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Um ano da nova Penitenciária: um 
modelo de segurança e ressocialização

Eduarda Eitelven Bucco

Um presídio que atendia três 
vezes a sua capacidade. Celas 
com suporte para oito apenados 
abrigando quase 35 pessoas. Um 
ambiente propício para a propa-
gação de doenças e que facilitava 
a atuação de facções. Desde o dia 3 
de outubro de 2019, essa realida-
de passou por diversas mudanças 
em Bento Gonçalves. A nova Peni-
tenciária Estadual do município 
foi construída na linha Cruzeiro, 
bairro Barracão, com uma propos-
ta consolidada: possibilitar maior 
segurança aos agentes e à comu-
nidade, mais dignidade no cum-
primento das penas e ferramentas 
que facilitem a mudança efetiva de 
comportamento dos apenados. 

Após um ano de funciona-

mento, as melhorias são percep-
tíveis. Atualmente, a estrutura 
– que tem capacidade para 420 
apenados – abriga 360 homens 
e 21 mulheres, com até oito pes-
soas dentro de cada cela – respei-
tando a capacidade máxima.

O local ainda conta com 
scanner corporal e com telas al-
tas para controlar a entrada de 
ilícitos, além de ações de edu-
cação, religiosidade e trabalho. 
“A estrutura daqui nos oferece, 
principalmente, segurança e con-
trole. Antes existiam plantões de 
galeria, nos quais presos eram 
designados para abrir e fechar 
as portas. Agora somos nós que 
controlamos isso. É tudo feito por 
cima, sem contato direto com o 
apenado. E para o preso, claro, 
há mais dignidade para cumpri-

mento da pena. Não há superlota-
ção, não tem preso dormindo no 
chão”, avalia o diretor da peniten-
ciária, Volnei Zago. “Agora os pre-
sos até comentam que não é mais 
uma cadeia e sim uma clínica de 
reabilitação. E é exatamente essa 
a ideia”, complementa. 

Com um espaço adequado 
para cada apenado, a penitenci-
ária foi uma das poucas do Esta-
do a não registrar casos da CO-
VID-19 até o momento. No local, 
há ambientes específicos para 
isolar novos presos e manter dis-
tanciados aqueles que, por ventu-
ra, apresentarem sintomas, não 
só do Coronavírus, mas de outras 
doenças contagiosas. 

Em relação às atividades de 
trabalho, atualmente há 14 ape-
nados que atuam na cozinha – 

dois deles na preparação de mais 
de 1.200 pães diariamente –, cer-
ca de dez detentas que trabalham 
na confecção de máscaras para a 
população carcerária e comuni-
dade em geral, e diversos presos 
que auxiliam em atividades labo-
rais, como limpeza da área inter-
na e externa, faxinas nas galerias, 
cuidados com a horta e no serviço 
de barbearia.  

Hoje, quase 190 presos têm 
aulas por meio do Núcleo Esta-
dual de Ensino a Jovens e Adultos 
(NEEJA). Além disso, o sistema 
oferece assistência religiosa.

Outro ponto destacado pelo 
diretor diz respeito à política de 
administração da nova peniten-
ciária. “Hoje temos a presença 
plena do Estado, o qual fornece 
todos os materiais necessários, 

alimentação e vestuário”, co-
menta. Isso significa que, dife-
rentemente do sistema no antigo 
presídio, todos os presos utilizam 
os mesmos uniformes e recebem 
o mesmo tipo de alimentação. 
Anteriormente, era permitida a 
entrada de refeições pelas visitas, 
as quais podiam ser consumidas 
dentro das celas. “Com esse anti-
go modelo, os presos com maior 
poder aquisitivo se destacavam 
dos demais porque tinham con-
dições de ter uma roupa melhor. 
As visitas traziam comidas me-
lhores. E isso também facilitava 
para o recrutamento das facções”, 
explica Zago. 

PROCESSO DE TRANSIÇÃO 
A transferência dos presos 

para a nova penitenciária teve 
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Scanner corporal 
evita a entrada de 

materiais ilícitos

início no dia da inauguração, 
mas o processo de transição 
começou cerca de um ano an-
tes. O período foi de conversas 
de conscientização, para que os 
apenados entendessem os bene-
fícios do novo sistema.

“A primeira reação deles 
quando souberam sobre o novo 
presídio foi: ‘quando chegarmos 
lá, vamos colocar fogo’”, recorda 
Zago. “Então contamos com a 
ajuda de professores do NEEJA 
e de pastores para fazer esse 
trabalho de conscientização. O 
desafio era muito grande, por-
que era uma troca de costumes 
drásticas. Foi a primeira peni-
tenciária do Estado esvaziada 
na sua totalidade. Foi desativa-
do o presídio antigo e todos os 
presos tiveram que vir para um 

Apenados 
produzem cerca 
de 1.200 pães 
por dia para 
consumo dentro 
da penitenciária

Agora todos os 
presos usam 
uniformes iguais 
e recebem 
a mesma 
alimentação
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100% dos homicídios cometidos em Bento 
em 2020 estão ligados ao tráfico de drogas

Volnei Zago

novo modelo, uma nova estrutu-
ra, com uso de uniformes, com 
visita íntima controlada. Então a 
aceitação foi difícil”, relata.

Um mês antes do início das 
transferências, o diretor conta 
que foi realizada uma entrevista 
com cada um dos presos, para 
saber o que estavam pensando 
sobre a nova penitenciária. “Para 
a nossa surpresa, a aceitação foi 
mais de 90%”, afirma Zago. 

Entretanto, três meses após 
a inauguração do espaço, alguns 
começaram a sentir de forma 
mais intensa as diferenças do 
novo sistema. Por meio de uma 
rebelião no dia 25/01, eles rei-
vindicaram o retorno do plantão 
de galeria; a possibilidade de re-
ceber e levar comida para as ce-
las e, ainda, maior flexibilização 
nas normas relativas às visitas 
íntimas. “A alimentação foi uma 
das mudanças que  eles mais 
sentiram porque tinha apenas 
café da manhã, almoço e janta 
às 18h. Antes, eles eram habi-
tuados a ter comida toda hora. 
Então das 18h [horário da janta] 
até o outro dia, eles ficavam sem 
comer. Por conta disso, o Estado 
acabou fornecendo uma quarta 
refeição, entre 20h e 21h, que 
conta com café com leite, pão e 
frutas”, revela. 

PROJETOS FUTUROS 
Com a pandemia do Coro-

navírus, muitos projetos envol-
vendo atividades de qualifica-
ção e trabalho precisaram ser 
adiados ou deixados de lado. 
Um deles foi a fábrica de monta-
gem de embalagens de papelão, 
fruto de um Protocolo de Ação 
Conjunta (PAC) firmado entre 
a Superintendência dos Servi-
ços Penitenciários (Susepe) e a 

empresa Bonapel Embalagens 
Ltda. A atividade foi iniciada 
ainda em outubro do ano pas-
sado, logo após a inauguração, 
mas precisou ser interrompida 
temporariamente. 

Para o próximo ano, estão 
em pauta projetos como a ins-
tauração de um curso profissio-
nalizante de corte e costura e de 
horticultura, esse a partir de uma 
parceria com o Conselho da Co-
munidade e com o Instituto Fede-
ral do Rio Grande do Sul (IFRS). 
“A ideia seria construir uma estu-
fa para que fossem realizadas as 
atividades práticas. Hoje já temos 
a horta, então vamos ampliando 
conforme a estrutura nos permi-
te. Também temos o projeto do 
parreiral, para produção de suco 
de uva para consumo próprio”, 
adianta Zago. “Uma das coisas 
que controla a cadeia é educa-
ção, religião e trabalho. Nossa 
meta agora é o trabalho prisional. 
Porque temos que dar oportuni-
dades para eles, depois que retor-
narem para a comunidade. Então 
estamos buscando parcerias. Ano 
que vem será um ano de bastante 
batalha. E a tendência é melhorar 
cada vez mais”, finaliza.

Bento Gonçalves registrou, 
até o momento, 22 homicídios em 
2020. Desses, 100% estão ligados 
ao tráfico de drogas, inclusive a 
morte do menino Felipe Martins 
Garcia, de apenas 6 anos. O dado 
foi repassado pelo delegado Mar-
celo Ferrugem, que está respon-
dendo pela 1ª Delegacia de Polícia 
(1ªDP) de Bento Gonçalves, duran-
te coletiva de imprensa realizada 
na terça-feira, 06/10. 

As estatísticas se tornam ain-
da mais preocupantes quando 
considerados os dados relativos 
às prisões. Até esta semana, 104 
pessoas foram presas por tráfico 
de drogas. Entretanto, mais da me-
tade dos indivíduos já está em li-
berdade. “Está se dando um trata-
mento banal para o tráfico. E esse 
é o carro-chefe da criminalidade. 
Todos os demais crimes são decor-
rentes desse delito. E uma hora ou 
outra, isso acaba fazendo vítimas 
inocentes”, comenta Ferrugem. 

Uma ação recentes foi a ope-
ração conjunta entre Brigada Mi-
litar e Polícia Civil, realizada na 
segunda-feira, 05/10, em uma 
residência no bairro Licorsul. Dois 
homens foram presos com arma, 
munições, drogas e toucas-ninjas, 
e um menor foi apreendido. Um 
deles já havia sido preso em fla-
grante pelo mesmo crime no dia 
15/08. Mas, de acordo com o de-
legado, essa foi a sexta passagem 
dele por tráfico de drogas, em um 
período de apenas dois anos. “Fica 

difícil fazer um trabalho no mo-
mento que há uma reiteração de 
concessão de liberdade provisória. 
Mas cabe a nós respeitarmos as 
decisões judiciais”, afirma o dele-
gado. 

As mais de 100 prisões con-
tabilizadas pela 1ª DP neste ano 
foram feitas pela Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), pela Guarda 
Civil Municipal (GCM), pela Briga-
da Militar e pela Polícia Civil. “Os 
órgãos de segurança estão fazendo 
a sua parte. Mas há uma falha no 
segundo momento. Se considerar-
mos prisão domiciliar e regime 
semiaberto para o tráfico, é o mes-
mo que liberdade. Então aí vamos 
para um índice superior a 60%. É 
muita coisa. A cada 10 indivíduos 
presos, seis estão em liberdade. E 
desses, todos estão traficando de 
novo”, analisa Ferrugem.  

Entre alguns dos argumentos 
utilizados para a soltura dos pre-
sos, defendida pelo Judiciário, está 
o fato de o crime de tráfico não ser 
praticado com violência, o intuito 
de não sobrecarregar o sistema 
penitenciário e a falta de antece-
dentes criminais. “Há um número 
cada vez maior de adolescentes 
sendo aliciados, que não têm an-
tecedentes, mas que, se voltarem 
para a rua, vão praticar o crime de 
novo”, afirma o delegado. 

Atualmente, duas facções 
principais atuam em Bento Gon-
çalves, Os Manos e Os Abertos, as 
quais vivem em constante disputa 

por território. “O segundo semes-
tre foi reflexo da colocação em li-
berdade desses indivíduos. Antes 
da metade do semestre já bate-
mos o total de prisões registradas 
no primeiro semestre”, comenta. 
“Porte ilegal de arma de fogo é 
outro crime que está sendo tra-
tado com banalidade. Houve uma 
prisão recente pela Brigada Militar 
em que foram apreendidas quatro 
armas de fogo, em situação de 
furto e com numeração raspada, 
além de camisetas da Polícia Civil 
e toucas-ninjas. O indivíduo já está 
em liberdade. Então a gente perce-
be que o serviço público não está 
dando a resposta que a sociedade 
exige. Tem que haver um endureci-
mento das penas”, observa. 

Polícia Civil

ESTATÍSTICAS RELATIVAS 
AO TRÁFICO DE DROGAS 

EM BENTO EM 2020

Primeiro semestre

• 50 prisões até o dia 30/06 
– uma média de dois presos 
por semana, ou um a cada 
três dias
• 58% dos presos estão em 
liberdade (29)
• 30% seguem presos na 
Penitenciária (15)
• 8% estão em prisão 
domiciliar (4)
• 2% cumprem pena no 
regime semiaberto (1)
• 2% adolescentes 
internados (1)
• Três acusados foram presos 
em duas oportunidades 
no mesmo período e pelo 
mesmo crime

Segundo semestre

• 54 prisões até o dia 06/10
• 45% dos presos estão em 
liberdade (24)
• 50% estão recolhidos na 
Penitenciária (27)
• 3,7% estão em prisão 
domiciliar (2)
• 1,8% estão foragidos (1)
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Delegado 
Marcelo Ferrugem
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Nova onda de mortandade de abelhas na região preocupa
De acordo com a 
ARPA, pelo menos 
cinco localidades 
da região de Bento 
Gonçalves foram 
atingidas, resultando 
na morte de, 
aproximadamente, 
50 colmeias

Eduarda Eitelven Bucco

A mortandade de abelhas se 
tornou um assunto recorrente nos 
últimos anos entre produtores 
e pesquisadores de todo o país. 
Além de causar prejuízos econô-
micos, a falta desses insetos no 
meio ambiente pode provocar um 
sério e irreversível desequilíbrio 
ecológico. Somente nas últimas 
semanas, pelo menos cinco locali-
dades da região de Bento Gonçal-
ves – comunidades do interior do 
município e de cidades vizinhas, 
como Pinto Bandeira, Monte Belo 
e Garibaldi – registraram mor-
te de colmeias inteiras. No total, 
cerca de 50 caixas foram afeta-
das nesses locais. “Isso é o que os 
agricultores comentam, mas tem 
todas as colmeias nativas, então 
o número é bem maior”, revela o 
fiscal da Associação Riogranden-
se de Proteção ao Meio Ambiente 
e aos Animais (ARPA), Jorge Acco. 

Um dos apicultores prejudica-

dos foi Santo Carrer, de Pinto Ban-
deira. Ele trabalha com o manejo 
de colmeias há anos, tendo caixas 
em sua propriedade e cuidando de 
caixas para terceiros. “Aqui em casa 
perdemos 14 colmeias inteiras. 
Isso aconteceu de setembro pra 
cá. Eu tinha 22 caixas aqui”, relata. 
Para Carrer, a maior preocupação 
não está ligada às perdas em sua 
propriedade, e sim à possibilidade 
da extinção de abelhas no futuro. 

Em Monte Belo, o apicultor 
Adriano Balbinot, morador da Li-
nha Fernando de Lima, conta que 
perdeu pelo menos 13 colmeias 
nos últimos 20 dias. Há quatro 
anos cuidando de caixas de abe-
lhas, ele afirma que essa foi a pri-
meira vez que registrou mortan-
dade em larga escala. “Levei uma 
amostra na Inspetoria, mas ainda 
não me deram retorno. Muitos es-
tão se queixando, mas parece que 
não têm coragem de denunciar. 
As minhas continuam morrendo, 
mas não fui mais ver, desanimei. 
Porque não tem o que ser feito. Te-
ríamos que descobrir quem está 
passando [agrotóxico] para con-
seguir alertar sobre isso”, afirma. 
Na opinião do apicultor, alguns 
produtores estão utilizando um 
produto proibido, que deveria ser 
aplicado no solo, para pulverizar 
parreirais. “Os cantineiros deve-
riam ficar em cima disso. Eles de-
veriam dizer que, se for passado 
esse tipo de produto, não pegarão 
as uvas desse produtor”, sugere.

Segundo Acco, uma das princi-
pais suspeitas é que a onda de mor-
tandade esteja ligada à má utiliza-
ção de agrotóxicos na agricultura, 

muitos deles importados. “Podem 
estar sendo utilizados agrotóxicos 
não permitidos ou sendo admi-
nistrados os permitidos de forma 
incorreta. Muitas vezes os agricul-
tores aplicam em cima das flores 
e nesse período não pode, porque 
as abelhas vão em cima e acabam 
morrendo”, explica.

A bióloga e professora titular 
da PUCRS Betina Blochtein afirma 
que há registros de mortandade 
de abelhas em várias regiões do 
Estado e até mesmo do país, va-
riando de acordo com a cultura de 
cada localidade.  “As causas que 
têm sido atribuídas às situações 
agudas geralmente são a presen-
ça de agrotóxicos, principalmente 
inseticidas. Esses são usados ou 
no controle de pragas, na prepa-
ração do solo antes do plantio ou 
mesmo na questão do controle de 
formigas, especialmente em épo-
ca de brotação de videiras, que 
me parece que é o caso na região 
de Bento”, analisa. 

Dessa forma, a aplicação de 
inseticidas acaba atingindo as abe-
lhas que estão nesses ambientes, 
em flores e vegetações secundá-
rias, por exemplo. “Também tem o 
problema da deriva. Quando esses 
produtos inseticidas são pulveri-
zados nas áreas, muitas vezes em 
função do vento, acabam atingin-
do as colmeias ou as proximida-
des, levando as abelhas à morte”, 
explica Betina. 

Mais do que prejuízos eco-
nômicos em colmeias manejadas, 
principalmente com finalidade 
de produção de mel e outros 
subprodutos, como o própolis ou 

pólen, a preocupação está ligada 
ao equilíbrio dos ecossistemas. 
“As perdas maiores são na poli-
nização, porque elas são impor-
tantes polinizadoras de culturas 
agrícolas, e também da vegetação 
nativa, porque quando as abelhas 
morrem e diminuem suas popula-
ções em determinadas áreas, toda 
essa estrutura de polinização vai 
se alterar. A polinização promove 
a produção de frutos e sementes 
que são essenciais tanto para o 
bem-estar humano, quanto para a 
própria saúde dos ecossistemas”, 
ressalta a bióloga. 

A IMPORTÂNCIA 
DO REGISTRO
A professora Betina afirma 

que saber aplicar de forma cor-
reta os produtos agrotóxicos é 
essencial para não prejudicar as 
abelhas. “Temos sempre chamado 
a atenção que boas práticas para o 
uso de agrotóxicos são fundamen-
tais para proteção dos polinizado-
res”, comenta. Mas outra questão 
também importante em meio a 
ocorrências de mortandade é o 
registro junto aos órgãos compe-
tentes. No Rio Grande do Sul, as 
informações devem ser repassa-
das à Inspetoria Veterinária da 
Secretaria da Agricultura, a qual 
disponibiliza técnicos para irem 
até as propriedades e coletarem 
amostras. Somente assim é possí-
vel identificar a(s) verdadeira(s) 
causa(s) da morte desses insetos. 

“Nós recebemos apenas uma 
notificação nos últimos dias [na 
região de Bento Gonçalves], mas 
o produtor somente trouxe as 

abelhas mortas na inspetoria, o 
que não nos ajuda. Precisamos de 
mais informações. Muitas vezes 
sabemos das mortalidades por 
terceiros, e então já se passou 
muito tempo”, revela o veteriná-
rio responsável, Willian Smiderle. 

Dessa forma, o produtor deve 
comunicar sobre o fato na Ins-
petoria o mais rápido possível, 
informando dados como quando 
iniciou, os sinais observados e 
quantas caixas foram afetadas. 
“É fundamental também que es-
tejam cadastrados na inspetoria 
e que digam qual a finalidade da 
criação. A partir da informação 
completa, conforme o caso, é feita 
visita para realizar coleta de abe-
lhas mortas e análise da situação 
no local. Eles também precisam 
relatar aos agrônomos da área 
vegetal o uso incorreto de defen-

sivos agrícolas, que tem sido uma 
causa apontada quando há relatos 
de mortalidade”, complementa 
Smiderle. A Inspetoria de Bento 
Gonçalves atende pelo telefone 
(54) 3452 2131 (WhatsApp). 

O mesmo cenário de falta 
de informações é relatado na se-
cretaria de Desenvolvimento da 
Agricultura de Bento Gonçalves. 
De acordo com o médico veteri-
nário da pasta, Cristiano Selbach 
da Silva, neste ano ainda não fo-
ram recebidas denúncias de mor-
tandade de abelhas no município. 
“No último ano, a secretaria este-
ve visitando alguns apicultores. A 
pasta conta com o programa de 
troca da cera bruta pela alveolada, 
que é utilizada nas caixas para as 
abelhas produzirem o mel. Mas, 
claro, se houver a necessidade, a 
secretaria irá verificar”, afirma. 

D
iv

ul
ga

çã
o/

A
RP

A



SERRANOSSA | Sexta-feira, 9 de outubro de 2020 5

Cooperativa Vinícola 
Aurora tem nova presidência

Foi eleita a nova presidência 
do Conselho de Administração 
da Vinícola Aurora, a maior co-
operativa do setor no Brasil. Os 
viticultores associados Renê To-
nello (presidente), Celito César 
Bortoli (vice-presidente) e Tiago 
Fronza Frare (secretário) estarão 
representando as 1.100 famílias 
cooperativadas no biênio 2020-
2022. A direção de superinten-
dência da Cooperativa Vinícola 
continua a cargo do executivo 
Hermínio Ficagna.

As eleições ocorreram das 
8h às 17h desta terça-feira 
(06/10), seguindo todos os pro-
tocolos de saúde e as medidas 
de distanciamento necessárias 
para o controle do coronavírus. 
O resultado foi divulgado nesta 
quarta-feira (07/10) para as fa-
mílias associadas e aos 500 cola-
boradores da empresa.

Com propriedade na Linha 
Buratti, em Bento Gonçalves, o 

A Carta Mensal do Mercado 
Formal de Trabalho do mês de 
agosto, divulgada pelo Observa-
tório do Trabalho da Universi-
dade de Caxias do Sul (UCS), de-
nota a criação de empregos nos 
principais municípios da Serra 
Gaúcha. Caxias do Sul, Farroupi-
lha e Bento Gonçalves foram as 
cidades que mais geraram em-
pregos no mês, impulsionadas, 
principalmente, pela indústria. 

Segundo os dados, em agos-
to foram registradas 1,5 mil 
admissões e 1,2 mil desliga-
mentos. O saldo positivo mostra 
que Bento se mantém estável, 

novo presidente, Renê Tonello, 
tem 58 anos e é cooperativado da 
Vinícola Aurora desde 1980, dan-
do continuidade ao trabalho da fa-
mília. Seu avô, Antônio Guilherme 
Tonello, é associado há 88 anos.

Celito César Bortoli, 64 anos, 
ocupará a vice-presidência do 
Conselho de Administração. Da 
região de Lajeadinho (Veranó-
polis), ele integra o quadro de 
cooperativados desde 1982 e seu 
pai, Olimpio Bortoli, há 78 anos. 
O secretário, Tiago Fronza Frare, 
32 anos, vem da localidade de São 
Valentin – Ala Sul, em Bento Gon-
çalves, e é associado desde 2012. 
O avô dele, Stelio Frare, é coope-
rativado desde a década de 1950.

A Vinícola Aurora produz 
mais de 60 variedades de uvas, 
cultivadas em 2,8 mil hectares 
de área. As 1,1 mil famílias coo-
perativas estão presentes em 11 
municípios da Serra Gaúcha, com 
sede em Bento Gonçalves.
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Tiago Fronza Frare 
Renê Tonello e 
Celito Cesar Bortoli

Bento registra criação 
de empregos em agosto

Feira do Produtor Rural 
volta a ser realizada de 
manhã a partir de sábado

ocupando o 3° lugar na região. A 
indústria obteve o maior saldo 
positivo, seguida pelo comércio, 
e nenhum setor registrou saldo 
negativo no mês estudado.

O resultado do mês de 
agosto marcou o segundo mês 
consecutivo de saldo positivo, 
após quatro meses de desem-
penho negativo.

Os dados da Carta são ex-
traídos da base de dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do 
Ministério da Economia (ME). 
Saiba mais em ucs.br, na página 
do Observatório do Trabalho.

O prefeito de Bento Gonçal-
ves, Guilherme Pasin, assinou na 
quarta-feira, 07/10, o Decreto 
autorizando a realização da feira 
do Produtor Rural e Feira ecoló-
gica no turno da manhã, com co-
mercialização dos produtos das 
6h às 12h. As atividades haviam 
sido passadas para o turno da 

tarde em virtude da pandemia do 
Coronavírus. 

Os cuidados como isola-
mento das bancas – mantendo 
o distanciamento de 1,5 metro 
entre feirante e consumidor, dis-
ponibilização de álcool gel para 
os clientes e uso obrigatório de 
máscaras – seguem mantidos. 

Feiras do Produtor Rural

a) Travessa Pelotas - Terça-feira no turno da manhã.
b) Rua Barão do Rio Branco - Sábado no turno da manhã.   

Feiras Ecológicas

a) Rua Félix da Cunha - Terça-feira no turno da tarde.
b) Praça da Igreja São Roque - Terça-feira no turno da manhã.
c) Rua Fernandes Vieira - Sexta-feira no turno da tarde.
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Profª. Pâmela 
Antoniazzi dos Santos

Dicas essenciais de alimentação saudável para atividade física
A pandemia tem impactado no estilo de vida de 

todos. Foi necessário adaptar-se repentinamente 
ao isolamento social, o que está gerando diversas 
modificações comportamentais, inclusive nos 
hábitos alimentares e na prática de atividades físicas.

Nesse sentido, é essencial o consumo adequado 
de alimentos fontes de carboidratos complexos. 
Dentre esses alimentos destacam-se os cereais, os 
pães e as massas integrais, que são ricos em fibras, 
as quais nos auxiliam na redução do colesterol e 
também no controle da glicose, permitindo que 
ocorra a sua liberação de forma lenta 
ao longo da atividade física, o que nos 
garante uma ótima fonte de energia.

O consumo proteico regular é 
fundamental para pessoas ativas, seja 
qual for a modalidade. As proteínas 
desempenham funções essenciais, 
como a construção e manutenção de 
novos tecidos (músculos). As carnes e 
ovos são fontes de proteína e podem 
ser incluídas nas principais refeições. 
Além disso, as proteínas conferem 
saciedade, sendo uma ótima opção a 
inclusão em lanches durante o dia.

Outro item fundamental é o consumo de frutas, 
legumes e verduras, que são ricos em antioxidantes, 
essenciais para combater os radicais livres, 
diminuindo o estresse oxidativo e prevenindo o 
envelhecimento precoce.

Também a hidratação adequada é essencial para 
o bom desempenho físico. Para saber a quantidade 
hídrica exata recomendada para pessoas saudáveis, 
basta calcular 30ml x seu peso (kg). Lembre-se 
que o melhor líquido para a hidratação é a ÁGUA! 
Chimarrão, chá, café, refrigerantes e sucos não a 
substituem.

É importante, por fim, a realização de várias 
refeições ao longo do dia para mantermos nosso 

metabolismo ativo e para evitar que tenhamos fome 
excessiva. Nos lanches, o ideal é inserirmos os três 
grupos de macronutrientes: os carboidratos, as 
proteínas e os lipídios, principalmente se o objetivo 
for o ganho de massa muscular. Vale lembrar que, 
para se evitar desconfortos abdominais, o ideal é que 
as refeições não sejam realizadas tão próximas ao 
horário de realização da atividade física e que sejam 
evitados os alimentos industrializados e gordurosos 
devido à sua baixa digestibilidade. Normalmente 
o consumo alimentar diário já supre todas as 

necessidades nutricionais, o que 
dispensa o uso de suplementação. 
Dessa forma, sobre o uso de 
suplementos, é fundamental 
que cada caso seja avaliado por 
um profissional nutricionista 
especialista, pois são vários os 
fatores que precisam ser levados em 
consideração na indicação de um 
suplemento, como tipo de exercício, 
frequência, duração, intensidade, 
alimentação, patologias, uso de 
medicação, entre outros. Para 
atingir as recomendações ideais 

de todos os nutrientes, a variedade alimentar, 
com a inclusão de todos os grupos alimentares, 
é fundamental. O planejamento alimentar deve 
ser individualizado para que consiga atender as 
necessidades fisiológicas, comportamentais e 
treinamento físico de forma adequada.

Normalmente, 
o consumo 

alimentar diário 
dispensa o uso 

de suplementos.

Profª. Karen Mello 
de Mattos Margutti
Docente do Curso de Nutrição da 
UCS. Coordenadora da Especialização 
em Nutrição Esportiva da UCS. 
Doutora em Gerontologia Biomédica.

Docente do Curso de Nutrição da UCS. 
Coordenadora da Especialização em 
Nutrição Esportiva da UCS. Mestre em 
Ciências da Saúde.
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Expediente

1- Vendelino; 2- Ford; 3- Centenário; 
4- Cave; 5- Encanado; 6- Escambo; 7- 
Nordeste; 8- Capital; 9- Arílson; 10- Darcy; 
11- Lázaro; 12- Neve; 13- Parreirais; 
14- Mundo; 15- Linha; 16- Gregório; 17- 
Pipa; 18- Ponte; 19- Dança; 20- Jauri; 21- 
Serranossa; 22- Montanha; 23- Música; 
24- Vale; 25- Isabel; 26- Tacchini; 27- 
Moveleiro; 28- Tanoeiro; 29- Caingangues; 
30- Chapéus; 31- Sericultura; 32- Gótico; 
33- Palácio; 34- Pedra; 35- Elementar; 36- 
Pinto; 37- Cruzinha; 38- Pasin; 39- Azaleia; 
40- Frota; 41- Paz; 42- Aurora; 43- Brasão; 
44- Macedo; 45- Laço; 46- Enologia; 47- São; 
48- Imigrante; 49- Luz; 50- Todeschini; 51- 
Marques; 52- Fontana; 53- Deodoro.
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Síndico profissional. 
Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Pandemia, Covid-19, 
álcool em gel, máscara, 
distanciamento... Essas palavras e 
hábitos tomaram conta do nosso 
2020. Após mais de sete meses 
vivendo com essa nova realidade, 
decretos de flexibilização vêm 
sendo lançados pelos governos 
e muitos condôminos estão 
perguntando: “Quando as áreas 
comuns vão reabrir?”

Se você é síndico e está 
recebendo essa pergunta de 
condôminos, antes de tomar 
alguma atitude, tenha cautela. 
Primeiramente, veja quais são os 
decretos municipais e estaduais 
vigentes para a reabertura de 
áreas comuns. Caso não haja 
nenhum, entre em contato com 
os condôminos – através de 
enquetes ou assembleias - para, 
juntos, decidirem os melhores 
caminhos a serem tomados. 

Caso a preferência da maioria 
se dê pela reabertura das áreas 
de uso comum, é imprescindível 
que seja preparado um guia com 
os protocolos de uso, higiene 
e segurança com as diretrizes 
que discriminam o número 
máximo de pessoas por espaço, 
normas de limpeza, além de 
todos os cuidados gerais que já 
conhecemos (uso de máscara, 
distanciamento de 1,5m, 
álcool em gel à disposição...). 
Outro ponto que precisa ser 
discutido entre os condôminos 
é o cumprimento destas regras! 
Importante que no guia também 
seja previsto a aplicação de 

Áreas comuns do condomínio: 
os cuidados durante a pandemia

multas e advertências, se assim, 
todos concordarem.

Vale lembrar que cada 
espaço tem a sua peculiaridade 
e a sua dinâmica. Por isso, eu 
aconselho que todas as medidas 
de segurança sejam pensadas nos 
mínimos detalhes, assegurando 
o bem-estar de todos os 
condôminos.

Após a finalização desse guia, 
deixe uma cópia em cada um dos 
ambientes de uso comum do 
condomínio, a fim de que todos 
estejam cientes das regras e 
deveres de cada um para com a 
saúde de todos.

Caso haja a 
reabertura 

das áreas de 
uso comum, é 
imprescindível 
um guia com 
os protocolos 

de uso, higiene 
e segurança 
e também 

de multas e 
advertências.
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Fique atento

Pardais voltam a operar nas 
rodovias estaduais do RS
Equipamentos 
serão reativados a 
partir desta sexta-
feira, 09/10, em 13 
estradas gaúchas

A partir de sexta-feira, 09/10, 
serão reativados os controladores 
de velocidade em 13 estradas gaú-
chas. Conhecidos como pardais, 
os dispositivos irão monitorar 
93 faixas de tráfego. Além desses 
aparelhos, foram implantadas 25 
câmeras e 25 dispositivos leitores 
de placas, que auxiliarão no ras-
treamento de veículos roubados.

De acordo com o Departa-
mento Autônomo de Estradas de 
Rodagem (Daer), o Governo do 
Estado está investindo R$ 5,8 mi-
lhões na manutenção e operação 
dos equipamentos, que serão rea-
lizadas pelas empresas Perkons e 
Fiscaltech, vencedoras do pregão 
eletrônico. Os contratos têm va-
lidade de dois anos, podendo ser 
prorrogados por igual período, e 
são fiscalizados pelo Daer – au-

tarquia vinculada à Secretaria de 
Logística e Transportes. 

Os pardais instalados pela 
Perkons estão na ERS-030 (Osório 
- Tramandaí), ERS-040 (Viamão - 
Pinhal), ERS-122 (Portão - Caxias 
do Sul), ERS-239 (Novo Hamburgo 
- Rolante), ERS-240 (São Leopoldo 
- Montenegro), ERS-389 (Osório - 
Torres) e RSC-453 (Venâncio Aires 
- Tainhas). A empresa receberá 
R$ 3,9 milhões pela fiscalização 
eletrônica nas sete estradas e pe-
las 16 câmeras e 16 dispositivos 
leitores de placas implantados.

 Para a Fiscaltech, foi destina-
do R$ 1,9 milhão ao monitoramen-
to de 25 faixas de tráfego nas se-
guintes rodovias: ERS-135 (Passo 
Fundo - Erechim), ERS-324 (Passo 
Fundo - Nova Prata), ERS-342 (Ijuí 
- Cruz Alta), RSC-153 (Passo Fundo 
- Tio Hugo), RSC-287 (Montenegro 
- Santa Maria) e ERS-122 (São Ven-
delino - Farroupilha). Além disso, 
a empresa também é responsável 
por nove câmeras e nove dispositi-
vos com leitores de placas. 

“Apesar de os trechos serem 
divulgados e de as rodovias se-
rem sinalizadas, não citamos os 

quilômetros exatos onde estão os 
pardais, que são equipamentos 
discretos. A finalidade é preser-
var a segurança dos usuários”, 
explica o diretor-geral do Daer, 
Luciano Faustino.

O dirigente ainda explica que 
o diferencial dos contratos são 
os dispositivos leitores de placas, 
também chamados de OCRs (sigla 
em inglês para “optical character 
recognition”). Eles cruzam os da-
dos dos veículos com as informa-
ções da Secretaria da Segurança 

Pública (SSP) do Estado. 
“O sistema emite um alerta 

sonoro quando é identificada 
alguma irregularidade. Dessa 
forma, os agentes do Comando 
Rodoviário da Brigada Militar 
(CRBM) podem abordar indiví-
duos suspeitos”, salienta Faus-
tino, acrescentando que esses 
equipamentos estão próximos 
dos postos policiais. “É mais uma 
ferramenta que o Estado disponi-
biliza para combater a criminali-
dade”, sintetiza.

Dispositivos irão monitorar 93 faixas de tráfego no Estado

Mulher perde controle de 
veículo e invade padaria 

Por volta das 14h de terça-fei-
ra, 06/10, uma mulher perdeu o 
controle de um veículo BMW X1 e 
invadiu uma padaria localizada na 
rua 13 de Maio, bairro São Bento. 
Uma cliente de 22 anos, que esta-
va lanchando no local, ficou ferida 

e foi encaminhada pelo Corpo de 
Bombeiros ao Hospital Tacchini. 
Até o fechamento da edição, ela 
seguia internada na Unidade de 
Terapia Intensiva e seu estado de 
saúde era considerado estável. A 
motorista não se feriu.

Localização dos equipamentos

Controladores de velocidade:
ERS-030 (Osório - Tramandaí)
ERS-040 (Viamão - Pinhal)
ERS-122 (Portão - Caxias do Sul)
ERS-239 (Novo Hamburgo - Rolante)
ERS-240 (São Leopoldo - Montenegro)
ERS-389 (Osório - Torres)
RSC-453 (Venâncio Aires - Tainhas)

Câmeras de monitoramento:
ERS-030 (Osório – Tramandaí)
ERS-040 (Viamão – Pinhal)
ERS-122 (R. do Cascalho – Caxias do Sul)
ERS-239 (Novo Hamburgo – Rolante)
ERS-240 (Vila Sharlau – Montenegro)
ERS-389 (Osório – Torres)
RSC-453 Venâncio Aires – Tainhas)

Leitores de placas (OCRs):
ERS-020 (Taquara – São Francisco de Paula)
ERS-030 (Osório – Tramandaí)
ERS-040 (Viamão – Porto Alegre)

ERS-122 (São Vendelino – Bom Princípio)
ERS-122 (Caxias do Sul – Farroupilha)
ERS-122 (Farroupilha – Caxias do Sul)
ERS-129 (Roca Sales – Pelotão Rodoviário)
ERS-235 (Nova Petrópolis – Gramado)
ERS-239 (Campo Bom – Sapiranga)
ERS-239 (Aricá – Sapiranga)
ERS-240 (Montenegro – Pareci Novo)
ERS-331 (Pinhalzinho – 
Marcelino Ramos)
ERS-344 (Giruá – Santo Ângelo)
ERS-514 (Palmeira das Missões – Ijuí)
ERS-561 (16 de Novembro – São Nicolau)
RSC-472 (Santo Cristo – Porto Vera Cruz)
 
Contrato com a empresa Fiscaltech:
- ERS-135 (Passo Fundo – Erechim)
- ERS-324 (Passo Fundo – Nova Prata)
- ERS-342 (Ijuí – Cruz Alta),
- RSC-153 (Passo Fundo – Tio Hugo)
- RSC-287 (Montenegro – Santa Maria)
- ERS-122 (São Vendelino – Farroupilha)

 
Câmeras de monitoramento:
ERS-122 (São Vendelino – Farroupilha)
ERS-135 (Passo Fundo – Erechim)
ERS-324 (Passo Fundo – Nova Prata)
ERS-342 (Ijuí – Cruz Alta)
RSC-287 ( Montenegro – Santa Maria)
RSC-470 (Nova Prata – Bento Gonçalves)
 
Leitores de placas (OCRs):
ERS-265 (Lajeado – Cruzeiro do Sul)
ERS-734 (Centro de Rio Grande – 
Cassino)
RSC-287 (Taquari – Santa Cruz do Sul)
RSC-287 (Santa Cruz do Sul – Taquari)
RSC-287 (Novo Cabrais – Paraíso do Sul)
RSC-377 (Santiago – 
São Francisco de Assis)
RSC-377 (Alegrete – 
São Francisco de Assis)
RSC-453 (Lajeado – Teutônia)
RSC-453 (Westfália – Lajeado)
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Rápidas
A secretaria municipal de Educação (Smed) de Bento Gonçalves 

divulgou nesta quinta-feira (08/10) o cronograma de inscrições on-
-line para novos alunos na rede municipal. A primeira etapa ocorre 
entre os dias 03/11 e 13/11. As inscrições devem ser realizadas pela 
internet, a partir das 6h do dia 03/11, no site www.bentogoncalves.
rs.gov.br. Conforme a Smed, também será disponibilizado espaço 
para as famílias que necessitarem de auxílio para a inscrição. A lista 
de alunos da Educação Infantil selecionados será divugada no dia 
30/11, com período de matrícula entre os dias 01/12 e 11/12.  Nas 
demais escolas da rede municipal as matrículas ocorrem de 14/12 a 
18/12. As rematrículas continuarão sendo feitas nas escolas.
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Thiago Galvan - Atualidades

Mais uma vez, nesta semana, me vi surpreendido por uma notícia cho-
cante. Aliás, sem exagero, tenho sido surpreendido tão frequentemente por 
notícias chocantes que às vezes chego a ter até medo de perder a capacidade 
de ficar chocado com elas.

Em meio a uma pandemia, cujo número de mortos já passa de um milhão 
no mundo inteiro, conforme dados oficiais, notícia de capa de jornal de gran-
de circulação no Estado do Rio Grande do Sul, que dava conta da remessa, por 
países estrangeiros, de sementes contaminadas, atingiu-me como se fosse um 
soco na cara. Isso no mesmo dia que, ao mesmo tempo em que meu querido 
amigo Vinicius Lima e eu almoçávamos e nos deleitávamos com uma menina 
de pouco mais de três anos de idade nos alcançando um prato de batatas fri-
tas em um restaurante, querendo “ajudar”, sentindo-se útil, como nós mesmos 
fazíamos nas nossas infâncias, com nossos pais.

A contaminação das sementes, da mesma forma que pode ser inofensiva, 
despropositada e descuidada, pode ela também ser uma arma biológica de 
destruição em massa. Ora, quem um dia irá dizer que sim? Ou que não? Quem 
um dia irá comprovar ou deixar transparecer ao senso comum que a pande-
mia foi, ou não foi, criada ou disseminada para tal? Teorias há de todos os lados 
e para todos os gostos. Eis, aqui, dois lados da moeda!

A situação da criança, da mesma forma que, para nós, criados e ensinados 
para trabalhar, comprar uma casa, casar e ter filhos, e normalmente nessa or-
dem, bem como apaixonados por crianças que somos, nos chamou a atenção 
como sendo um gesto lindo, fascinante, outros, mal intencionados ou com 
olhos sem ternura, podem ter visto isso como “exploração” da criança. Sim, 
criança deve brincar. Criança tem o direito de ser criança, como dizia campa-
nha de outra rede nacional de comunicação. Então, é necessário diferenciar o 
trabalho infantil, a exploração do menor, vedado por lei, de uma brincadeira 
de criança que, ao mesmo tempo em que mostra para ela o valor do trabalho, 
ocupa seu tempo com o aprendizado das lides domésticas e também, quiçá, 
de um ofício.

Nominaria aqui amigos meus de infância que trabalhavam com seus pais 
ou na empresa da família ainda antes de completar a idade mínima para tanto 
e que estão longe de terem sido explorados ou perdido a sua infância ou estu-
dos trabalhando. Aprenderam, sim, a importância de um ofício! Mais que isso, 
muitas vezes aprenderam um ofício, por eles exercido até hoje. 

E isso vale para tudo! Ou quase tudo...
Até a próxima!

As várias formas de se ver a mesma coisa

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

Uma rede de supermercados anuncia oportuni-
dades de emprego nas redes sociais em apenas duas 
frases curtas, com um link para que a pessoa clique. 
“Contrata-se empacotador e operador de caixa. Ca-
dastro no site”. Qual é a dificuldade de entender? 
Deve ser enorme, porque as respostas são: “Como 
faço pra me inscrever?”, “Para que funções são as va-
gas?”, “Onde entrego currículo?”, “Eu quero”, “Tenho 
interesse. Meu telefone é ...”.

Sinceramente? Se eu fosse o responsável pelas 
contratações, faria uma lista de quem não contratar 
baseada nesses comentários da postagem. Ora, se a 
pessoa não tem capacidade de ler e interpretar duas 
frases simples, curtas e diretas, e co-
menta perguntando algo que já está 
respondido, imagino que não tenha 
a mínima condição de atender às 
expectativas da minha empresa. Pior 
ainda os desavisados que postam o 
número de telefone na esperança 
de que o empregador entre em con-
tato. Isso não faz o menor sentido. 
Sinto muito dar essa notícia para 
você, mas, salvo algumas raríssimas 
exceções, quem quer emprego pre-
cisa buscar (e arduamente), não ficar 
sentado esperando que o telefone 
toque e uma colocação no mercado 
de trabalho caia do céu. Sem contar 
os perigos de expor dados pessoais 
desse tipo na internet.

Aposto que você já viu, especialmente em pági-
nas ou comunidades dedicadas a empregos, anún-
cios do tipo “Procuro emprego. Meu telefone é...”. 
Tente se colocar no lugar de quem está contratando: 
você daria chance para alguém que sequer esclare-
ce em que vaga tem interesse ou em que área tem 
formação/experiência? Você ligaria para a pessoa? Eu 
não, definitivamente.

Aliás, por falar em exposição desnecessária na in-

Poupe-se!

ternet, o que dizer dos erros de português que apare-
cem? Sei que muita gente não teve oportunidade de 
estudar e aprender e é totalmente compreensível. Só 
que ninguém está pedindo uma tese de doutorado 
com o português corretíssimo. Não custa fazer um es-
forço mínimo para aumentar as chances de conseguir 
pelo menos uma entrevista. Dica: redes sociais como 
o Facebook mostram quando a grafia da palavra está 
errada – ou seja, as chances de você publicar aberra-
ções gramaticais tipo “mim enteresso” e “como fasso 
pra enscrever o corricolo?” caem drasticamente. 

Aí aparecerão os rabugentos de plantão alegan-
do que para determinadas funções não deveria ser 

exigida escolaridade. O argumento 
até pode ser válido, mas certamen-
te um mínimo de noção evitaria 
absurdos como “risoto de ‘senora’” 
(em uma placa de buffet a quilo, 
referindo-se à cenoura), “casa ‘mo-
bilhada’” (em uma propaganda de 
uma empresa que fabrica móveis 
sob medida), “líquida inverno” (na 
vitrine de uma loja de roupas) ou 
“não vendemos fiados. Não ‘exista’” 
(traduzindo: não “insista”). Evitaria, 
ainda, constrangimento como o que 
passou o colaborador de um merca-
do que ao preencher um pedido es-
creveu “massa” referindo-se a “maçã” 
e o consequente prejuízo que o lap-

so gramatical trouxe. E acredite, são todas histórias 
reais, ocorridas aqui em Bento mesmo.

Eu sei que é difícil, mas não custa fazer um es-
forço em épocas como a que estamos vivendo, com 
tanta gente precisando de emprego. Leia com calma, 
tente interpretar o que diz o texto, faça o possível 
para aumentar as suas chances. Peça ajuda para al-
guém de confiança quando não conseguir. Só não 
acabe com a oportunidade de antemão por distração 
ou preguiça de ler. 

Poupe-se: não 
acabe com a 
oportunidade 

de antemão por 
distração ou 

preguiça de ler.

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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Rápidas

A Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urba-
na (Segimu) de Bento Gonçalves divulgou comunicado na 
quarta-feira (07/10) sobre o prazo para a realização de refor-
mas nos cemitérios públicos municipais (Santo Antão, São 
Roque e Central) para o Dia de Finados (02/11). Conforme 
a Segimu, serão autorizadas pinturas, reformas, colocação 
de lápides e limpezas em jazigos, capelas e gavetas até o 
dia 20/10. Antes de realizar os serviços, o contribuinte deve 
solicitar autorização na secretaria, portando o certificado 
de propriedade da capela ou túmulo. A secretaria está lo-
calizada na rua 10 de Novembro, 190, Bloco 3, e atende de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 11h45 e das 13h30 às 17h45. 
O serviço opera cumprindo as regras de distanciamento so-
cial e uso obrigatório de máscara.  Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (54) 3055 7389 ou através do e-
-mail mobilidadeurbana@bentogoncalves.rs.gov.br.

Polícia Civil prende 
homem que tentava 
transferir R$ 1 milhão de 
origem ilícita em Bento

Corpo de Bombeiros realiza 
simulação de incêndio 
para alunos soldados

Um homem de 35 anos foi 
preso em flagrante por crime 
de lavagem de capitais por volta 
das 12h de quarta-feira, 07/10, 
na agência do banco Santander, 
no centro de Bento Gonçalves. 
A ação foi feita pela 2ª Delega-
cia de Polícia de Bento Gonçal-
ves (2ª DP) e pela Delegacia de 
Polícia de Pronto Atendimento 
(DPPA), coordenada pelo dele-
gado Arthur Reguse. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, foi recebida a informação de 
que o indivíduo estava tentando 
transferir R$ 1 milhão de origem 
ilícita para uma conta no Estado 
da Bahia. O montante teria sido 
furtado em uma agência do mes-
mo banco em Santo André (SP). 

O homem foi capturado no 
interior da agência bancária, 
enquanto pressionava a gerên-
cia para efetuar a transferência 

O Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Bento Gonçalves está rea-
lizando durante toda esta sema-
na um exercício de fogo real, em 
espaço confinado com as turmas 
de alunos soldados que estão no 
curso de formação. A simulação 
está sendo realizada no centro de 
Treinamento da Serra Gaúcha, lo-
calizado no bairro Salgado. 

Ao todo, serão duas turmas 
de Porto Alegre e uma turma de 
Bento Gonçalves, que foram divi-
didas em dias diferentes para evi-
tar aglomerações e respeitar as 

dos valores. Ele foi autuado em 
flagrante pelo crime do art. 1o, 
parágrafo primeiro, II da Lei 
9.613/98 e encaminhado à Pe-
nitenciária Estadual de Bento 
Gonçalves, onde ficará à dispo-
sição da Justiça.

Ainda de acordo com informa-
ções da Polícia Civil, a fraude to-
taliza mais de R$ 2 bilhões, sendo 
que os valores foram distribuídos 
em diversas contas bancárias pelo 
país. Um dos beneficiários foi o ho-
mem preso na quarta-feira.

Os valores foram subtraí-
dos de uma conta corporativa 
do próprio banco Santander. 
Na terça-feira, 06/10, quatro 
indivíduos foram presos em São 
Paulo pela Polícia Civil paulista. 
“O homem preso em Bento foi o 
beneficiário que forneceu a con-
ta para lavagem do dinheiro”, in-
forma o delegado Reguse.

medidas de distanciamento so-
cial em decorrência da Covid-19.

Durante o treinamento, os 
alunos vivenciam, na prática, 
como se desenvolve as fases do 
incêndio, aprendem novos méto-
dos para realizar a extinção das 
chamas e vivenciam as dificulda-
des enfrentadas em um incêndio 
como: visibilidade restrita, va-
por de água e calor extremo que, 
dentro do simulador de incên-
dios, pode alcançar até 600°C, 
propiciando um treinamento 
mais realista.
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Caitá vai sortear 40 
vales-compras em um mês

Mediccare: para cuidar de você!

Outubro é o mês de aniversá-
rio do Caitá. Para festejar a data 
os consumidores vão concorrer 
a R$ 20 mil em vales-compras. A 
promoção iniciou na sexta-feira, 
1º de outubro, e segue até o dia 
30. O Caitá vai entregar R$ 5 mil 
por fim de semana em quatro 
sorteios, com 10 vales-compras 
de R$ 500 cada. 

 Todos os clientes que com-
prarem em uma loja da rede 
Caitá, em Concórdia, Joaçaba, 
Erechim ou Bento Gonçalves, 
poderão participar dos sorteios. 
Nas compras abaixo de R$ 100 
será entregue um cupom e nos 
valores acima disso o clien-

Oferecer ao público da zona 
norte da cidade, especialmente 
do bairro São João e arredores, 
diversos produtos e serviços far-
macêuticos com um atendimen-
to de primeira. Esse é o principal 
objetivo da Farmácia Mediccare, 
que inaugurou no último sába-
do, 03/10, na avenida Alvi Azul. 
A farmacêutica e proprietária, 
Nayane Engmann Duarte Melara, 
traz consigo oito anos de experi-
ência na função.

Na Mediccare o consumidor 
encontra, além de uma linha 
completa de medicamentos, itens 
de higiene e beleza, maquiagem, 
opções de cuidados com a pele, 
produtos para o público infantil, 
100% naturais e de fonte vegetal. 
A farmácia também disponibiliza 
serviços como colocação de brin-
cos, aplicação de medicamentos 
injetáveis, pequenos curativos, 
aferição de parâmetros fisioló-
gicos e orientação farmacêutica. 
Os clientes ainda podem usufruir 
da comodidade da tele-entrega 
e aproveitar o cartão fidelidade, 
através do qual acumulam pon-
tos a cada compra, podendo res-
gatá-los em itens de perfumaria.

te poderá concorrer com dois 
cupons. “Pensamos em algo que 
deixasse um número maior de 
pessoas felizes. Por isso, esta-
mos com uma promoção que 
vai premiar 40 clientes”, afirma 
o diretor do Caitá Supermerca-
dos, Juliano Zandonai.  

 Para concorrer é preciso 
preencher o cupom com nome 
completo, endereço e telefone, 
e depositar nas urnas que já es-
tão disponíveis nas quatro lojas 
do Caitá. Os sorteios serão rea-
lizados nas quatro cidades e os 
ganhadores terão o prazo de seis 
meses para fazer as compras em 
um supermercado do Caitá. 

DATAS DOS SORTEIOS

10/10: três vales-compras para 
Concórdia, três para Joaçaba, 
dois para Erechim e dois para 
Bento Gonçalves. 
17/10: três vales-compras para 
Bento Gonçalves, três para 
Erechim, dois para Concórdia e 
dois para Joaçaba. 
24/10: três vales-compras para 
Concórdia, três para Joaçaba, 
dois para Erechim e dois para 
Bento Gonçalves. 
31/10: três vales-compras para 
Bento Gonçalves, três para 
Erechim, dois para Concórdia e 
dois para Joaçaba. 

FARMÁCIA MEDICCARE

Endereço: avenida Alvi 
Azul, 333, sala 3 (Edifício 
Monreale), bairro São João, 
Bento Gonçalves
Contato: (54) 99120 4291 
(WhatsApp/Tele-entrega)
Horário de atendimento: 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 20h (sem fechar ao 
meio-dia). Aos sábados, das 
8h às 12h e das 14h às 19h.

Entre os diferenciais 
da Mediccare estão os 
produtos 100% naturais, 
de fonte vegetal

A proprietária e 
farmacêutica Nayane 
Engmann Duarte Melara
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O editorial de moda da coluna está 
de volta, e a estreia é com uma 
dupla de sucesso: Lojas Carllize e 
Plus.com. Lançando suas coleções 
primavera-verão, agora as duas 
lojas estão unidas e focadas em 
apresentar as principais tendências 
da temporada atendendo a todos os 
estilos e manequins. Tudo o que você 
busca em moda feminina, masculina 
e plus size em um só lugar: Saldanha 
Marinho, 381.  
Acompanhe as redes sociais e fique 
por dentro de todas as novidades: 
@lojascarllizebg e @pluscommoda.

Look Inspiração 

Fotos: Natana Fontes fotografia

FICHA TÉCNICA
Modelos: Ariane Trevisan 
e Franciele Panizzi
Looks: Lojas Carllize 
Fotos: Natana Fontes
Cenário: Vinícola Lovara
Beleza: Jane Beauty 
Centro Estético
Make: Íris Bidigaray
Hair: Ana Claudia Sanches
Produção: Raquel Konrad

Quel Konrad Sexta-feira, 9 de outubro de 2020



A partir desta edição, a coluna passa 
a contar com as recomendações 
saudáveis e deliciosas do Armazém Fit 
Store, loja que oferece alta variedade 
de produtos para os mais diversos 
programas e estilos alimentares 

saudáveis e naturais. 
E a primeira dica é especial para 
a garotada! Na próxima segunda-
feira, dia 12, é Dia das Crianças e, 
não importa a idade, eles gostam 

é de CHOCOLATE! E você sabia 
que existem variedades saudáveis e 
sem açúcar? Sim! Selecionamos alguns 
produtos que podem cair no gosto 
dos pequenos: tablete de chocolate ao 
leite de coco, com creme de gianduia 
e cobertura de chocolate; Gold & Ko, 
chocolate sem açúcar e chocolate 
diet 50% cacau. Outras boas ideias 
saudáveis são damasco com cobertura 
de chocolate e amêndoa drageada com 
chocolate.

 

O distanciamento social mudou a rotina da maioria 
das pessoas. Várias pacientes me relatam o quanto 
as coisas mudaram desde o início da pandemia. 
Elas contam que a alimentação está menos regrada, 
houve um aumento no consumo de carboidratos e 
estão sem disposição para fazer atividade física. 
Estudos mostram que restringimos nossas fontes 
de prazer no momento em que nos isolamos dos 
amigos, do convívio familiar e do lazer, acentuando 
a ansiedade e busca por alimentos que promovam o 
bem-estar. 
Aos poucos a vida vai voltando ao “normal” e as 
pessoas retomam os cuidados com o corpo, que 
agora se encontra com aquela gordurinha a mais.

Baseado nisso, nossa clínica focou na redução 
de gordura localizada. Montamos um protocolo 
diferenciado que é a Massagem Power, uma técnica 
que inclui 3 procedimentos em cada sessão, tudo 
para potencializar os resultados de cada paciente. 
Os procedimentos ajudam a dissolver as moléculas 
de gordura, eliminar toxinas e ativar a circulação. 
Trazendo excelentes resultados na redução de 
medidas, diminuição significativa de celulite e 
gordura localizada, além de um contorno corporal 
muito mais bonito.
É importante lembrar que para obter um resultado 
mais rápido e efetivo a atividade física, a alimentação 
saudável e ingestão de água são fundamentais! 
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Dicas da
Esteticista 
A quarentena 
te trouxe quilinhos 
a mais?

Marciele Horta - formada em Estética e Imagem 
Pessoal e pós-graduada em Estética avançada. 
Contato: (54) 99919.1006 
Rua Assis Brasil 896, São Francisco.
insta: @renov_estetica_avancada
Facebook: Renov Estética Avançada

Sexta-feira, 9 de outubro de 2020Quel Konrad
Quel Konrad

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel
13

recomenda!

Rua Sen. Joaquim Pedro Salgado Filho, 139, Cidade Alta. 3702-0767 - 99119-0184 - @armazemfitstore.bentogonçalves

Sob o comando da farmacêutica 
Nayane Engmann Duarte Melara, 
abriu as portas no último sábado, 
03/10, a Farmácia Mediccare. A 
empresa passa a oferecer produtos 
e serviços farmacêuticos com 
atendimento especial. O novo 
empreendimento está localizado na 
avenida Alvi Azul, 333, sala 3 (Edifício 
Monreale), no bairro São João, em 
Bento Gonçalves.

Inauguração Mediccare
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Advogados

Pontos de Distribuição SERRANOSSA

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

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

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

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

Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161

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

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

UTILIDADES E EMBALAGENS

LOJA DE EMBALAGENS

Imóveis

VENDO terrenos no lote-
amento Encosta do Sol, 
prontos para construir. 
Financiamento direto ou 
pelo Sicredi em 100 me-
ses. Contato (54) 99981 
3000 ou 98404 5302.

ALUGO apartamento de 
um dormitório, no bair-
ro Verona. Valor R$ 550. 
Envio fotos pelo WhatsA-
pp. Contato (54) 98407 
7256.

VENDO terreno em Ga-
ribaldi, com 507m²,  no 
bairro Champanhe, com 
casa de madeira.   Ideal 
para construção de pré-
dio. Contato (54) 9 9102 
4770, com Gilberto.

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$ o6oooooo 
ooooooo (5o) 999o1 7o23o

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. Preço especial à vista ou 
financiamento direto. 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

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES
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MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de contratos
Contrato nº 170/2020 – Concorrência nº 001/2020 - Gerenciamento e administração 
de cartões vale-alimentação, na forma de crédito em cartões magnéticos, seguidas de 
recargas mensais aos servidores do Município de Santa Tereza-RS. Berlin Finance 
Meios de Pagamento Ltda. Valor: Taxa de administração de – 10,50%. Prazo: 12 
meses, a contar de 29/09/2020 podendo ser renovado até o limite de 60 meses.
Contrato nº 171/2020 – Pregão Presencial nº 019/2020 - Prestação de serviços de con-
fecção e instalação de materiais para o Projeto “Apoio a Projetos de Regionalização 
do Turismo”, projeto este que advém de convênio assinado entre o Município de Santa 
Tereza e o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Turismo. Attitude Positiva Projetos Virtuais Ltda. Valor: R$ 
15.002,64. Prazo: 90 dias, a contar de 01/10/2020.
Contrato nº 172/2020 – Pregão Eletrônico nº 09/2019 – CISGA – Registro de Preços 
nº 01/2020 - Aquisição de Larvicida Biológico: BTI (Bacillus Thuringiensis - varie-
dade: Israelensis) para controle de borrachudo e larvas de mosquito, neste município. 
Comércio e Representações Mattielo Ltda. Valor: R$ 8.704,00. Prazo: 40 dias, a 
contar de 01/10/2020.
Contrato nº 173/2020 – Dispensa de Licitação nº 027/2020 - Prestação e utilização do 
serviço público de energia elétrica entre a distribuidora e o consumidor, para a finalida-
de de “Iluminação Pública”, de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de 
Energia Elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, a contar de 01/10/2020.  Cooperativa de Distribuição de Energia 
Teutônia – Certel Energia. 

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 007/2020 - Contrato nº 059/2016– Tomada de Preços nº 006/2016 
- Contratação de pessoa jurídica para efetuar seguro dos veículos e máquinas perten-
centes ao Município de Santa Tereza. Gente Seguradora S/A. Referente ao acréscimo 
de itens no objeto do contrato. Valor acrescido: R$ 2.200,00. Prazo: de 28/08/2020 a 
14/04/2021.

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE 
MONTE BELO DO SUL

EDITAL PARA SELEÇÃO DE 
PROJETOS CULTURAIS 

Nº 001/2020

O Município de Monte Belo do Sul/
RS comunica aos interessados que está 
procedendo a seleção de projetos cul-
turais, na forma da Lei Municipal nº 
1.509/2020, de 17/09/2020, que institui 
o programa de apoio e financiamento à 
cultura, no Município de Monte Belo 
do Sul/RS, o valor total disponível para 
financiamento dos projetos culturais é 
de R$ 40.000,00 destes R$ 38.134,14 
com recursos provenientes do Orça-
mento Geral da União, descentraliza-
dos na forma da Lei nº 14.017/2020, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.464/2020, e R$ 1.865,86 como con-
trapartida deste Município. Os projetos 
deverão ser apresentados até a data de 
realização da sessão pública, a realizar-
-se no dia 26/10/2020, às 9h, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal, sita à 
Rua Sagrada Família, nº 533, Município 
de Monte Belo do Sul/RS. Edital e ane-
xos disponíveis no mural da Prefeitura 
e no portal:  https://portal.montebelodo-
sul.rs.gov.br/lei-aldir-blanc/ 

Monte Belo do Sul, 
08 de outubro de 2020.

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE 
MONTE BELO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020
         REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Monte Belo do Sul 
torna público que realizará “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, tipo: menor preço por 
item. Objeto: Aquisição de Materiais 
Eletroeletrônicos para uso das Secre-
tarias Municipais de Monte Belo do 
Sul – RS. As datas relativas à sessão de 
disputa são as seguintes: - Recebimen-
to das Propostas: a partir das 9h do dia 
13/10/2020, até as 9h do dia 26/10/2020 
- Abertura das Propostas: a partir das 
9h01 do dia 26/10/2020 - Início da ses-
são de disputa de Preços: às 13h15 
do dia 26/10/2020 | Horário de Brasília 
(DF) | Local: http://www.pregaoonline-
banrisul.com.br/. Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no site: http://
portal.montebelodosul.rs.gov.br/. 

Monte Belo do Sul, 
08 de outubro de 2020.

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

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

Bento Gonçalves

Pontos de Distribuição SERRANOSSA

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

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 

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

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 

ASTRA 2.0 ADVANTAGE
CRUZE LT 1.4 AUTOMÁTICO
DUSTER 1.6
ECOSPORT XLS 1.6
ETIOS X 1.3 
FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO
FUSION 2.0FUSION 2.0 TITANIUM AWD
GRAND SIENA 1.4
GRAND SIENA 1.4
HILUX CD 4x4 SRV
HB20 SEDAN 1.6 PREMIUM
IDEA ADVENTURE
JETTA 1.4 TSI 
OUTOUTLANDER  2.2  DIESEL 
PALIO WEEKEND 1.6
PALIO 1.0 FIRE 4 PORTAS
POLO 1.0 200TSI HIGHLINE
SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA

2008
2018
2017
2005
2016
2016
20162016
2014
2013
2012
2018
2015
2016
20192019
2014
2013
2020
2010

PRETO
BRANCO
BRANCA
VERMELHA
CINZA
BRANCO
PPRATA
PRETO
BRANCO
BRANCA
CINZA
VERMELHA
BRANCO
BBRANCA
BRANCA
PRETO
BRANCO
PRETA

SANTANA EVIDENCE
SIENA FIRE
SCENIC 1.6
TORO 2.0 VOLCANO DIESEL
TRACKER 1.8 LTZ AUT.
UP 1.0 MOVE TSICOMPLETO
REBOQUE BASCUREBOQUE BASCULANTE
TROLLER T4
TRATOR AGRALE 4233 30 CV
TRATOR AGRALE 5075.4 4x4
TRATOR YANMAR 1030
TRATOR YANMAR 1055
TRATOR YANMAR 1050
TTRATOR LS R 50 154 HORAS
VECTRA KIT GÁS
HONDA/CG 160 FAN ESDI

 

1996
2010
2010
2019
2015
2018
20172017
2013
2018
2014
2007
2005
1994
20182018
2010
2017

PRATA
PRATA
BRANCA
CINZA
BRANCA
PRETO
PREPRETO
PRATA
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AAZUL
PRETO
VERMELHA
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(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

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

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

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

3451 7072 

Humaitá:
Rua Pernambuco, 501

54 2621 5439
playmusic.cem@gmail.com

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

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

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

Interessados deverão enviar currículo para
rh@metalgava.com.br | 54 3464 7224, ramal 147

AUXILIAR DE
PRODUÇÃO

Ensino Fundamental 
Completo

LID e Metrologia

CONTRATA

CONTRATA:

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

• ALMOXARIFE (3 vagas)
• ANALISTA ADMINISTRATIVO
• ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
• ANALISTA DE PCP 
• ANALISTA DE PROCESSOS (Usinagem)
• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (4 vagas)
•• ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO
• ASSISTENTE DE MARKETING (Relacionamento com Cliente)
• ASSISTENTE DE TURISMO (4 vagas)
• ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (3 vagas)
• AUXILIAR DE PINTURA (2 vagas)
• AUXILIAR EXPEDIÇÃO INDÚSTRIA (2 vagas)
• CAIXA
•• COMPRADOR (A)
• ELETROMECÂNICO (3 vagas)
• ELETROTÉCNICO (2 vagas)
• ESTAGIÁRIOS Eng. Elétrica ou Produção
• FATURAMENTO (2 vagas)
• GERENTE DE PRODUÇÃO (4 vagas)
• INSPETOR DE QUALIDADE (2 vagas)
•• LÍDER DE USINAGEM
• MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
• MONTADOR DE COMPONENTES
• MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
• MONTADOR DE MÁQUINAS
• OPERADOR DE FURADEIRA RADIAL
• SERRALHEIRO
•• SOLDADOR MIG E TIG (6 vagas)

VAGAS URGENTES:
- Auxiliar de embalagem
- Auxiliar de expedição (transportes) 
- Auxiliar de processos

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

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

• ANALISTA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
   MÓVEIS
• ANALISTA CONTÁBIL
• ANALISTA DE ENGENHARIA MÓVEIS
• ANALISTA FISCAL
• ASSISTENTE COMERCIAL PROMOB
• ASSISTENTE DE MARKETING/ CRI• ASSISTENTE DE MARKETING/ CRIAÇÃO
• ASSISTENTE DE TI
• AUXILIAR DE ALMOXARIFADO/
   EMPILHADEIRA
• AUXILIAR DE BORRACHEIRO
• AUXILIAR DE MECÂNICO
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO MOVELEIRA, 
   ME   METALÚRGICA
• COORDENADOR DE EXPEDIÇÃO
• ELETROMECÂNICO
• MARCENEIRO

• MOTORISTA DE TRUCK
• OPERADOR DE BORDATRIZ
• OPERADOR DE FURADEIRA MÚLTIPLA
• OPERADOR DE SECCIONADORA
• OPERADOR E PROGRAMADOR DE 
   CENTRO DE USINAGEM CNC
• PIN• PINTOR A MOVELEIRO 2 VAGAS
• PROJETISTA DE ESQUADRIAS
• PROJETISTA METALÚRGICO
• PROTOTIPISTA MOVELEIRO
• SOLDADOR TIG/MIG
• SUPERVISOR DE VENDAS
• TÉCNICO EM VITICULTURA
• TELEMARKETING• TELEMARKETING
• TELEVENDAS DAS 14H ÀS 20H
• TORNEIRO MECÂNICO
• VENDEDOR A INTERNO PET SHOP
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Protesto inusitado 

Quem é a mulher de biquíni que viralizou
A carioca Paula 
Bonassa dos Reis 
Ferreira de Souza, 
de 31 anos, ficou 
conhecida por 
desfilar e dançar de 
biquíni pela área 
central de Bento 
Gonçalves. Ao 
SERRANOSSA, ela 
conta um 
pouco sobre sua 
história e os motivos 
que a levaram 
a sair com 
trajes de banho

Eduarda  Eitelven Bucco

Nas últimas semanas, ví-
deos e imagens de uma mulher 
desfilando e dançando de bi-
quíni pela área central de Bento 
Gonçalves chamaram a atenção 
dos moradores e viralizaram 
nas redes sociais. A mulher foi 
flagrada tomando banho de sol 
na avenida Osvaldo Aranha, 
passando álcool em gel no cor-
po e se alongando em frente ao 
Shopping Bento Gonçalves e, 

mais recentemente, dançando 
em frente ao Banco do Brasil, no 
Centro. Alguns dos rumores que 
se espalharam foram de que ela 
estaria “protestando” em prol da 
abertura de boates noturnas em 
Bento, ou que estaria fazendo 
“marketing” para um estabeleci-
mento em específico.

A mulher é a carioca Paula 
Bonassa dos Reis Ferreira de 
Souza, de 31 anos. Natural de 
Copacabana, nos últimos anos 
ela passou por diversas regiões 
do Brasil, trabalhando como 
garota de programa em dife-
rentes Estados. Sem ajuda de 
familiares, Paula conta que sem-
pre viajou de ônibus ou pegou 
carona com caminhoneiros nas 
estradas. “A maioria das casas 
tem alojamento, então eu ficava 
nesses alojamentos. Às vezes 
eu alugava um lugar pra morar. 
Sempre viajei bastante”, relata. 

DOENÇA NOS  PULMÕES
Entretanto, recentemente 

ela descobriu uma grave doença 
nos pulmões, que a impediu de 
continuar trabalhando.  Desde 
então, ela aguarda sua aposen-
tadoria por invalidez, mas ainda 
não teve retorno do INSS. “Eu 
sinto pontadas no pulmão e na 
cabeça e o coração acelera de 
vez em quando, tenho taquicar-
dia. Não tenho mais muito tem-
po de vida, porque mesmo se eu 
tratar, não tem cura”, afirma. 

Sem a possibilidade de tra-
balhar e sem dinheiro para se 

sustentar, ela conta que decidiu 
voltar a Bento Gonçalves, onde 
já havia morado por um tem-
po, por motivos pessoais. Na 
região, ela já morou em Caxias 
do Sul e Farroupilha. “Eu fiquei 
um tempo em Fortaleza, depois 
viajei com um caminhoneiro 
até São Paulo, depois para Ita-
jaí (SC). Lá eu conheci um cara 
[morador de rua] e nós viemos 
juntos até Bom Princípio (RS), 
de bicicleta. Mas por causa do 
meu problema, meu coração 
começou a disparar e não con-

segui continuar. Eu tinha R$ 24  
na carteira e aí comprei uma 
passagem para Bento e ele veio 
de bicicleta”, conta.

DIFICULDADES
Paula explica que chegou ao 

município com R$ 4 na carteira 
e decidiu esperar seu compa-
nheiro ao lado da rodoviária. 
“Eu comecei a ficar com fome e 
decidi pedir ajuda para as pes-
soas da rua, mas ninguém dava 
bola. Então decidi tirar a roupa 
para as pessoas me notarem. 

E foi aí que eu comecei a ser 
ajudada”, recorda. Quando seu 
então companheiro chegou à 
cidade, Paula conta que os dois 
passaram a sobreviver com o 
dinheiro do auxílio emergencial 
e com a refeição disponibilizada 
pelo Lar da Caridade. “Meu au-
xílio do Coronavírus saiu só o 
primeiro, depois não saiu mais. 
E nós nos mudamos para trás 
do Caitá [em uma barraca insta-
lada na linha férrea], aí ficamos 
menos visíveis e deixamos de 
ganhar ajuda. Então comecei a 

ficar com fome, aí me irritei de 
novo e fiz aquele showzinho”, 
explica. “Só que não adiantou 
nada, porque as pessoas não en-
tendem. Elas pensam ‘a, a guria 
é maluca, ela tá tirando a roupa, 
tá fazendo escândalo’. Mas as 
pessoas que trabalham como 
garotas de programa, se tiverem 
algum problema de saúde e tive-
rem que parar de trabalhar, elas 
ficam sem dinheiro”, alega.

PARA CHAMAR A ATENÇÃO
Na terceira vez que Paula 

desfilou de biquíni, ela conta 
que decidiu colocar uma “laran-
ja” de isopor na cabeça, para que 
as pessoas entendessem que se 
tratava de um protesto. “Eu fiz 
para chamar a atenção mesmo. 
Estava com raiva. Queria dizer: 
‘alguém, por favor, me vê? Ad-
mite que eu tenho a porcaria 
do problema no pulmão para 
me dar logo meu INSS?’”, revela. 
Agora, Paula conta que algumas 
pessoas estão a auxiliando com 
marmitas ou dinheiro. 

“Agora ele [seu então com-
panheiro] foi embora e eu fi-
quei sem nada. Vou fazer minha 
reconsulta logo e espero que 
dessa vez não escondam que eu 
tenho problema. Enquanto isso, 
vou continuar fazendo meu cro-
chê e vendendo na rua como os 
haitianos. Depois que vier meu 
INSS, vou continuar fazendo 
meu crochê e vivendo normal. 
Aproveitando meu restinho de 
vida”, afirma.

Paula alega que andou de bíquini pelas ruas de Bento como forma de protesto, para 
chamar a atenção e tentar conseguir ajuda, especialmente para se alimentar
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Eduarda Eitelven Bucco

Neste domingo, 11/10, Ben-
to Gonçalves completa 130 anos 
de emancipação política. Uma 
trajetória curta, mas repleta de 
histórias inspiradoras. Uma delas 
é da família Pozza, que inaugurou 
o primeiro comércio de Bento 
Gonçalves, lá em 1922. Seu Ben-
jamin Pozza (in memorian) fez de 
parte da sua casa, na rua Doutor 
Casagrande, no Cidade Alta, uma 
fábrica e loja de artigos de couro. 
Ao longo dos anos, acompanhando 
o desenvolvimento da cidade, a 
então loja “Benjamin Pozza” pas-
sou a fabricar e vender artigos de 
viagem, como malas e bolsas. Mais 
tarde, passou a fabricar e vender 
produtos de estofaria, até chegar a 
proposta atual: venda de tapeçaria 
e artigos de viagem. O nome tam-
bém mudou. De Benjamin Pozza, 
para Benjamin Pozza e filhos. De-
pois, em 1967, para Irmãos Pozza 
– após o falecimento de Benjamin 
– e, atualmente, para Lojas Pozza. 

Com quase 100 anos de atu-
ação, o comércio é um dos elos 
que liga a Bento Gonçalves do 
passado, com a cidade que hoje 
se tornou: referência em saúde, 
turismo e empreendedorismo. 
Atualmente, as Lojas Pozza são 
comandadas pelos irmãos Edgar 
Pozza e Eduardo Pozza, terceira 
geração dos empreendedores da 
família. Aos 67 anos, Edgar relata 
algumas das histórias contadas 
por seu pai, Alcides Pozza (in 
memorian). “A loja era do outro 
lado da rua, na parte da frente da 
casa do meu avô [Benjamin]. An-
tigamente era comum as pessoas 
morarem atrás e construírem 
seu negócio na frente. Depois 

Especial aniversário de Bento

Bento Gonçalves comemora 130 anos neste domingo, 11/10, com uma trajetória de sucesso 
composta por lideranças comprometidas, pessoas trabalhadoras e histórias inspiradoras

que a empresa começou a evo-
luir, eles compraram este terre-
no onde estamos há cerca de 70 
anos”, revela. 

Na época, Bento Gonçalves 
era dividida apenas entre o Cen-
tro e a Cidade Alta e os moradores 
mantinham relações muito próxi-
mas uns com os outros. “A Cidade 
Alta sempre teve comércios mais 
atacadistas, armazéns, enquanto 
o Centro sempre teve ocupação 
de um comércio mais elitizado, 
um pouco mais fino. Hoje isso 
acabou, temos lojas bacanas em 
todos os bairros. Há bairros au-
tossuficientes”, conta. “Na época 
todos se conheciam e era muito 
comum os ‘filós’. As pessoas se en-
contravam na casa umas das ou-
tras para conversar, comer junto. 

Isso mudou com o surgimento da 
televisão e das tecnologias. Agora 
não precisamos sair de casa para 
conversar”, compara Edgar. 

O empresário assumiu a loja, 
junto do irmão, há cerca de 30 
anos. Ele conta que, com apenas 
sete anos, já começou a se fa-
miliarizar com as atividades da 
empresa familiar. “Íamos para o 
colégio pela manhã e, à tarde, de-
pois de fazer os deveres de casa, 
vínhamos aqui ajudar a fazer al-
guma coisinha. E eu só aprendi 
com isso”, relata. 

Mergulhados no empreendi-
mento familiar e na comunidade 
bento-gonçalvense, os filhos da 
terceira geração Pozza moldaram 
o negócio a partir das mudanças 
constatadas ao longo da história 

do município. “A gente foi evo-
luindo junto, superando as crises. 
E hoje, apesar dos desafios, da 
forte concorrência, inclusive on-
-line, a gente espera seguir com o 
negócio por muitos anos”, comen-
ta Edgar. 

O empresário afirma que, 
apesar do crescimento de Bento 
Gonçalves, as características da 
então cidadezinha pacata ainda 
se mantêm. “Temos a igreja [Cris-
to Rei] aqui do lado e ainda são 
realizadas as tradicionais festas 
da comunidade... então a cidade 
cresceu sim, mas ainda tem as 
características de uma cidade 
pequena. Nós ainda temos refe-
rências do passado. Ainda rece-
bemos clientes que nos falam: ‘eu 
vinha aqui com o meu pai quando 
tinha 10 anos’”, conta. 

Mas a trajetória quase cen-
tenária das Lojas Pozza tam-
bém tem sido construída pelas 
novidades que uma cidade em 
constante crescimento tem a ofe-
recer. “A gente tem clientes fiéis, 
mas também temos pessoas que 
vêm de fora e entram em nossa 
loja. Além de pessoas daqui que 
viajam bastante e trazem novas 
visões ao município. Há uma 
transmissão de conhecimento 
bem interessante. E Bento está 
no caminho certo, se direcionan-
do ao turismo. Essa é uma empre-
sa sem chaminés que gera muita 
renda e que emprega muita gen-
te. Então a cidade está evoluindo 
para esse lado, mas também está 
fortalecendo outras áreas como o 
próprio comércio”, analisa. 

Progresso conquistado por 
muitas mãos trabalhadoras
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Após quase uma década da loja, a terceira geração da família Pozza continua mantendo 
o negócio, que já passou pela área de couro e estofaria. Na foto acima, Edgar Pozza

Eduarda Bucco Arquivo Pessoal

Cidade Alta, onde hoje está localizada a 
rua Doutor Casagrande, provavelmente 
na década de 40. No canto, a fachada 
das Lojas Pozza em 1962. O comércio foi 
inaugurado em 1922, por Benjamin Pozza 
e, desde então, está nesse endereço

Somos gratos por viver em um lugar
conhecido pela beleza e prosperidade!

Parabéns, Bento Gonçalves!

Trabalho, determinação e progresso
foram os combustíveis desses 130 anos!

Parabéns, Bento Gonçalves!

54 3701 0111 |  54 99633 1533

Para Motorcraft é uma satisfação celebrar este
momento de homenagem à nossa Capital do Vinho!

Parabéns ao povo bento-gonçalvense!

Avenida São Roque, 1491

Nossos trabalhadores têm muito orgulho de fazer 
parte desta história de muita luta e trabalho!

PARABÉNS, BENTO GONÇALVES!

 Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do 

Mobiliário de Bento Gonçalves

www.sitracombg.com.br

contatocamargoimoveis | 54 99989 9060

A Camargo Imóveis parabeniza
esta terra que inspira progresso!

A equipe Beach Sports

pela bela história de lutas e
conquistas nestes 130 anos!

sudbeachsports

parabeniza Bento Gonçalves
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A cidadezinha pacata que 
conquistou o Brasil e o mundo 

O desenvolvimento da cida-
de sempre esteve muito ligado 
ao crescimento do setor empre-
sarial, mas importantes iniciati-
vas políticas foram fundamen-
tais para que Bento Gonçalves 
se tornasse um município de 
referência.  Há mais de 40 anos, 
o vice-prefeito Aido Bertuol tem 
atuado junto à comunidade e a 
lideranças de renome em Bento 
Gonçalves. Ex-secretário, vere-
ador e prefeito, Bertuol parti-
cipou de obras marcantes de 
infraestrutura, de mobilidade, 
de turismo e de cultura. “Sempre 
tive no sangue o viés político, in-

centivado por amigos e familia-
res. Sou agradecido pelo exem-
plo de honestidade, trabalho e 
transparência na vida pública 
destes grandes nomes da nossa 
política”, declara.

Em 1976, durante seu man-
dato como vereador, o município 
tinha cerca de 40 mil habitantes. 
Na época, Aido Bertuol auxiliou 
no desenvolvimento da Zona 
Norte de Bento, a partir do pro-
jeto CURA. “Foram realizadas 
pavimentações de vias, constru-
ções de creches, praças e viadu-
tos em bairros como Progresso, 
Aparecida e São Roque”, recorda. 
“Além disso, construímos a Casa 
das Artes, iniciamos a barragem 
de São Miguel, o asfalto no bar-
racão, em São Pedro e no Vale 
dos Vinhedos. Também constru-
ímos as escolas do bairro Santa 
Marta, Santa Helena, Imigrante, 
Vila Nova e Zatt (CAIC), além do 
saneamento no Conceição e o lo-
teamento Tancredo Neves”, cita. 

Segundo Bertuol, um dos 
marcos mais importantes para a 
cidade foi a construção da Maria 
Fumaça, em 1987. Na época, o 
trajeto ia de Bento até Jabutica-
ba, passando por túneis e viadu-
tos. “Depois disso, reativamos, 
em 1993, com os municípios de 
Carlos Barbosa e Garibaldi e a 
empresa Santo Antônio, inician-
do este grande atrativo turístico 
de nossa cidade. Turismo é uma 
das minhas grandes paixões e 
vejo que Bento pode crescer ain-
da mais na área”, analisa. 

O crescimento de Bento, aos 
olhos do político, trouxe ao mu-

Atual vice-
prefeito de Bento, 
Aido Bertuol, 
acompanhou o 
desenvolvimento 
do município ao 
longo dos últimos 
40 anos e traz 
um panorama 
das principais 
obras e projetos 
que ajudaram a 
tornar o município 
referência no país e 
no mundo

Atual vice-prefeito de Bento 
Gonçalves Aido Bertuol 
iniciou na política em 1976, 
tendo sido secretário, 
vereador e prefeito
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nicípio pessoas de diversas regi-
ões, a fim de empreender, cons-
truir suas vidas e realizar seus 
sonhos. “Hoje somos referência 
no país e internacionalmente. 
Temos um serviço de saúde com 
qualidade, educação, turismo e 
infraestrutura. Estamos colhen-
do os frutos do progresso, que 
tem o comprometimento de to-
dos os prefeitos que passaram 
nestes anos. Temos muito do tra-
balho do agricultor, do empresá-
rio, de todos que fazem essa cida-
de crescer. Então nestes 130 anos 
precisamos celebrar. Parabéns, 
Bento Gonçalves, parabéns para 
toda nossa população”, finaliza. 

PROGRAMAÇÃO DE 
ANIVERSÁRIO

Para comemorar o 130º 
aniversário, a prefeitura 
promoverá uma progra-
mação com atividades 
durante todo o mês. En-
volvendo todas as áreas 
sociais, as atrações abran-
gem toda comunidade 
nos setores de saúde, agri-
cultura, turismo, cultura 
e desenvolvimento, além 
da entrega de obras de 
pavimentação basáltica e 
asfáltica.
Neste ano, devido à pan-
demia do Coronavírus, as 
ações foram modificadas 
para atender todas as re-
gras do distanciamento 
controlado e prevenção. 

Aponte a câmera 
do seu celular para 
o QRCode acima e 
confira detalhes da 
programação no site 
do SERRANOSSA.

54 3454 9209
Rua Domingos Rubechini, 159,

bairro Fenavinho

Do coração da
Serra Gaúcha,

hoje se destaca a
homenagem à linda
Capital do Vinho!

Rua Caxias do Sul, 527,
Jardim Glória | 54 3453 6516
Rua Marcos Valduga, 232
Santa Helena | 54 3453 1713
Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta | 54 3453 6161

Orgulho de fazer
parte deste chão!

Parabéns,
Bento Gonçalves!
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1- São (?), bairro onde fica o Aeroclube de Bento Gonçalves.
2- Marca dos primeiros carros vistos pelas ruas locais.
3- Antigo nome da Praça Walter Galassi em 1922.
4- (?) de Pedra, vinícola com arquitetura inspirada nos castelos medievais.
5- Vinho (?), distribuído em dias de festas na Casa Del Vinho.
6- Como se chama a troca de mercadoria comum entre os primeiros 
habitantes da região.
7- Encosta Superior do (?) do Rio Grande do Sul, região onde se localiza 
Bento Gonçalves.
8- (?) Brasileira do Vinho, como a cidade de Bento Gonçalves é conhecida.
9- Jogador de futebol natural de Bento Gonçalves campeão da Copa 
Libertadores em 1995. 
10- (?) Pozza, prefeito de Bento no período de 28/02/1973 a 31/01/1977.
11- (?) e Rosa, casal de imigrantes italianos cuja história real é contada no 
Parque Temático Epopeia Italiana.
12- Jogo da (?), como ficou conhecido o duelo do Esportivo contra o Grêmio 
em 30/05/1979.
13- Bordada de (?), expressão que consta no hino de Bento Gonçalves.
14- Todo (?) Lê, slogan do jornal SERRANOSSA, cuja 1ª edição circulou em 
21 de julho de 2006.
15- (?) Férrea, foi inaugurada em 1919 para ligar Porto Alegre a Bento.
16- (?) Lavandoski, maratonista de Bento, detentor da maior galeria 
individual de troféus e medalhas do Brasil.
17- (?) Pórtico, monumento na entrada da cidade, que estampa a frase 
“Você está entrando no mundo do vinho”.
18- Denominada Ernesto Dornelles, está situada entre Bento e Veranópolis, 
sendo atração turística da rota Vale do Rio das Antas. 

19- Bento em (?), tradicional evento local que integra povos e culturas 
diferentes, valorizando as manifestações artísticas por meio do corpo.
20- (?) da Silveira Peixoto, saudoso vice-prefeito de Bento Gonçalves, 
falecido em agosto de 2020.
21- Jornal que lançou a campanha “Informação ao Alcance de Todos”.
22- Estádio da (?), inaugurado em 1945, no bairro Juventude da Enologia. 
23- O tradicional passeio de Maria Fumaça também oferece ao turista 
atrações de (?) e comida típica. 
24- (?) dos Vinhedos, roteiro situado entre as cidades de Bento Gonçalves, 
Garibaldi e Monte Belo do Sul.
25- Colônia Dona (?), como a cidade de Bento era conhecida em 1870.
26- Hospital Dr. Bartholomeu (?), instituição fundada em 20/09/1924.
27- Segmento industrial tido como a grande pujança da economia de Bento 
Gonçalves.
28- Como se chama o construtor de barris, profissão comum na região que 
surgiu para atender à demanda do comércio de vinho.
29- Índios que habitavam a região de Bento Gonçalves antes da chegada 
dos imigrantes italianos.
30- Fábrica de (?), existente em 1877 na Colônia Dona Isabel.
31- Estação de (?), outrora localizada no prédio do Museu do Imigrante.
32- Estilo arquitetônico da Igreja Matriz Cristo Rei, inaugurada em 
novembro de 1954.
33- (?) Municipal, prédio com arquitetura neoclássica de influência 
portuguesa, inaugurado em 20/02/1902.
34- Caminhos de (?), roteiro situado no distrito de São Pedro.
35- Colégio (?), antigo nome da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
General Bento Gonçalves da Silva.

36- (?) Bandeira, município desmembrado de Bento Gonçalves em 
31/12/2012.
37- Primeiro nome da localidade que originou Bento Gonçalves.
38- Guilherme Rech (?), atual prefeito de Bento Gonçalves.
39- Flor oficial de Bento, instituída pela Lei Municipal nº 1619, de 
03/07/1989.
40- Maria (?), autora da letra do hino de Bento Gonçalves.
41- (?) e Trabalho, expressão inserida na bandeira de Bento Gonçalves.
42- Cooperativa Vinícola (?), surgida em 14/02/1931, resultado da união 
de 16 famílias de produtores de uva do município de Bento Gonçalves.
43- Símbolo de Bento Gonçalves, criado em 12 de dezembro de 1966, pela Lei 
Municipal nº 216.
44- Buarque de (?), estrada surgida em 1908, ligando Montenegro à Lagoa 
Vermelha, passando por Bento.
45- (?) Velho, CTG situado na rua 15 de Novembro, bairro Planalto.
46- Colégio de Viticultura e (?) de Bento Gonçalves, instituição criada em 
22/10/1959 pela Lei nº 3646.
47- (?) Bento, igreja no formato de pipa, em homenagem aos imigrantes 
italianos e à cultura do vinho.
48- Museu Histórico Casa do (?), patrimônio histórico do município.
49- (?) elétrica, instalada na cidade em 1922.
50- Indústria de Acordeões (?), a maior do segmento da América Latina, 
instalada em Bento, nos anos 60.
51- Antônio (?) de Carvalho Júnior, 1º prefeito local (chamado de Intendente), 
que tomou posse em 24/11/1892.
52- La (?), chafariz que jorra água na cor de vinho, na Via Del Vino.
53- Rua Marechal (?), primeira via pública calçada, no ano de 1940.
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Charge

Receita | SERRANOSSA Gourmet

Horóscopo Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04 
Hoje deve ser um dia muito produtivo e você 
terá boas chances de fechar a semana com um 
pouco mais de grana no bolso. O céu também 
estimulará você a dar mais atenção à sua saúde 
e beleza, talvez até a iniciar uma dieta.
Se você planeja mudar de casa ou iniciar uma 
reforma, vá com tudo. Cautela para não se de-
sentender com chefes ou autoridades: controle 
sua impulsividade e suas reações.
 
Touro – 21/04 a 20/05
Você vai esbanjar charme e pode conseguir 
tudo que quiser com simpatia e uma boa con-
versa. É uma ótima vibração para o trabalho, 
ainda mais para quem lida com vendas, atendi-
mento ao cliente ou serviços ligados a festas e 
crianças. Fase positiva também para quem tem 
uma sociedade: vocês vão se entender como 
nunca e podem fazer ótimos acordos.

Gêmeos – 21/05 a 20/06 
A Lua estimula você a comprar coisas para o 
lar ou para a família. Porém, resista às tentações 
nas vitrines para não gastar mais do que pode. 
Você também pode faturar com serviços do-
mésticos ou com produtos caseiros. O dinheiro 
virá do trabalho e da sua criatividade. Reserve 
um tempo para cuidar da sua saúde. 

Câncer – 21/06 a 21/07 
Sua determinação continua acentuada e você 
terá todo apoio dos astros para conquistar o 

Brioche Recheado

INGREDIENTES

Para a massa:
2 ovos
600ml de leite integral 
1kg de farinha de trigo
1 sachê de fermento biológico seco
1 xícara (chá) de óleo de soja
1 xícara (chá) de açúcar refinado
1 colher (sopa) de sal
50g de queijo parmesão ralado

Para o recheio: 
300g de queijo prato cortado em tiras
300g de presunto cortado em tiras
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MODO DE PREPARO

Pré-aqueça o forno a 200°C. Bata no 
liquidificador o leite, os ovos, o óleo, 
o açúcar, o sal e o queijo ralado por 
5 minutos. Coloque a mistura do 
liquidificador em uma tigela, junte 
a farinha de trigo com o fermento e 
amasse bem. Deixe descansar por 
pelo menos 40 minutos. Coloque 
metade da massa em uma forma para 
bolo inglês untada e polvilhada com 
farinha de trigo. Junte o queijo e o 
presunto e adicione a outra metade 
da massa por cima. Polvilhe com 
queijo ralado. Deixe descansar por 
mais 30 minutos no forno desligado e 
depois, asse até dourar. Sirva quente.

que deseja. Usará palavras e atitudes gentis 
para agradar e convencer as pessoas e terá 
muita habilidade para dialogar, negociar e fazer 
acordos, seja no trabalho, em casa ou nos rela-
cionamentos em geral. Pode ter sorte em jogos 
e sorteios: faça uma fezinha.

Leão – 22/07 a 22/08 
A Lua na Casa 12 fará você se preocupar mais 
com os problemas de rotina, principalmente 
se a grana estiver curta. Mas Vênus protege as 
finanças e Mercúrio pode dar boas ideias para 
vencer as preocupações. Quem trabalha fora 
pode enfrentar alguns imprevistos, especial-
mente à tarde. Procure ficar mais de boas no 
seu canto e evite confiar demais nos outros.
 
Virgem – 23/08 a 22/09 
Vênus em Virgem desperta o lado mais cari-
nhoso e gentil do seu signo, o que deve facilitar 
muito o convívio com outras pessoas. No traba-
lho, será mais fácil buscar o apoio dos colegas. 
Você terá criatividade e facilidade para conver-
sar e convencer as pessoas. Pode ser um bom 
momento para negociar melhorias ou apresen-
tar um projeto aos chefes ou  para quem busca 
emprego e vai participar de uma entrevista.

Libra – 23/09 a 22/10 
A Lua na Casa 10 acentua sua ambição e garan-
te determinação em dobro para você batalhar 
pelos seus objetivos de vida. Você vai querer o 
sucesso e fará tudo que puder para se destacar 

no emprego. Seus chefes estarão de olho e seu 
empenho pode até render um aumento. Mer-
cúrio na Casa 2 também garante que você terá 
boas ideias para ganhar dinheiro, só precisa co-
locá-las em prática para reforçar o orçamento.
 
Escorpião – 23/10 a 21/11 
Você vai mostrar ainda mais interesse pelo seu
trabalho e terá muita facilidade para apren-
der coisas novas, o que pode contribuir bas-
tante para o seu crescimento profissional. 
Você pode contar com o apoio dos colegas 
e amigos para atingir suas metas e construir 
o seu futuro, mas podem haver discussões e 
desentendimentos. Meça suas palavras e con-
trole bem a franqueza para não se indispor. 
Também é importante dar atenção à saúde e 
dobrar o cuidado para evitar acidentes.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Você pode passar por algumas transforma-
ções no trabalho hoje e tudo indica que serão 
muito positivas. Pode assumir novas respon-
sabilidades, conquistar uma promoção, assu-
mir um novo cargo ou até descobrir uma boa 
oportunidade de mudar de emprego e dar 
uma guinada na sua carreira. A Lua na Casa 
9 e em harmonia com outros astros também 
sugere um bom momento para dar aquela 
repaginada no seu visual.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Você pode fazer parcerias e acordos bem 

vantajosos hoje. A Lua na Casa 7 estimula a 
cooperação e indica que é um bom momen-
to para se unir aos colegas e trabalhar em 
equipe para cumprir as metas em comum. À 
tarde, podem haver tensões e discussões em 
família. Procure controlar as suas reações para 
não acirrar o conflito. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Prepare-se para um dia de muito trabalho e 
muitos compromissos. Vênus anuncia mudan-
ças importantes e que devem ser boas para a 
sua carreira. Fique de olho nas oportunidades 
e não deixe escapar uma boa chance de pro-
moção. A Lua dá sinal verde para conversar 
com os chefes, seja para apresentar um pro-
jeto ou negociar melhorias. Quem pode traba-
lhar em casa terá um dia ainda mais produtivo. 
Mas prepare-se para lidar com alguns impre-
vistos no lar. Cuidado para não se envolver em 
brigas, mentiras e fofocas. 
 
Peixes – 20/02 a 20/03 
Simpatia e bom papo ajudarão você a conse-
guir tudo que quiser hoje. A Lua no seu paraíso 
astral, em sextil com Vênus na Casa 7, garante 
ótimo entrosamento com as pessoas, o que 
deve beneficiar todos os seus relacionamentos.
No trabalho, una-se aos colegas, estimule a tro-
ca de ideias e aprenda com a experiência dos 
colegas. É uma fase de sorte, então, não deixe 
de fazer uma fezinha. Os astros só avisam que 
é melhor não misturar dinheiro com amizade.
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Desconto Sênior para Mestrados e Doutorados

Qualifique-se com cursos de curta duração

Formação continuada: confira as 
ofertas em especialização da UCS

Vestibular de Verão presencial 

Novas turmas de 
Orientação Vocacional 
em novembro

Semana acadêmica virtual aborda 
desafios e oportunidades atuais

Ingresse no Mestrado 
Profissional em 
Engenharia de Produção

Pessoas com 55 anos ou mais 
que desejam iniciar um curso de 
Pós-Graduação Stricto Sensu ga-
nharam uma motivação a mais 
para a realização desse projeto de 
educação continuada: desconto 
de 25% nos mestrados e douto-
rados da UCS. O Desconto-Sênior 
não será cumulativo com outros 
tipos de benefícios e pode ser 
solicitado por meio de requeri-
mento de protocolo nas Centrais 
de Atendimento da universidade.

Confira alguns dos cursos de 
extensão ofertados pela UCS de 
forma síncrona, através da plata-
forma Google Hangouts Meet, que 
propõem a reunião de alunos e pro-
fessores em salas de aula virtuais. 
Faça sua matrícula e acesse outros 
títulos em ucs.br, na aba “Extensão”.

 
- Introdução ao CFD - Di-

nâmica dos Fluidos Computa-
cional Básica: compartilha co-
nhecimentos introdutórios sobre 
conceitos e ferramentas para a de-
finição, solução e o pós-processa-
mento de problemas relacionados 
à mecânica dos fluidos. Aulas de 
17 de outubro a 14 de novembro.

- Neurovendas: A Estratégia 
da Influência: fornece recursos 
de última geração, amparados por 
neurociência e programação neu-
rolinguística, para o desenvolvi-
mento de habilidades comerciais. 

A UCS oportuniza a sua for-
mação continuada, com opções de 
cursos de especialização e MBA 
nas mais variadas áreas e moda-
lidades. Confira a seguir algumas 
das ofertas com início das aulas 
entre os meses de outubro e no-
vembro, e saiba mais sobre todas 
as oportunidades no site ucs.br, 
na aba “Especializações e MBAs”.

- Psicopedagogia: Qualifica 
para intervenções que potencia-
lizem situações de aprendizagem 
e superação de lacunas, bem 
como para a criação de espaços 
de aprendizagem voltados, es-
pecialmente, a crianças e ado-
lescentes. Formação a distância 
com aulas a partir de novembro, 
e encontros presenciais mensais 
aos sábados (neste momento de 
forma on-line síncrona).

- Especialização em Trans-
formação Digital na Educação: 
propõe capacitação relacionada 
ao processo de gestão, implan-
tação e aplicação de tecnologias 

A UCS realiza o Vestibular 
de Verão 2021 na modalidade 
presencial no dia 22 de novem-
bro, para candidatos a todos os 
cursos de graduação ofertados, 
entre bacharelados, licenciatu-
ras e graduações tecnológicas 
de curta duração.

Também haverá uma edição 
presencial em 14 de fevereiro de 
2021 para todos os cursos (ex-
ceto Medicina), para atender aos 
estudantes do Ensino Médio que 
terminarão as aulas em janeiro.

A prova vai ocorrer no Cam-
pus-Sede, em Caxias do Sul, e 
nas demais unidades universitá-
rias de Bento Gonçalves, Vacaria, 
Farroupilha, Guaporé, Nova Pra-

Durante o mês de outubro, a UCS promove no-
vas turmas de Orientação Vocacional On-line para 
alunos do terceiro ano do Ensino Médio. As oficinas 
vão ocorrer por meio do Google Hangouts Meet, com 
técnicas para autoconhecimento, identificação de in-
teresses, competências e de fatores que influenciam 
na escolha profissional.

Interessados podem obter mais informações e 
fazer a inscrição pelo site ucs.br.

A UCS Bento promove a 
semana acadêmica das Áreas 
do Conhecimento de Ciências 
Sociais, Ciências Jurídicas e de 
Humanidades de 27 a 30 de ou-
tubro. Com o tema Desafios e 
oportunidades na atualidade: 
vida, trabalho, finanças e tribu-
tos, o evento terá programação 
on-line com palestras e painéis, a 
fim de oportunizar o debate aos 
estudantes dos cursos de Admi-
nistração, Ciências Contábeis, 
Comércio Internacional, Direito, 
Pedagogia e Psicologia.

Entre os temas, estarão 
hard, soft e core skills, para me-
lhoria de resultados; reforma 
tributária nos âmbitos brasileiro 
e estadual; pedagogia emocional 

O Mestrado Profissional em 
Engenharia de Produção da UCS 
estrutura-se nas linhas de pesquisa 
Modelagem e Análise de Sistemas 
de Qualidade e Produção; e Estra-
tégias de Sistemas de Qualidade 
e Produção. O ingresso ocorre de 
modo contínuo, com inscrições 
abertas para o processo seletivo 
até 18 de dezembro deste ano.

Ainda, é possível realizar ma-
trícula como aluno não regular 

e transformação digital na edu-
cação; e planejamento do futuro 
após queda dos juros.

As inscrições podem ser fei-
tas no site da UCS (www.ucs.br), 
na aba de “Eventos”.

em até um terço do total das dis-
ciplinas ofertadas no semestre. A 
condição de aluno em disciplinas 
isoladas não gera qualquer víncu-
lo e não assegura o ingresso au-
tomático nos Programas de Pós-
-Graduação Stricto Sensu da UCS, 
porém, amplia o entendimento 
sobre o funcionamento dos cur-
sos de mestrado e doutorado e 
seus benefícios. Além disso, os 
estudantes que vierem a ingres-

ta, São Sebastião do Caí e Canela.
O edital para as inscrições, 

com todas informações sobre o 
processo seletivo, será divulga-
do em breve no site e nos demais 
canais de comunicação da univer-

sidade, assim como o protocolo 
com as medidas de biosseguran-
ça, que será aplicado no dia do 
vestibular, com vistas à proteção 
dos candidatos e equipes envol-
vidas na seleção.

sar nos respectivos programas 
terão aproveitamento dos cré-
ditos das disciplinas cursadas e 
desconto no valor do curso.

Acesse ucs.br, em “Mestrados e 
Doutorados”, para saber mais.

digitais imersivas e interativas 
em processos educacionais na 
educação formal e não formal. 
Formação a distância, a partir do 
mês de novembro, com encontros 
on-line síncronos.

- Engenharia de Seguran-
ça do Trabalho: destinado a 
graduados em Engenharia e Ar-
quitetura, o curso capacita ao 

A preparação tem como enfoque 
as dimensões técnica, emocional e 
comportamental para a ampliação 
da efetividade da influência em 
vendas e geração de resultados. 
Aulas de 19 a 28 de outubro.

- Power BI: capacita profis-
sionais de setores estratégicos que 

Reajuste Zero nas mensalidades

desenvolvimento de ações ges-
toras de prevenção e controle de 
riscos ambientais nas diversas 
atividades laborais. O objetivo é 
eliminar ou minimizar acidentes 
de trabalho e doenças ocupacio-
nais, conforme os pressupostos 
legais da legislação trabalhista, 
previdenciária, cível e ambiental. 
Turma confirmada para início 
das aulas em outubro.

O Conselho Diretor da Fun-
dação Universidade de Caxias 
do Sul definiu reajuste zero 
nas mensalidades para 2021. A 
medida vale para os cursos de 
graduação e pós-graduação da 
UCS e para o CETEC. A ausência 
de reajuste tem como objetivo 
ajudar a reduzir impactos orça-
mentários às famílias dos alu-
nos e estimular a continuidade 
dos estudos.

atuam com indicadores de desem-
penho e negócios para o uso de 
recursos de análise de grandes vo-
lumes de dados no Power BI (Bu-
siness Intelligence), apresentando 
seus conceitos e de Data Warehou-
se, processo de ETL, sistemas ana-
líticos (OLAP) e análises de cubo. 
Aulas de 3 a 19 de novembro.



      

EDIÇÃO 781
Sexta-feira, 

9 de outubro de 2020

Previsão do tempo

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

10/10
9º
22º

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

09/10
11º
22º

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

11/10
7°
24º

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)Greice 
Scotton 
Locatelli
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Tenho sido surpreendido tão 
frequentemente por notícias chocantes 
que às vezes chego a ter até medo de 
perder a capacidade de ficar chocado.

Thiago 
Galvan

Página 8

Se eu fosse o responsável por 
contratações, faria uma lista de quem 
não chamar baseado nos comentários 

da postagem da vaga.

Patrona da 35ª Feira do Livro

A patrona da 35ª Feira do Li-
vro de Bento Gonçalves, conheci-
da pelo romance “A Casa das Sete 
Mulheres”, fala sobre a importância 
de dar vida às histórias reais e de 
não tratar a literatura apenas como 
uma matéria de estudo nas escolas 

A 35ª Feira do Livro de Bento 
Gonçalves iniciou na quarta-feira, 
07/10, trazendo um formato to-
talmente digital, em virtude do 
momento vivido. Mas a troca de 
experiências e aprendizados lite-
rários continua com a mesma força 
das edições anteriores. A patrona 
da feira deste ano, a gaúcha Letícia 
Wierzchowski, está possibilitan-
do a crianças, jovens e adultos um 
mergulho no mundo da literatura, a 
partir de bate-papos on-line. 

Natural de Porto Alegre, Letí-
cia conta que começou a escrever 
quando tinha cerca de 20 anos. Na 
época, trabalhava em sua própria 
confecção. “Eu gostava muito de 
desenhar quando criança, princi-
palmente moda. Então aprendi a 
costurar e montei uma confecção. 
Um dia, estava esperando para fazer 
um acerto de venda e o tempo não 
passava. Naquela época não tinha 

“Não podemos desassociar a leitura do prazer pessoal”
computador e eu não tinha um livro 
para ler. Então eu pensei: ‘já que 
não tem uma história para ler, por-
que eu não escrevo uma?”, recorda. 

Em 1998, Letícia lançou seu 
primeiro livro “O anjo e o resto de 
nós”, título que abriu caminho para 
o lançamento de outras 30 obras 
até o momento. Entre elas, o suces-
so nacional “A Casa das Sete Mulhe-
res”, romance que foi adaptado para 
uma minissérie da Globo, em 2003. 
“Eu gosto muito de história. Para 
esse romance, me inspirei no livro 
do Tabajara Ruas, ‘Os varões assi-
nalados: o romance da Guerra dos 
Farrapos’, que conta a história dos 
homens, dos varões que fizeram 
a Revolução Farroupilha. Mas as 
mulheres nunca apareciam na obra, 
então pensei: ‘ao invés de contar a 
história pelo lado dos homens, eu 
vou contar a Revolução pelo pon-
to de vista das mulheres’”, explica 
Letícia. “A Casa das Sete Mulheres 
despertou o interesse das pessoas 
pela história. Isso é interessante 
porque, nos livros que a gente utili-
za nas escolas, as histórias são sem 
vida. Humanizar as histórias é uma 
forma de fazer com que as pessoas 

aprendam e nunca esqueçam. Eu 
acho que essa é uma falha da edu-
cação no Brasil”, analisa. 

Com mais de 20 anos de ex-
periência literária, Letícia também 
acredita que a falta de incentivo 
à leitura pode estar associada à 
maneira como a literatura é apre-
sentada nos diferentes níveis de 
ensino. “Até os oito anos, as crian-
ças são levadas nas bibliotecas das 
escolas e escolhem o livro que que-
rem ler. Depois disso, elas leem os 
livros que os professores mandam, 
e depois precisam fazer uma prova 
sobre o que leram. Então se pega a 
arte e se coloca no mesmo padrão 
das ciências exatas, as quais têm 
apenas uma resposta. A literatura 
não. A viagem é de cada um”, avalia. 
“E a arte não foi feita para agradar 
a todos. Não tem [um livro] menos 
bom. Então o problema é transfor-
mar a literatura somente em uma 
matéria de estudo. Não podemos 
desassociar a leitura do prazer pes-
soal”, complementa.

PROJETOS FUTUROS 
Com muitas ideias em mente, 

Letícia conta que os próximos me-

ses serão de grandes novidades.  
Ainda neste mês, será lançado o 
livro “Estrelas fritas com açúcar”, 
uma ficção inspirada em fatos re-
ais que conta a história da dona 
Adelina Hess de Souza, a criadora 
da marca Dudalina. “Ela foi uma 
das primeiras empreendedoras 
do Brasil. Teve 16 filhos e os criou 
sozinho. Então começou a fazer 
as camisas nos quartos dos guris 
e, quando morreu, tinha a maior 
exportadora da América Latina”, 
adianta. “E o nome [do livro] é uma 
alusão a uma memória de família. 
Quando algum dos filhos de dona 
Adelina estava para nascer, sua 

mãe ia até sua casa para ajudar e fa-
zia uma espécie de bolinho de chu-
va, as estrelinhas fritas com açúcar. 
Então o cheiro do bolinho era um 
prenúncio de que a ‘cegonha estava 
chegando’”, brinca Letícia. 

Esse será o 32º livro da escrito-
ra gaúcha, que também já se aven-
turou em literatura infantil, com 10 
títulos publicados. Letícia ainda é 
roteirista, tendo adaptado o livro “O 
Continente”, da trilogia do “Tempo 
e o Vento”, de Érico Veríssimo, para 
a televisão e para o cinema. Para o 
ano que vem, o lançamento de um 
livro sobre a vida de Giusepe Gari-
baldi – finalizando a trilogia da Casa 
das Sete Mulheres –, um musical e 
uma história em quadrinhos do seu 
título de maior sucesso também es-
tão na agenda. “O musical de a Casa 
das Sete Mulheres será com a Kiara 
Sasso, considerada a maior atriz de 
musical do Brasil. Ele será dirigido 
por Miguel Falabella, então vai ser 
um musical grande. Eu sinto muito 
orgulho disso”, comenta Letícia. 

Neste ano, já está em prática 
um projeto recente da escritora, 
uma oficina gravada para auxiliar 
novos talentos a escreverem seus 

próprios romances. São seis aulas 
gravadas, contando com material 
de apoio, que podem ser baixadas 
pelo site www.casamundicultura.
com.br, mediante inscrição. “No 
Brasil só tem oficinas de contos, de 
narrativa curta, então eu faço uma 
curadoria de romance com os meus 
alunos. Ajudo a criar um projeto e 
desenvolvê-lo”, explica. 

Em relação à Feira do Livro de 
Bento, Letícia revela que ficou mui-
to feliz com o convite por gostar da 
cidade, mas, principalmente, pelo 
momento vivido. “Há poucas feiras 
acontecendo neste momento. Eu ia 
ser patrona de uma agora também, 
que foi cancelada. Então eu vejo 
esse desleixo com a cultura com 
muita tristeza. E eu adoro a frase 
‘quando a gente não tem o ideal, 
a gente fica com o possível’. Então 
estou com orgulho por estar aqui. 
Por ver que as crianças terão aulas 
on-line diferentes. Se todos fizes-
sem isso, a gente passaria por esse 
período com mais leveza”, opina. 

Confira a programação da 35ª 
Feira do Livro por meio do link: 
cultura.bentogoncalves.rs.gov.br/
paginas/35-feira-do-livro.
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