solidária em prol de crianças 
em vulnerabilidade socioeconômica em Bento e região

Por meio do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3ºBPAT), a campanha 
tem o objetivo de arrecadar brinquedos, máscaras de proteção, livros infantis e jogos

A Brigada Militar, por meio 
do 3º Batalhão de Policiamento 
de Áreas Turísticas (3ºBPAT) 
está promovendo a campanha 
solidária “Ação Criança Feliz” em 
Bento Gonçalves e nos outros 
25 municípios de abrangência. 
O objetivo é arrecadar brinque-
dos, máscaras de proteção, li-

Em Bento, os pontos de coleta são:

•    Sede do 3º BPAT
•    Bazar Rampanelli
•    Farmácia Medicinales
•    Farmácia São João (Júlio de Castilhos)
•    Farmácia São Rafael
•    Ferragens Deconto
•    Fruteira Califórnia
•    Imobiliária Postal
•    Loja Acate Modas
•    Loja Almapiena
•    Loja Artelana
•    Loja Benoit
•    Loja Biografia Vestuário
•    Loja Boutique Cara de Nova
•    Loja Carllize Botafogo
•    Loja Carllize
•    Loja Colecione
•    Loja Divas
•    Loja Dom Juan Moda Homem
•    Loja Globo Moda Homem
•    Loja La Boutique
•    Loja Louvre
•    Loja Milan
•    Loja Oly Modas
•    Loja Ortobom
•    Loja Pasini
•    Loja Picasso Modas
•    Loja Planeta Jeans
•    Loja Public
•    Loja Sonho Baby
•    Loja Tribuna
•    Loja Triunfante
•    Malharia Gabriel
•    Natal Fitness
•    Rede de Postos - Abastecedora de combustíveis Serra Gaúcha
•    Restaurante Rigo
•    Shopping Bento
•    Si Almeida Empório da Beleza

vros infantis e jogos. De acordo 
com a BM,  todo material será 
distribuído para crianças em 
situação de vulnerabilidade so-
cioeconômica. A ação está sendo 
realizada em alusão ao Dia da 
Criança, celebrado em 12/10. A 
coleta dos donativos seguirá até 
o dia 09/10.

A campanha conta com par-
ticipação de todo efetivo da Bri-
gada Militar e é coordenada por 
Policiais Militares, que atuam no 
Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas (PROERD). 
Todas as cidades que compõem 
o 3º BPAT participarão da ação 
social, sendo que em Bento Gon-

çalves, até o momento, a inicia-
tiva conta com o apoio do Sindi-
lojas (veja no quadro ao lado os 
pontos de coleta). 

O comando da Brigada Mi-
litar salienta que toda a ação de 
recolhimento, e posteriormente 
de entrega, será feita seguindo 
os protocolos de saúde
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Posto de 
identificação 
permanece 
atendendo mesmo 
durante a pandemia

Reformas e pinturas nos 
cemitérios devem ser 
realizadas até o dia 20

Carteira de Identidade 
tem telefone exclusivo 
para informações 

 O Posto de Identificação em 
Bento Gonçalves possui um tele-
fone exclusivo para quem quer 
tirar dúvidas sobre o encami-
nhamento das carteiras de iden-
tidade. O número (54) 99677 
3389 recebe apenas mensagens 
via WhatsApp. O agendamento 
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FinadosBento Gonçalves

A prefeitura de Bento Gon-
çalves, por meio da secretaria 
municipal de Saúde, está com o 
Processo Seletivo Simplificado 
nº 10/2020 aberto visando à 
contratação de 20 profissionais 
para o cargo de Agente de Com-
bate às Endemias. 

Os interessados poderão se 
inscrever até o dia 02/10, das 
8h às 11h e das 14h às 17h no 
Setor de Vigilância Ambiental, 
localizado na rua Goiânia, 590, 
bairro Botafogo. As inscrições 

Tendo em vista o Dia de Fina-
dos (02/11), a secretaria de Ges-
tão Integrada e Mobilidade Urba-

Prefeitura de Bento 
seleciona agentes de 
combate às endemias
Para participar, é 
preciso ter Ensino 
Fundamental 
completo e idade 
mínima de 18 anos. 
A remuneração 
será de R$ 1.400

são gratuitas.
O profissional será contra-

tado para desempenhar a fun-
ção por prazo determinado de 
10 meses, podendo ser prorro-
gado por igual período. A carga 
horária é de 40 horas semanais 
e será desenvolvida de acordo 
com o horário definido pela au-
toridade competente.

Para participar, é preciso ter  
Ensino Fundamental completo 
e idade mínima de 18 anos. A 
remuneração será de R$ 1.400.

Aponte a câmera do celular 
para mais informações
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só pode ser feito presencialmen-
te. O posto fica na Rua Marechal 
Floriano, 142 (junto ao prédio da 
FGTAS/Sine, ao lado da agência 
do Banrisul), e atende de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 14h. Já 
a retirada das carteiras é realiza-
da somente até o meio-dia. Para 
o agendamento, é necessário tra-
zer a certidão original, conforme 
o estado civil: solteiros (pessoas 
que nunca casaram) devem apre-
sentar Certidão de nascimento. 
Casados ou viúvos: Certidão de 
casamento e para Divorciados/
separados: certidão de casamen-
to com averbação.

na (Segimu) de Bento Gonçalves 
informa que pinturas, reformas, 
colocação de lápides e limpezas 
em jazigos, capelas e gavetas 
serão permitidas nos três cemi-
térios municipais – Santo Antão, 
São Roque e Central – até 20/10. 

Para realizar os serviços, o 
contribuinte deve comparecer na 
secretaria (Complexo Adminis-
trativo, rua 10 de Novembro, 190, 
bairro Cidade Alta) portando o 
certificado de propriedade da ca-
pela ou túmulo e solicitar anteci-
padamente a autorização. 

A secretaria atende de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 
11h45 e das 13h30 às 17h45. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (54) 3055 
7389 ou e-mail: mobilidadeurba-
na@bentogoncalves.rs.gov.br.

Para realizar 
os serviços, o 
contribuinte deve 
comparecer na 
secretaria portando 
o certificado 
de propriedade 
da capela ou 
túmulo e solicitar 
antecipadamente a 
autorização

Movergs e Sindmóveis anunciam 
unificação administrativa

Produção de móveis do Rio 
Grande do Sul cresce 41% em julho

A partir de outubro Economia

A partir do mês de outubro, 
as duas maiores entidades re-
presentativas do setor movelei-
ro no estado – a Associação das 
Indústrias de Móveis do Estado 
do Rio Grande do Sul (Movergs) 
e o Sindicato das Indústrias do 
Mobiliário de Bento Gonçalves 
(Sindmóveis) –, ambos com sede 
em Bento Gonçalves, vão unificar 
suas administrações.

Nos últimos cinco anos, as en-
tidades estreitaram seus laços, atu-
ando conjuntamente em demandas 
políticas e administrativas em prol 
da indústria moveleira. As trocas se 
intensificaram especialmente após 
a inauguração do novo Centro Em-
presarial de Bento Gonçalves, que 
foi inaugurado em 2017 e passou 
a congregar diversas entidades 
empresariais, entre elas Movergs e 
Sindmóveis.

A fusão administrativa foi de-
cidida pelas diretorias e conselhos 
da Movergs e Sindmóveis, atual-
mente presididos pelos empre-
sários Rogério Francio e Vinicius 
Benini, respectivamente. A deci-
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sEntidades 
permanecerão 
atuando de acordo 
com seus estatutos 
e nomenclaturas, 
porém com equipe 
operacional única

Expectativa é de que 
o segundo semestre 
seja positivo e de 
recuperação para 
o setor, tanto no 
mercado interno 
quanto externo

são leva em conta a necessidade 
de otimizar os recursos humanos 
e financeiros das entidades.

AS ENTIDADES
O Sindmóveis foi criado em 

1977 para representar o polo mo-
veleiro de Bento Gonçalves e atua 
amarrando as pontas da cadeia 
de modo que todo o setor possa 
se desenvolver com consistência e 
proposição de valor. Conhecimen-
to, inovação e integração gerando 
negócios são os pilares que sus-
tentam o Sindmóveis. Uma prova 
dessa realidade é a promoção da 
maior feira de móveis da América 
Latina, a Movelsul Brasil, realizada 
também desde 1977.

Ainda pode-se mencionar 
como projetos de destaque da en-
tidade a realização do Prêmio Salão 
Design desde 1988, considerado o 
grande prêmio brasileiro de design 
para profissionais, estudantes e 

empresas; o Projeto de Exporta-
ção Orchestra Brasil, que fomenta 
as exportações da cadeia de for-
necedores da indústria moveleira; 
e o Projeto Raiz, responsável por 
desenvolver ações que atendam às 
necessidades comerciais do design 
brasileiro para o mercado externo.

Já a Movergs, fundada em 
1987, representa a cadeia produti-
va de madeira e móveis do estado 
do Rio Grande do Sul. Atua com a 
importante missão de representar 
os interesses da cadeia produtiva 
de madeira e móveis, direcionando 
seus esforços no sentido de contri-
buir e garantir ferramentas compe-
titivas em prol do desenvolvimento 
de seus associados. A Movergs é 
realizadora de dois grandes pro-
jetos que fortalecem ainda mais o 
protagonismo do setor moveleiro 
gaúcho: a FIMMA Brasil, uma das 
maiores feiras do segmento no 
mundo e o Congresso Movergs.

A cada mês que passa os nú-
meros da produção de móveis 
no estado do Rio Grande do Sul 
comprovam reação, após cerca de 
dois meses bastante duros para o 
setor. O resultado, em julho, com-
prova a boa expectativa dos em-
presários, com a fabricação de 7,1 
milhões de peças, representando 
aumento de 41,5% em relação 
ao mês anterior. As informações 
constam no relatório ‘Conjuntu-
ra e comércio externo do setor 
de móveis no Brasil,’ com infor-
mações de julho e agosto, enco-
mendado pela Associação das 
Indústrias de Móveis do Estado 
do Rio Grande do Sul (Movergs) e 
produzido pelo IEMI – Inteligên-
cia de Mercado.

Para o presidente da Mover-
gs, Rogério Francio, o desempe-
nho do setor está longe do ideal 
para 2020, mas, aos poucos, os 
empresários estão se reerguendo. 
“2020 está sendo mais um ano de 
superação para o setor, a exemplo 
dos últimos quatro, cinco anos. E 

Vinicius Benini (Sindmóveis) Rogério Francio (Movergs)

quem afirma que não aprendeu 
com a pandemia está mentindo. 
Esse grande surto despertou o 
mercado online, como uma nova 
e forte possibilidade de vendas, 
e tem nos mostrado também que 
precisamos estar abertos para o 
novo, para o diferenciado. Não dá 
mais pra fazer as mesmas coisas, 
temos que aprender com o inusita-
do e nos tornarmos cada vez mais 
competentes”, ressalta Francio.

EXPORTAÇÕES
A exemplo de julho, quando 

as exportações avançaram 13,2%, 
somando US$ 13,0 milhões, o 
mês de agosto apresentou alta de 
22,6%, totalizando US$ 16,0 mi-
lhões. Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e Paraná, respectivamente, 
juntos, foram responsáveis por 

84,9% dos valores exportados 
em agosto, seguidos pelo estado 
de São Paulo que apareceu na 4ª 
posição, com 11,9% dos valores.

Os Estados Unidos aparecem 
na liderança como principal des-
tino das exportações de móveis 
do RS com 21,7%, seguido pelo 
Peru com 12,3% e Uruguai com 
12,2%. Destaque para o cres-
cimento expressivo das expor-
tações para a Colômbia e Peru, 
173% e 137%, respectivamente, 
em agosto frente ao mês anterior.

CONSUMO APARENTE
O volume do consumo apa-

rente de móveis apenas no Rio 
Grande do Sul foi de 6,3 milhões 
de peças em julho, aumento de 
46,4% em relação ao consumo 
registrado no mês anterior.
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Moradores, empresários e turistas reclamam 
da situação da ERS-444, no Vale dos Vinhedos
Buracos em diversos 
trechos da pista 
têm dificultado 
trafegabilidade 
e influenciado 
negativamente 
a percepção de 
visitantes sobre o 
roteiro e a cidade

Em agosto, o Vale dos Vinhe-
dos completou 30 anos de lindas 
paisagens e empreendimentos de 
renome em todo o país. Anual-
mente, cerca de 400 mil visitan-
tes passam pelo roteiro turístico 
de Bento Gonçalves, a fim de 
conhecer as belezas ligadas ao 
enoturismo e à gastronomia da 
região. Entretanto, a principal es-
trada da rota tem sido alvo cons-
tante de reclamações por parte 
de moradores e empresários. 
Nos últimos meses, as condições 
da ERS-444 têm piorado ainda 
mais, com buracos e desníveis em 
diversos trechos, principalmente 
entre os quilômetros  8 e 21.  

“É perigoso, pois, além de 
sinuosos, os buracos provocam 
a redução da velocidade dos ve-
ículos, porque se pode cair em 
algum e gerar danos. Isso causa 
lentidão. Além disso, a rodovia é 
movimentada por turistas, que 
não têm acostamento nos tre-
chos das placas de orientações, 
para poderem se basear no ca-
minho. Isso também dificulta 
a direção na rodovia”, relata o 
agricultor Alan Zanesco, que 
mora em Monte Belo e utiliza a 
estrada diariamente. 

Outro ponto observado por 
Zanesco diz respeito ao inten-
so fluxo de ciclistas no local, os 
quais precisam transitar pela 
estrada, tendo em vista a falta de 
uma ciclovia.  “Tem muito a ser 
melhorado, tanto a qualidade do 
asfalto, que com qualquer chuva 
se degrada, quanto em acosta-
mento e ciclovia, para seguran-
ça de todos”, afirma. “E uma das 

principais melhorias também se-
ria uma rotatória na entrada da 
Tecnovin, pois ali é o coração do 
Vale e é muito perigoso do jeito 
que está”, complementa.

Já uma empresária do ramo 
de gastronomia, que possui um 
empreendimento no local, afir-
ma que os próprios visitantes 
têm reclamado da qualidade do 
asfalto. “Muitos acabam tendo 
seus carros danificados por não 
conseguirem desviar, gerando 
prejuízo. Notamos uma insa-
tisfação por parte dos visitan-
tes e, consequentemente, uma 
imagem negativa para a região”, 
comenta. 

A diretora geral do Hotel 
Villa Michelon, Elaine Michelon, 
comenta que a situação da rodo-
via não impede que os turistas 
cheguem até o empreendimen-
to, mas afirma que é necessário 
pensar no coletivo. “Uma rodo-
via em más condições prejudica 
o tráfego de veículos mais pe-
sados, em especial em época de 
vindima. É lógico que isso causa 
impacto na economia da região, 
porque é impossível pensar no 
Vale dos Vinhedos através de 
somente um empreendimento. 
Somos uma cadeia que se inter-
liga, cujas atividades econômicas 
se cruzam. Restaurantes, hotéis, 
pousadas, vinícolas, todas me-
recem especial atenção em seu 
acesso”, analisa.

Diante da reivindicação da 
comunidade local e da pouca 
atenção direcionada pelo Esta-
do à rodovia, um vereador de 
Bento Gonçalves, que também 
reside no Vale dos Vinhedos, 
decidiu cobrar ações do Depar-
tamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (DAER).  Entretan-
to, mesmo após solicitar uma 
operação “tapa-buracos”, pes-
soalmente e por meio de ofícios, 
nenhuma medida foi tomada no 
local. “Eles me falaram que es-
tava na programação, mas até 
agora apenas fizeram um ser-
viço paliativo. Largaram asfalto 
frio nos buracos, mas isso não 
resolve. O superintendente do 

DAER [regional], Luís Cláudio 
Leal, me falou que eles iriam 
fazer a manutenção com asfalto 
quente, que é o ideal, mas infe-
lizmente ainda não fizeram”, re-
lata o vereador. 

De acordo com a assessoria 
de comunicação do DAER, para 
os próximos dias estão progra-
madas intervenções na ERS-444, 
a fim de melhorar as condições 
de trafegabilidade. Ainda confor-
me a assessoria, a manutenção 
será realizada por meio do con-
trato de conserva da 2ª Superin-
tendência Regional do DAER de 
Bento Gonçalves. Os serviços de-
verão ser realizados nos trechos 
mais críticos da rodovia estadual.
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Thiago Galvan - Atualidades

Nessa semana que passou, me deparei, em duas oportuni-
dades diferentes, com situações que expõem as mazelas huma-
nas ao extremo. Em uma delas, que dizia com justificativas para 
que as pessoas cometessem erros, até que me coloquei na segun-
da, que é agir com soberba. Logo, porém, passou. Não sou assim! 

  Afinal, um erro é, sempre, uma 
escolha. E nesse ponto que me 
coloquei de maneira arrogan-
te sobre a primeira mazela: jus-
tificar erros nas necessidades, 
já que, como eu disse, um erro 
se explica, mas não se justifica. 
Maquiavel já dizia que para co-
nhecermos um homem de ver-
dade, devemos dar-lhe poder. 
Lincoln, por sua vez, disse que, 
para conhecer o caráter de um 
homem, basta dar-lhe poder.  
Clichê ou não, conhecemos as pes-
soas não pela forma como elas nos 
tratam, mas como tratam aqueles 
que, aparentemente, nada têm a 
oferecer. Conhecemos as pessoas, 
também, de acordo com as infor-
mações que eles nos dão, con-
tando vantagem ou falando de 
coração aberto ou, ainda, perma-
necendo resguardados até que – se 
houver – se tenha intimidade para tal.  
A verdade é que todas as pes-
soas sempre têm algo a nos ofe-
recer, desde o mais humilde 
servo até o mais sábio senhor. 
Aliás, quem disse que o senhor 

é sábio e o servo humilde? O servo é sábio, nas suas vivências e limi-
tações, enquanto que o senhor é humilde nas vivências do servo.  
Assim, não há pontos finais. Há pontos de vista. Nunca estaremos aci-
ma de tudo e de todos. Estamos, sempre, em patamar de igualdade. 
E, melhor, em condições de aprendizado. O mundo é cíclico. As coi-
sas vão e vem. E sempre temos, de tudo e de todos, algo a aprender... 
Até a próxima!

Pontos de Vista ou Pontos Finais?!

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.

Greice Scotton Locatelli

É inegável que a pandemia tem efeitos sobre a nos-
sa saúde mental, especialmente em função do longo 
tempo que se passou desde o início da contaminação 
e do fato de não haver previsão de término. As pessoas 
ficaram mais ansiosas, mais deprimidas, de “saco cheio”, 
como dizem na linguagem popular. Ninguém mais 
aguenta tanta indefinição, tanto abre-fecha, tanta incoe-
rência em relação a determinadas práticas. Notícias falsas 
ou infundadas invadiram as nossas vidas de tal maneira 
que é até difícil distinguir o que é real do que beira o ab-
surdo completo. Não é para menos que muita gente hoje 
acredita em coisas escabrosas que não faziam o menor 
sentido antes da pandemia. Estamos frágeis, vulneráveis, 
inquietos, sedentos pela volta àquilo que conhecemos 
como “normal” para o qual, diga-se de 
passagem, nunca demos valor. Mas a 
vida é assim mesmo, só se aprende a 
valorizar algo depois que se perde.

O uso de máscara, inicialmente 
tido como desnecessário e que depois 
passou a ser obrigatório por lei, ainda 
divide opiniões, seis meses depois. Não 
é raro encontrar gente sem o acessório, 
ou com ele no queixo ou sem tapar o 
nariz. A própria aferição de tempera-
tura, obrigatória para reabertura ou 
manutenção de alguns setores tem 
dado o que falar – tudo alimentado por 
informações no mínimo duvidosas difundidas especial-
mente pelo WhatsApp. Tem gente que se nega termi-
nantemente a deixar que a temperatura seja medida na 
testa, tanto que muitos estabelecimentos mudaram a lo-
gística do processo para poder continuar seguindo a lei.

Quem tem filhos em idade escolar se vê diante de 
dilemas diários: mesmo com a retomada presencial 
gradativa das atividades presenciais, é seguro deixar as 
crianças irem para a escola? Saberiam elas se cuidar? Nos 
primeiros dias após o início da Educação Infantil, vários 
relatos de educadores nas redes sociais dão conta de 
que sim. Aliás, os pequenos estão mais conscientes do 
que muito marmanjo por aí. Mas e como estará o emo-
cional dessas crianças? Até que ponto a nossa tentativa 
de mantê-los bem está ajudando a fazer com que eles 

Como você está?
vivam receosos e com medo?

Mesmo assim, nada responde à pergunta que a 
maioria das pessoas têm se feito: até quando? Ah, quem 
dera alguém tivesse essa reposta! E parece que quanto 
mais a gente se adapta a esse “novo normal” (que de nor-
mal não tem nada), mais rápido o tempo passa. Você se 
deu conta de que daqui a algumas semanas estaremos 
comemorando o Natal – de novo? Comemorando? Co-
memorando o que mesmo? Vai saber se neste ano tere-
mos como fazer algo nessa data.

Esqueça tudo que você sempre fez, tudo que você 
conheceu. Agora as coisas mudam não mais a cada dia, 
mas em questão de horas. O que vale hoje, amanhã 
quem sabe. Aí eu pergunto: como lidar com a ansiedade 

que tanta incerteza gera? Como fazer 
nossas crianças entenderem que é “só 
uma fase”, quando essa fase nem nós 
sabemos quando vai terminar. Como 
fazer planos, ter coragem de tirar anti-
gos sonhos do papel, tentar levar a vida 
sem um mínimo de certeza de como 
estará o mundo amanhã? 

Talvez você esteja pensando que 
nunca houve certeza em relação ao 
amanhã – e é verdade. Mas havia, pelo 
menos, um caminho padrão que co-
nhecíamos, que permita que nos arris-
cássemos com um mínimo de seguran-

ça. Agora nada mais importa: mais do que nunca, viver o 
presente se tornou fundamental. E, mais do que nunca, o 
presente nos causa desconforto justamente porque não 
sabemos o que nos espera. 

Como você está em meio a esse caos que o mundo 
virou? Está conseguindo controlar a ansiedade, a triste-
za, a angústia? Tem conseguido dormir? Tem perdido o 
apetite ou comido demais? Se descontrolado em relação 
a cigarro ou bebidas? Eu sei, não está fácil para ninguém, 
mas não dá para entregarmos os pontos: uma hora tudo 
isso vai passar, mesmo que o normal ao qual estávamos 
acostumados fique apenas na nossa memória. Cedo ou 
tarde a vida vai dar um jeito de encaixar tudo de volta 
nos eixos. E nós nos adaptaremos. Como sempre fizemos. 
Aguente firme!

Como você 
está em meio a 
esse caos que o 
mundo virou?

Clichê ou não, 
conhecemos 

as pessoas não 
pela forma 

como elas nos 
tratam, mas 
como tratam 
aqueles que, 

aparentemente, 
nada têm a 

oferecer.

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

OAB/RS 077.842

54 98105 0001
daniellebava@hotmail.com

Rua Marechal Floriano, 200, sala 201,
Edifício Plaza Center, Bento Gonçalves
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Eduarda Eitelven Bucco

No começo deste mês, o 
governo do Rio Grande do Sul 
divulgou um novo calendário 
para a volta às aulas no Estado. 
Na ocasião, deixou claro que a 
retomada não era uma exigên-
cia, devendo ser avaliada indi-
vidualmente pelos municípios. 
Em Bento Gonçalves, a adminis-
tração municipal está seguindo 
as datas propostas, com a então 
liberação do ensino infantil nos 
dias 08/09 e 14/09 e, nesta se-
mana, com a liberação do Ensi-
no Médio, Superior e Técnico. 

Na segunda-feira, 21/09, 
a Escola Alfredo Aveline abriu 
suas salas de aula para os pri-
meiros, segundos e terceiros 
anos do Ensino Médio. Já na 
quarta-feira, 23/09, o Colégio 

Retorno do Ensino Médio tem baixa adesão de alunos
Em Bento

Na escola 
municipal Alfredo 
Aveline, cerca de 
20% do total de 
estudantes do 1º 
ao 3º ano voltaram 
às salas de aula. Já 
no Colégio Marista 
Aparecida, apenas 
a turma do 3º ano 
teve adesão de 
quase totalidade 
dos alunos para o 
retorno presencial

Marista Aparecida também de-
cidiu voltar com as aulas pre-
senciais. Para tanto, foram tes-
tados todos os profissionais das 
duas escolas, instalados equipa-
mentos sanitizantes, distribuí-
dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) para todos os 
profissionais e adotado o reve-
zamento de alunos. Os protoco-
los adotados foram aprovados 
pelo Centro de Operações de 
Emergência em Saúde para a 
Educação (COE-Escola) estadu-
al, municipal e de cada uma das 
instituições. “Nós tivemos todo 
um preparo junto às secretarias 
de Educação e Saúde. O nosso 
COE é formado por professores, 
funcionários e pais de alunos”, 
explica o diretor do Alfredo 
Aveline, Márcio Pilotti. 

Apesar de toda a prepara-

ção, muitos pais/responsáveis 
e estudantes ainda estão rece-
osos quanto ao retorno. Prova 
disso é que, no Alfredo Aveline, 
cerca de 20 alunos retornaram 
presencialmente – aproximada-
mente 20% do total do Ensino 
Médio. No terceiro ano, todos 
decidiram permanecer com o 
ensino remoto até o final do 
ano. “Temos cinco períodos de 
aula, com um intervalo de cer-
ca de 15 minutos. Depois, os 
professores ficam até meio-dia 
para tirar dúvidas dos alunos 
que permaneceram com o ensi-
no on-line”, esclarece o diretor. 

Por conta da pouca adesão 
ao retorno presencial, a escola 
fará uma dinâmica diferente: 
uma  semana presencial e a ou-
tra inteiramente on-line. “Caso 
voltem mais alunos, aí vamos 

Prefeitura emitiu decreto permitindo o retorno do Ensino Médio, Superior e Técnico a partir do dia 21/09. Até o momento, apenas duas escolas retornaram
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VISÃO DE ALUNOS
E PROFESSORES
Apesar de muitos estudan-

tes optarem por permanecer em 
suas casas, aqueles que decidi-
ram retornar às salas de aula se 
mostraram felizes e satisfeitos 
com o que encontraram. “Eu sou 
professor à noite na rede estadu-
al e sei que as aulas on-line não 
são a mesma coisa. Então eles 
estavam bastante ansiosos para 
o retorno”, conta o diretor do Al-
fredo Aveline, Márcio Pilotti. 

Para a estudante do primei-
ro ano do Aveline Natália de 
Oliveira Darui, a falta do diálogo 

analisar a capacidade das salas 
de aulas e fazer o esquema de 
50%”, explica Pilotti. 

No Marista Aparecida, a vol-
ta está sendo gradual entre as 
turmas. Na quarta-feira, 23/09, 
retornou o terceiro ano do Ensi-
no Médio, na quinta-feira, 24/09, 
o segundo ano e nesta sexta-fei-
ra, 25/09, retornam as turmas de 
primeiro ano. No sábado, 26/09, 
haverá aula com todas as turmas. 

Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa com os pais e 
com os estudantes, a fim de 
saber quais famílias gostariam 
que seus filhos retornassem e 
quais prefeririam continuar no 
ensino a distância. “No terceiro 
ano, todos os estudantes, prati-
camente, optaram por retornar. 
Então tivemos que organizar a 
turma em Grupo A e Grupo B. Já 

a turma do segundo ano e dos 
primeiros anos nós tivemos um 
número reduzido, que nos per-
mitiu organizar somente um 
grupo em cada turma”, explica 
a diretora Silvia Pagot Marodin. 
Com isso, cerca de 60 estudan-
tes voltarão às salas de aula 
nesse primeiro momento. 

No Aparecida, as aulas on-
-line e presenciais serão as 
mesmas, com transmissões ao 
vivo feitas pelos professores em 
sala de aula. Ainda, será manti-
da a opção de realizar a avalia-
ção diretamente de casa, como 
já vinha sendo feito no ensino 
remoto. “Entendemos que, nes-
se primeiro momento, retornar 
com as pressões das avaliações 
presenciais não era a melhor 
maneira de acolhê-los. O que 
queremos é que eles se sintam 

confortáveis nesse retorno”, ex-
plica a diretora. 

Em relação às medidas de 
segurança sanitária, Silvia ex-
plica que o colégio estava se 
preparando para o retorno pre-
sencial mesmo sem uma posi-
ção das autoridades estaduais 
e municipais. “A Rede Marista 
se posicionou por aderir pro-
tocolos seguros, desde o home 
office para colaboradores que 
precisam permanecer em casa, 
até a organização dos espaços 
seguindo os decretos estadu-
ais e municipais. Nós trabalha-
mos com o Hospital São Lucas, 
da PUC, e com o município de 
Bento Gonçalves, para construir 
protocolos de saúde. Nesse 
momento, a área da educação 
precisa procurar a expertise da 
área da saúde”, afirma. 

presencial com colegas e profes-
sores dificultou o aprendizado 
durante o ensino remoto. “Eu, 
particularmente, tive bastante 
dificuldade em aprender. Sem 
o professor ali, explicando e te 
orientando, fica bem difícil. E se 
não voltássemos agora, ficaria 
complicado ter uma base para 
seguir no ano que vem. Mas a 
gente sabe que tem muitos alu-
nos que ficam preocupados com 
a família, principalmente quem 
mora com pessoas do grupo de 
risco”, comenta a aluna. 

Também estudante do pri-
meiro ano, Téo Stringhini afir-

ma que estava inseguro com o 
retorno, mas que ficou tranquilo 
após constatar as medidas de 
segurança que estão sendo ado-
tadas pela escola. “No começo 
eu não queria vir, então conver-
sei com os meus pais e decidi 
voltar. Agora só espero que tudo 
volte ao normal, e que logo a 
gente possa ver todo mundo de 
novo aqui na sala”, diz. 

A professora de matemática 
Gladis Brandelli Zandoná traba-
lhou como educadora substituta 
durante todo o período de sus-
pensão das aulas presenciais – a 
fim de suprir a demanda daque-

Medidas de prevenção ao Coronavírus incluem equipamentos sanitizantes, medição de temperatura, álcool em gel em todos os ambientes, uso de EPIs e distanciamento entre as classes

les profissionais que precisaram 
se afastar devido à pandemia. 
Durante seu expediente, atendia 
os estudantes que estavam ten-
do dificuldades em aprender a 
distância. “Teve bastante gente 
com dificuldade de aprender, 
mas fomos resolvendo da me-
lhor forma que pudemos. Então 
eu acredito que esse retorno 
será positivo para eles, princi-
palmente pelo convívio com os 
demais colegas e com os pro-
fessores. Afinal, a gente vai ter 
que voltar, em um momento ou 
outro”, comenta. 

Para a diretora do Apareci-

da, Silvia Pagot Marodin, o colé-
gio está se dedicando em cuidar 
não apenas da saúde física dos 
alunos, mas também da saúde 
mental. “Quando nossos alunos 
e professores se reencontra-
ram, a emoção era visível. E a 
nossa emoção também. A gen-
te entende que a educação das 
emoções também faz parte do 
aprendizado. São as emoções 
que nos movem e por isso te-
mos que trabalhá-las da melhor 
forma”, declara. 

“Nós sabemos que é um ano 
bem atípico. Tivemos apenas 30 
dias de aula presencial. Não ti-

vemos tempo de conhecer todo 
mundo. Os professores conse-
guiram dar uma revisão e um 
pouco de matéria nova. E pelo 
que se escuta, até que se tenha 
uma vacina vai longe. Então eu 
sou a favor do retorno sim, com 
todos os cuidados necessários”, 
analisa Márcio Pilotti. 

De acordo com a prefeitura 
de Bento Gonçalves, até o fecha-
mento desta edição nenhuma 
outra escola confirmou o retor-
no presencial do Ensino Médio 
no município. Também não há 
definições sobre a volta dos de-
mais níveis de ensino. 
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Retorno das perícias depende somente 
dos médicos peritos, afirma INSS

Grávida de cinco meses, uma 
moradora de Bento Gonçalves está 
há mais de um mês aguardando re-
torno do INSS sobre sua perícia mé-
dica. Logo no início da gravidez, ela 
foi diagnosticada com colesterolose 
na vesícula biliar e as fortes dores 
vêm impedindo que ela trabalhe. 
“Encaminhei perícia on-line no dia 
11/08, mas foi negada. Então tentei 
retornar ao trabalho, mas como não 
consigo [por conta das dores] a em-
presa pediu para que eu tentasse 
novamente. Então agendei a perícia 
presencial para o dia 15/09, mas 
não aconteceu porque a agência 
estava fechada. E até agora não con-
segui reagendar”, relata. A gestante 
ainda afirma que tentou marcar a 
perícia em outra cidade, mas tam-
bém não teve sucesso. “Estou desde 
agosto sem receber e provavelmen-
te mês que vem também não rece-
ba. Eu moro de aluguel e preciso do 
retorno deles”, desabafa. 

A situação da jovem se re-
pete com cerca de 8 mil pessoas 
em todo o Brasil, as quais haviam 
agendado a perícia presencial 
após a reabertura das agências, 
no dia 14/09. O dado foi divulgado 
pelo secretário de Previdência do 
Ministério da Economia, Narlon 
Gutierre Nogueira, em entrevista 
à rádio CBN. O motivo da não re-
alização do serviço está ligado ao 
pedido de adequações feito pela 
Perícia Médica Federal. Conforme 
o órgão, as agências de todo o Bra-
sil não estariam estruturadas para 
o retorno do trabalho. 

Diante da negativa dos peritos, 
o INSS iniciou inspeções nas salas 
de atendimento, a fim de atender 
aos pedidos de adequações. Até 

o momento, pouco mais de 100 
agências do país foram considera-
das aptas a retornar pela Associa-
ção Nacional dos Peritos Médicos 
Federais (ANMP). A lista atualiza-
da das agências aptas está sendo 
postada diariamente no site da as-
sociação (www.anmp.com.br). No 
RS, estão aptas agências de Porto 
Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, 
Santa Maria e Ijuí. “A ANMP vai ofi-
ciar esses resultados à Secretaria 
de Previdência, pedindo a correção 
das inconsistências encontradas 
nas vistorias e a lista das demais 
agências que o INSS abriu para 
atendimento médico pericial, para 
que possamos em prazo urgencial 
realizar as vistorias sanitárias ne-
cessárias para a regularização ple-
na do atendimento, que é do inte-
resse de toda a sociedade”, afirmou 
a associação em nota. 

Na quarta-feira, 23/09, aten-
dendo ao pedido formulado pela 
Associação Nacional dos Médicos 
Peritos (ANMP), a Justiça Federal 
havia suspendido o retorno dos 
Peritos Médicos Federais nas agên-
cias do INSS consideradas inaptas 
sob o ponto de vista sanitário. 
Além disso, o Poder Judiciário im-
pediu o corte do ponto, o desconto 
da remuneração proporcional e a 
aplicação de sanções de qualquer 
natureza aos peritos que atuam 
nessas agências, exigindo a per-
manência em regime de trabalho 
remoto até adequação sanitária. 
Entretanto, a liminar foi derruba-
da pelo Tribunal Regional Federal 
(TRF) no dia seguinte.

VISTORIAS NA REGIÃO
Na Serra Gaúcha, o calendário 

de vistorias iniciou na segunda-
-feira, 21/09, contemplando todas 
as agências da região. Em Bento 
Gonçalves, a vistoria foi realizada 
na terça-feira, 22/09, contando 
com a gerente da agência de Bento, 
Maria de Lourdes Menezes; com o 
gerente executivo do INSS regional 
de Caxias do Sul, Cristiano Koch; 
com o presidente da subseção da 
OAB de Bento Gonçalves, Rodrigo 
Terra de Souza e com a presiden-
te da Comissão Especial de Segu-
ridade Social da OAB, Frauviana 
Moscone dos Santos. Conforme as 
autoridades presentes, nenhum 
representante da Perícia Médica 
Federal compareceu à vistoria.  

“Fomos convidados pelo INSS 
e por representantes dos peritos 
federais para acompanhar. Ficamos 
duas horas na unidade e está tudo 
certo. Toda estrutura e equipamen-
tos que foram solicitados pelos 
peritos médicos estão de acordo”, 
afirma o presidente da OAB de Ben-
to, Rodrigo Terra de Souza. 

De acordo com o gerente exe-
cutivo do INSS regional de Caxias 
do Sul, Cristiano Koch, todas as 
agências da região de Caxias do Sul 
já foram vistoriadas e estão prepa-
radas para o retorno das perícias. 
Em cada uma das agências, foram 
vistoriados 29 itens de segurança, 
que observam detalhes como ma-
teriais de higiene adequados, EPIs, 
ventilação natural, sinalização 
de distanciamento, entre outros. 
“Nós agendamos há uma semana 
essas vistorias por orientação da 
Associação [Nacional dos Peritos 
Médicos Federais] e eles não se 
fizeram presentes. Convidamos 
representantes da OAB para nos 
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Da esquerda para a direita, Cristiano Koch, 
Maria de Lourdes Menezes, Frauviana Moscone 
dos Santos e Rodrigo Terra de Souza

acompanhar porque a Associação 
acredita que nós fraudamos as 
vistorias. Nós já externamos que 
está tudo ok nas agências, mas eles 
alegam que precisam fazer novas 
vistorias”, revela Koch. 

Até o momento, apenas a 
agência de Vacaria está realizando 
perícias presenciais na região, com 
somente um profissional que deci-
diu voltar por conta própria.  “Nós 
não temos governança nenhuma 
sobre os médicos peritos. Eles são 
uma carreira independente, por 
isso o retorno agora somente de-

pende deles. Não temos nenhum 
problema em abrir nossas portas 
para mostrar para a imprensa que 
está tudo certo”, complementa. 

Dessa forma, o INSS depende 
de uma posição da Associação de 
Peritos sobre o retorno do serviço. 
Por enquanto, estão sendo rea-
lizados atendimentos para cum-
primento de exigências, avaliação 
social, reabilitação profissional e 
justificação administrativa. Todos 
esses serviços devem ser agenda-
dos com antecedência pelo aplica-
tivo Meu INSS ou pelo telefone 135, 

a fim de evitar aglomerações. O ho-
rário de atendimento presencial é 
das 7h às 13h.   

COMO PROCEDER
Quem tinha perícia marcada 

deve reagendar também pelo Meu 
INSS ou pelo 135. Enquanto o ser-
viço não normalizar, o INSS conce-
derá antecipações, no valor de um 
salário mínimo, aos segurados que 
tiverem direito aos benefícios por 
incapacidade. Quando as perícias 
retornarem, as eventuais diferen-
ças serão ressarcidas.

Vistorias feitas pelo próprio INSS na agência de Bento Gonçalves 
observaram 28 itens solicitados pela Associação de Peritos para a volta ao 
trabalho. Conforme o Instituto, todas as exigências foram cumpridas



SERRANOSSA | Sexta-feira, 25 de setembro de 202012

Setembro Amarelo e o suicídio: o silêncio é uma armadilha?
Tabu em torno do 
tema prejudica a 
compreensão do 
problema

Não falar sobre suicídio é 
tão prejudicial quanto falar de 
maneira inadequada. Nesse sen-
tido, o Setembro Amarelo surge 
justamente para romper esse 
silêncio e oferecer espaços dife-
renciados. Sabia que, a cada 10 
casos relacionados ao suicídio, 9 
poderiam ser evitados? E que, de 
cada 10 casos ocorridos, os 10 si-
nalizaram de alguma forma essa 
intencionalidade?

Cabe relembrar o ano de 
2017 marcado pelo jogo Baleia 
Azul, que instigou uma série de 
suicídios no mundo todo. Tam-
bém a série da Netflix 13 Rea-
sons Why, que despertou a aten-
ção de milhares de pessoas para 
o sofrimento da vítima. 

O tema ainda divide opini-
ões, pois o suicídio pode ser vis-
to como um problema de saúde 
pública. Segundo as estatísticas 
recentes, ocorre uma variação  
crescente justamente por ser 
percebido ainda como um tabu, 
sendo que essa condição somen-
te serve para deixar quem sofre 
com pensamentos suicidas ainda 
pior e sem alternativas e aque-
les que tem a intenção de ajudar 
tornam-se paralisados por não 
saberem como agir frente a es-
sas pessoas. 

Com esse panorama, pode-
-se mapear os fatores relaciona-

dos ao suicídio quanto à etapa 
evolutiva, ocorrendo, com maior 
expressão, na adolescência, pela 
intensidade da fase e ao mesmo 
tempo pela dificuldade de ex-
pressar as emoções e conflitos, 
e nos idosos, pela desmotivação 
em relação às próprias vidas. 

Pode-se atrelar também, 
com maior frequência, a pessoas 
que atravessaram ou atravessam 
perdas em suas vidas e aos que 
sofrem discriminações em rela-
ção a gênero, raça e cor. O mape-
amento estende-se, ainda, com 
números acentuados, a profis-
sionais de saúde, o que impres-
siona, em um primeiro momento, 

mas encontra justificativa pelo 
fato de estarem na condição de 
cuidador e não de paciente e por 
terem conhecimentos e acesso a 
métodos letais. Pacientes crôni-
cos ou com comprometimentos 
psiquiátricos também estão em 
uma condição com maior chance 
de cometerem o suicídio.

Pode-se levar em consi-
deração a estação do ano, que 
coincidentemente é a primavera, 
pelo contraste da luz, do colori-
do frente a desesperança, bem 
como o dia da semana que mais 
ocorre, que é a segunda-feira, 
dia típico de reinício de tarefas e 
compromissos. 

Apoio e cuidados

O suicídio é a alternativa e 
torna-se atraente em mo-
mentos de desespero, no 
qual a única saída encon-
trada é a morte. Saídas, so-
luções anteriormente bus-
cadas e desejadas, nesse 
estágio, não servem mais 
para aliviar o sofrimento.

Então, falar sobre isso pode 
ser um facilitador para aju-
dar a evitar que esse mo-
mento possa ocorrer e o 
sujeito possa ter o domínio 
novamente. Nesse sentido, 
proporcionar acompanha-
mentos, escutas, acolhi-
mentos acabam sendo 
importantes. Esse auxílio 
estende-se também a fa-
miliares, amigos e pessoas 
próximas. 

E mais, quando nos deparamos com esse tipo sofrimento, precisa-se deixar o julgamento 
de lado, ouvir, ser atencioso e gentil, mostrar-se interessado e oferecer ajuda. 

Levando em consideração esses aspectos e o Setembro Amarelo, bem como esse mo-
mento que atravessamos enquanto pandemia, o curso de Psicologia da UCS, comprome-
tido com sua comunidade e com todas as questões que perpassam o comportamento 
humano, organizou, dentro de um projeto de Laboratório de Prática, o Acolher-Psi, ser-
viço aberto ao público e gratuito, pelo telefone (54) 3449-5214, de segunda a sexta-feira, 
das 14h às 17h que visa acolher, escutar  e orientar as diferentes demandas e angústias e 
sofrimentos das pessoas. 

Fica acima de tudo a importância de discutir e falar mais sobre suicídio, porque falar so-
bre esse tema é falar sobre a VIDA. 

Profa Ilciane 
Sganzerla 
Breitenbach, 
coordenadora 
e docente 
do curso de 
Psicologia da 
UCS Bento e 
Pós-doutoranda 
em Psicologia, 
com ênfase 
em suicídio e 
ideação suicida 
de adolescentes
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Conhecer o início e o fim do universo é o maior triunfo do ser humano, é conhecer a 
mente de Deus. Teorias que afirmam que o universo se originou de uma grande explosão 
não encontram suporte na lógica e não explicam nada. Se tudo se originou de uma grande 
explosão é porque já havia antes ALGO para explodir e, portanto, esse não foi o início.

O cosmo nasceu não de uma explosão, mas de uma colossal e inimaginável expansão 
súbita girando em círculo permanente, com grande densidade, altíssima temperatura 
e bolas de fogo, num verdadeiro inferno borbulhante. O universo está se expandindo e 
resfriando ao mesmo tempo em que a matéria é distribuída na mesma proporção em 
todo o cosmo.

Alguns físicos têm certa dificuldade para chegar à verdade porque utilizam apenas o 
raciocínio dedutivo (daqui para frente), e se esquecem de utilizar também o raciocínio 
indutivo (daqui para trás).

Partindo da premissa fundamental de que sem rotação não há matéria, fica mais fá-
cil compreender o que realmente ocorreu. Tudo está continuamente rodando, rotação 
é condição primária para a existência da matéria e tudo gira em torno de um eixo e de 
um centro.

Afirma a física que a gravidade foi a primeira a surgir e a dar origem a tudo. Os físicos 
estão de certa forma confusos, não explicam o que é a gravidade, que na realidade é a 
consequência da rotação, e que é a afetação da substância universal pelo corpo rotató-
rio. Em outras palavras: o corpo em rotação afeta a substância universal que está ao seu 
redor, no sentido rotativo, mas convém dizer que foi a própria rotação da substância uni-
versal quem acabou por formar os corpos rotativos (matéria).  

A gravidade foi a primeira a surgir e a dar origem a tudo.  Começou a sugar poeira e 
gás de que são compostas as nebulosas, e essas nuvens de gás interestelar constituídas 
por poeira, hélio e hidrogênio é que dão origem às estrelas. Galáxia é uma gigantesca 
acumulação de bilhões de estrelas, poeira e gás, unidos pela força gravitacional oriunda 
de rotação e no seu centro sempre existe o buraco negro que atrai e devora tudo o que 
está ao seu redor. A força que une as galáxias é a gravidade espiral e parece obedecer a 
uma força que está no centro. Quando elas se chocam saem nuvens de gás e poeira. Conti-
nuamos a ver, pois, que tudo está sempre rodando e se transformando. A única coisa que 
não muda é a própria mudança.

Somos formados de restos de estrelas, e no universo não existe espaço e nem tem-
po porque são grandezas virtuais que só aparecem quando existe matéria. O universo 
assemelha-se a uma esponja onde quase tudo é oco. O núcleo é 100.000 vezes menor do 
que o átomo. 

Até pouco antes do início do funcionamento do maior observatório astronômico do 
mundo, o do deserto de Atacama, no Chile, havia sido constatada a existência de 400 
bilhões de galáxias, cada qual com bilhões de estrelas, muitas dessas galáxias maiores do 
que a Via Láctea, que é a nossa galáxia. 

Apesar da imensidão deste universo que continuamente se modifica com movimen-
tos e colisões, a quantidade de hidrogênio é limitada e quando acabar o hidrogênio não 
se formarão mais novas estrelas. O combustível das estrelas são os núcleos de hidrogênio 
que se fundem a milhões de graus de temperatura. 

Um bilhão de anos após a Big Rotation formou-se a primeira galáxia e nove bilhões 
de anos após a Big Rotation formou-se o Sol e com ele a Terra. A vida levou 4 bilhões de 
anos para se desenvolver.

Para entender o universo é preciso estudar a luz. Ao ler os trabalhos de Louis de 
Broglie, tivemos o primeiro lampejo para lançar a “The Big Rotation Theory”. Em 1924 
esse físico matemático francês juntou dois fatos comprovados para criar sua tese, que 
foi aceita pela comunidade científica, a respeito da natureza da luz. Discutia-se naquele 
tempo se a luz era constituída de ondas ou de corpúsculos.

Conforme pensava ele, se a luz se comporta como onda conforme se mostra nos fenô-
menos de reflexão, refração, transmissão, difração e interferência, é porque é onda, e se 
é de natureza corpuscular conforme comprovado por equipe internacional em eclipse do 
sol na cidade de Sobral, no Brasil, no início do século 20, é porque é corpúsculo.

Então segundo ele a luz é constituída de corpúsculos, mas que se propagam sob a 
forma de ondas. E agora surge uma pergunta inevitável: “por que os fótons, que são os 
corpúsculos da luz, não se propagam em linha absolutamente retilínea, mas sim em os-
cilações ondulatórias em forma de onda? “Só pode ser porque encontram obstáculo.” E o 
que seria esse obstáculo ? Só pode ser o mar energético universal, que é causa de tudo.

Assim como é certo que no fundo de um vale corre um rio, assim também é certo que 
no centro de uma galáxia há um buraco negro e ele faz girar tudo ao seu redor. Isso se 
assemelha a um redemoinho. O buraco negro vai sugando tudo que está ao seu redor e 
devolvendo a matéria ao mar energético universal. Mas por que surgem esses redemoi-
nhos? Só pode ser por agitação da substância universal que tudo permeia. E qual foi a 
causa e o motivo dessa tremenda e incomensurável agitação? Provavelmente nunca o 
saberemos, porém é indubitável que este é um universo inteligente. A inteligência encon-
tra-se  em cada ser, em cada partícula, em cada molécula, em cada átomo e com o tempo 
viríamos a compreender que se encontra no próprio espaço.

O nada não existe e conforme vimos tudo teve origem na substância universal infini-
tamente tênue, imperceptível, mas real, a qual não teve princípio e nem terá fim e isso é 
a base da “The Big Rotation Theory”.

The Big 
Rotation 
Theory

Por Antonio Carlos Koff – Médico, 
Cientista, Filósofo e Humanista
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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Rua São Paulo, 467, bairro Borgo, BG
54 99166 9221

UTILIDADES E EMBALAGENS

LOJA DE EMBALAGENS

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.

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

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

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2020 
– Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para realizar perfuração e deto-
nação em rocha, com uso de explosivos, 
na pedreira localizada junto ao Britador 
Municipal.  Dia 08/10/2020, às 9h. Infor-
mações telefone (54) 3456 1033 ou site 
www.santatereza.rs.gov.br. Santa Tereza / 
RS, 25 de setembro de 2020. Gilnei Fior. 
Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo n° 008/2020 – Ata de 
Registro de Preços nº 001/2020 – Pre-
gão Presencial nº 019/2019 – SRP nº 
005/2020 – Referente à alteração de 
preço do óleo diesel comum. Safra 
Diesel Ltda. Valor: R$ 3,21 ao litro do 
óleo diesel comum. Prazo: A contar de 
14/09/2020. 
Termo Aditivo n° 004/2020 – Refe-
rente à prorrogação do prazo do Con-
trato nº 144/2016 – Tomada de Preços 
nº 011/2016 – Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços 
de roçada das vias públicas e estradas 
vicinais da zona rural (interior do muni-
cípio). Correa Serviços de Jardinagem 
Ltda.-ME. Valor: R$ 11.484,55 mensal. 
Prazo: 12 meses, a contar de 19/09/2020. 

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES Imóveis

VENDO sobrado, no bair-
ro São Roque, com 2 dor-
mitórios, sacada aberta e 
churrasqueira contendo, 
cozinha, sala, área de ser-
viços, banheiro social e 
vaga de garagem.  Pode 
ser financiado, usado o 
FGTS e ENTRADA PAR-
CELADA. Possui ótima 
posição solar. Valor R$ 
170.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589

VENDO apartamento, no 
bairro Humaitá, pronto 
para morar, com 2 dor-
mitórios, 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 mo-
biliado, com excelente 

acabamento, em prédio 
com somente 11 aparta-
mentos, de 2 dormitórios, 
2 sacadas, sala de estar, co-
zinha/área de serviço, ba-
nheiro e vaga de garagem. 
Financiável e aceita FGTS. 

Valor R$ 295.000.  Conta-
to (54) 99966 4616, com 
Adriano. Creci 42.504.

VENDO apartamento, no 
Residencial San Marino, 
com 2 dormitórios, saca-

da aberta.  Financiamento 
via Caixa, entrada parce-
lada em 40 vezes e aceito 
FGTS como entrada. Valor 
R$ 155.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589.
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Advogados

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 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
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TRATOR YANMAR 1050

TTRATOR LS R 50 154 HORAS

GAIOLA MOTOR V6 PAJERO 
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Pontos de distribuição serrAnossA

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

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

CARBONERA
Mercado

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

Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

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

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

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

Bento Gonçalves

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

(54) 3454 2467

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

SELECIONA

ESTOQUISTA

Interessados enviar currículos por e-mail: recrutamento@florauto.com.br descrevendo a vaga 
pretendida no assunto ou entregar em horário comercial na sede da empresa

(Estrada da Vindima, 40, bairro Vinosul - Bento Gonçalves-RS)

Requisitos: Ensino Médio completo ou em andamento, conhecimento 
em informática.
Atenção concentrada, organização e pró-atividade são essenciais para 
esta função.
Atividades: Separar, receber, conferir, embalar e guardar peças.



• ALMOXARIFE (3 VAGAS)
• ANALISTA CONTÁBIL
• ANALISTA FISCAL
• ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
• ARTE-FINALISTA
• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (3 VAGAS)
• ASSISTENTE DE COMPRAS• ASSISTENTE DE COMPRAS
• ASSISTENTE COMERCIAL
• ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (3 VAGAS)
• ASSISTENTE TÉCNICO DA PRODUÇÃO (TRAINEE)
• ASSISTENTE DE TURISMO (4 VAGAS)
• ATENDENTE PUBLICITÁRIA 
• ESTAGIÁRIOS DE ENG. ELÉTRICA, QUÍMICA, MEIO AMBIENTE, • ESTAGIÁRIOS DE ENG. ELÉTRICA, QUÍMICA, MEIO AMBIENTE, 
ENG. DE PRODUÇÃO
• GERENTE DE PRODUÇÃO (4 VAGAS)
• INSPETOR DE QUALIDADE/MONTADOR MÓVEIS
• LÍDER DE EMBALAGEM
• LÍDER DE USINAGEM
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
• OPERADOR DE BORDATRIZ (2 VAGAS)• OPERADOR DE BORDATRIZ (2 VAGAS)
• OPERADOR DE EMPILHADEIRA (2 VAGAS)
• OPERADOR DE FURADEIRA (MÓVEIS) (6 VAGAS)
• OPERADOR DE SECCIONADORA (5 VAGAS)
• OPERADOR DE MÁQUINAS DIVERSAS (3 VAGAS)
• OPERADOR/PROG. CENTRO DE USINAGEM (5 VAGAS)
• SOLDADOR MIG E TIG (5 VAGAS)
• TÉCNICO EM INFORMÁTICA MASTER• TÉCNICO EM INFORMÁTICA MASTER
• TÉCNICO EM MECÂNICA 
• TELEVENDAS

CADASTRO GRATUITO ATÉ 30 DE SETEMBRO
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (10 VAGAS),
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (20 VAGAS)

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

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

CONTRATA:

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

 ANALISTA CONTÁBIL
 ANALISTA FISCAL
 ASSISTENTE COMERCIAL PROMOB
 ATENDENTE DE SAC
 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 5 VAGAS
  AUXILIAR DE PRODUÇÃO MÓVEIS
   E GRÁFICA
 CONFERENTE DE PROJETOS
 COSTUREIRA O DE ESTOFADOS
 ELETRICISTA AUTOMOTIVO
 ELETROMECÂNICO
 ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA 
 ES ESTOFADOR
 MARCENEIRO MÓVEIS SOB MEDIDA
 MONTADOR DE MÓVEIS
 MOTORISTA CAMINHÃO BETONEIRA

 MOTORISTA DE TRUCK
 OPERADOR DE CALDEIRA VESPERTINO
 OPERADOR DE FURADEIRA MÚLTIPLA
 OPERADOR DE MÁQUINAS
   METALÚRGI CA OU MOVELEIRAS
 OPERADOR DE SECCIONADORA,
   BOR   BORDATRIZ
 OPERADOR E PROGRAMADOR DE 
   CENTRO DE USINAGEM VESPERTINO
  OPERADOR E.T.E.
 PINTOR A MOVELEIRO
 PROGRAMADOR DE CORTE CNC
 PROJETISTA DE MÁQUINAS
 SOL SOLDADOR MIG/ TIG
 SOLDADOR/ MONTADOR DE MÁQUINAS
 SUPORTE TÉCNICO
 TORNEIRO FRESADOR MECÂNICO
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Hemocentro de Caxias do Sul 
necessita de doação de sangue O+

O Hemocentro Regional de 
Caxias do Sul (Hemocs) está com 
o estoque do tipo sanguíneo O+ 
muito baixo. Pessoas com esse 
tipo de sangue são compatíveis 
com A+, B+, O+ e AB+. Por isso, a 
necessidade urgente de reposição.

Conforme Roque Lorandi, di-
retor técnico do Hemocs, a doação 
de sangue é segura, não havendo 
riscos para quem doa. “Disponibi-
lizamos álcool gel e trabalhamos 
de forma que no acolhimento não 
aglomere pessoas. Cuidados com 
a higienização das áreas, instru-
mentos e superfícies também têm 
sido intensificados”, afirma.

Ainda segundo Lorandi, pes-
soas com anemias crônicas, aci-
dentes que causam hemorragias, 
tratamento de câncer e outras do-
enças graves, continuam ocorren-
do. Ou seja, o consumo de sangue 
é diário e contínuo.

As doações precisam ser 
agendadas pelos telefones (54) 
3290 4543 e (54) 3290 4580 
ou por meio do Whatsapp (54) 
98418 8487. O Hemocs atende 
de segunda a quarta-feira, das 8h 
às 19h, sem fechar ao meio-dia. 
Quinta e sexta-feira, das 8h às 
17h, também sem fechar ao meio 
-dia e, aos sábados, das 8h até 
12h, na rua Ernesto Alves, 2260, 
ao lado da UPA Central.

Para os moradores de Bento 
Gonçalves, o Hospital Tacchini 
está oferecendo transporte gratui-
to, em parceria com a prefeitura 
municipal. O agendamento pode 
ser feito pelo telefone (54) 3455 
4151, com Ana Paula. 

Condições para a doação de sangue

- Ter mais de 50 kg;
- ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior;
- ter entre 18 e 69 anos (jovens entre 16 e 17 anos podem 
doar mediante autorização de responsáveis legais); 
- não estar em jejum;
- não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;
- não ter fumado ao menos 2 horas antes da doação;
- não comer alimentos gordurosos nas últimas 3 horas;
- não ter tido febre nos últimos 15 dias;
- não ter tomado antibióticos ou anti-inflamatórios;
- não ter feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 
12 meses.
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 O preço do litro da gasolina 
vendida nas refinarias às empre-
sas distribuidoras foi reajustado 
em 4% pela Petrobras. O novo 
valor foi anunciado pela estatal 
na terça-feira (22/09) e vale des-
de quarta-feira (23/09). O diesel 
não sofreu reajuste.

Além da alta do dólar, o pre-
ço do petróleo reflete o mercado 
internacional do produto, o que 
influencia o valor praticado no 
país. Os preços são referentes ao 
valor vendido para as distribui-
doras a partir das refinarias. O 
valor final ao motorista depen-
derá do mercado, já que cada 
posto tem sua própria política de 
preços, sobre os quais incidem 
impostos, custos operacionais e 
de mão de obra.

“Nossa política de preços 
para a gasolina e o diesel vendi-
dos às distribuidoras tem como 

O aumento no número de gol-
pes pela internet, especialmente 
em relação à clonagem de What-
sApp, levou o Sindilojas Regional 
Bento a desenvolver mais dois e-
-books reunindo informações im-
portantes sobre os cuidados que 
empresários e consumidores de-
vem ter ao usar essas ferramentas. 

O primeiro, “Como evitar 
crimes pelo WhatsApp”, já está 
sendo enviado às empresas asso-
ciadas com o objetivo de alertar 
os lojistas e suas equipes, assim 
como clientes, sobre alguns casos 
que vêm ocorrendo e como se tor-
nar imune a eles. “A dependência 
do WhatsApp atraiu a atenção de 
criminosos que arquitetam gol-
pes para roubar dinheiro, obter 
informações e praticar outros 
crimes. É muito importante ficar 
atento a essas dicas simples, mas 
que podem evitar grandes trans-
tornos e prejuízos”, destaca o 

O governo do Estado iniciou 
na segunda-feira, 21/09, a im-
plantação do Sistema Online de 
Licenciamento (SOL), do Corpo 
de Bombeiros Militar do RS. Com 
a ferramenta, todos os tipos de 
licenciamentos realizados pela 
corporação, inclusive o encami-
nhamento dos Planos de Preven-
ção e Proteção contra Incêndio 
(PPCIs) na modalidade completa, 
passam a ser digitais. 

Em uma primeira fase, a ope-
ração irá abranger 1,8 milhão de 
pessoas em 28 municípios. A im-
plantação nas demais regiões do 
Estado, incluindo Bento Gonçal-
ves, está prevista para novembro. 
O acesso ao sistema é feito pelo 
site www.solcbm.rs.gov.br.

A plataforma receberá os pe-
didos de PPCI na forma completa 
para edificações permanentes, 
novas ou existentes, nunca licen-
ciadas ou que necessitem de adap-
tação, conforme o artigo 7° da Lei 
Estadual 14.376/2013 (Lei Kiss) – 
aquelas que tenham passado por 
mudança na divisão de ocupação, 
ampliação da área construída, au-
mento da altura da edificação ou 
do grau de risco de incêndio, entre 
outras possibilidades.

Para os imóveis de baixa 
complexidade, que em lugar do 
PPCI completo são licenciados 
mediante Certificado de Licen-
ciamento do Corpo de Bombeiros 
(CLCB) ou Plano Simplificado de 
Prevenção Contra Incêndio (PSP-
CI), o processo também é 100% 
digital. Entretanto, continuará 
sendo realizado por meio do Sis-
tema Integrado de Serviços de 
Bombeiro – Módulo Segurança 
contra Incêndio (Sisbom-MSCI).

De acordo com o governo do 
estado, o SOL-CBMRS traz uma 
série de vantagens para os em-
preendedores e os responsáveis 
técnicos (engenheiros e arqui-
tetos) pela elaboração de PPCIs 
completos. O sistema torna total-
mente eletrônica a tramitação e 
permite o protocolo dos proces-
sos 24 horas por dia, a qualquer 
dia da semana, e a partir de qual-
quer lugar, por meio da internet. 
Com isso, haverá a eliminação 
das filas de atendimento e a ne-
cessidade de deslocamentos até 
as unidades do CBMRS.

Além de poupar tempo, o 

Preço da gasolina 
sobe 4% nas refinarias

Sindilojas alerta associados 
para golpes na internet

Bombeiros: encaminhamentos de PPCIs e demais 
serviços poderão ser feitos de forma on-line

processo digital do SOL-CBMRS 
trará economia aos empreende-
dores ao eliminar a necessidade 
de impressão de plantas bai-
xas. O sistema ainda aumenta 
a transparência da tramitação, 
pois os proprietários e respon-
sáveis técnicos pelos prédios po-
derão acompanhar as etapas do 
licenciamento dos PPCIs a qual-
quer momento.

VALIDADE DE APPCI 
PRORROGADA
Em razão da pandemia da Co-

vid-19, os prazos para adequação 
da segurança contra incêndio das 
edificações e áreas de risco exis-
tentes vêm sendo prorrogados 
desde março. A última posterga-
ção foi determinada pelo Decreto 
Estadual 55.332/2020, de 25 de 
junho.

O prazo para protocolo do 
PPCI no CBMRS foi estendido 
até 27 de dezembro de 2021. 
Nos imóveis em que o PPCI já 
foi aprovado, os responsáveis 
têm dois anos a partir da data da 
aprovação para instalar as medi-
das exigidas e, dessa forma, obter 
o Alvará de Prevenção e Proteção 
contra Incêndio (APPCI), o que 
precisa ser feito, obrigatoriamen-
te, até 27 de dezembro de 2023.

É importante destacar que 
este prazo de adequação não se 
aplica às casas noturnas e nem às 
edificações ou áreas licenciadas 
mediante o Certificado de Licen-
ciamento do Corpo de Bombeiros 
(CLCB) ou Plano Simplificado de 
Prevenção e Proteção contra In-
cêndio (PSPCI), os quais devem 
se adequar imediatamente.

Os donos de locais que po-
dem se beneficiar dos prazos am-
pliados têm até 26 de setembro 
para instalar extintores de incên-
dio e sinalização de emergência, 
além de realizarem o treinamen-
to de pessoal, a fim de não incor-
rerem em infração às normas de 
segurança contra incêndios.

Os locais que já tinham o 
APPCI aprovado conforme as 
regras da Lei Complementar 
14.376/2013 terão o prazo de va-
lidade do documento prorrogado 
até 28 de dezembro de 2021, me-
diante requerimento de prorro-
gação de prazo que deve ser rea-
lizado por meio do Sisbom-MSCI.

Ro
dr

ig
o 

Zi
eb

el
l/

SS
P

Tipos de licenciamento

•    Certificado de Licenciamento do 
Corpo de Bombeiros (CLCB)
Edificações com área máxima de 200m² e até dois pavimen-
tos, sem depósitos ou áreas de manipulação de combustíveis, 
inflamáveis ou substâncias tóxicas, e cuja área de subsolo (se 
houver) não supere 50m². São classificadas como de risco bai-
xo ou médio. O licenciamento é totalmente digital e pode ser 
realizado pelo proprietário/responsável pelo uso, por meio 
do Sisbom-MSCI.

•    Plano Simplificado de Prevenção e Proteção 
contra Incêndio (PSPCI)
Para edificações até 750m², com no máximo três pavimentos. 
Se o grau de risco de incêndio for considerado baixo, segun-
do os critérios da legislação, não é necessária a presença de 
responsável técnico. Nas edificações com grau de risco mé-
dio, o plano deve ser apresentado por responsável técnico 
(engenheiro ou arquiteto). O processo é totalmente digital e 
realizado através do Sisbom-MSCI.
Estão excluídas desta modalidade de licenciamento as edifi-
cações que apresentem qualquer uma das seguintes carac-
terísticas: ter depósitos e revendas de GLP a partir de 521 kg; 
locais com manipulação, armazenamento e comercialização 
de combustíveis, inflamáveis e explosivos; edificações com 
central de GLP; edificações do grupo F (locais de reunião de 
público) que são classificadas quanto ao grau de risco de 
incêndio como risco médio ou alto; edificações das divisões 
G-3, G-5 e G-6 e locais de elevado risco de incêndio e sinistro.

•    Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio 
na forma completa (PPCI)
É destinado para as edificações que não se enquadram nos 
critérios anteriores ou que tenham risco específico, como as 
casas noturnas. O licenciamento precisa ser encaminhado por 
profissional legalmente habilitado (engenheiro ou arquiteto). 
Para a emissão do APPCI é obrigatória a realização de vistoria. 
Com a implantação do SOL-CBMRS, essa modalidade tam-
bém passa a ter tramitação 100% digital.

presidente do Sindilojas Regional 
Bento, Daniel Amadio.

O material é um compilado 
de informações para saber se o 
WhatsApp foi clonado, como res-
taurá-lo, o que fazer neste caso, 
como se proteger, além de trazer 
versões alternativas de aplicativos 
e dicas sobre cupons e descontos 
faltos, além de outras armadilhas.

O segundo, intitulado “Como 
evitar fraudes pela Internet”, traz 
entre as principais dicas cautela 
em relação a promoções mirabo-
lantes, além de chamar a atenção 
para a idoneidade do canal, con-
tatos, certificação digital, textos 
corretos, reputação da empresa, 
indicações, dispositivos seguros e 
comprovante à mão.

Os e-books estão sendo en-
viados pela entidade aos associa-
dos, mas alguns podem ser aces-
sados no site do Sindilojas: www.
sindilojasbg.com.br.

base o preço de paridade de 
importação, formado pelas cota-
ções internacionais destes pro-
dutos mais os custos que impor-
tadores teriam, como transporte 
e taxas portuárias, por exemplo. 
A paridade é necessária porque o 
mercado brasileiro de combustí-
veis é aberto à livre concorrência, 
dando às distribuidoras a alter-
nativa de importar os produtos”, 
explica, em nota, a estatal.

Segundo a companhia, a 
gasolina e o diesel vendidos às 
distribuidoras são diferentes 
dos produtos no posto de com-
bustíveis. São os combustíveis 
tipo A: gasolina antes da sua 
combinação com o etanol e die-
sel sem adição de biodiesel. “Os 
produtos vendidos nas bombas 
ao consumidor final são forma-
dos a partir do tipo A misturados 
a biocombustíveis.”
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Prazo para concluir 
processo de primeira 
habilitação não vencerá 
durante a pandemia
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Detran

Candidatos à primeira ha-
bilitação não precisam mais se 
preocupar com o prazo de vali-
dade do seu processo de forma-
ção. O Contran (Conselho Nacio-
nal de Trânsito) interrompeu 
por tempo indeterminado a vali-
dade do Renach (Registro Nacio-
nal de Condutores Habilitados) 
desse serviço. Até então, o prazo 
de vencimento havia sido esten-
dido de 12 para 18 meses. 

A medida foi instituída pela 
Portaria 195-2020, publicada na 
Edição Extra do Diário Oficial da 
União dessa terça (22/09) e se 
aplica tanto para os serviços em 
andamento, quanto para os que 
vierem a ser abertos. 

De acordo com o Detran RS, 
a prorrogação indeterminada do 
prazo de validade do processo de 
formação se deve ao acúmulo de 
pessoas aguardando para reali-
zar exames. Isso porque, devido 
à pandemia, o processo ficou pa-
rado por um tempo e, quando re-
tomado, precisou e ainda precisa 
cumprir as exigências do modelo 
do Distancimanto Controlado - 
com redução de atendimentos.

Até então, o prazo 
de vencimento havia 
sido estendido de 
12 para 18 meses
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Os jogos deste domingo

BGF X União Independente
Brasil Futsal X Passo Fundo Futsal
AES Futsal X SER Canoense
Assoeva X SER Itaqui

Rabelo e Guarani folgam na rodada

De volta às quadras

Bento sedia primeira rodada da Série Ouro 2020
BGF enfrenta 
neste domingo, 
dia 27, o União 
Independente, de 
Santa Maria, em 
dia de retomada 
do futsal no Estado, 
com quatro jogos 
no Ginásio de 
Esportes de Bento

Raquel Konrad

O futsal gaúcho profissional 
está de volta! Após muitas inde-
finições, a principal competição 
da modalidade, a Série Ouro, 
terá início neste domingo, dia 
27/09, em um modelo inédito 
adotado por conta da pande-
mia. A Federação Gaúcha de 
Futsal anunciou que, ao invés 
de cada mandante receber seu 
adversário em seu ginásio, os 
jogos de cada rodada serão re-
alizados em um dia só, em uma 
mesma cidade. A estreia é em 
Bento Gonçalves.

O Bento Gonçalves Futsal 
(BGF) enfrenta o União Inde-
pendente de Santa Maria.  Os 
trabalhos da equipe comandada 
pelo técnico Vaner Flores se-

guem a todo vapor. Com cinco 
semanas de treinamentos cole-
tivos concluídos, Flores observa 
significativa evolução e espera 
bons resultados nos confrontos, 
uma vez que não há a possibili-
dade da realização de amistosos.

Durante as ocasiões em 
que o município foi classificado 
com a bandeira vermelha no 
modelo de distanciamento con-
trolado do governo do Estado, 
o BGF realizou os trabalhos em 
grupos separados em quadra. 
Desde o dia 17 de agosto, com 
a liberação dos treinos de forma 
coletiva por parte dos órgãos 
competentes, a equipe vem trei-
nando com o grupo completo 
com ênfase nos aspectos técni-
cos e táticos, mas não deixando 
de lado a gradativa evolução na 
parte física.

TREINOS INTENSOS
O treinador do BGF afirma 

que o grupo está em ritmo de 
crescimento e que a definição 
da estreia elevou o anseio da 
equipe em voltar a competir. 
“Sabemos da ansiedade que tí-
nhamos em retornar aos traba-
lhos. Diante da possibilidade de 
treinar que nos foi concedida, 
fizemos tudo dentro daquilo 
que podíamos, e a equipe vem 
evoluindo”, avalia Vaner Flores.

Dentre os fatores prepon-
derantes que auxiliaram na 
adaptação e evolução acelerada 
por parte do grupo está a manu-
tenção do elenco, que inclusive 

foi reforçado durante o período 
de paralisação. São 12 atletas 
que permaneceram da tempo-
rada passada e outros quatro 
jogadores que se somaram ao 
plantel. “Estamos com muita 
expectativa que dê muito certo, 
até porque o BGF foi uma equipe 
que desde que começou da pan-
demia, em março, não desagre-
gou, ao contrário, só se reforçou. 
Estou com minha equipe forte”, 
afirma o técnico.

PROTOCOLOS 
DE SEGURANÇA
Sem público e com várias 

medidas de segurança, os jogos 
estão previstos para serem re-
alizados ao longo de todo o do-
mingo no Ginásio Municipal de 

Esportes. Durante essa semana, 
todos os atletas foram testados e 
jogadores que por ventura apre-
sentarem teste positivo para Co-
vid 19 não entrarão em quadra.

De acordo com a Federação, 
realizar os jogos da rodada em 
um só lugar também foi uma 
forma de amenizar os impactos 
financeiros causados no clube 
no decorrer da pandemia. O mo-
delo pioneiro contempla valores 
mais acessíveis de arbitragem, 
segurança, ambulância e trans-
missão dos jogos, equilibrando 
a balança de gastos dos clubes, 
que ainda terão investimento 
com os testes de Covid-19, con-
forme previsto no protocolo 
de retomada das atividades da 
FGFS apresentado à Secretaria 

de Esportes e ao Gabinete de 
Crise do governo do Estado.

RODADAS
Com a tabela composta em 

turno único, os quatro jogos 
de cada uma das cinco rodadas 
da 1ª fase acontecem em uma 
determinada sede. Em cada ro-

dada, um clube de cada grupo 
folga. Os componentes de cada 
grupo jogam entre si, todos con-
tra todos. Após a realização dos 
20 jogos da 1ª fase, divididos 
nas cinco rodadas sediadas, os 
dois melhores classificados em 
cada grupo avançam para a fase 
semifinal. 

Com a mesma equipe da temporada passada, técnico 
Vaner Flores intensificou os treinamentos para a estreia

Dentre as medidas de segurança, jogadores de todos os 
times da Série Ouro foram testados para Covid-19

Fotos: Ativa Assessoria
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Estudantes de Psicologia de Bento 
oportunizam mergulho no universo feminista
Julia Buffon Locatelli 
e Julia Ferreira 
Guedes criaram o 
projeto “As Julias” 
em julho deste ano, 
a fim de ampliar, 
de forma leve e 
descontraída, o 
acesso a informações 
sobre o tema

Eduarda Eitelven Bucco

Você sabe qual a diferença 
entre Misoginia e Misandria? O 
que é Sexismo? Patriarcado? E 
que Feminismo não é oposto de 
Machismo? Nos últimos anos, 
a pauta feminista tem ganhado 
espaço em discussões entre ho-
mens e mulheres de todo o mun-
do. Apesar disso, uma série de 
dúvidas e conclusões precipita-
das sobre o assunto continua. Foi 
pensando nisso que duas amigas 
e estudantes de Psicologia de 
Bento Gonçalves decidiram apro-
fundar o conteúdo de forma leve 
e descontraída. 

O projeto “As Julias” surgiu 
em julho deste ano, a partir da 
ideia inicial da estudante Julia 
Buffon Locatelli de produzir ví-
deos falando sobre Feminismo e 
questões relacionadas às mulhe-

res. Entretanto, a proposta tomou 
maiores proporções após a po-
lêmica envolvendo o artista Dan 
Bilzerian. Uma das idealizadoras 
do projeto, Julia Ferreira Guedes, 
fez um desabafo em seus “sto-
ries”, no Instagram, falando sobre 
a objetificação da mulher. “Devi-
do à repercussão desse desabafo 
e ao apoio recebido em relação 
ao fato de precisarmos seguir fa-
lando sobre isso, resolvemos ini-
ciar este projeto juntas e dar voz 
ao que sentimos necessidade de 
transmitir”, contam. 

As Julias estão no terceiro 
ano da faculdade de Psicologia 
pela Universidade de Caxias do 
Sul (UCS). Envolvidas com o Femi-
nismo há anos, as duas decidiram 
mergulhar no assunto, passando 
a pesquisar e se especializar cada 
vez mais sobre o universo femi-
nista. Assim, passaram a produzir 
vídeos educativos sobre diferen-
tes aspectos importantes do mo-
vimento. “Nosso objetivo inicial 
era dar voz às mulheres, sobre 
assuntos necessários a serem 
discutidos e tratados. Conforme 
nós fomos nos reunindo, estu-
dando e criando o nosso projeto, 
sentimos a necessidade de fazer 
um embasamento histórico so-
bre os assuntos que trazemos nos 
vídeos, a fim de esclarecer para 
as pessoas, de uma forma leve e 
descontraída, o porquê e como as 
coisas aconteceram. Então, nosso 
objetivo não é apenas dar voz às 
mulheres, mas também levar co-

nhecimento ao público da nossa 
região sobre temas importantes a 
serem tratados, sempre abordan-
do os dois lados, tanto o público 
feminino quanto o masculino, 
pois reconhecemos a importân-
cia de escutar ambos”, revelam. 

ENTENDENDO 
O FEMINISMO 
Até o momento, as colegas 

já publicaram sete vídeos com 
conteúdos diversos, explicando 
conceitos ainda pouco abor-
dados – como Misoginia e Mi-
sandria, Sexismo, Patriarcado e 
Feminismo – além de traçar um 
histórico que ajuda a entender 

o porquê dos acontecimentos 
atuais. “Agora o nosso próximo 
assunto inclui o projeto Escola 
Sem Partido. Nossa ideia é po-
der conectar um vídeo ao outro, 
para uma compreensão maior. 
Falaremos também sobre o que 
são as Ondas e as Vertentes do 
Feminismo, para que as pessoas 
entendam que existem diversas 
linhas de se ver e seguir o femi-
nismo, algumas radicais e outras 
nem tanto. Mais adiante falare-
mos sobre outros assuntos que 
estão cada vez mais presente 
hoje em dia, como a Masculini-
dade Tóxica, e também aborda-
remos questões sobre a Respon-
sabilidade Afetiva. Pretendemos 
também problematizar alguns 
filmes, para falar sobre diferen-
tes pontos de vista. Tem muita 
coisa interessante pela frente”, 
adiantam as amigas. 

RESULTADOS ANIMADORES
Com pouco mais de dois 

meses de atuação, o projeto As 
Julias já tem provocado novas e 
importantes reflexões acerca do 
assunto. “Está sendo muito gra-
tificante saber que estamos con-
seguindo espalhar conhecimen-
to e ajudar de alguma forma. As 
pessoas costumam nos falar que 
estão aprendendo com a gente, 
com a forma como explicamos e 
trazemos os assuntos, até porque 
na nossa região não se tem muito 
disso. Estamos muito felizes, pois 
as pessoas estão se identificando 

com a gente, com nossos vídeos, e 
muitas vezes se identificam justa-
mente por já terem passado por 
algo igual ou parecido com o que 
relatamos”, comentam. 

Conforme as estudantes, a 
importância de se falar sobre o 
Feminismo está, principalmente, 
na desinformação sobre o as-
sunto. Para elas, muitas pessoas 
ainda pensam que o Feminismo 
é, exclusivamente, um movimen-
to radical e extremista, visando à 
superioridade das mulheres em 
relação aos homens. “Quando, na 
verdade, o que queremos apenas 
é uma igualdade de direitos e tra-
tamento. No nosso ponto de vista, 
apesar de termos alguns avanços 
em relação aos nossos direitos, 
ao acolhimento da causa e à 
abertura para falar sobre alguns 
assuntos, ainda se tem muito a 
ser melhorado. Estamos longe de 
conseguir uma igualdade, fora o 

Conheça 
o projeto 
acessando o 
Instagram 
@asjuliass.

preconceito e assédio que, infeliz-
mente, ainda está muito presente 
no nosso dia a dia”, desabafam. 

Dessa forma, o projeto surge 
como uma forma de disseminar 
conhecimento preciso sobre o 
assunto, a fim de conscientizar 
a sociedade a respeito da verda-
deira importância do movimen-
to. “Como falamos em nossos 
vídeos, talvez o que falte hoje em 
dia nas pessoas seja elas levanta-
rem certos questionamentos so-
bre alguns assuntos, no sentido 
de entender ‘por que isso acon-
tece?’, ‘o que podemos fazer para 
mudar isso?’. Tratando a causa 
e estudando sobre ela, ao invés 
de apenas apontar ou criticar, é 
conseguir compreender e, quem 
sabe, resolver o problema. Isso 
com certeza é algo a ser melho-
rado e acrescentado em nossa 
visão enquanto seres humanos”, 
finalizam. 

Muitas pessoas 
ainda pensam que 

o Feminismo é, 
exclusivamente, 
um movimento 

radical e 
extremista, visando 

à superioridade 
das mulheres 

em relação aos 
homens.
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Projeto de voluntárias de 
Bento resgata a cultura do 
crochê e estimula a solidariedade

Desde o último dia 15, o 
projeto social “Pontos de Afeto” 
tem dado um novo significado 
às peças de crochê produzidas 
por mães, avós e tias em um pas-
sado onde essa arte era exposta 
com grande orgulho na maioria 
dos lares da Serra Gaúcha. Por 
iniciativa da empresária Beatriz 
Dreher Giovannini, em uma par-
ceria com a artesã Marilene Gal-
vagni Guerra, centenas de almo-
fadas foram confeccionadas sob 
uma curadoria cuidadosa e serão 
comercializadas em benefício da 
Associação Bentogonçalvense de 
Convivência e Apoio à Infância e 
Juventude (Abraçaí).

Para Beatriz, a Bita, como é 
carinhosamente conhecida, esse 
envolvimento com a comunidade 
de Bento Gonçalves e o espírito 
do voluntariado sempre estive-
ram presentes na sua trajetória. 
No ano passado, enquanto ar-
rumava algumas gavetas, Bita 
se deparou com inúmeras peças 
de crochês feitas por sua mãe e 
sogra, há anos guardadas com 
afeto. Assim, surgiu a ideia de 
confeccionar as dez primeiras 
almofadas que foram experi-
mentalmente produzidas, mas 
rapidamente vendidas. “Escolhi 
a Entidade por entender que nela 
está o futuro de Bento Gonçalves. 
E quando você abraça uma crian-
ça, você constrói infinitas possi-
blidades”, declara.

Para esse ano, o projeto ga-

nhou força e envolveu um número 
maior de pessoas que aderiram à 
causa, doando peças de crochê e 
tecidos para a produção das almo-
fadas. Serão vendidas 120 unida-
des em estabelecimentos comer-
ciais da cidade que se envolveram 
nessa corrente solidária. “Foram 
tantas doações que já temos mate-
rial para mais três anos de Pontos 
de Afetos”, alegra-se Bita.

A possibilidade de ajudar 
o próximo sempre foi genuína 
para Marilene e quando procu-
rada, aceitou prontamente o de-

safio de confeccionar as peças. 
“Começamos o trabalho ainda 
em fevereiro. Recebia o tecido já 
com os crochês aplicados e então 
fazia a costura e o enchimento 
das almofadas. Foi um trabalho 
muito gratificante para mim”, re-
lembra a artesã.

A comercialização será feita 
nos seguintes estabelecimentos: 
Porta Azul; Lina Giacomello; 
Jane Beauty; Efeitoeneri; Acatê 
Modas e Porto dos Sonhos. Ou-
tras informações pelo Instagram 
@pontosdeafetobg.

Beatriz Dreher 
Giovannini, Marilene 

Galvani Guerra e a 
presidente da Abraçaí, 
Maria Isabel Schramm
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Síndico profissional. 
Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Um dos maiores fantasmas que assolam condomínios são, 
sem sombra de dúvidas, as infiltrações. Elas deixam as paredes 
manchadas; deixam rachaduras no gesso; criam bolhas e/ou 
descascam as pinturas; podem desencadear outros danos à estrutura 
do empreendimento  e, claro, causam bastante dor de cabeça e um 
prejuízo financeiro, muitas vezes, alto.

E quando entramos no assunto dinheiro, aí que o incômodo 
começa. Afinal, quem vai pagar a conta? O condomínio, você ou o 
vizinho? Pois bem, vamos explicar cada situação.

Se a infiltração for na tubulação vertical, na fachada ou em alguma 
região pertencente ao prédio, este gasto fica a cargo do condomínio, 
com  todos os reparos e encargos. 
Por isso, ressalto a importância da 
realização de manutenções periódicas, 
a fim de evitar gastos expressivos que 
não estavam no orçamento.

Se a infiltração for causada por uma 
tubulação horizontal do apartamento 
do vizinho e, por infortúnio, vier a 
danificar o seu imóvel, é ele quem 
deverá arcar com as despesas. Nesse 
caso, é importante que o condômino 
seja notificado por escrito, a fim evitar 
problemas jurídicos posteriores.

Quando falamos dos imóveis 
alugados, se a infiltração for oriunda 
de desgaste natural da estrutura do 
apartamento, é o proprietário quem 
deverá pagar os custos de toda a 
manutenção. Porém, se o locatário 
vier a realizar alguma reforma no 
apartamento que venha a danificar a tubulação, é ele quem deverá 
arcar com os gastos de reparo.

Por fim, vale lembrar que infiltração é um problema extremamente 
sério e pode causar prejuízos enormes. Ao menor sinal de possível 
infiltração, entre em contato com o síndico do seu prédio ou com a 
administradora de condomínios para que as melhores ações sejam 
tomadas com profissionais especializados. Infiltração é um assunto 
sempre urgente que não deve ser deixado para depois.

Infiltração no condomínio: 
quem paga a conta?

Infiltração é 
um problema 
extremamente 
sério e sempre 
urgente, que 
não deve ser 
deixado para 

depois pois pode 
causar prejuízos 

enormes.
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Docente e egressa de doutorado 
da UCS estão entre os vencedores do 
Prêmio Pesquisador Gaúcho 2020

A Universidade de Caxias do 
Sul voltou a ter representantes no 
Prêmio Pesquisador Gaúcho. Na 
edição de 2020, promovida pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio Grande do Sul 
- FAPERGS, a professora Maria 
Emília Camargo, do Programa de 
Pós-Graduação em Administração 
e do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção, foi 
agraciada na categoria Pesquisa-
dor Destaque, na área de conhe-
cimento em Ciências Humanas e 
Sociais. A egressa do Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia 
e Ciências de Materiais, Suélen 
Moresco, também obteve desta-
que na categoria Pesquisador na 
Indústria. 

Docente e pesquisadora per-
manente do PPGA e coordenadora 

do PPGEP, Maria Emilia Camargo 
contabiliza mais de 21 anos como 
professora na UCS. Pesquisado-
ra PQ do CNPq, Pesquisadora do 
GOVCOPP, UA, Portugal, Doutora 
em Engenharia da Produção pela 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, atua na orientação de 
dissertações e teses em linhas de 
pesquisa relacionadas à inovação, 
competitividade, qualidade e pro-
dução. Na UCS, está à frente do 
Grupo de Pesquisa Multidiscipli-
nar em Administração. Entre seus 
principais temas de estudo estão 
Inovação Social, Inovação Tecnoló-
gica, Neurociência Organizacional 
e Gestão do Conhecimento.

Mestre e doutora pelo Progra-
ma de Pós-Graduação em Engenha-
ria e Ciências de Materiais, Suélen 
Moresco foi agraciada pela Faper-

gs com o Prêmio Pesquisador na 
Indústria. A pesquisadora atua na 
empresa Vipal Borrachas, de Nova 
Prata, e durante seus estudos na 
UCS focou em soluções para bandas 
de rodagem, segmento do pneu que 
fica em contato direto com o solo.

O PRÊMIO
O Prêmio Pesquisador Gaúcho 

2020 celebra 10 anos de reconhe-
cimento ao trabalho dos pesquisa-
dores e suas contribuições para o 
desenvolvimento do Estado. Nes-
ta 10ª edição, em decorrência da 
pandemia, as comemorações ocor-
rem em um novo formato, com 
transmissão pelas redes sociais de 
18 a 23 de outubro, mas mantendo 
o destaque em valorização à ciên-
cia como ferramenta para a melho-
ria de vida das pessoas.

Na UCS, as oportunidades de ingresso nos cur-
sos de graduação são semanais ou mensais, com 
seleção por aproveitamento da nota da redação no 
Enem ou em Vestibulares anteriores da instituição, 
ou, ainda, a partir de prova de redação on-line. A 
próxima edição será em 01/10. Acesse ucs.br/estu-
denaucs para saber mais.

O projeto NutriAção, organiza-
do pelo curso de Nutrição da UCS, 
leva informações sobre alimenta-
ção saudável para a comunidade 
através de vídeos disponibilizados 
nas plataformas digitais. A inicia-
tiva, com enfoque em estudantes 
do Ensino Médio das regiões de 
abrangência da instituição, tam-
bém visa facilitar o acesso a ações 
sobre saúde direcionadas a todas 
as idades.

O trabalho foi desenvolvido 
por professores da graduação em 
Nutrição do Campus-Sede da UCS, 
do Campus Universitário da Região 
dos Vinhedos (CARVI) e do Cam-
pus Universitário da Região das 
Hortênsias (CAHOR), com o envol-

Confira algumas das ofertas 
em extensão propostas pela UCS. 
Os cursos têm curta duração e 
ocorrem no formato on-line sín-
crono, para que você possa apri-
morar conhecimentos sem sair 
de casa. Acesse outros títulos em 
ucs.br, na aba “Extensão”, ou entre 
em contato pelo WhatsApp (54) 
99935 6719.

- Preparatório para o Exame 
da OAB: oportuniza aos ainda não 
aprovados no exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil conteúdo teó-
rico e prático sobre Direito Consti-
tucional, Empresarial, Tributário, 
Ambiental, do Consumidor e Penal. 
Aulas de 29 de setembro a 29 de 
outubro.

- Dicção, Desinibição e Ora-
tória: propõe o desenvolvimento 
de habilidades comunicativas e o 
trabalho detalhado com as carac-
terísticas relevantes a oradores 
convincentes, persuasivos e ex-

Qualifique-se para estar um 
passo à frente no mercado de tra-
balho. A UCS Bento oferece diferen-
tes cursos de pós-graduação, aces-
se ucs.br, “Especializações e MBAs”, 
e escolha o que atende às suas de-
mandas profissionais. As aulas se 
iniciam on-line ao vivo, reunindo 
alunos e professores virtualmente. 

- Engenharia de Segurança 
do Trabalho: destinado a gradua-
dos em Engenharia e Arquitetura, 
o curso aborda legislação e nor-
mas técnicas, psicologia aplicada 
à área, comunicação e treinamen-
to, higiene do trabalho, prevenção 
e controle de riscos em máquinas, 
equipamentos e instalações, ergo-
nomia, proteção do meio ambien-
te, sistemas integrados de gestão, 
administração, entre outros te-

Quer se tornar aluno da UCS com um benefício especial? 
A universidade disponibiliza 2 mil bolsas de estudos para 
acadêmicos de outras instituições de ensino que solicitarem 
transferência de estudos. Voltado aos cursos de Engenharia, 
Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito e Comér-
cio Internacional, o benefício equivale a 50% de desconto nas 
disciplinas contratadas nos períodos letivos 2020/4 e 2021/2. 
Os termos da promoção podem ser conferidos em ucs.br. Para 
mais informações, contate: (54) 99626 2771.

A 5ª Competição Regional de Foguetes, realizada 
no dia 19/09, via live no YouTube, reuniu virtualmente 
alunos, professores, diretores e a comunidade em geral, 
que puderam conhecer a experiência de profissionais 
renomados no foguetemodelismo brasileiro.

O evento foi organizado pela Universidade de Ca-
xias do Sul e pela Phoenix RT (equipe de foguetemode-
lismo da UCS, que trabalha com o desenvolvimento de 
foguetes há mais de cinco anos). Promovida pela web, 
com bate-papos mediados pelos professores da UCS 
Tiago Cassol Severo e Matheus Poletto, a competição 
teve foco na capacitação, com a participação dos docen-
tes João Batista Garcia Canalle, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Henrique Marchi, da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), e Marcos Gri-
zzon, da Escola Estadual de Ensino Médio Maranhão 
e da Escola Estadual Monteiro Lobato, de São Marcos, 
além da equipe Phoenix RT. 

Saiba mais em ucsminhaescolha.com.br.

Estude na UCS

NutriAção divulga vídeos 
sobre alimentação saudável

Capacitações on-line na UCS

Especialize-se: Segurança do 
Trabalho e Gestão Estratégica

Transferência 
com bolsa de 50% 

pressivos, utilizando-se de inúme-
ras técnicas de oratória e exercí-
cios de dicção e voz. Aulas de 1º a 
22 de outubro.

- Perícia Psicológica: de-
monstra a metodologia da avalia-
ção psicológica pericial, propondo 
a discussão, a escolha e o uso dos 
instrumentos psicológicos na prá-
tica forense. Será compartilhada 
uma visão das demandas periciais 
em Psicologia e sua interface com 
as diferentes áreas do Direito. Au-

las de 3 a 31 de outubro. 

- Power BI: capacita profis-
sionais de setores estratégicos 
que atuam com indicadores de de-
sempenho e análises de negócios 
para o uso de recursos de análise 
de grandes volumes de dados no 
Power BI (Business Inteligence), 
apresentando seus conceitos e 
de Data Warehouse, processo de 
ETL, sistemas analíticos (OLAP) e 
análises de cubo. Aulas de 13 a 29 
de outubro.

mas. Turma confirmada.

- Gestão Estratégica com 
Foco em Resultados: prepara 
valorizando a visão integrada e 
estratégica de gestão, capacitando 
em liderança voltada para resul-
tados, relações interpessoais, or-
çamento empresarial, análise de 

investimentos, comportamento 
do consumidor, administração de 
vendas, análise de cenários eco-
nômicos, responsabilidade social 
e ambiental, planejamento e ge-
rência da produção, internaciona-
lização no contexto competitivo, 
entre outras abordagens. Aulas a 
partir do mês de outubro.

vimento de acadêmicos.
Entre os temas contempla-

dos estão dietas da moda, lanches 
saudáveis, obesidade, doenças 
crônicas e junk food, rotulagem 
de alimentos, nutrição e atividade 

física, e transtornos alimentares. 
A divulgação dos conteúdos ocorre 
no canal da universidade no YouTu-
be e nas páginas do Programa UCS 
Minha Escolha nas Redes Sociais. 
Acesse para acompanhar.

Maria Emília Camargo Suélen Moresco

On-line, 5ª Competição Regional de 
Foguetes compartilhou conhecimento 
sobre foguetemodelismo
Evento foi realizado no dia 19 
de setembro, via live no YouTube

21



SERRANOSSA | Sexta-feira, 25 de setembro de 202022

Sete Erros | Respostas na página 20 Charge

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

Áries – 21/03 a 20/04 
A vida social e as aparências podem ganhar 
mais destaque hoje. Se quer fazer algumas 
mudanças no visual, essa é a hora de colocá-
-las em prática! Mas talvez seja melhor não 
exagerar na dose e evitar agir por impulso. Ca-
priche na produção porque há boas chances 
de fazer contatos importantes na vida social 
que vão se refletir na vida profissional. 

Touro – 21/04 a 20/05
Com a Lua em Capricórnio, seu lado aventu-
reiro (que nem é tão grande assim) vai colocar 
as manguinhas de fora. Faça contato com 
pessoas de fora e expandir seus interesses 
no trabalho. Aproveite para se divertir em 
um programa diferente, tentar algo novo ou 
investir na sua formação cultural. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06 
Você tem tudo para fechar a semana com a 
corda toda! O dia promete ser agitado e você 
pode fazer mudanças importantes no traba-
lho. Sua intuição e força de vontade estarão 
destacadas para agarrar qualquer oportuni-
dade de subir na vida profissional! Não tenha 
receio de se arriscar e até trocar de emprego 
se pintar a chance de fazer outra coisa. 

Câncer – 21/06 a 21/07 
Para fechar a semana com chave de ouro no 
trabalho, evite o isolamento e persiga bons re-
sultados agindo em grupo. Compartilhe suas 
ideias, preste atenção nos colegas e apro-
xime-se de pessoas que pensam da mesma 
forma que você. Seus interesses estarão pro-
tegidos, mas tente pegar mais leve nas críticas 
para não brigar com o pessoal mais próximo 
por causa de bobagens.

Leão – 22/07 a 22/08 
Com o foco voltado para o trabalho, tudo in-
dica que vai encarar até as tarefas mais chatas 
sem se enrolar. Pode ser um dia puxado, mas 
não reclame – as recompensas virão, com cer-
teza! As energias astrais serão favoráveis para 
cuidar da saúde. Vale a pena fazer alguns sa-
crifícios para se livrar de um vício ou mudar a 
sua rotina para adotar hábitos mais saudáveis. 

Virgem – 23/08 a 22/09 
Criatividade, bom humor e muita simpatia 
serão suas melhores armas no trabalho. Você 
pode ter sorte em jogo ou aposta. Depois que 
cuidar das obrigações, o astral será perfeito 
para ficar perto das pessoas queridas. Não se 
esqueça de expressar seu carinho por todo 
mundo em casa ou entre os amigos, assim, 
vai driblar qualquer desentendimento que 
possa surgir. 

Libra – 23/09 a 22/10 
Os assuntos familiares prometem ser os gran-
des destaques hoje. Pode ser preciso fazer 
sacrifícios para dar uma ajuda aos familiares 
se estiverem precisando. Por outro lado, um 
parente também vai estender a mão pra você! 
Se anda procurando emprego ou precisa de 
um empurrãozinho para fechar um negócio, 
por exemplo, conte com o apoio da família. 

Escorpião – 23/10 a 21/11 
A comunicação será o seu maior trunfo, em-
bora seu signo seja mais reservado. Aproveite 
o astral favorável para fazer contatos, conquis-
tar novos clientes, lidar com o público ou re-
solver pendências que exigem deslocamento 
rápido. Só não se esqueça de tomar todas as 
precauções necessárias para cuidar da saúde.

Sagitário – 22/11 a 21/12
No que depender das estrelas, você vai con-
tar com excelentes energias para lidar com 
as finanças nesta sexta. Pode fazer um bom 
negócio com a ajuda da família ou encontrar 
novas maneiras de ganhar dinheiro por con-
ta própria. Com os astros favorecendo o seu 
bolso, é a hora de dar um passo importante e 
conquistar algo que sempre quis, seja para a 
sua casa ou para você mesma. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
A Lua deixa a sua autoconfiança em alta. E 
como ela conta com a companhia Júpiter, 
Saturno e Plutão, você nem terá que se esfor-
çar muito para usar seus pontos fortes no tra-
balho. Também vale explorar a fase favorável 
para cuidar de assuntos pessoais, reorganizar 
suas metas e até traçar alguns objetivos mais 
agressivos para o futuro. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Os astros estarão em harmonia e podem agir 
de maneira mais benéfica do que espera. No 
trabalho ou nas finanças, você pode conse-
guir o que deseja se guardar algumas infor-
mações só para você. Não confie tanto nos 
outros porque tem muita gente por aí com 
inveja de você. Sua intuição fica mais forte 
e pode apontar o melhor caminho em uma 
situação inesperada ou na vida profissional.
 
Peixes – 20/02 a 20/03 
As estrelas estimulam seu lado mais sonhador 
e você não vai se conformar com a rotina. 
Você fará o que for preciso para viver novas 
experiências e expandir seus interesses. Se 
estiver em dúvida sobre uma decisão que 
precisa tomar, ou que caminho deve seguir 
agora, a dica dos astros é procurar ajuda ou 
conselho de alguém próximo. 

Cruzadas | Respostas na página 20
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EFI
ESPLANADA

BEIRAOC
PARRIFLE

NUCAEO
JEALD

MAGNETICO
MALAACASO

TEAACIR
NACATAR
TITEAMO

CONTRAÇÕES
PVIELA

AEROSSOL

(?) dos Mi-
nistérios: 

situa-se em
Brasília

Sílaba de
"naipe"

Aquele a
quem se

pede
autógrafo

Ponto de
saque no

tênis

Parte
posterior
do pes-

coço 

Vogais
de "belo"

Determino
a quan-

tidade de 

O cartão 
para saque

do caixa
eletrônico

Traje para
soleni-
dades

Executa
uma ação
ofensiva 

Sabor de
caldas de

pudins

Conteúdo
do baga-
geiro do
ônibus

Atencio-
samente
(abrev.)

Sinais cor-
porais do
trabalho
de parto

Santo
André, no

ABCD
paulista

Tipo de em-
balagem
de inse-
ticidas 

Algazarra;
festejo
51, em

romanos

Endinhei-
rada

Plantação 
de roseiras

Arma de
caçadas
Parte de
um filme

O país 
dos incas

Desper-
dício

Margem;
borda
Dupla;
casal

Casualidade
Conjunto

das obras de
um museu

Cumprir
(ordens) 
A "Nasa"
brasileira

Parabéns

Oswaldo
Cruz,

médico

Técnico da
seleção

brasileira
(fut.)

Chá, em
inglês

Antecede
o "O"

Patrão;
senhor

Gemidos
de dor

Rua
estreitís-

sima

3/tea. 4/inpe. 8/aerossol. 9/esplanada — magnético. 12/felicitações.

Peras ao vinho com creme

INGREDIENTES

4 peras pequenas
1 limão espremido
1 xícara (chá) de vinho tinto
1 xícara (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de água
2 canelas em pau
4 cravos-da-índia
2 xícaras (chá) de Leite Integral 
Piracanjuba
3 gotas de essência de baunilha
4 gemas de ovo
1 colher (sopa) de farinha de trigo

MODO DE PREPARO

Descasque as peras, mantenha 
os cabinhos e regue com o 
suco de limão. Em uma panela, 
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coloque as peras, o vinho, 
metade do açúcar, a água, a 
canela e os cravos. Deixe ferver 
e cozinhe por 20 minutos. 
Desligue e espere esfriar. Para 
fazer o creme, ferva o leite em 
uma panela. Bata manualmente 
as gemas com a outra metade 
do açúcar e a farinha, despeje 
o leite fervido em fio, leve ao 
fogo brando, mexendo sempre 
até obter um creme denso. 
Retire as peras e as especiarias 
do vinho. Coloque o vinho em 
uma panela e deixe ferver até 
dar ponto de calda fina. Deixe 
esfriar. Distribua o creme em 
taças individuais, sobre cada 
uma coloque uma pera e a calda 
por cima. Sirva gelado.
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“A hipnose condicionativa 
me fez renascer como pessoa”

Rede de supermercados abre 
vagas de trabalho para nova 
unidade em Bento Gonçalves

Persianas e cortinas fazem 
toda a diferença na sua casa

Escolinha Sol do Amanhecer passa 
a contar com cabine sanitizante 

Relato de pacientePrecisando de emprego?

A costureira Joana 
conseguiu superar 
traumas de uma 
vida inteira e relata 
a experiência 
com a terapia

Grupo Irmãos 
Andreazza tem 
oportunidades para 
todas as funções, 
especialmente 
empacotador, 
repositor, operador 
de caixa, açougueiros 
e padeiros

Aposte na 
experiência de 
mais de 24 anos da 
Persolle para escolher 
o modelo ideal

Uma série de traumas ao 
longo dos anos fez com que a 
costureira Joana procurasse aju-
da na hipnose condicionativa. 
Aos 50 anos de idade, ela conta 
que estava dependente de medi-
camentos para tratar depressão 
e que acontecimentos desde a 
infância prejudicavam todos 
os aspectos de sua vida. “Sofri 
inúmeros traumas, coisas que 
aconteceram desde a concep-
ção, entre as quais abusos sexu-
ais por parte de um familiar, um 
pai doentio e violento e, mais 
tarde, traição no casamento. Eu 
sofria com insônia, não acre-
ditava no meu potencial, tinha 
autoestima baixa e muita ansie-
dade”, detalha. 

Joana relata que optou pela 
hipnose condicionativa depois 
que a filha teve ótimos resulta-
dos com o tratamento. Ela con-
ta que já nas primeiras sessões 
– ela fez 13 no total – sentiu 
uma melhora na autoestima e 
uma redução da ansiedade e das 

crises de insônia. “De um modo 
geral, pode-se dizer que renasci. 
Hoje eu vivo uma vida nova, com 
muito mais leveza e tranquili-
dade. Estou muito feliz por ter 
conseguido superar os traumas 
do passado, hoje não me sinto 
mais culpada por coisas que não 
dependem de mim”, comemora. 

Uma mudança física curio-
sa também veio após a hipnose 
condicionativa: “Eu sempre tive 
problemas com produtos quími-
cos em geral, alergias e episó-
dios que me fizeram, inclusive, 
precisar ir ao médico por ape-
nas sentir o perfume de outras 
pessoas, tamanha sensibilidade. 
Hoje não sofro mais com isso”, 
relata.  A costureira também 
enumera melhorias no trabalho 
e nos relacionamentos: “Conse-
gui evoluir profissionalmente, 

meu relacionamento com minha 
família mudou 100% para me-
lhor. Foi uma evolução gradual 
e constante durante todo o tra-
tamento, que trouxe benefícios 
para todas as áreas da minha 
vida. A hipnose condicionativa 
é algo que eu recomendo com 
certeza”, garante. 

A Hipnoterapeuta Adrie-
le Sopelsa diz que a hipnose 
condicionativa é eficiente para 
tratar qualquer problema, tra-
balhando as causas emocio-
nais (traumas conscientes e 
inconscientes) que o originam, 
recondicionando positivamen-
te, resultando na melhora da 
autoestima, mais segurança, 
coragem e disposição, vonta-
de para atividades cotidianas, 
sono reparador, entre outros 
benefícios.

O Grupo Irmãos Andreazza 
está com vagas abertas em diver-
sas cidades da Serra. A maioria 
dos postos de trabalho é para 
Caxias do Sul, Bento Gonçalves e 
Vacaria, onde serão abertas novas 
unidades do Andreazza e Vantajão. 
Há oportunidades em quase todas 
as  funções de supermercado, de 
gerente a auxiliar. A maioria das 
vagas é para empacotador, reposi-
tor e operador de caixa, mas tam-
bém para açougueiros e padeiros.

A escolaridade exigida é 
compatível com as funções. Ge-
rente e chefe de loja, por exem-
plo, precisam de Ensino Superior. 
Já outras funções exigem Ensino 
Médio ou apenas o Fundamen-

tal. Para saber mais detalhes das 
vagas é possível acessar os sites 
www.superandreazza.com.br e 
www.ovantajao.com.br

No sites, é possível fazer o ca-
dastro para as vagas disponíveis 
acessando a aba “Trabalhe Co-
nosco” que dá acesso ao Portal de 
Vagas do Grupo onde os interes-
sados podem fazer o cadastro. No 
Portal, os candidatos gerenciam 
seus currículos, mantendo o do-
cumento atualizado por meio de 
uma senha que é feita no primeiro 
acesso. Por ali, eles também são 
avisados das etapas de seleção.

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode 
acima para acessar o 
Portal de Vagas do Grupo 
Irmãos Andreazza
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Desde 1996, A PERSOLLE 
PERSIANAS vem inovando e inves-
tindo em seus produtos, de acordo 
com as principais tendências do 
mercado. Focada na qualidade dos 
materiais e da mão de obra espe-
cializada, a Persolle se destaca 
pela tradição e durabilidade dos 
seus produtos, garantindo confor-
to e proteção para os ambientes. 

A empresa fabrica e comer-
cializa persianas manuais e mo-
torizadas, entre as quais os mo-
delos verticais, horizontais, rolôs 
(tradicional, double vision e new 
vision), romana, plissada e celu-
lar; efetua troca e manutenção de 
persianas externas; telas mosqui-
teiras; cortinas em tecido; papéis 
de parede; e persianas para teto. 
Além disto, a loja ainda oferece la-
vagem e assistência técnica.

Persianas e cortinas são itens 
essenciais para agregar diferencial 
a um projeto de decoração. Além 
de charmosas, elas inibem a inci-
dência do sol, auxiliam no controle 
da luminosidade no espaço e pro-
porcionam privacidade quando 
necessário. 

Para garantir que cortinas e 
persianas cumpram sua função, 
um dos pontos importantes é sa-
ber escolher qual o melhor mo-

Escolas de todo o mundo es-
tão buscando alternativas para 
garantir a segurança de seus estu-
dantes e funcionários no período 
de volta às aulas presenciais. Em 
Bento Gonçalves, a escolinha Sol 
do Amanhecer, localizada no bair-
ro São Roque, implantou uma ca-
bine sanitizante na entrada da ins-
tituição. De acordo com a diretora, 
Cleide Roggia, a novidade foi pen-
sada para garantir a desinfeção de 
calçados, roupas e mochilas. “Até 
então, estávamos trocando os cal-
çados das crianças, mas a minha 
preocupação estava nas roupas e 
mochilas, que não conseguíamos 
desinfetar corretamente. As pro-
fessoras sim, estavam trocando 
toda a roupa quando chegávamos 
na escola, mas seria complicado 
com os alunos”, revela. 

Dessa forma, após uma pes-
quisa rigorosa da equipe da esco-
linha sobre o melhor produto a ser 
utilizado, a cabinete sanitizante 
passou a operar nesta semana. “A 
estrutura já estava instalada há 
alguns dias, mas não tínhamos o 
produto ideal. Depois de muita 
procura conseguimos encontrar 
uma fórmula dermatológica, tes-
tada pela Anvisa, 100% natural 
e que elimina 99% dos vírus e 
bactérias, em apenas um minu-
to”, afirma Cleide. Para tanto, os 
alunos devem passar dentro da 
estrutura e dar uma rodada, a fim 
de que o produto atinja todas as 
superfícies. 

A Sol do Amanhecer é a pri-
meira instituição infantil privada 
do município a adotar essa medi-

delo conforme cada ambiente e o 
local ideal para instalação. 

As persianas e cortinas são 
perfeitas para o controle da lumi-
nosidade, além de fazerem parte 
da decoração, assim como os pa-
péis de parede, que complemen-
tam o espaço e agradam a toda a 
família. 

O showroom da Persolle, loca-
lizado no bairro Borgo, possibilita 
a visualização dos produtos já ins-
talados e traz a grande variedade 
de opções que a loja oferece, com 
as últimas tendências do mercado. 
O horário de funcionamento é de 
segunda-feira a sexta-feira, das 8h 
às 11h45 e das 13h30 às 18h20, e 
aos sábados, das 8h às 11h30. 

Personalidade e ousadia definem o projeto dessa sala 
de jantar assinado pelo arquiteto Rob da Fré. A mistura 
dos componentes, como a persiana horizontal mais 
robusta e a delicadeza da cortina, proporciona elegância 
e delicadeza ao ambiente. Essas e outras opções estão 
disponíveis no showroom da Persolle, no bairro Borgo. 
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Showroom: rua Mário 
Morassutti, bairro Borgo
Bento Gonçalves

Contato: (54) 3454 6422
persolle@persolle.com.br

Facebook: 
@persolle.persianas
Instagram:
@persollepersianas
www.persolle.com.br

Persolle

da, mas a iniciativa poderá servir 
de exemplo para as demais esco-
las. Quem tiver interesse em ad-
quirir a tecnologia, pode entrar em 
contato pelo telefone (54) 99117 

1598, com Thiago. 
Até o momento, apenas 24 

crianças voltaram às aulas presen-
ciais no Sol do Amanhecer, cerca 
de 25% do total.

HIPNOSE CONDICIONATIVA
TRATAMENTO IMEDIATO, COM POUCAS SESSÕES:

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

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

Especialização em Psicologia Transpessoal

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

Sol com algumas nuvens. 
Sem previsão de chuva.

26/09
15º
31º

Sol com algumas nuvens. 
Sem previsão de chuva.

25/09
12º
29º

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

27/09
18º
26º

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)Greice 
Scotton 
Locatelli
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Uma hora tudo isso vai passar, mesmo que 
o normal ao qual estávamos acostumados 

fique apenas na nossa memória.

Não há erros justificáveis. Há, sim, 
enganos. Erros podem ser explicáveis. 

Enganos podem ser justificáveis.

Thiago 
Galvan
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Homenagem itinerante

45 anos do Sindilojas são marcados por exposição
10 painéis que 
reverenciam 
pessoas e ações 
foram instalados 
no Salão Nobre 
da Prefeitura e 
devem seguir, 
posteriormente, 
para entidades e 
municípios da base 
do sindicato

O aniversário foi no dia 24 
de junho. Era para ter sido um 
dia cheio de comemorações, 
mas a pandemia da Covid-19 
não permitiu. Agora, seguindo 
todos os cuidados necessários, o 
Sindilojas Regional Bento conta 
um pouco de sua história numa 
exposição itinerante que foi lan-
çada na última terça-feira, 22/09, 
no Salão Nobre da Prefeitura de 
Bento Gonçalves. Os fatos mais 

marcantes destes 45 anos estão 
retratados em 10 painéis que re-
verenciam pessoas e ações.

A exposição passará, entre 
outros, pela Câmara de Vereado-
res, pelo Senac e Sesc de Bento 
Gonçalves, pela Fecomércio-RS, 
pela sede do Sindilojas Regional 
Bento e, por fim, estará no 36º 
Congresso Nacional de Sindica-
tos Empresariais do Comércio de 
Bens e Serviços, que foi transfe-
rido para o período de 9 a 11 de 
junho de 2021 em razão do Coro-
navírus. “Vamos fazer o caminho 
inverso e ao final brindar com 
mais de mil dirigentes de todo o 
país não apenas esta história de 
empreendedorismo e inovação 
como também o momento vivido 
e superado num processo de rein-
venção”, destaca o presidente da 
entidade, Daniel Amadio.

Para marcar o início desta 
exposição, o Sindilojas Regional 
Bento reuniu a diretoria, ex-pre-
sidentes, autoridades e imprensa 
em quatro momentos, evitando a 
aglomeração e seguindo todos os 
cuidados que o momento exige, ao 
longo de todo o dia de terça-feira.

Gerada por um grupo de 
amigos, também empresários do 
comércio, a entidade trouxe a 
tão desejada representatividade 
ao setor, além da independência 
para questões quanto a relação 
capital e trabalho. Nestor Ângelo 
Arioli (in memoriam), Gentil The-
ophilo Pompermayer, Gilberto 
Zandoná, Ildoíno Pauletto, Décio 
Ferrari, Plínio Mejolaro, Jovino 
Antônio Demari e Daniel Amadio 
formam o seleto grupo de pre-
sidentes que conduziram os 45 
anos da entidade. 

Amadio, à frente da entida-
de desde 2014, reverencia e dá 
continuidade ao trabalho de seus 
antecessores na construção da 
imagem do sindicato que hoje 
atua em uma base territorial que 
abrange 11 municípios (Barão, 
Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, 
Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Ga-
ribaldi, Monte Belo do Sul, Pinto 
Bandeira, Santa Tereza, São Pedro 
da Serra e São Valentim do Sul). 
Daniel Amadio, atual 
presidente do Sindilojas, 
na exposição que marca o 
aniversário da entidade
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36º CNSE 

Com a mudança de data 
em razão da pandemia da 
Covid-19, o 36º Congres-
so Nacional de Sindicatos 
Empresariais do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo (36º CNSE) quer reunir 
cerca de mil congressis-
tas de 9 a 11 de junho de 
2021, em Bento Gonçal-
ves. A organização come-
mora a representatividade 
de 100% dos estados bra-
sileiros, além do Distrito 
Federal, e quase 800 inscri-
tos. “Nossa expectativa é 
das melhores. Esperamos 
que essa pandemia passe, 
e ela vai passar. Acompa-
nhamos cada estado e 
suas realidades e sabemos 
de nosso compromisso 
em promover a discussão 
de temas relevantes para o 
setor, ainda mais diante do 
momento vivido. O CNSE 
será um divisor de águas 
e terá papel fundamental 
nesta retomada”, destaca 
o presidente do Sindilojas 
Regional Bento e do 36º 
CNSE, Daniel Amadio.
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