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Mesmo que tenha registrado desempenho negativo, os resultados locais ainda são 
melhores do que os do Rio Grande do Sul e do Brasil
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Aulas na rede 
estadual devem 
voltar apenas no dia 
28 em Bento

Geral | 20

Ensino Médio

Apesar da liberação do retorno a partir 
do dia 20 pelo Estado, 16ª CRE estipulou 
uma “margem de segurança” para 
garantir o recebimento de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs)

Vidas afetadas

Exportações do polo moveleiro 
caem 7,3% de janeiro a setembro
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ERS-444, no Vale 
dos Vinhedos, 
poderá ser 
municipalizada
Prefeitura solicitou doação de trecho 
da rodovia ao DAER para possibilitar a 
regularização de edificações antigas
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Vítimas de assaltos em Bento relatam 
traumas causados pela violência 
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Sábado é o Dia D 
de Multivacinação 
de crianças e 
adolescentes
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Exportações do polo moveleiro 
caem 7,3% de janeiro a setembroSIMMME envia carta ao 

ministro Paulo Guedes em 
virtude do preço do aço

Apesar do 
desempenho 
negativo, os 
resultados locais 
ainda são melhores 
que do Estado e Brasil

Sindicatos buscam 
isenção de impostos 
de importação para 
que empresas não 
sofram com a falta 
da matéria-prima

Mesmo com desempenho me-
lhor em relação à indústria de mó-
veis do estado e do Brasil, o polo 
moveleiro de Bento Gonçalves 
apresentou uma queda em suas 
exportações entre os meses de 
janeiro e setembro deste ano, na 
comparação com igual período do 
ano passado. Em Bento Gonçalves, 
foram exportados US$ 31,5 mi-
lhões nesses nove meses do ano, 
queda de 7,3%.

No Rio Grande do Sul, a que-
da é de 19,1% em relação ao ano 
passado, com exportações de 
US$ 116,5 milhões entre janeiro 
e setembro. No Brasil, as expor-
tações de móveis chegaram a US$ 
455,9 milhões, queda de 9,8%. Os 
dados são da Secretaria Especial 
de Comércio Exterior e Assuntos 
Internacionais, compilados pelo 
Sindmóveis Bento Gonçalves.

Na avaliação do economista 
do Sindmóveis, Eduardo Santa-
rossa, apesar dos valores expor-
tados em dólares estarem em 
queda, o desempenho superior 
do polo moveleiro em relação ao 
estado e país deve-se, principal-
mente, ao resultado nos Estados 

O Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas e de Material 
Elétrico de Bento Gonçalves 
(SIMMME), juntamente com 
outros sindicatos patronais do 
Estado do Rio Grande do Sul, 
enviou nesta semana ao Minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, 
uma carta reivindicando medi-
das referentes à falta de aço no 
mercado brasileiro, principal 
matéria-prima da indústria me-
talmecânica.

Como a retomada econômi-
ca do setor metalmecânico se 
deu de forma abrupta e rápida, 
as empresas do segmento busca-
ram, ao mesmo tempo, reabaste-
cer seus estoques de aço. Essa 
busca generalizada por matéria-
-prima – comum em períodos 
pós-crise – gerou escassez do 
produto entre os fornecedores 
brasileiros.

O presidente do SIMMME, 
Juarez Piva, salienta que “além 

Unidos, Peru e Reino Unido. Atu-
almente, os EUA estão consolida-
dos como o principal destino dos 
móveis da região.

Na análise dos principais 
mercados do estado, observa-
-se crescimento das exportações 
apenas ao Peru. No Brasil, há 
crescimento nos Estados Unidos 
e nos Países Baixos (Holanda). 
Apesar dos números gerais ain-
da negativos, o mercado externo 
atenuou os efeitos da pandemia 
no faturamento e no desempe-
nho industrial de muitas em-
presas exportadoras. Conforme 
o presidente do Sindmóveis, 
Vinicius Benini, além das dificul-
dades enfrentadas pelas incerte-
zas comerciais no mundo e uma 
diminuição nas compras, hoje as 
indústrias sofrem com atrasos 
na entrega de matérias-primas e 
seus custos em alta. “Esses fato-
res são os principais obstáculos 
enfrentados para a recuperação 

das exportações do setor em 
2020”, frisa.

Desde o início da pandemia, 
o Sindmóveis Bento Gonçal-
ves vem buscando apresentar 
oportunidades de negócios aos 
seus associados com palestras 
e fóruns online cujo objetivo é 
apresentar à indústria movelei-
ra canais de vendas alternativos 
e formas de acesso a eles. Em 
sua maioria, essas oportuni-
dades são focadas no mercado 
global. Ao mesmo tempo, os 
consultores de inteligência e es-
tratégia do Sindmóveis estão à 
disposição para o agendamento 
de assessorias individuais com 
associados. Além dos fóruns e 
webinares sobre oportunidades 
de negócios no mercado inter-
nacional e e-commerce, também 
estão sendo realizados cursos 
rápidos sobre plataformas de in-
formações de mercado gratuitas 
como ComexStat e Trademap.
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Rápidas

O Sindicato das Indústrias 
do Mobiliário de Bento Gon-
çalves (Sindmóveis) anunciou 
nova data para a 22ª edição da 
Movelsul Brasil, cuja realização 
neste ano foi adiada em virtu-
de da pandemia da Covid-19. 
A maior feira de móveis e com-
plementos da América Latina 
voltada ao lojista e importador 
terá sua próxima edição de 
14 a 17 de março de 2022, no 
Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves. A feira, que tradi-
cionalmente é realizada no 
mês de março dos anos pares, 
terá cerca de 250 expositores 
dos segmentos de móveis de 
alta escala, decoração, plane-
jados, mobiliário corporativo, 
tecnologias e serviços. São 
esperados visitantes profissio-
nais de pelo menos 30 países. 
O presidente do Sindmóveis, 
Vinicius Benini, destaca que a 
nova data traz mais segurança 
para um evento assertivo pós-
-Covid, com tempo hábil para 
se estruturar uma feira segura 
aos expositores e visitantes 
e, também, que responda ao 
novo momento do mercado. 
“Será uma feira para uma nova 
realidade moveleira. Os canais 
on-line nunca foram tão im-
portantes e as empresas mais 
preparadas para atuarem com 
esses formatos têm obtido os 
melhores resultados. Nossa fei-
ra certamente vai trazer solu-
ções e insights para esse novo 
olhar sobre o morar”, pontua.

dos reajustes que as empresas 
estão tendo em razão da escas-
sez, pagar o preço estabelecido 
não garante o fornecimento do 
insumo, pois o volume efetiva-
mente oferecido não correspon-
de ao total da necessidade das 
indústrias, o que provoca refle-
xos em quantidades e preços.”

Na impossibilidade de au-
mento brusco de produção e na 
falta de aço no mercado brasi-
leiro, resta a alternativa de im-
portação que já em parte está 
prejudicada pela alta cotação do 
dólar frente ao real. Aliado a esta 
oneração, há a incidência de im-
postos sobre a importação dos 
produtos vindos do exterior.

Para que não haja a parali-
sação das atividades, o SIMMME 
e os demais sindicatos solicitam 
que o Ministério da Economia 
e as autoridades reguladoras 
do Comércio Exterior apliquem 
isenção de impostos de impor-
tação nos seguintes produtos: 
chapas de aço fina fria; ferro ou 
aço laminado a frio e aços re-
dondos trefilados.

A medida enviada visa ga-
rantir a sustentabilidade das 
empresas de pequeno, médio e 
grande porte, evitando que elas, 
na falta de sua principal maté-
ria-prima, tenham que paralisar 
suas produções.

Retomada abrupta
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Sábado é o Dia D da Campanha de Multivacinação 

Largo da Cruzinha é inaugurado e 
La Fontana é reativada no Centro

No próximo sábado, 17/10, 
será realizado o Dia D da Campa-
nha Nacional de Vacinação contra a 
Poliomelite e Multivacinação para 
atualização da caderneta de Vaci-
nação da criança e do adolescen-
te. As unidades de saúde de Bento 
Gonçalves estarão abertas para as 
imunizações das 8h às 17h. A cam-
panha segue até 30 de outubro.  

O objetivo é vacinar 95% das 
crianças na idade de 1 a 4 anos 11 
meses e 29 dias. Além de atualizar 
a situação vacinal de crianças e 
adolescentes menores de 15 anos.    

Os pais devem levar obrigato-
riamente a Carteira de Vacinação 
das crianças, documento, cartão do 
SUS e comprovante de endereço. Os 
adolescentes também devem com-
parecer nas unidades com a car-
teira de vacinação. Serão adotadas 
as medidas de prevenção contra a 
disseminação do Coronavírus. É 
obrigatória a utilização de máscara.

Saiba mais

O quê: Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação 
para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente – 2020  
Onde: somente nas unidades de saúde dos bairros, com exceção das unidades 
São Valentim, Tuiuty, 15 da Graciema, Faria Lemos, São João, Maria Goretti, 
Fenavinho e Cohab 2.
Quando: até 30/10, as Unidades de Saúde participantes estarão abertas no horário 
comercial (das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h). No dia 17 de outubro (sábado – 
dia “D”), funcionam das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. No dia D, não haverá 
vacinação em unidades volantes (mercados, pastorais e unidade móvel).  
Quem: para todas as crianças na idade de 1 ano até 4 anos 11 meses e 29 dias 
(menores de 5 anos) e adolescentes menores de 15 anos. Os pais devem levar 
obrigatoriamente a Carteira de Vacinação das crianças e os adolescentes também 
devem comparecer nas unidades com a carteira de vacinação. 
Observação: a UPA 24 horas do bairro Botafogo não administrará vacinas durante 
a campanha.  

Aponte a câmera 
do seu celular 
para o QRCode 
para ter acesso 
aos endereços 
e telefones das 
Unidades de 
Saúde de Bento 
Gonçalves. 

130 anos de Bento 

Para comemorar o 130º ani-
versário de Bento Gonçalves, a 
prefeitura promoveu o retorno da 
La Fontana, na Via Del Vino, e a 
entrega do Largo da Cruzinha no 
último domingo, 11/10. 

O monumento em homena-
gem ao primeiro nome da localida-
de que daria origem à cidade (Cru-
zinha) foi instalado no seu local 
de origem, entre as ruas Marechal 
Deodoro e Assis Brasil. 

Em 1926, o monumento ha-
via sido transferido para o Largo 
da Cruzinha que ficava ao lado 
da Igreja Santo Antônio. Por fim, 
a cruz foi novamente transferida 
para a frente da Igreja Santo Antô-
nio na década de 1970 e agora re-
tornou ao local de origem. O padre 
Ricardo Fontana realizou a bênção 
do local. “A cruzinha representa 
o ponto zero de Bento Gonçalves 
onde a cidade começou, com a co-
lonização passou a ser chamado a 
cidade de Dona Isabel e posterior-
mente Bento Gonçalves. Forma 
simbólica de resgate a cultura, hoje 
damos mais visibilidade ao monu-
mento, que certamente será um 
ponto de visitação e para recordar 
nossa história”, destaca o secretá-
rio de Turismo, Rodrigo Parisotto.

Outro ponto marcante foi o 
retorno do “vinho” jorrando na La 
Fontana. “É um presente para a ci-
dade ver o chafariz novamente, é 
esperança, brilho no olhar”, ressal-
ta o prefeito Guilherme Pasin. 
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Eduarda Eitelven Bucco

Jornalista, radialista, escri-
tor, atleta, vegetariano e dono de 
um humor contagiante. Aos 84 
anos, o bento-gonçalvense de co-
ração Alceu Salvi Souto é um dos 
escritores homenageados da 35ª 
Feira do Livro do município. O 
radialista é autor de obras como 
“Rádio Viva: Uma História de 50 
anos” e “Um século alviazul”, em 
parceria com o jornalista Fabia-
no Mazzotti. As obras de sucesso 
carregam em suas páginas histó-
rias e acontecimentos marcan-
tes, muitos dos quais o próprio 
escritor fez parte. 

Alceu veio de Porto Alegre 
a Bento Gonçalves com apenas 
9 anos e floresceu, por meio 
do Clube Esportivo, sua paixão 
pelo futebol e pela narração. “Eu 
cheguei em Bento na semana de 

35ª Feira do Livro encerra 
neste domingo, 18/10. 
Confira a programação:
A programação é on-line é pode ser acessada 
pelo Facebook: @feiradolivrobg

Escritor homenageado
Alceu Salvi Souto: 52 anos dedicados ao 
rádio e à comunidade bento-gonçalvense 
O jornalista e 
radialista Alceu Salvi 
Souto, de 84 anos, 
é um dos escritores 
homenageados da 
35ª Feira do Livro 
de Bento Gonçalves, 
que encerra neste 
domingo, 18/10

inauguração do estádio da Mon-
tanha e fui assistir. Aquele foi o 
primeiro jogo e o primeiro clu-
be que eu vi atuar”, recorda com 
carinho. 

De torcedor, Alceu passou 
a animar as partidas de amigos 
com narrativas surpreenden-
tes, que chamaram a atenção da 
equipe da Rádio Difusora, onde 
trabalha até hoje. Desde então, 
atuou como narrador em parti-
das do Esportivo, como comen-
tarista, repórter e apresentador. 
Em meio aos desafios da profis-
são na época, Alceu venceu obs-
táculos – entre eles a timidez – e 
se tornou um comunicador de 
referência na região. “Nos anos 
70 era difícil encontrar gente 
para trabalhar na rádio, prin-
cipalmente na área de esporte. 
Então muitas vezes o narrador 
ia sozinho trabalhar. Teve uma 
vez que fui transmitir sozinho 
o jogo em Ijuí e a comunicação 
com o estúdio era complicada. 
Eu contei até 10 e comecei com 
a narração. Mas quando deu dois 
minutos de jogo, faltou energia e 
a rádio caiu, mas eles não tinham 
como me avisar. Então transmiti 
todo o jogo somente para quem 
estava na cabine”, relembra. 

O convite para escrever seu 
primeiro livro – Clube Esportivo 
de Bento Gonçalves - O alviazul 
da Capital Brasileira do Vinho – 
foi em 1996, a pedido da presi-
dência do clube. “Naquela época 

era tudo mais artesanal. Então o 
livro foi escrito todo em máquina 
datilográfica”, revela. A capa doi 
desenvolvida pelo desenhista e 
artista plástico bento-gonçal-
vense Delmar Dal Piaz. Um ano 
depois, a Rádio Difusora, que na 
época se chamava Rádio Viva, o 
convidou para registrar a história 
dos 50 anos da emissora, traba-
lho que deu origem à obra “Rádio 
Viva: Uma história de 50 anos”. Já 
neste ano, foi lançado seu mais 
novo livro, juntamente com o jor-
nalista Fabiano Mazzotti, o qual 
conta a história centenária do 

Esportivo. “O livro faz parte da 
vida do homem, é a nossa fonte 
de saber e aumenta nosso poder 
de comunicação”, ressalta. 

Além do amor pelo rádio e 
pela comunicação como um todo, 
ao longo de sua jornada no muni-
cípio Alceu se dedicou à corrida 
– sob sol, chuva e até neve – a um 
estilo de vida saudável, à família 
e às belas amizades cultivadas na 
Capital do Vinho. “Eu sempre fui 
um apaixonado pelo rádio, era 
o sonho da minha vida, que me 
trouxe experiências e momentos 
inesquecíveis”, finaliza. 

Alceu é autor de obras como “Rádio Viva: 
Uma História de 50 anos” e “Um século alviazul”
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DIA 16/10 – SEXTA-FEIRA

9h – Projeto Encontro com o escritor: 
patrona Letícia Wierzchowski. Público-alvo: escolas
9h15 – Projeto Encontro com o escritor: Luís Dill. 
Público-alvo: escolas
10h30 – Projeto Encontro com o escritor: Luís Dill. 
Público-alvo: escolas
14h – Projeto Encontro com o escritor: 
patrona Letícia Wierzchowski. Público-alvo: escolas
17h – Toques Bárbaros: Feira na Livraria
17h30 – Lançamento de livro: “Fronteira eterna e outros contos 
imaginados”, do escritor Guilherme Furlan, mediado pelo 
escritor Dan Poletti
18h – Múltiplos olhares à interpretação literária, com 
participação dos alunos do IFRS – Campus Bento Gonçalves
19h30 – Palestra: “Como construir uma biblioteca de leitores”, 
com Volnei Canônica, mediada pela bibliotecária Eunice Pigozzo

DIA 17/10 – SÁBADO

17h – Contação de história com Bárbara Camargo
18h – Sarau artístico e cultural, em parceria com o Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade, do IFRS – 
Campus Bento Gonçalves
19h30min – Entre palavras e ritmos, com CTG Laço Velho
20h – Prosa Urbana, com Coletivo Nest Panos

DIA 18/10 – DOMINGO | ENCERRAMENTO

17h – Contação de história, com Bárbara Camargo
18h – Projeto Contantes - Contando
19h – Solenidade de encerramento da 35ª Feira do Livro de 
Bento Gonçalves
20h – Música na Feira: duo Ezequiel De Toni e Giovani Pinceta
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Ensino Médio da rede estadual em 
Bento deve retornar no dia 28/10

O cronograma e os protoco-
los de retorno às aulas na rede 
estadual de ensino foram apre-
sentados pelo governador Edu-
ardo Leite na tarde desta quar-
ta-feira, 14/10, por transmissão 
ao vivo no Facebook. A partir da 
próxima terça-feira, 20/10, está 
liberado o retorno do Ensino 
Médio e Ensino Técnico em todo 
o estado. Já o Ensino Fundamen-
tal pode retornar a partir do dia 
28/10, as séries finais, e a partir 
do dia 12/11 as séries iniciais. 

Na região da 16ª Coorde-
nadoria Regional de Educação 
(16ª CRE), que abrange o mu-
nicípio de Bento Gonçalves, as 
aulas no Ensino Médio deverão 
retornar apenas a partir do dia 
28/10. “Estamos aguardando 
os caminhões com os EPIs, para 
entregar nas escolas. Então co-
locamos uma data na qual te-
mos uma margem de segurança. 

De acordo com a 
16ª CRE, a data 
foi estipulada 
em toda a região 
visando garantir o 
recebimento dos EPIs 
e demais materiais 
para proteção de 
servidores e alunos

Essa é uma forma de garantir 
que todos voltem de maneira 
segura”, explica o coordenador 
Alexandre Misturini. 

A exceção vale para os mu-
nicípios de Coronel Pilar, Gari-
baldi e Nova Bassano, os quais 
decretaram que não voltarão 
com o ensino presencial até o 
final deste ano. De acordo com 
Misturini, outros prefeitos tam-
bém estão analisando o cenário 
local e poderão seguir com o 
mesmo decreto. 

 O retorno às aulas presen-
ciais no RS não será obrigatório 
e deverá ser priorizado aos alu-
nos que estão com dificuldades 
de aprendizado a distância ou 
de acesso à internet. Esses alu-
nos serão identificados e cha-
mados pelos próprios professo-
res. Para tanto, os pais deverão 
assinar um termo de respon-
sabilidade, afirmando que per-

mitem o retorno de seus filhos. 
Cada instituição seguirá o plano 
de contingência elaborado pelo 
Centro de Operações de Emer-
gência em Saúde (COE) Munici-
pal e pelo COE de cada escola, 
contendo medidas de preven-
ção, monitoramento e controle 
da COVID-19. 

Os servidores e professores 
pertencentes ao grupo de risco 
deverão permanecer no ensino 
remoto. “A 16ª já tem um levan-
tamento sobre esses profissio-
nais e serão feitas novas contra-
tações para suprir a demanda 
presencial”, comenta Misturini. 

Mesmo que haja escolas em 
que nenhum pai concorde com 
o retorno presencial, o coorde-
nador afirma que o quadro de 
servidores seguirá de plantão, 
a fim de atender os estudantes 
que tiverem dúvidas relativas 
ao ensino on-line – que seguirá 

sendo realizado. 

INVESTIMENTO DE
R$ 270 MILHÕES
Para garantir a segurança 

de todos no retorno às aulas 
presenciais, o estado investiu o 
um total de R$ 270 milhões. O 
montante inclui os gastos com 
aprendizagem, capacitação, con-
tratação de professores e profis-
sionais de apoio, materiais de 
desinfecção e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) – en-
tre eles 9,8 mil termômetros in-
fravermelho, 328 mil máscaras 
infantis, 1,9 milhão de máscaras 
infanto-juvenis e 1,3 milhão de 
máscaras para adultos. 

De acordo com o estado, o 
retorno presencial é necessá-
rio para assegurar o direito à 
aprendizagem, prover atenção 
e assistência e, ainda, evitar o 
abandono e a evasão escolar. 

Retorno presencial 
da educação infantil 
municipal será no dia 19

Garibaldi

A prefeitura de Garibaldi, 
por meio da secretaria munici-
pal de Educação, informou na 
quarta-feira, 14/10, que o re-
torno presencial da educação 
infantil municipal e o atendi-
mento nas escolas particulares 
que possuem vagas através do 
Chamamento Público,  aconte-
cerá a partir de 19/10 - próxima 
segunda-feira.

 A definição ocorreu no dia 
08/10, quando estiveram reuni-
dos no Centro de Convivência de 
Idosos Giuseppe Garibaldi o COE 
- Municipal, o Comitê de Comba-
te ao Coronavírus e as secreta-
rias da Saúde e de Educação.

 De acordo com a prefeitu-
ra, o retorno das crianças será 
gradual, a partir de 19/10, com 
atendimento de um turno: ma-

nhã – das 7h15 às 11h30, com 
almoço, para 50% das crianças 
e, à tarde, das 13h15 às 17h30, 
com lanche para as demais, 
atendendo todos os protocolos 
sanitários do estado e com a 
aplicação do Plano de Contin-
gência e COE - local ativo.

 Entretanto, as escolas mu-
nicipais e estaduais do ensino 
fundamental e médio não retor-
narão presencialmente.

 Para o retorno presencial, 
que é facultativo, é necessário 
que os pais ou responsáveis as-
sinem o Termo de Ciência e Res-
ponsabilidade.

 Todos os servidores e pro-
fessores das escolas de educa-
ção infantil e ensino fundamen-
tal farão o teste rápido para a 
COVID-19.

Pr
ef

ei
tu

ra
 d

e 
G

ar
ib

al
di

Re
pr

od
uç

ão



SERRANOSSA | Sexta-feira, 16 de outubro de 20206

Anvisa aprova ventilador 
pulmonar produzido pela UCS 
e empresários voluntários

Prefeitura de Bento publica 
novo decreto de flexibilização 
das regras de distanciamento

Justiça Eleitoral indefere 
candidatura de Carlos Pozza a 
prefeito de Bento Gonçalves

Está aprovada a produção em 
série e distribuição do ventilador 
pulmonar Frank 5010, desenvol-
vido por um grupo de professores 
e engenheiros da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS) e engenheiros 
e empresários voluntários, sob 
orientação da Direção Técnica do 
Hospital Geral. O registro do equi-
pamento pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) foi pu-
blicado no Diário Oficial da União 
de terça-feira (13/10). Nesta se-
mana, o grupo de gestão do projeto 
se reúne para tratar da produção e 
destinação de unidades do apare-
lho, concebido para o atendimento 
de urgência e emergência de pa-
cientes com Síndrome Aguda Res-
piratória Grave induzida pela Co-
vid-19 e necessidade de intubação.

Foram seis meses e meio de 
trabalho. O primeiro protótipo – 
baseado em um modelo usado até 
os anos 1990, devido à disponibili-
dade de peças no mercado, menor 
custo e maior velocidade de desen-
volvimento – foi apresentado em 
abril. No mesmo mês, foram reali-
zados os primeiros ensaios certifi-
cados no complexo de Laboratórios 
Especializados em Eletroeletrôni-
ca, Calibração e Ensaios (Labelo) 
da PUC-RS, em Porto Alegre.

 Após testes clínicos autori-
zados pela Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep), reali-
zados no Laboratório de Anatomia 
da UCS e no Hospital Geral em maio 
e junho, inclusive com pacientes 
de UTI, o Frank 5010 passou por 
ensaios de compatibilidade eletro-

Na quarta-feira (14/10), foi 
publicado no Diário Oficial o 31º 
Decreto Municipal com ações de 
prevenção ao coronavírus. O docu-
mento altera artigos do Decreto nº 
10.506, de 16 de abril de 2020.

Após publicação de Decreto 
Estadual, ficam permitidas ativida-
des ao público na Fundação Casa 
das Artes, Casa do Artesão, Centro 
Cultural 20 de Novembro, Museu 
do Imigrante, Biblioteca Pública, 
Auditório do Complexo Adminis-
trativo, Centro de Artes e Esportes 
Unificados (CEU), exposições no 
Salão Nobre, eventos de capacita-

Na quarta-feira, 14/10, a Jus-
tiça Eleitoral, por meio da juíza 
Romani Terezinha Bortolas Dal-
cin, indeferiu o pedido de candi-
datura de Carlos Pozza (PSC) à 
prefeitura de Bento Gonçalves. A 
mesma decisão vale para o único 
candidato a vereador pelo parti-
do, Terio de Brito de Moraes. 

A juíza justifica que não foram 
apresentados os documentos ne-
cessários para comprovar a filiação 
dos candidatos ao Partido Social 
Cristão (PSC). Conforme a decisão, 
eles foram intimados para se mani-
festar após o registro das candida-
turas, quando apresentaram pro-
vas de sua filiação. Entretanto, os 
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Assinado contrato para 
construção da nova sede da 
escola Caminhos do Aprender

Na terça-feira, 13/10, o pre-
feito de Bento Gonçalves, Guilher-
me Pasin, assinou o contrato para 
construção da nova Escola Munici-
pal Especial Caminhos do Apren-
der. A construção de 647,49m², que 
será localizada na rua Olinto F. de 
Freitas, no bairro Planalto, irá uni-
ficar as ações de educação especial. 
A obra custará R$ 1.184.002,59 e 
será realizada pela empresa Carlos 
Arnholdt Engenharia. 

A secretária de Educação, 
Iraci Luchese Vasques, a diretora 
da escola, Isabel Teresinha Cris-
tófoli Caon, o diretor do Ipurb, 
Vanderlei Mesquita, a diretora-

-adjunta, Melissa Bertoletti, o 
presidente da Associação Pró-Au-
tistas conquistar (APAC), Mauri 
Demarchi e diretoria da entidade 
participaram da assinatura.

Atualmente, a escola tem sede 
na rua Xingu, bairro Planalto, e 
atende alunos autistas e surdos. 
Com o novo prédio, poderão ser 
atendidas mais crianças e adoles-
centes com ensino diferenciado. A 
escola contará com atividades de 
contraturno e escola para os alunos 
que estão em idade escolar.

Agora, o projeto segue para 
publicação e posteriormente será 
dada ordem de serviço. 
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omagnética no Instituto Eldorado, 

um dos principais centros de Pes-
quisa, Desenvolvimento e Inovação 
do país, em Campinas (SP). Com os 
aperfeiçoamentos de funcionalida-
de, confiabilidade e segurança, o 
laudo técnico foi remetido à Anvisa 
no final de junho. No mesmo perí-
odo, o projeto foi um dos quatro 
do país selecionados para receber 
aporte de R$ 100 mil do Instituto 
Brasileiro do Petróleo (IBP), da 
Petrobrás, como apoio à pesquisa 
clínica, registro e fabricação.

PRODUÇÃO IMEDIATA
O registro na Anvisa viabili-

za a fabricação industrial e o uso 
hospitalar do Frank 5010. Com 
estimativa de custo de R$ 20 mil 
por unidade, o grupo de trabalho 
tem componentes para produzir 50 
unidades nas próximas semanas, 
quantidade que pode ser aumenta-
da mediante demanda. Com as al-
terações no projeto, o equipamento 
pode ser utilizado também em pa-
cientes com outras enfermidades 
respiratórias que não as causadas 
pela Covid-19.

ção em geral e reuniões no âmbito 
da Administração Pública, além 
dos cinemas. Fica permitida tam-
bém a realização de feiras, exposi-
ções corporativas e comerciais, se-
minários, congressos, convenções, 
simpósios, reuniões corporativas, 
oficinas, treinamentos e cursos 
corporativos. Além disso, o novo 
decreto autoriza o uso das acade-
mias de saúde ao ar livre e play-
grounds em praças e congêneres.

Todas as alterações devem 
obedecer as normas conforme ban-
deira do modelo de distanciamento 
controlado do Rio Grande do Sul. 

documentos apresentados teriam 
sido produzidos “unilateralmente, 
ou seja, prova destituída da neces-
sária fé pública”.

De acordo com o setor jurídi-
co do PSC, o caso trata-se de uma 
situação administrativa interna do 
partido, que acabou não cumprin-
do com “suas devidas obrigações”. 
A decisão de indeferimento de am-
bas as candidaturas já foi recor-
rida e deve ser julgada em até 10 
dias. Entretanto, o jurídico afirma 
que os candidatos estão tranqui-
los, seguem fazendo suas cam-
panhas e têm convicção de que o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
reconhecerá a filiação. 
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Thiago Galvan - Atualidades

Há tempos já queria escrever sobre esse tema. Desde que fiz breves 
apontamentos sobre todas as vidas serem importantes, em 11.09.2020, 
algumas pessoas vieram me dizer que seria necessário mais espaço para 
a reflexão, que determinados assuntos poderiam ser mais desenvolvidos, 
por complexos.

Eu ousei, na minha inexistente humildade, discordar. Afinal, é cediço 
que meu objetivo nunca foi esgotar nenhum assunto aqui, mas plantar se-
mentes de curiosidade nas pessoas, às vezes – quase sempre – externando 
meu ponto de vista. Aliás, eu nunca tive essa pretensão. Nem aqui e nem 
em lugar nenhum.

Aliás, nesse aspecto, vou parafrasear José de Alencar, quando disse 
que “Todo discurso deve ser como o vestido das mulheres; não tão curto 
que nos escandalize nem tão comprido que nos entristeça”. Vou além, e 
ouvi isso de alguém que não me lembro quem, mas está difundido na in-
ternet com diversos “pais e mães”. Ouso dizer que “os discursos são como 
minissaias: nem tão curtos que não cubram o essencial, e nem tão compri-
dos que escondam a beleza e não aticem a curiosidade”.

Eis a ideia central dos meus textos: serem, para o leitor, como vestidos 
ou minissaias. Ou seja, taparem o essencial sem nos tirarem a curiosidade.

Por tratar da minissaia, por óbvio que esse texto deveria ser escrito a qua-
tro mãos, acompanhado de uma mulher. Porém, em um mundo onde tudo é 
“pano para manga”, como hoje, ponderamos e entendemos que melhor seria 
que eu escrevesse sobre a minissaia. Afinal, mantenho as minhas contas em 
dia para poder dizer o que eu quero, desde que não ofenda ninguém.

Nesse ponto, aliás, adianto que, tendo em vista essa situação, o assun-
to que será escrito em conjunto com a colega será, justamente, a conclusão 
de Umberto Eco, quando diz que as redes sociais deram voz a uma legião 
de imbecis. Afinal, esses é que não compreenderiam, talvez, mulheres fa-
lando sobre minissaias. Alguns, aqui, podem dizer: mas o SERRANOSSA 
deu voz a um imbecil como tu, Thiago, dizendo isso.

Verdade, eu diria! Alguns, de fato, podem me achar um verdadeiro im-
becil. Não lhes tiro o direito. Muito menos a razão. Porém, eu tento trazer 
assuntos para reflexão, enquanto que os imbecis das redes sociais, retrata-
dos por Umberto Eco, tentam impor conclusões suas aos demais, sendo, 
sempre, os donos da razão.

Entre um e outro, eu ainda prefiro a minissaia.

Desvestindo conteúdos

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

Empatia é uma palavra “da moda” que significa, 
simplesmente, colocar-se no lugar do outro. Nesses 
dias de tanta incerteza, com muita gente depressiva 
e angustiada, ter empatia pode fazer toda a diferença.

Acredite, não precisa grandes mudanças. Basta 
pensar um pouco antes de falar. Exemplos práticos: 
alguém hospitalizado precisa de ânimo, não de as-
suntos pesados que vão deixá-lo ainda mais aflito. 
Frases do tipo “fulano teve a mesma doença que tu e 
não sobreviveu” ou “a doença de sicrano foi mais gra-
ve ainda, tu devia agradecer” só pioram tudo. Com-
parações são especialmente desagradáveis porque 
costumam ter um efeito extremo: 
ou fazem a pessoa comparada sen-
tir como se estivesse exagerando ou 
potencializa o sofrimento dela. Se 
você disser para alguém que acabou 
de perder um familiar muito querido 
que chorar não vai fazer a pessoa 
voltar, só vai provocar ainda mais 
sofrimento, fazendo com que ele se 
sinta mal por estar demonstrando 
o que sente naquele momento. E o 
que você ganha com isso? Absolutamente nada, sem 
contar que corre o risco de perder uma amizade.

É a mesma coisa que chegar para uma mulher 
grávida e dizer “te prepara para nunca mais dormir” 
ou “ele vai te dar muito trabalho”. Sim, é a realidade, 
pode ser que aconteça, mas custa tentar não ser tão 
desagradável? Até porque cada gestação é única, 
assim como cada criança. Aliás, quer irritar qualquer 
mãe ou pai? Compare o filho deles: “o filho da fulana 
já caminhava com um ano, por que o teu ainda não?”, 
“teu filho está muito magro, acho que teu leite é fra-
co”, “não é melhor levar a tua filha no psicólogo? A mi-
nha não fazia tanta manha com essa idade”. Quando 
eu presencio uma cena dessas – e acredite, se você 
prestar atenção verá que é muito comum –, as pala-
vras que me veem à cabeça são impublicáveis.

Outro exemplo: você falar da aparência da pes-

Que tal tentarmos ser mais agradáveis?

soa. Acredite, ela tem plena consciência de que é bai-
xa, alta, magra, gorda, careca ou cabeluda. Você não 
precisa falar sobre isso, especialmente se for para res-
saltar o que você considera um “defeito” – lembrando 
que para ela o que você julga ser “feio” pode não ter 
importância alguma. Ela tem espelho em casa e seja 
qual for a característica, não diz respeito a você. 

Quem tem um nome ou sobrenome diferente 
também costuma sofrer com a falta de noção alheia: 
quando você pensar em fazer uma piada sobre isso, 
reconsidere: com toda a certeza ela já ouviu isso an-
tes (provavelmente mais de uma vez).

Tempos atrás eu estava em um 
lar de idosos fazendo uma reporta-
gem e ouvi duas senhoras conver-
sando. Uma delas, pelo que entendi, 
levaria o pai para casa naquela tarde, 
para que pudesse passar mais tem-
po com ele, já que o prognóstico 
do câncer em estágio terminal era 
bem ruim. Rapidamente a outra al-
finetou: “já que não tem mais volta 
mesmo, não era melhor deixar ele 

aqui? Pelo menos você não precisaria vê-lo morrer”. 
Gente, por favor! Se você não tem o que falar, o silên-
cio é uma ótima saída. Para que tornar uma situação 
já absurdamente triste em algo pior? 

Às vezes não nos damos conta de como é comum 
isso acontecer em função da correria do dia a dia e tal-
vez por já estarmos acostumados à crueldade e à mal-
dade humana. Mas quando paramos para refletir fica 
fácil encontrar exemplos de situações horríveis por si 
só e que se tornaram ainda piores porque as pessoas 
envolvidas não tiveram empatia ou simplesmente 
respeito e foram desagradáveis em suas colocações. 
Faz parte do comportamento humano, todo mundo 
está sujeito tanto a praticar quanto a sofrer com isso. 
Mas não custa tentarmos melhorar só um pouquinho 
nesse sentido, concorda? Seria mais fácil viver em um 
mundo de palavras e atitudes mais agradáveis.

Basta pensar 
antes de falar. 
Simples assim.

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

OAB/RS 077.842

54 98105 0001
daniellebava@hotmail.com

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

A Associação Ativista Eco-
lógica (AAECO) atua há 14 anos 
em prol do desenvolvimento 
sustentável de Bento Gonçal-
ves. A ONG trabalha com foco 
na orientação ambiental, com 
o recebimento de denúncias e 
demandas e encaminhamento 
aos órgãos competentes. Além 
disso, recebe aparelhos eletrôni-
cos para realização do descarte 
correto, fiscaliza as ações da co-

Eleições 2020

AAECO entrega propostas ligadas ao meio 
ambiente a candidatos a prefeito de Bento
No total foram entregues dez diferentes sugestões, que incluem ideias como mapeamento de árvores, nascentes e áreas verdes, criação 
de um Horto Municipal, ampliação da coleta mecanizada e escolha de um secretário de Meio Ambiente com conhecimento na área

SAIBA MAIS

A AAECO está 
localizada na 
rua Livramento, 
48, bairro 
Juventude, 
em Bento 
Gonçalves. 

Mais 
informações 
pelos telefones 
(54) 99105 
9514 ou (54) 
99986 8041 
(WhatsApp). 

Escolha de secretário do Meio 
Ambiente que tenha conhecimento 
comprovado na área ambiental

Na visão da AAECO, um secretário formado 
na área ambiental ou com conhecimento 
comprovado é um dos critérios mínimos 
para se garantir um desenvolvimento sus-
tentável do município. “Se ele é político e 
não entende de meio ambiente, quem não 
me diz que o técnico vai até lá e libera um 
terreno, uma área, um licenciamento am-
biental inadequadamente? Então ele vai 
assinar e deu. Às vezes sem intenção ou 
por falta de conhecimento”, reitera. 

munidade e do Poder Público e 
reivindica mudanças positivas 
ao meio ambiente. 

Idealizada pelo ecologista 
Gilnei Rigotto, hoje secretário-
-geral, e tendo como presidente 
o professor Willian Lando Czei-
koski, a AAECO vem contatando 
os candidatos à prefeitura do 
município desde sua fundação. 
Neste ano, a ONG enviou dez 
propostas para o desenvolvi-
mento sustentável do município 
aos nove concorrentes. Confira:

Cumprimento do contrato firmado 
com a Corsan para término 
da obra de Estação de 
Tratamento de Esgoto do Barracão

O secretário-geral Gilnei Rigotto explica 
que o objetivo é agilizar o início do fun-
cionamento da Estação, que já está prati-
camente concluída. “O importante é que 
ela seja ativada o quanto antes, porque 
23% da água que sai do Barracão vem 
para as nossas torneiras. Pelo que sabe-
mos, está 95% pronto, falta apenas 5%. 
Então o prefeito eleito deverá ter poder 
político para ir atrás disso”, explica. 

Georreferenciamento do município

A AAECO sugere aos candidatos que 
seja elaborado um mapeamento de to-
das as áreas do município, a fim de se 
ter um controle mais eficaz. “Isso auxilia 
na preservação das áreas verdes e nas-
centes e, ainda, ajuda na cobrança do 
IPTU”, explica. 
De acordo com o IPURB, o município já 
iniciou o processo de criação desse geor-
referenciamento e deverá ser concluído 
ainda na gestão atual. “De qualquer for-
ma, continuaremos pressionando até 
que seja posto em prática”, afirma. 

Estudo de viabilidade de 
implantação de Horto Municipal

A ONG argumenta que Bento paga muito caro 
para a aquisição de mudas para plantio, as 
quais poderiam ser cultivadas em um terreno 
próprio do município. Há várias cidades do 
país que possuem um Horto e funciona mui-
to bem. Então sugerimos a elaboração de um 
estudo sério para criação desse espaço, que 
poderia contar com parcerias como a UCS, a 
Embrapa, o IFRS e a Emater, por exemplo”, co-
menta. Antigamente, conforme Gilnei, Bento 
tinha um Horto Florestal, o qual possibilitava, 
inclusive, a distribuição de produtos para as 
escolas municipais. 

Ampliação da coleta mecanizada 
readequando a dimensão dos contêineres

Reinvindicação antiga da AAECO, a coleta me-
canizada foi instituída em maio. Entretanto, a 
associação afirma que o tamanho dos contêi-
neres do lixo reciclável precisa ser readequado 
para otimizar o serviço. A ONG também soli-
cita a ampliação da coleta automatizada para 
outros bairros, a fim de resolver o problema da 
separação de lixo. “Hoje temos datas específi-
cas para a coleta do lixo reciclável e orgânico. 
Mas ninguém quer ficar com o lixo dentro de 
casa. Com o coletor, a pessoa não precisa es-
perar os dias certos”, argumenta Gilnei. 

Criação do Departamento de Resíduos 
na Secretaria do Meio Ambiente com 
servidor com conhecimento na área ambiental

O setor seria responsável por pesquisas e ações voltadas 
aos diferentes tipos de resíduos existentes atualmente no 
município. “Hoje temos pelo menos 10 tipos de lixo: re-
ciclável, orgânico, eletrônico, lixo da construção civil, lixo 
hospitalar, remédios, raio-x, óleo de cozinha, lixo de pos-
tos, de prestadoras de serviços... O isopor, por exemplo, é 
um problema que já existe uma solução. Colocando um 
triturador nas reciclagens, reduziria o volume do material. 
Porque hoje é preciso ter um espaço muito grande para 
armazenar, então se gasta muito e se ganha pouco para 
vender. Então é questão de organização, de ter alguém 
com tempo hábil e que entenda do assunto para ir atrás 
das soluções”, comenta. 

Fiscalização para cumprimento da Lei 
12.305 Art. 33 da Logística Reversa

A lei prevê que os materiais eletrônicos, pilhas 
e outros produtos químicos retornem, após seu 
uso, ao local onde foram adquiridos pelo con-
sumidor. Entretanto, na opinião da AAECO, as 
próprias empresas não aceitam o retorno dos 
produtos mais antigos e não há punição para 
quem não cumpra a lei. “Nós reinvidicamos a 
criação de uma lei que contempla a punição. 
Mas não há fiscalização. A AAECO acaba sendo 
uma alternativa para uma lei que não funciona 
na sua totalidade. Então a ideia é que seja co-
brado que os lojistas aceitem os produtos, pelo 
menos os mais modernos”, explica Gilnei. 

Plano de mapeamento e 
proteção de nascentes e áreas 
verdes em parceria com entidades afins

Para Gilnei, o projeto de proteção das áreas 
verdes e nascentes do município deve con-
templar dois pontos fundamentais: o cerca-
mento e o trabalho de conscientização. “Não 
basta apenas cercar. O presidente do bairro, 
que conhece melhor as pessoas e entende 
a realidade de cada local, deveria se juntar 
com os órgãos municipais para decidir qual 
o melhor caminho. Se é melhor cercar, se é 
uma área institucional e dá para fazer algo 
para a comunidade, ou se é um agregado, 
tendo a área de preservação e a área institu-
cional, que dá para fazer os dois”, esclarece.

Apoio técnico e estudo de reestruturação 
das Associações de Recicladores do 
Município de Bento Gonçalves

De acordo com a ONG, as associações precisam 
passar por uma reestruturação para garantir a 
eficiência do serviço de reciclagem em Bento. 
A ideia é que, se fosse criado o Departamento 
de Resíduos na secretaria municipal do Meio 
Ambiente, seria possível colocar um responsável 
à disposição para ir até cada uma das associações 
para um trabalho de instrução.

Inventário da arborização urbana das calçadas 
e posterior projeto ordenado  de plantios

A ideia seria a criação de um mapeamento de 
todas as árvores do município. “Assim a gente 
conseguiria saber qual área está precisando 
mais, quais espécies de plantas devem ser plan-
tadas, quais foram plantadas equivocadamen-
te... aí é possível regrar tudo isso e fazer um 
planejamento legal, bairro por bairro”, comenta 
o ecologista. 
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Secretário-geral da 
AAECO, Gilnei Rigotto

54 3452 0650 | 54 99145 0365        /academia.lamerica
phantomlamerica     www.phantomlamerica.com.br
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Sabe aquela gordura localizada que persiste mesmo 
com dieta e exercício físico? O tratamento com a 
lipoenzimática ou intradermoterapia pode ajudar. 
Isso porque, ele apresenta resultados rápidos e pode 
ser aplicado em regiões como abdômen, flancos, 
costas, culotes e braços.
O tratamento consiste na aplicação de injeções de 
uma mescla de ativos em pequenas concentrações 
no local a ser tratado. Esses ativos auxiliam na lipólise 
(quebra da gordura), estimulam uma melhora na 
circulação local e também aceleram o metabolismo, 
potencializando seus efeitos no local desejado e 
auxiliando na redução de medidas. Tanto a técnica 
quanto as substâncias utilizadas são reconhecidas 
pela Anvisa e após o procedimento o cliente já pode 
voltar às suas atividades normais.
Além do tratamento para gordura localizada os 
ativos podem ser direcionados para tratar celulite, 
flacidez, estrias, rejuvenescimento, manchas, queda 
de cabelo e também a “papada”. E ainda temos os 
ativadores metabólicos, com o intuito de acelerar o 
metabolismo para a perda de peso, ganho de massa 
muscular, definição corporal e perda de apetite. 
A escolha das enzimas a serem utilizadas bem como 
o número de sessões dependem de uma consulta de 
avaliação, levando em consideração as necessidades 
individuais de cada paciente, bem como a quantidade 
de gordura localizada e o objetivo do tratamento.
Dentre as vantagens dessa técnica estão:     

* É uma ótima opção para o verão, pois apresenta 
efeito mais rápido, devido à aplicação direta das 
enzimas no local a ser tratado;
* Potencializa a redução de medidas, ajuda a eliminar a 
flacidez, as estrias e as celulites;
* Maior concentração das substâncias ativas nas áreas 
de tratamento, potencializando a absorção pelos tecidos 
e apresentando resultados mais rápidos e eficazes.

Agende sua consulta para mais informações. 

Dicas da
Biomédica
Perca medidas para 
o verão com a 
LIPOENZIMÁTICA

Dra Érica Ballestreri CRBM 1372
Biomédica Esteta, Doutora Aplicada à Saúde
Mestre em Biologia Celular, Especialista em Patologia 
Clínica e Pós-graduada em Estética Avançada 
WhatsApp: (54) 99138 1111
Instagram: @ericaballestreri 
Facebook: draericaballestreri
Rua Fernandes Vieira 81, sala 401
Edifício Olavo Bilac – Bairro Cidade Alta
Bento Gonçalves

O fotógrafo bento-gonçalvense Yuri Nunes foi reconhecido 
entre os melhores fotógrafos de casamento do mundo pela 
renomada associação da Inglaterra Weddison Awards. Com 
a conquista, ele é o fotógrafo brasileiro mais premiado em 
2020, elevando a fotografia do país a um reconhecimento 
internacional. Para conhecer o trabalho do fotógrafo, 
acesse: www.instagram.com/yurinunesfotografia
www.yurinunesfotografia.com.br

Reconhecimento
internacional

Encerra nesta sexta-feira, 16/10, o Brazil 
Wine Challenge, único concurso do país 
com a patronagem da Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho 
(OIV) e da Associação Internacional 
de Enólogos (UIOE). O SERRANOSSA 
participou do grupo de 57 avaliadores, 
através da colunista e sommelière 
Raquel Konrad, que avaliou parte das 
774 amostras de 16 países participantes 
desta edição. O resultado do concurso 
será divulgado nesta sexta-feira. 

Brazil Wine Challenge

Fotos: Jeferson Soldi

Divulgação

A partir desta semana, uma vez por mês, as profissionais da Jane Beauty 
Centro Estético, vão compartilhar dicas de beleza na coluna. Hoje o assunto 
é CABELO CACHEADO, com a cabeleireira Ana Claúdia Sanches.

“Oi meninas! A  minha dica hoje é para as cacheadas! Chegando o verão 
os cabelos vão ficando muito ressecados – mar, cloro de piscina, muito sol e 
consequentemente o cabelo vai necessitando de mais cuidados. Os cabelos 
cacheados e ondulados são muito mais sensíveis que os cabelos lisos. Por 
isso a cada três lavadas invista numa boa máscara. Eu indico duas que no 
momento estou amando: a Fusion e a Nutricurls, que auxiliam na reparação, 
reconstrução e nutrição. Também recomendo um bom ativador de cachos e, 
antes de passar, usar um hidratante sem enxágue, como o spray da Schwarkopf   
Moisture Kick, um shampoo adequado para seu cabelo e está feito, seu cabelo 
estará pronto para o verão e o ano inteiro saudável. Ah, e cautela com as 
químicas. Beijos, Ana!”

Truque de beleza
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Quel Konrad

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 16 de outubro de 2020

Que tal um chazinho? Essa bebida extremamente versátil é adorada pela maioria das 
pessoas e vai muito bem em várias ocasiões. O que poucos conhecem, no entanto, são 
os inúmeros benefícios dos chás para a nossa saúde. O Armazém Fit Store convidou uma 
das nutricionistas parceiras da loja, a Bruna Pedrotti (CRN2 15954D), para compartilhar 
receitinhas que têm tudo a ver com o verão.

- Kit sugestão XÔ Líquidos: Cavalinha, Dente de Leão e Gengibre.
- Kit sugestão Termogênica: Canela, Hibiscus e Chá verde.
- Kit sugestão Detoxificante: Espinheira Santa, Alcachofra e Boldo.

Deixar em infusão (colocar água quente sobre a planta e deixar coberto. 
Flores e folhas necessitam de 10 minutos e cascas, talos e raízes, de 30 minutos).
 
Quantidade de planta a ser usada: 
Planta verde: 1 colher de sobremesa por xícara de água 
Planta seca: ½ colher de sobremesa por xícara de água

Quantidade ao dia: 1 a 2 xícaras. 
Essas opções consumir de preferência de manhã e à tarde.

No Armazém Fit Store você encontra os kits sugeridos pela nutri e também mais de 50 tipos 
de chás – a granel, solúveis e fracionados. Aproveite e bom chá para você!

recomenda!

Rua Sen. Joaquim Pedro Salgado Filho, 139, Cidade Alta. 
Contato: (54) 3702 0767 | 99119 0184 | @armazemfitstore.bentogonçalves

Com mais de 16 anos de experiência no mercado de 
beleza, a cabeleireira Simone Nicchetti está de casa 

nova. Priorizando atendimentos personalizados, agora ela 
está recebendo seus clientes na rua José Gava, 825, no bairro 

Tamandaré. No espaço é possível fazer cortes, coloração, mechas, 
escova, depilação, hidratação, manicure e pedicure e design de sombracelha. 
Simone é formada pela escola Pivot Point, academia reconhecida mundialmente 
em técnicas de cortes femininos. Ela também atuou nos principais e mais 
renomados salões de beleza de Bento Gonçalves. Para ter um atendimento 
exclusivo e especial é só entrar em contato pelo WhatsApp: (54) 99157 9955. 
Acompanhe o trabalho de Simone também pelas redes sociais: @simonenicchetti

Casa nova

Nutricionista
Bruna Pedrotti
(CRN2 15954D)

Fotos: Divulgação
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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

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

VENDO terreno em 
Garibaldi, com 507m²,  
no bairro Champanhe, 

Edital de Convocação 

Ivanor Passaia, presidente da Associação de São Valentim do 
Vale Aurora, no uso de suas atribuições, convoca os associados 
para assembleia de eleição da nova diretoria, do biênio 
2021/2022, a ser realizada no dia 30 de outubro de 2020, a partir 

das 19h30, no salão da comunidade.

Bento Gonçalves, 16 de outubro de 2020.Bento Gonçalves, 16 de outubro de 2020.

Ivanor Passaia
Presidente

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

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 terrenos e 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. Avalio seu automóvel 
como  parte da entrada. Contato (54) 99981 3000 ou 
98404 5302. 
VENDOVENDO terrenos no loteamento Encosta do Sol, 
prontos para construir. Financiamento direto ou pelo 
Sicredi em 100 meses, mediante avaliação. Contato 
(54) 99981 3000 ou 98404 5302.

AVISO DE EXTRAVIO
GuilhermeGuilherme Lemanski Lunardi, CPF nº. 
005.075.740-79, inscrição estadual nº. 
010/1092695, residente em Bento 
Gonçalves, comunica o extravio de 
Talão de Produtor série 169, das notas 
0555061 a 0555070, não se respons-
abilizando pelo uso indevido das referi-

das notas.
Bento Gonçalves, 16 de outubro de 2020.

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

com casa de madeira.   
Ideal para construção 
de prédio. Contato (54) 
9 9102 4770, com Gil-
berto. 

VENDO casa (parte 
superior), com 3 quar-
tos, sala, cozinha, área 
de serviço, banheiro e 
garagem. Com sobra 
de terreno no fundo e 
toda cercada Valor R$ 
300.000. Contato (54) 
99993 6635. 

ALUGO casa de fundos, 
no bairro São Roque, 
semimobiliada, com 1 
dormitório, sala e cozi-
nha juntos, com chur-
rasqueira, fogão cam-
peiro e garagem. Pátio 
fechado e portão ele-
trônico.  Contato (54) 
99642 3594.

Veículos

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES
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ASTRA 2.0, ano 2011, 
cor preta, direção hi-
dráulica, vidros, travas 
e retrovisores elétricos, 
limpador e desembaça-
dor traseiros, ar-condi-
cionado, 5 portas, som 
MP3 com entrada USB, 
alarme, porta-malas 
espaçoso, amplo espa-
ço interno. Revisões e 
documentação em dia. 
Única dona. Valor R$ 
26.500. Contato (54) 
99608 5454.

FAÇO serviços de enge-
nharia, licenciamento 
e estudos de impacto 
ambiental. Contato 
(54) 99706 7250.

VENDO partes de mó-
veis, de várias medidas 
e cores, em MDF e MDP. 
Preço a combinar. Con-
tato (54) 99705 2706, 
com Michele.

PROCURO pessoa para 
cortar grama e lim-
par terreno e jardim, 
no Vale dos Vinhedos. 
Contato (54) 99927 
0740. 

Serviços

ASTRA 2.0 ADVANTAGE
C3 1.4 XTR
CRUZE LT 1.4 AUT.
DUSTER 1.6
ECOSPORT XLS 1.6
ETIOS X 1.3 
FIT 1.5 LX FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO
FUSION 2.0 TITANIUM AWD
GRAND SIENA 1.4
GRAND SIENA 1.4
HILUX CD 4x4 SRV
HB20 SEDAN 1.6 PREMIUM
IDEA ADVENTURE 
JEJETTA 1.4 TSI 
OUTLANDER  2.2  DIESEL
PALIO WEEKEND 1.6
PALIO 1.0 FIRE 4 PORTAS
SANDERO 1.6  GT LINE 
STRADA 1.4 CD FREEDOM

2008
2010
2018
2017
2005
2016
20162016
2016
2014
2013
2012
2018
2015
20162016
2019
2014
2013
2011
2020

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

STRADA 1.4 CD FREEDOM
SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA
SANTANA EVIDENCE
SIENA FIRE
SCENIC 1.6
TORO 2.0 VOLCANO DIESEL
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 SEDAN 2.0
HONDA/CG 160 FAN ESDI

 

2020
2010
1996
2010
2010
2019
2017
20132013
2018
2014
2007
2005
1994
2018
20102010
2017

VERMELHA
PRETA
PRATA
PRATA
BRANCA
CINZA
PREPRETO
PRATA
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AAZUL
PRETO
VERMELHA

VENDO par de botas 
para moto, número 45, 
novas. Valor R$ 400. 
Contato (54) 99696 
2323.

PROCURO trabalho 
como diarista, na parte 
da tarde, tenho expe-
riência e referências. 
Contato (54) 99632 
8292.

AULAS particulares 
de matemática, física 
e química para Ensino 
Fundamental e Mé-
dio. Contato (54) 9706 
7250.
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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 3701 0111 | 99633 1533
Av. São Roque, 1491
Bento Gonçalves, RS

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

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

Bento Gonçalves

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

(54) 3454 2467

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

54 2621 5439
playmusic.cem@gmail.com

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

CARBONERA
Mercado

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

Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

CONTRATA:

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

SERRANOSSA contrata

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

(com experiência em InDesign)
Jornalista/repórter

(com experiência em InDesign e Photoshop)

(Ensino Médio completo, conhecimento
de Excel, boa comunicação e boa escrita)

Diagramador/arte-finalista

Vendedor (a)

• ALMOXARIFE (3 vagas)
• ANALISTA DE COMPRAS
• ANALISTA CONTÁBIL (2 vagas)
• ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (2 vagas)
• ANALISTA DE PCP 
• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (4 vagas)
•• ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (3 vagas)
• ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO
• ASSISTENTE DE MARKETING 
• ASSISTENTE DE TURISMO (4 vagas)
• AUXILIAR EXPEDIÇÃO (INDÚSTRIA) (2 vagas)
• COMPRADOR (A)
• FATURAMENTO (2 vagas)
•• ELETROTÉCNICO (2 vagas)
• ELETROMECÂNICO (3 vagas)
• ESTAGIÁRIOS DE ENG.ª ELÉTRICA OU PRODUÇÃO
• GERENTE DE PRODUÇÃO (4 vagas)
• INSPETOR DE QUALIDADE (2 vagas)
• LAVADOR DE CAMINHÕES
• LÍDER DE EMBALAGEM
•• LÍDER DE USINAGEM
• LIXADOR (A) (2 vagas)
• MECÂNICO DIESEL
• MONTADOR DE MÁQUINAS (2 vagas)
• OPERADOR DE BORDATRIZ (3 vagas)
• OPERADOR DE EMPILHADEIRA
• OPERADOR DE PROCESSOS (pintura) (4 vagas)
•• SOLDADOR MIG E TIG (6 vagas)

VAGAS URGENTES:
Auxiliar de expedição (transportes) (19 vagas)
Líder de embalagem
Operador de furadeira (7 vagas)

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

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

 ANALISTA CONTÁBIL
 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
 ASSISTENTE DE TI
 ATENDENTE DE VAREJO
 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO/
   EMPILHADEIRA
  AUXILIAR DE COZINHA NOTURNO
 AUXILIAR DE PRODUÇÃO
   1°, 2° E 3° TURNO
 AUXILIAR OU ANALISTA DE PCP
 COORDENADOR DE EXPEDIÇÃO
 COORDENADOR DE PCP
 COSTUREIRO A DE ESTOFADOS
  COZINHEIRO A 
 ELETROMECÂNICO
 ESTÁGIO DE ENGENHARIA CIVIL
 ESTOFADOR A

 GARÇOM DAS 7H ÀS 15H20
 MARCENEIRO
 MECÂNICO DIESEL
 MONTADOR/ SOLDADOR
 MOTORISTA DE COLETA
 OPERADOR DE CALDEIRA
 OPERADOR DE FURADEIRA MÚ OPERADOR DE FURADEIRA MÚLTIPLA
 OPERADOR DE SECCIONADORA,
   BORDATRIZ
 OPERADOR E PROGRAMADOR DE
   CENTRO DE USINAGEM VESPERTINO
 PROJETISTA DE ESQUADRIAS
 RECEPCIONISTA 15H15 ÀS 23H23
 TÉCNI TÉCNICOA EM VITICULTURA
 VENDEDOR A INTERNO INDÚSTRIA
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
 TORNEIRO/FRESADOR MECÂNICO
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Especial

Vidas afetadas pela violência
Número de assaltos 
reduziu 50% 
em relação ao 
mesmo período 
do ano passado, 
mas quem viveu 
a experiência não 
esquece tão cedo

Raquel Konrad

Era uma manhã de sábado, 
no dia 13 de abril, e Sully Carolina 
Wille Knob, de 23 anos, prepara-
va-se para mais um dia de traba-
lho. Chegou cedo, abriu as portas 
da empresa e iniciou as tarefas 
do dia. Foi quando o primeiro 
cliente entrou. Sempre simpática, 
ela abriu um sorriso, mas ele não 
durou muito: não era um cliente, 
mas um jovem portando uma faca 
e anunciando um assalto. A ação 
durou poucos minutos, mas o su-
ficiente para transformar a vida 
da jovem trabalhadora. 

De acordo com o subco-
mandante do 3° Batalhão de Po-
liciamento de Áreas Turísticas 
(3º BPAT), major Luis Fernando 
Becker, em Bento Gonçalves as 
ocorrências de roubo (crime que 
consiste em subtrair coisa móvel 
pertencente a outra pessoa por 
meio de violência ou de grave 
ameaça) apresentaram uma que-
da significativa nos índices entre 
janeiro e setembro deste ano, em 
comparação ao mesmo período 
de 2019. “Analisando os crimes 
de roubo, em todas as suas mo-
dalidades – a estabelecimento 
comercial, de veículo, a pedestre, 
a coletivo/táxi e a residência), a 
redução chega a 50% em 2020. 
Quanto aos furtos, a redução tam-
bém é significativa, chegando a 
50,7% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior”, garante o 
major. Embora o número de assal-
tos tenha reduzido, quem vive a 
experiência dificilmente esquece.

Sully lembra com frequência 
da violência que sofreu, especial-
mente porque o bandido segue 
solto e ela o vê circulando pelo 
centro da cidade. “Passou um 
mês e não conseguia nem ver 
uma pessoa me olhando que já 
pensava que ia ser assaltada”, 
relata. “Comecei a fazer terapia 
para tratar meu pânico, mas in-
felizmente vejo o bandido qua-
se todos os dias no centro. Meu 
trauma está bem intacto, pois 
toda vez que o vejo, começo a 

tremer”, revela ela, que já fez 24 
sessões com uma psicóloga. 

AMEAÇAS E 
ARMA NA CABEÇA
Bruna Ghisleri Borges, de 

27 anos, passou momentos de 
terror em 2009 e as imagens do 
dia ainda estão presentes na sua 
vida. Ela estava prestes a fechar 
a lanchonete que comandava no 
bairro Ouro Verde quando um 
bandido entrou e rendeu ela, a 
mãe, a irmã e um cliente. “O ho-
mem mandou nós quatro para a 
cozinha e nos fez deitar no chão. 
Ficou o tempo todo ameaçando e 
pedindo onde estava o ‘dinheiro 
grande’. Eu me desesperei porque 
sabia que não tinha muito dinhei-
ro. Ele chegou a colocar a arma 
na minha cabeça e gritou: ‘cala 
a boca se não eu estouro os teus 
miolos’. É muito tenso, o medo é 
indescritível na hora”, relata. Al-
guns minutos depois, o homem 
foi embora deixando um rastro 
de medo e insegurança. 

O modus operandi dos ban-
didos geralmente é muito pareci-
do: surpreendem as vítimas que 
estão distraídas ou vulneráveis, 
roubam, ameaçam e, poucos mi-
nutos depois, vão embora. Juliana 
Vieira, 34 anos, estava com três 
amigos dentro do carro, esperan-
do outros dois colegas, quando 
dois jovens anunciaram o assal-
to – um estava com uma faca e o 
outro com uma arma. “Eles pega-
ram tudo que puderam, um era 
mais calmo o outro bem nervoso, 
o que dava ainda mais medo. Fo-
ram poucos minutos, mas o sen-
timento que ficou dura até hoje”, 
comenta. “A sensação é de impu-

nidade, é de que esses bandidos 
sabem que podem fazer qualquer 
coisa e nada acontece com eles”, 
desabafa. Juliana ficou meses sem 
conseguir sair de dentro de casa. 
“Chorei muito, muito mesmo, de 
tristeza e decepção pelo sistema 
que a gente vive”, relembra.

SEQUESTRO
Se ter o espaço invadido e 

seus bens levados com uso de vio-
lência e ameaça já é traumático, 
imagina a experiência de um se-
questro. Foi o que aconteceu com 
Thaize Moresco Peruffo, de 29 
anos. Em junho de 2015, em plena 
luz do dia, às 16h30, ela foi abor-
dada por dois homens. “Quando 
eu entrei no carro, a dupla entrou 
comigo. Um deles me jogou para 
o banco do carona e eu tentei 
fugir e gritar por socorro, mas o 
outro que estava no banco de trás 
me puxou e me manteve imobili-
zada”, relata. “Eles andaram em 
direção ao bairro Tamandaré 
[Garibaldi] e, quando chegamos 
no entroncamento com a RSC-
453, cruzaram em direção a uma 
comunidade. Naquele momento 
achei que iriam me matar, mesmo 
não vendo nenhum tipo de arma, 
eles me ameaçavam durante todo 
o percurso. Passaram cerca de 20 
minutos entre o horário em que 
fui rendida e o momento em que 
me soltaram e fugiram com o meu 
carro. Esses minutos pareciam 
horas”, conta.

Depois da libertação, a sen-
sação foi, segundo ela, “de alívio e 
gratidão” por nada pior ter acon-
tecido, mas o sentimento de impo-
tência “foi gigantesco”. “Eu chorei 
muito nos primeiros dias, tinha 

pânico de chegar perto da porta 
do motorista do carro, parecia 
que tudo aconteceria novamente. 
Levei pouco mais de três meses 
para conseguir voltar a dirigir. 
E hoje ainda tenho um pouco de 
medo em estacionar na rua, evito o 
máximo. Dou preferência por fre-
quentar estabelecimentos com es-
tacionamento próprio, ou utilizar 
estacionamentos pagos”, conta.

TRATAMENTO
A psicóloga Renata Rigon 

Cimadon explica que, após uma 
pessoa ser assaltada, é muito 
comum que ela apresente um 
estado de choque ou estresse, 
podendo ocorrer também um 
sentimento de perseguição e des-
confiança, assim como medo e 
ódio pela situação vivida. Porém, 
é esperado que depois de alguns 
dias ou semanas esses sintomas 
diminuam ou cessem. “Um as-
salto pode ser considerado uma 
situação traumática que tende 
a ligar-se com outros elementos 
traumáticos ocorridos na vida do 
sujeito. Mesmo que tenham sido 
danos menores, esses passam a 
ser reativados pela situação pre-
sente. É justamente por isso que 
diferentes pessoas passam por 
uma mesma situação e são afeta-
das de formas distintas”, explica a 
profissional.

Caso persistam os sintomas 
e as sensações, o ideal é sempre 
buscar ajuda psicológica. “Nas 
sessões ela pode falar e elaborar 
o ocorrido, gerando maior alívio 
e tendo uma compreensão maior 
da situação e do que ela mobili-
zou internamente no seu psiquis-
mo”, complementa Renata.

Juliana Vieira foi 
assaltada enquanto 
esperava amigos no carro

Thaize Peruffo lembra 
do dia em que foi 
sequestrada por 2 bandidos

Bruna Borges teve seu 
estabelecimento invadido e 
a arma apontada contra si

A psicóloga Renata 
aconselha tratamento para 
quem não supera o trauma

Trauma e sensação de impunidade ficam marcados em em quem fica na mãos de bandidos

Orientações de segurança

- Em caso de assalto, não reaja.
- Acredite sempre que a arma do bandido é verdadeira e está 
carregada.
- Evite fazer gestos bruscos, que possam ser confundidos como 
reação de sua parte.
- A Brigada Militar possui unidades especializadas em 
gerenciamento de crises e resgate de reféns, portanto, confie e 
tenha calma.
- Não faça movimentos bruscos e procure avisar o assaltante 
dos gestos que pretende realizar, como pegar uma carteira, por 
exemplo.
- Tenha consciência de que há possibilidade de existir outra 
pessoa dando cobertura ao crime.
- Assim que os bandidos deixarem o local, avise a Brigada Militar  
pelo telefone 190 o mais rápido possível, transmitindo o ocorrido 
e as características do(s) assaltante(s).
- Quando chegar ou sair de casa, fique atento, pois essas são as 
ocasiões mais propícias para roubos e sequestros. Se desconfiar, 
aguarde, dê uma volta no quarteirão e chame a Brigada Militar 
através do telefone 190.
- Aguarde o total fechamento de portões de comando eletrônico. 
Não aceite a entrada de técnicos não solicitados; ao receber 
prestadores de serviço, identifique-os.
- Não conte dinheiro em público. Ao notar que está sendo seguido 
por elemento suspeito, aja com naturalidade, entre em qualquer 
lugar público e ligue para o 190.

Fonte: Brigada Militar
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Homem é preso com arma 
e mais de 140 buchas de 
cocaína no bairro Barracão

Confronto com a BM em Caxias 
termina com seis bandidos mortos

Roubo de veículos cai 
39,8% em setembro e 
fica abaixo de 500 casos 
pela primeira vez no RS

Um homem de 20 anos foi pre-
so na sexta-feira, 09/10, durante 
cumprimento de mandado de bus-
ca e apreensão em uma residência 
na rua Guilherme Luchese, bairro 
Barracão. A ação foi feita pela Bri-
gada Militar, por meio da Força Tá-
tica, e pela Polícia Civil.

Na casa em que ele estava 
foram localizadas 141 buchas de 
cocaína, três pedras de crack, uma 
touca-ninja, cinco munições calibre 

Na madrugada de quarta-feira, 
14/10, um confronto entre uma 
organização criminosa e a Brigada 
Militar resultou na morte de cinco 
homens. A quadrilha foi abordada 
no km 73 da RS-453, no bairro São 
Giácomo, em Caxias do Sul, onde 
cinco integrantes acabaram mortos 
após troca de tiros e um se refugiou 
nas matas da região. Mais tarde, 
por volta das 6h, um novo confron-
to foi travado e o sexto criminoso 
acabou baleado e preso. Ele foi 
internado no Hospital Pompeia e 
morreu horas depois. 

RELEMBRE O FATO
Na terça-feira, 13/10, o setor 

de Inteligência da Brigada Militar 
recebeu a informação de que ha-
veria um ataque de um grupo cri-
minoso de Farroupilha, contra uma 
organização criminosa em Caxias 

Pela primeira vez desde que 
a Secretaria da Segurança Públi-
ca (SSP) iniciou a contabilização, 
em 2002, o número de roubos de 
veículos no Estado ficou abaixo 
de 500 casos em setembro. Foram 
496 registros, 39,8% menos do 
que no mesmo período de 2019, 
que teve 824. É como se, durante 
os 30 dias de setembro, apenas 
um veículo tivesse sido levado por 
criminosos em cada um dos mu-
nicípios gaúchos, e ainda restaria 
uma cidade sem qualquer delito 
do tipo. Frente ao pico de ocor-
rências, em setembro de 2015, 
quando 2.126 condutores tiveram 
seus automóveis roubados, o total 
atual representa redução de 77%, 
ou 1.630 casos a menos.

A queda histórica de setem-
bro também contribuiu para 
aprofundar a diminuição no acu-
mulado desde janeiro de 2020, na 
comparação com igual período 
do ano passado. A soma de ocor-
rências em nove meses baixou 
24,6%, de 8.658 para 6.525 – é o 
menor total para o intervalo des-
de 2002, primeiro ano da série 
histórica, que teve 6.389 roubos 
de veículos.

A marca atual é ainda mais 
expressiva quando se leva em 
conta o tamanho da frota no 
Estado. Nos últimos cinco anos, 
o número de veículos em circu-
lação no RS cresceu 9%, de 6,4 
milhões em 2016 para 7 milhões 
neste ano, conforme dados do 
Departamento Estadual de Trân-
sito (DetranRS).

Na direção oposta, os roubos 
de veículo caíram 51% no mes-
mo período: foram 13.302 entre 
janeiro e setembro de 2016 ou 
6.777 casos a mais que o total dos 
nove meses de 2020. Dessa for-
ma, com frota maior e delitos em 
baixa, a taxa de roubos de veícu-
lo, que há cinco anos era de 208 
casos para cada 100 mil automo-
tores, despencou para 93 a cada 
100 mil – uma retração de 55%.

A retração nos delitos contra 
condutores também se reflete em 
benefício econômico para os gaú-
chos. Ainda em janeiro, depois de 
o Estado ter encerrado 2019 com 
5 mil roubos de veículo a menos 
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38 e um revólver calibre 38, com 
numeração suprimida. De acordo 
com a Brigada Militar, contra o pre-
so já existia um mandado de prisão 
pela Lei Maria da Penha.

O acusado foi conduzido à 
Delegacia de Polícia Civil para la-
vratura do flagrante por tráfico de 
drogas e posse irregular de arma 
de fogo e, posteriormente,  encami-
nhado à Penitenciária Estadual de 
Bento Gonçalves.

do Sul. Durante todo o dia, policiais 
monitoraram um dos pontos de 
tráfico, na rua Egídio Antônio Mar-
carini, no bairro Pioneiro, que pos-
sivelmente seria alvo da disputa. 

Durante a madrugada, por vol-
ta das 4h, a quadrilha chegou em 
um veículo VW Voyage e efetuou 
vários disparos de arma de fogo 
no local. Policiais que já estavam 
na imediações acionaram o 4º 
Batalhão de Choque, que saiu em 
acompanhamento aos criminosos 
e, então, entrou em confronto com 
a quadrilha na RS-453. 

Com o grupo foram apreendi-
dos rádios comunicadores, coletes 
balísticos, toucas-ninja, munições, 
um revólver, duas pistolas calibre 
380, uma pistola 9mm e um fuzil 
556. Nenhum policial militar foi fe-
rido durante a ação.

Quadrilha é detida com armas 
e carro roubado em Garibaldi

Casal é preso com veículo 
furtado no interior de Bento

Dois homens de 18 e 22 anos  
de idade foram presos e dois ado-
lescentes, de 16 e 17 anos, apreen-
didos com armas de fogo em um 
carro roubado durante uma abor-
dagem da Brigada Militar na noite 
de terça-feira, 13/10, em Garibaldi.

A ação policial aconteceu por 
volta das 22h na BR-470, quando 
policiais do 3º Batalhão de Poli-
ciamento de Áreas Turísticas (3º 
BPAT) visualizaram um veículo 

A Brigada Militar de Bento 
Gonçalves prendeu um casal no 
início da tarde de sábado, 10/10, 
na localidade do Vale Aurora, inte-
rior do município. De acordo com a 
BM, uma equipe da Força Tática se 
deslocou até o endereço após rece-
ber informações de que um veículo 
Ford Ka, com dois tripulantes, esta-
ria em atitude suspeita pela região, 
causando receio nos moradores 
por eventuais roubos ou furtos.

Após buscas, os policiais con-
seguiram localizar o veículo citado, 
que havia sido furtado na cidade de 
Marau no dia 08/10. O casal que 
tripulava o veículo recebeu voz de 
prisão, sendo apreendido com a 
dupla um simulacro de arma.

O homem, de 23 anos, e a mu-
lher, de 32 anos, têm diversos an-
tecedentes por crimes como furto, 
arrombamento, receptação e roubo 
a pedestre. 

GM Onix na rodovia. O carro havia 
sido roubado durante a manhã, em 
Bento Gonçalves. Após tentativa de 
abordagem, o motorista não obe-
deceu as ordens e iniciou uma fuga 
em alta velocidade, sendo aborda-
do próximo ao km 225.

Durante a revista, foi apre-
endido um colete balístico, muni-
ções, um revólver calibre 38, uma 
pistola calibre 765 e uma espin-
garda calibre 12.

do que no ano anterior, o Sindica-
to das Empresas de Seguros Pri-
vados, de Resseguros e de Capi-
talização (SINDISEGRS) divulgou 
estimativa de redução média de 
12% no preço dos seguros auto-
motivos. Com o aprofundamento 
na baixa dos crimes contra moto-
ristas, é possível que esse descon-
to seja ainda maior, uma vez que 
o peso da violência na composi-
ção do valor final é de cerca de 
50%, conforme o sindicato.

De acordo com o Estado, en-
tre os principais fatores respon-
sáveis pela redução recorde, além 
das ações estratégicas planejadas 
pelo RS Seguro e executadas pelas 
forças de segurança, está a am-
pliação do número de câmeras 
de videomonitoramento e cer-
camento eletrônico à disposição 
do Departamento de Comando 
e Controle Integrado (DCCI) da 
SSP. Há um ano, o governo gaúcho 
assinou a ordem de implantação 
de 525 novas câmeras e 30 salas 
de monitoramento em 36 muni-
cípios. O investimento de R$ 18 
milhões foi viabilizado com par-
te dos R$ 67 milhões repassados 
ao RS por emenda parlamentar 
da bancada federal gaúcha no 
Congresso, com contrapartida de R$ 
6,3 milhões do Executivo estadual.

A implantação dos equipa-
mentos, que já estão funcionan-
do nas 36 cidades contempla-
das, ampliou para mais de 1,6 
mil o número de câmeras que 
compartilham imagens capta-
das nas ruas de um total de 127 
municípios. Parte desses apa-
relhos opera com a tecnologia 
Optical Character Recognition 
(OCR) – Reconhecimento Ótico 
de Caracteres, em tradução livre 
do Inglês –, capaz de fazer a lei-
tura da placa dos veículos e emi-
tir alertas na central de monito-
ramento caso conste no sistema 
alguma irregularidade, como 
ocorrência de roubo ou furto. 
Quando isso ocorre, a central 
aciona a guarnição policial mais 
próxima para fazer a aborda-
gem, o que acelera a localização 
e prisão de ladrões e receptado-
res, bem como a recuperação de 
veículos levados das vítimas.
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De acordo com o Estado, 
entre os principais 

fatores responsáveis 
pela redução recorde 
está a ampliação do 

número de câmeras de 
videomonitoramento e 
cercamento eletrônico
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Sancionada a lei que altera o 
Código de Trânsito Brasileiro

 O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou na terça-feira (13/10), 
durante uma live transmitida 
nas redes sociais, o Projeto de 
Lei 3267/19, que altera o Códi-
go de Trânsito Brasileiro. O tex-
to foi uma iniciativa do próprio 
governo federal, apresentada no 
ano passado, e foi aprovado pelo 
Congresso Nacional no último dia 
22 de setembro. A lei está publi-
cada no Diário Oficial da União de 
quarta-feira (14/10).

A principal mudança é o au-
mento na validade da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) para 
dez anos para condutores com me-
nos de 50 anos de idade. A nova lei 
também torna todas as multas le-
ves e médias puníveis apenas com 
advertência, caso o condutor não 
seja reincidente na mesma infração 
nos últimos 12 meses. O projeto 
cria o Registro Nacional Positivo de 
Condutores (RNPC), uma espécie 
de listagem de bons condutores.

As novas regras começam a 
valer depois de 180 dias a partir 
da publicação da lei. Outra mu-
dança importante da nova lei é o 
dispositivo que estabelece uma 
gradação de 20, 30 ou 40 pontos 
em 12 meses conforme haja in-
frações gravíssimas ou não. Atu-
almente, a suspensão ocorre com 
20 pontos, independentemente 
do tipo de infração. Dessa forma, 
o condutor será suspenso com 20 
pontos se tiver cometido duas ou 
mais infrações gravíssimas; com 

30 pontos se tiver uma infração 
gravíssima; e com 40 pontos se 
não tiver cometido infração gra-
víssima no período de 12 meses.

Os condutores que exercem 
atividades remuneradas terão 
seu documento suspenso com 40 
pontos, independentemente da 
natureza das infrações. Essa regra 
atinge motoristas de ônibus ou 
caminhões, taxistas, motoristas 
de aplicativo ou moto-taxistas. Se 
esses condutores participarem de 
curso preventivo de reciclagem 
ao atingir 30 pontos, em 12 me-
ses, toda a pontuação será zerada. 

RESTRIÇÕES PARA MOTOS 
Em uma transmissão em 

rede social, Bolsonaro comentou 
a versão da lei que foi aprovada 
no Congresso e antecipou veto às 
regras que restringiam a circu-
lação de motociclistas. “Está no 
projeto, nós vetamos, que o mo-
tociclista apenas pudesse ultra-
passar com filas, carros parados 
e baixa velocidade. Nós vetamos 
isso. Continua valendo uma velo-
cidade maior para o motociclista 
poder seguir destino”, declarou.

“Algumas coisas foram alte-
radas [no Congresso]. Não era 
aquilo que nós queríamos, mas 
houve algum avanço. Com toda 
a certeza, ano que vem a gente 
pode apresentar um novo projeto 
buscando corrigir mais alguma 
coisa. A intenção nossa é facilitar 
a vida do motorista”, disse.

Veja algumas mudanças

Validade da CNH
• 10 anos para condutores com menos de 50 anos;
• 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos 
e inferior a 70 anos;
• 3 anos para condutores com 70 anos ou mais.

• O texto prevê, ainda, que, em caso de indícios de deficiência 
física ou mental ou de progressividade de doença que diminua 
a capacidade de condução, o perito examinador pode diminuir 
os prazos para a renovação da carteira.
• Atualmente, o Código de Trânsito prevê a renovação a cada 
cinco anos para a maioria dos motoristas e a cada três anos para 
condutores com mais de 65 anos. O texto enviado pelo governo 
previa a renovação dos exames a cada 10 anos e, para pessoas 
acima de 65 anos, a cada cinco anos.

Pontos na CNH
O projeto prevê limites diferentes de pontuação na carteira de 
motorista, antes da suspensão, no prazo de 12 meses:

• 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima;
• 30 pontos para quem possuir uma gravíssima;
• 20 pontos para quem tiver duas ou mais infrações do tipo.

• Os motoristas profissionais terão 40 pontos de teto, indepen-
dentemente das infrações cometidas. Esses condutores podem 
participar de curso preventivo de reciclagem quando atingirem 
30 pontos. A legislação atual prevê a suspensão da carteira sem-
pre que o infrator atingir 20 pontos.

• O projeto original do governo previa uma ampliação geral, de 
40 pontos para todos os motoristas, independentemente da 
vinculação por infração criada pelo relator.

Fonte: governo federal

La Niña pode trazer 
primavera seca para 
o Rio Grande do Sul

 La Niña pode provocar ano-
malias de chuvas e temperaturas 
do ar, indicando risco de estia-
gem em todas as regiões do Rio 
Grande do Sul nesta primavera, 
com maior intensidade em no-
vembro. É o que aponta o Boletim 
do Conselho Permanente de Me-
teorologia Aplicada do Estado do 
Rio Grande do Sul (Copaaergs), 
referente aos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2020.

Utilizando o Modelo Regional 
Climatológico implementado no 
Centro de Pesquisas e Previsões 
Meteorológicas da Universida-
de Federal de Pelotas (CPPMet/
UFPel), o boletim prevê uma pro-
babilidade alta de que estas condi-
ções de La Niña se iniciem durante 
a primavera de 2020 e permane-
çam até o verão 2020/2021.

A previsão indica para o mês 
de outubro redução da chuva 
(anomalia entre fraca e modera-
da) e aumento da temperatura 

diurna, o que produz aumento 
da evapotranspiração, especial-
mente na segunda quinzena. Para 
o mês de novembro, o modelo 
aponta para uma redução ainda 
maior de chuva (anomalia entre 
forte e muito forte), com predo-
mínio de noites mais frias e dias 
mais quentes, padrão caracte-
rístico de períodos muito secos. 
Em dezembro, são esperados 
padrões de chuva mais próximos 
da média, mas com temperaturas 
acima do normal, o que mantém a 
evapotranspiração elevada.

O boletim alerta para a ne-
cessidade de monitorar os recur-
sos hídricos, mesmo em regiões 
onde, nos últimos meses, houve 
chuvas acima da média: “A indi-
cação de um possível padrão de 
precipitação pluvial mais próxi-
mo do normal no final do mês de 
dezembro não necessariamente 
caracteriza uma condição de nor-
malidade para o verão”.
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Quando se projetou 2020, ainda em meados 
de novembro de 2019, nem o mais pessimista dos 
especialistas previu uma situação como a que estamos 
passando. As projeções davam conta de um ano de 
recuperação, com possibilidade de crescimento no PIB 
em torno de 2%. Não seria a oitava maravilha do mundo, 
mas algo melhor do que tivemos nos últimos anos.

Mas essa “coisa” chamada pandemia transformou 
o nosso mundo, fez ele dar uma volta de 360 graus e 
ainda estamos um bocado tontos com esse processo. 
A lucidez em março nos obrigou a ficarmos isolados, 
em casa, sem reuniões presenciais de trabalho, de 
família, de amigos. Não tivemos apenas mudanças e 
consequências na economia, mas, principalmente, 
na vida em sociedade que até então 
conhecíamos. Gestos simples, como 
um abraço, foram abolidos do 
nosso convívio. Mudamos a forma 
de nos comunicarmos, estamos 
mais virtualmente relacionados 
e isso impacta diretamente nos 
aspectos econômicos. Sem sair de 
casa, precisamos de muito menos 
para viver: menos vestuário, menos 
transporte, menos lazer. Ainda que 
nossos salários também se tenham 
modificado, nosso consumo durante esse período 
tem sido por e-commerce, mais uma transformação, 
tanto para os consumidores quanto para as empresas. 
Muitas tiveram que aderir a esse sistema para garantir 
uma sobrevivência mínima e muitos consumidores, 
relutantes em aderir a esse tipo de serviço até então, se 
renderam: por absoluta necessidade.

O pior mês, em termos de resultados econômicos, 
foi abril. Os 20 dias parados entre a metade de março 
e início de abril mostraram o tamanho do problema, 
principalmente para o setor industrial e todo o 
comércio e serviços não essenciais. A liberação em 
meados de abril para o funcionamento das indústrias, 
ainda que com redução de capacidade de produção 
em 50%, trouxe esperança para diminuir os impactos 
negativos nos negócios. Mas no mundo do trabalho, os 

ajustes necessários para a sobrevivência das empresas 
continuavam em ritmo acelerado, ou seja, muitas 
demissões. Ocorre que todos nós, agentes econômicos, 
baseamos nosso comportamento econômico em 
expectativas. Se elas são positivas, voltamos a 
consumir, as empresas retomam a produção e assim 
por diante. O contrário é verdadeiro. Enquanto os 
processos de demissões continuassem fortes, as 
expectativas dos trabalhadores seriam baixas ou 
negativas. Logo, o consumo não respondia à retomada 
da economia porque as incertezas em relação ao 
trabalho e renda eram grandes, portanto, a regra era 
segurar o dinheiro e esperar para ver. Outro conceito 
de economia: comportamento de manada, quando não 

sabemos qual é a melhor escolha a 
fazer, opta-se por seguir a maioria.

Pois bem, o tempo foi passando, 
nossas relações sociais cada vez mais 
virtuais: home office, reunião on-line, 
festas on-line, aulas on-line, casamentos 
por drive-in, festas por drive-in,  quanta 
imaginação e quanta capacidade de 
adaptação o ser humano tem! No 
entanto, o sistema de bandeiras do 
governo estadual nos deu uma certa 
flexibilidade, quando em bandeira 

laranja, claro, e aos poucos vamos retomando pequenos 
hábitos, como ir ao supermercado, ao médico e até voltar 
para a academia. Mas nos perguntamos o que ficará de 
lição e que hábitos transformados nessa pandemia 
restarão. Penso que entendemos que podemos viver 
com menos, que podemos ser mais criteriosos em 
algumas decisões e que também aprendemos a ser mais 
compreensivos com o outro. Não sei quando poderemos 
ou retomaremos o abraço, mas concordo que faz muita 
falta, nos tornamos também mais amorosos e mais 
sensíveis (assim espero). Economicamente falando, o 
mundo virtual conquistou mais consumidores e isso não 
deve retroceder, o que significa dizer que continuaremos 
a fazer muita coisa on-line (compras, reuniões, etc.), 
modificando até mesmo o sistema de educação: a forma 
como fazemos as aulas não serão mais as mesmas.

O que ficará de 
lição e que hábitos 

transformados 
nessa pandemia 

restarão?

A dinâmica social e 
econômica de uma pandemia

Profª. Maria Carolina Gullo
Economista, docente da UCS e 
coordenadora do Programa UCS Oportunidades
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Divirta-se com as Palavras Cruzadas e 
com o Jogo dos 7 erros na página 22.
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Aspirado;
cheirado
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(sigla)

Osmar Pra-
do, ator

Estimados;
queridos

3/add — cid — oil — sir. 4/flat — roca. 5/pilar.
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Saiba como justificar ausência nas 
eleições e quais motivos são válidos
Eleitor pode justificar 
sua ausência no dia 
do pleito ou até 
60 dias após cada 
turno de votação

Nas últimas duas eleições 
de 2016 e 2018, mais de 5,5 mil 
eleitores de Bento Gonçalves não 
compareceram às urnas e justifi-
caram sua ausência – cerca de 6%. 
A justificação do voto pode ser 
feita no dia da votação, devendo 
o eleitor preencher e entregar um 
formulário em um dos locais des-
tinados para o recebimento das 
justificativas, juntamente a um do-
cumento oficial de identificação. 
Entretanto, caso o formulário não 
seja apresentado no dia da vota-
ção, o eleitor ainda pode justificar 
sua ausência em até 60 dias, por 
meio do Sistema Justifica ou pelo 
formulário Requerimento de Jus-
tificativa Eleitoral (pós-eleição). 
O requerimento deve ser correta-
mente preenchido e entregue em 
qualquer cartório eleitoral ou en-
viado por via postal ao juiz da zona 
eleitoral na qual o interessado for 
inscrito, em até 60 (sessenta) dias 
após cada turno da votação, acom-
panhado da documentação com-
probatória da impossibilidade de 
comparecimento ao pleito.

A justificativa é válida somen-

te para o turno ao qual o eleitor 
não compareceu por estar fora 
de seu domicílio eleitoral. Assim, 
caso tenha deixado de votar no 
primeiro e no segundo turno da 
eleição, terá de justificar a ausên-
cia a cada um, separadamente, 
obedecendo aos mesmos requisi-
tos e prazos de cada turno.

Os motivos aceitos pela Justiça 
Eleitoral são: estar fora do domi-
cílio eleitoral ou por outro motivo 
que comprove o porquê não foi vo-
tar, como trabalho, doença, cirur-
gia, viagem ou estar morando no 
exterior, por exemplo. De acordo 
com o cartório eleitoral, se os moti-
vos apresentados no requerimento 
de justificativa não forem aceitos, 
o eleitor deverá pagar multa pela 
ausência às urnas (R$ 3,51 por tur-
no). Entretanto, caso declare, sob 

as penas da lei, não ter condições 
econômicas, o eleitor será dispen-
sado do pagamento.

Ainda conforme o cartório, o 
eleitor pode justificar a ausência 
às eleições quantas vezes forem 
necessárias, “mas deve estar aten-
to a eventual revisão do eleitorado 
no município onde for inscrito, vis-
to que o não atendimento à convo-
cação da Justiça Eleitoral para esse 
levará ao cancelamento de seu tí-
tulo eleitoral”. 

O não pagamento da multa, ou 
a falta de justificativa da ausência 
impedirá o eleitor de obter pas-
saporte ou carteira de identidade; 
receber vencimentos, remunera-
ção, salário ou proventos de função 
ou emprego público; participar de 
concorrência pública ou adminis-
trativa da União, dos estados e dos 
municípios; obter empréstimos nas 
autarquias, nas sociedades de eco-
nomia mista, nas caixas econômi-
cas federais e estaduais, nos insti-
tutos e caixas de previdência social; 
inscrever-se em concurso ou prova 
para cargo ou função pública, e ne-
les ser investido ou empossado; re-
novar matrícula em estabelecimen-
to de ensino oficial ou fiscalizado 
pelo governo; praticar qualquer 
ato para o qual se exija quitação do 
serviço militar ou imposto de ren-
da; obter certidão de quitação elei-
toral; obter qualquer documento 
perante repartições diplomáticas a 
que estiver subordinado.

FORA DO DOMICÍLIO ELEITORAL? JUSTIFIQUE ON-LINE

Devido ao contexto das eleições deste ano, a Justiça Eleitoral desenvolveu a 
funcionalidade “Justificativa Eleitoral” no aplicativo e-Título, que poderá ser 
utilizada em qualquer smartphone. A opção permite que o eleitor justifique 
sua ausência sem sair de casa, quando estiver fora do seu domicílio eleitoral 
(isto é, do município em que o eleitor habitualmente vota), por meio de 
sistema de georreferenciamento. O prazo é de até 60 dias. 
Para os eleitores que não tiverem acesso a celular e internet, a justificação 
poderá ser feita em qualquer seção eleitoral do município em que a pessoa 
se encontrar.
O e-Título, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também 
permite ao cidadão gerar certidões de quitação eleitoral, além de fazer a 
autenticação de documentos da Justiça Eleitoral.
O pagamento deve ser feito pela Guia de Recolhimento da União (GRU) no 
Banco do Brasil. Depois de fazer o pagamento, o cidadão deve aguardar a 
identificação do recolhimento da multa pela Justiça Eleitoral e o registro 
na inscrição pela zona eleitoral. Essas informações estarão disponíveis pelo 
e-Título.
As soluções e os procedimentos acessíveis pelo documento também po-
dem ser acionados pelo site ou pessoalmente nas seções eleitorais. O TSE 
orienta que em caso de urgência para a regularização da situação eleitoral, 
o cidadão deve entrar em contato com a zona eleitoral onde está inscrito 
para orientações sobre a baixa da multa no sistema.
Conforme a Justiça Eleitoral, o cidadão que não votar por três pleitos, não 
justificar ausência, nem pagar as multas devidas, terá o título cancelado.

Se os motivos 
apresentados não 

forem aceitos 
pela Justiça 

Eleitoral, o eleitor 
deverá pagar 

multa de R$ 3,51 
por turno. 

ERS-444 poderá 
ser municipalizada
Projeto de lei 
de autoria do 
Executivo Municipal 
foi aprovado na 
terça-feira, 13/10, 
pela Câmara de 
Vereadores, e agora 
passará pelo aval 
da Assembleia 
Legislativa

A Câmara de Vereadores 
de Bento Gonçalves aprovou na 
terça-feira, 13/10, o Projeto de 
Lei Ordinária (PLO) 97/2020, de 
autoria do Poder Executivo, que 
visa tornar parte da ERS-444, ro-
dovia estadual que cruza o Vale 
dos Vinhedos, propriedade do 
município. A solicitação feita ao 
Departamento Autônomo de Es-
tradas de Rodagem (Daer) inclui 
um trecho de 7,22km de extensão, 
indo do km 13,35 (entroncamento 
com a rodovia federal BR-470) até 
o km 20,57 (entroncamento com 
o acesso à Suvalan, Via Trento). 
Entretanto, após o pedido do mu-
nicípio para doação do trecho, o 
Daer solicitou que Bento também 
recebesse o trecho de 1,26km de 

extensão, na Via Trento,, com iní-
cio no acesso à Suvalan.

A Câmara de Bento ainda 
aprovou a emenda 15/2020, de 
autoria dos vereadores Volnei 
Cristofoli (PP) e Amarildo Luca-
telli (PP), que visa incluir a doação 
de mais um trecho da ERS-444 
ao município. A partir da emen-
da, também passará a pertencer 
a Bento Gonçalves o trecho de 
5,64km de extensão, que inicia 
no km 20,57 da rodovia (entron-
camento com o acesso à Suvalan) 
até o km 26,21(divisa com Monte 
Belo do Sul). “A emenda foi feita 
para contemplar toda extensão 
do Distrito do Vale dos vinhedos, 
visto que o projeto original só con-
templava até a Suvalan”, explica o 
vereador Cristofoli.

De acordo com a justificativa 
do projeto, a doação dos trechos 
por parte do Daer ao município, 
“se faz necessária atendendo o in-
teresse público dessa Municipali-
dade, uma vez que a área pertence 
ao aglomerado urbano, descrito 
no Plano Diretor Municipal. Os 
trechos possuem características 
urbanas por já existirem edifica-
ções antigas construídas dentro 
da faixa de domínio, sendo que 
muitas destas são inventariadas 
pelo Município e descritas em lei, 
portanto não são passíveis de de-
molição, somente reforma. Cabe 

Vale dos Vinhedos

salientar ainda, que dentro deste 
contexto, e no trecho mencionado, 
existem 162 edificações localiza-
das dentro da faixa de domínio e 
faixa não edificável da ERS-444”. 

Resumidamente, de acordo 
com a diretora-adjunta do IPURB, 
Melissa Bertoletti, o principal in-
tuito “é possibilitar que edifica-
ções antigas, preservadas, possam 
ser regularizadas”. 

Agora, o projeto de lei segue 
para sanção do prefeito Guilherme 
Pasin, mas ainda deverá passar 
por aprovação na Assembleia Le-
gislativa do estado, por se tratar 
de uma doação do Daer.

Justificativa é 
que existem 

162 edificações, 
muitas 

inventariadas 
como patrimônio, 
dentro da faixa 
de domínio, o 
que contraria 

a lei.
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

FEIRA VIRTUAL DAS PROFISSÕES: lives 
sobre profissões e mercado de trabalho

Semana acadêmica virtual: 
desafios e oportunidades

Mês da Longevidade UCS Sênior

Inscrições abertas: Mostra 
Científica e Tecnológica das 
Escolas de Ensino Fundamental 
e Médio da Serra Gaúcha

Processo Seletivo Contínuo e 
Vestibular de Verão Presencial

UCSTec com 100% de 
desconto na primeira mensalidade

Segunda graduação com 25% de 
desconto para egressos da UCS

Neste mês de outubro, escolha profissional e mercado de trabalho esta-
rão em pauta nas agendas acadêmicas dos campi da Universidade de Caxias 
do Sul. Os encontros virtuais, gratuitos e com transmissão pelo YouTube, se-
rão uma espécie de continuidade da Feira Virtual das Profissões. A proposta é 
ampliar conhecimentos sobre graduação e as profissões aos alunos do Ensino 
Médio e à comunidade em geral.

No Campus Universitário de Bento Gonçalves, o bate-papo ocorre no dia 
19 de outubro, às 18h, com o tema “Como acertar na escolha profissional: 
desafios e possibilidades do mercado de trabalho”. Participam os professores 
Odacir Deonisio Graciolli, vice-reitor da UCS e sub-reitor da UCS Bento, Nívia 
Tumelero e Cícero Zanoni, diretores acadêmicos do Campus, Ilciane Sganzer-
la Breitenbach, coordenadora do curso bacharelado em Psicologia, e Valneide 
Azpiroz, coordenadora da Comissão Permanente de Seleção da UCS.

Acesse o site ucs.br e as redes sociais do Programa UCS Minha Escolha 
para saber mais.

A UCS Bento promove a semana 
acadêmica das Áreas do Conhecimento 
de Ciências Sociais, Ciências Jurídicas e 
de Humanidades de 27 a 30 de outubro. 
Com o tema ‘Desafios e oportunidades na 
atualidade: vida, trabalho, finanças e tri-
butos’, o evento terá palestras e painéis 
on-line, propondo o debate aos estudan-
tes dos cursos de Administração, Ciên-
cias Contábeis, Comércio Internacional, 

Em celebração ao Mês do Idoso, o 
Programa UCS Sênior, da Universidade 
de Caxias do Sul, realiza uma programa-
ção especial. O 5º Circuito de Educação 
e Longevidade ocorre de forma on-line, 
com atividades transmitidas pelo canal 
EaD UCS no YouTube, das 14h às 15h30.

No dia 20 de outubro, terá clube de 
cinema com debate virtual sobre o filme 

As inscrições estão abertas, até 26 
de outubro, para a XII Mostra Científi-
ca e Tecnológica das Escolas de Ensino 
Fundamental e Médio da Serra Gaúcha 
– MOSTRASEG, promovida pela Univer-
sidade de Caxias do Sul através do pro-
grama Engenheiro do Futuro (ENGFUT).

O evento é destinado aos estudantes 
do oitavo ano do Ensino Fundamental 
ao terceiro ano do Ensino Médio. Nes-

São diversas as possibilidades para cursar o Ensino Superior na UCS. 
Com o processo seletivo contínuo, o ingresso é viabilizado em qualquer 
momento do semestre. A próxima prova de redação on-line será aplicada 
no dia 5 de novembro. Ainda, há seleção semanal, por aproveitamento da 
nota da redação no Enem ou em Vestibulares anteriores da instituição.

Já o Vestibular de Verão 2021 ocorre na modalidade presencial, no 
dia 22 de novembro, para todos os cursos de graduação, entre bachare-
lados, licenciaturas e graduações tecnológicas de curta duração. Com um 
protocolo de medidas de biossegurança para a proteção de candidatos e 
equipes envolvidas na seleção, a prova vai ocorrer no Campus-Sede, em 
Caxias do Sul, e nas demais unidades universitárias de Bento Gonçalves, 
Vacaria, Farroupilha, Guaporé, Nova Prata, São Sebastião do Caí e Canela.

Mais informações no site ucs.br.

Ingresse nos cursos superiores de curta duração em tecnologia do Programa 
UCSTec com um desconto de 100% na primeira mensalidade. Consulte termos e 
condições no site ucstec.com.br.

No Campus Universitário da Região dos Vinhedos, o Programa oferta os cursos 
Processos Gerenciais e Gestão Comercial. Entre os benefícios estão as aulas ministra-
das por professores com ampla experiência de mercado; as certificações intermediá-
rias concedidas durante a trajetória de estudos; o aproveitamento da experiência pro-
fissional ou formação técnica no currículo; e a flexibilização do tempo de pagamento.

Egressos da UCS podem aproveitar o 
desconto exclusivo de 25% para cursar 
nova graduação na universidade. A traje-
tória de estudos ainda poderá ser acele-
rada a partir do aproveitamento de dis-
ciplinas cursadas na primeira formação.

Formados em outras instituições 
de Ensino Superior recebem desconto 
de 15% para buscar o segundo diplo-
ma. Saiba mais em ucs.br, na aba “Estu-
de na UCS”.

ta edição, os projetos serão expostos 
em modelo de pôster on-line, no site da 
MOSTRASEG, e a apresentação ocorre 
nos dias 4 e 5 de novembro.

Poderão ser inscritos projetos desen-
volvidos, que apresentem resultados e te-
nham conclusões parciais ou totais, ou em 
desenvolvimento. Mais informações e os 
formulários para se inscrever podem ser 
acessados em www.engfut.org/mostraseg.

“O Doutor da Felicidade”; no dia 22, a pa-
lestra “O Bordado em Nossa Vida”; e no 
dia 28, a pauta será “Vamos falar sobre 
sexualidade no envelhecimento?”. Partici-
pam dos diálogos jornalista e psicanalista, 
professora de bordado e fisioterapeuta.

Saiba mais nas redes sociais do Pro-
grama UCS Sênior – Educação e Longevi-
dade (www.fb.com/UCSenior).

Direito, Pedagogia e Psicologia.
Entre os temas, estarão hard, soft e 

core skills, para melhoria de resultados; 
reforma tributária nos âmbitos brasi-
leiro e estadual; pedagogia emocional 
e transformação digital na educação; e 
planejamento do futuro após a queda 
dos juros.

As inscrições são gratuitas e recebi-
das no site da UCS, na aba de “Eventos”.

Quer saber mais? 
Contate a área de 

Graduação, através 
do WhatsApp 

(54) 99626 2771.

Também é possível ingressar na UCS contando com a praticidade da educação a 
distância e a mesma qualidade do ensino presencial. Novos estudantes EaD que reali-
zarem a matrícula até 18 de outubro têm 90% de desconto na primeira mensalidade 
e bolsa de 50% no restante do semestre. A partir do segundo semestre, é oferecida 
uma bolsa de 20% durante todo o curso para pagamentos efetuados dentro do prazo.

Acesse ead.ucs.br, confira possibilidades e benefícios e faça a sua inscrição.

Ensino Superior EAD
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Áries – 21/03 a 20/04 
Seu dia pode ser tenso, pois a Lua formará 
quadratura com vários planetas hoje. Você 
terá projetos e ambições, mas alguns pla-
nos podem dar errado, especialmente 
aqueles que dependam da parceria de 
outras pessoas. Em vez de brigar, confron-
tar os outros e tentar se impor, controle a 
sua impulsividade.
 
Touro – 21/04 a 20/05
O céu indica um dia de muito trabalho e 
muitos compromissos para você. Terá que 
se desdobrar para dar conta de tudo e 
ainda enfrentar os imprevistos que deve-
rão surgir. Só não vale se estressar além da 
conta ou prejudicar a sua saúde para cum-
prir todas as tarefas. Respeite seus limites e 
cuide de você em primeiro lugar. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06 
Você pode ser surpreendido por várias 
mudanças e situações inesperadas. Não 
tente relutar ou impedir as mudanças, 
pois isso só vai deixar as coisas mais ten-
sas. O melhor a fazer é contornar os obs-
táculos, um a um. Sol e Lua estão no seu 
paraíso astral e vão abençoar você com 
doses extras de sorte e criatividade. 

Câncer – 21/06 a 21/07 
Trabalhar em equipe ou sociedade vai exi-
gir muita paciência e jogo de cintura. Mais 
ainda se a parceria for com alguém da fa-
mília. Se você insistir em fazer as coisas do 
seu jeito, sem ouvir a opinião dos outros, 
o conflito ficará ainda pior.
Procure resolver as diferenças da forma 
mais justa e pacífica possível. 

Leão – 22/07 a 22/08 
Seu trabalho pode exigir muito mais em-
penho e dedicação do que o habitual nes-
ta sexta-feira. Terá um volume maior de ta-
refas e obrigações para cumprir, algumas 
mais complicadas e cansativas do que o 
normal. Cuidado com fofocas, discussões 
e mal-entendidos. 
 
Virgem – 23/08 a 22/09 
Aproveite o bom estímulo para buscar 
novas formas de ganhar dinheiro e, tam-
bém, para organizar e equilibrar melhor os 
seus ganhos e as suas despesas. Seu maior 
desafio hoje será justamente controlar os 
gastos. Mantenha os pés no chão e faça as 
contas direitinho.

Libra – 23/09 a 22/10 
Conflitos com parentes tendem a ficar 
ainda mais intensos hoje e reagir pelas 
emoções vai piorar tudo. Os astros acon-
selham você ouvir mais a razão do que o 
coração. No trabalho, pode ser difícil se 
isolar como você gostaria. Respire fundo 
e tente manter a concentração.
 
Escorpião – 23/10 a 21/11 
Você deve ter cuidado para não se envol-
ver em mal-entendidos. Pense mil vezes 
antes de dar uma opinião em assuntos 
polêmicos. Também é importante não 
acreditar demais no que os outros vão di-
zer. Pode ser só intriga. 

Sagitário – 22/11 a 21/12
Você deve buscar o apoio de amigos e co-
legas para cumprir suas metas, realizar um 
projeto ou concretizar ideias que possam 
garantir um futuro melhor para todos. 
Mas atenção: evite misturar amizade com 
dinheiro, pois os astros alertam que isso 
pode causar muitos transtornos.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Você pode ter decepções ao longo do 
dia. É provável que nem tudo saia como 
você planejou ou que precise abrir mão 
de interesses pessoais por causa da carrei-
ra. Os desafios vão testar a sua paciência, 
mas procure manter a serenidade diante 
dos obstáculos e controle as suas reações 
para não bater de frente, sobretudo com 
seus chefes ou com autoridades. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Seu trabalho vai exigir mais silêncio e con-
centração hoje. Você pode ter dificuldade 
para aprender uma nova tarefa ou para 
manter o foco. Tente fugir de ambientes 
barulhentos e procure se isolar num canti-
nho mais tranquilo. Também é importante 
fazer uma coisa de cada vez, senão, cor-
rerá o risco de deixar várias tarefas inaca-
badas e aumentar o seu nível de estresse.
 
Peixes – 20/02 a 20/03 
Você pode se decepcionar com alguns 
amigos hoje, mas isso pode ser uma boa 
oportunidade para avaliar quem realmen-
te merece a sua confiança. Sol e Lua dão 
sinal verde para você tirar da sua vida 
todos os relacionamentos superficiais e 
manter apenas os vínculos que se mostra-
rem profundos e verdadeiros.

Cruzadas | Respostas na página 12

Arroz de forno cremoso (e versátil)

INGREDIENTES

• 6 xícaras (chá) de arroz cozido
• 250g de queijo mussarela 
fatiado 
• 250g de presunto fatiado
• Tomilho fresco ou salsinha 
(opcional)

Creme:
• 2 colheres (sopa) de 
manteiga com sal 
• 2 colheres (sopa) de 
farinha de trigo
• 1 litro de leite integral
• 1 colher (sobremesa) de sal
• Noz-moscada ralada a gosto
• 4 claras batidas em neve

MODO DE PREPARO
 
Creme: em uma panela, derreta 
a manteiga e adicione a farinha. 
Misture por alguns instantes, 
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até incorporarem. Adicione o 
leite, mexendo constantemente 
em fogo baixo até que o creme 
engrosse levemente. Tempere 
com sal e noz-moscada e junte as 
claras em neve. Reserve.

Montagem: no fundo de um 
refratário de vidro, coloque uma 
fina camada do creme. Por cima, 
coloque uma camada de arroz, 
uma camada de presunto e uma 
de queijo. Repita as camadas 
finalizando com o creme. Leve 
ao forno médio por 20 minutos. 
Finalize com as folhas de tomilho 
ou salsinha e sirva enquanto 
estiver quente.

Dica: pode ser feito com o 
arroz sobrado da semana. Você 
pode substituir o presunto por 
frango desfiado, carne moída ou 
legumes. Use a sua criatividade!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 1

CFPA
FATALIDADE

RONALDO
CANETATC

OILRAIO
CUCASCVI
ACORCAOS

OPSIRA
PREZADOS
CORDASAI

AERAID
INALADO

GARIANAL
CALOROSO

O cha-
mado filho
de criação

"(?) Bonita",
sucesso 

de Roberto
Carlos

Parasita
causador

de alergias
(pl.)

Luz que
acom-

panha o
trovão

Oposto de
"entrada"

(pl.)

É alvo
do amor

do fã

Peça
afinada no

violão
Sílaba 

de "funil"

O de 2001
iniciou 

o terceiro
milênio

A via de
uso do
suposi-

tório

Cordial;
afetuoso

Ausenta-se
do recinto 

Criar
asas 

106, em
romanos

El (?), 
herói (Lit.)

Aparelho
para fiar

Título 
nobre inglês

Coluna
simples
Somar, 

em inglês

Grande
desordem
Deserto 
da África

O Fenô-
meno (fut.)
Objeto de

escrita

Óleo,
em inglês
Mentes
(gíria)

Brincadeira
feita com
moeda 

Desgraça

Tipo de apartamento
O Chico de
''A Dona do

Pedaço''
O dedo da

aliança

Profissional 
de limpeza 

urbana.

Aspirado;
cheirado

Acre
(sigla)

Osmar Pra-
do, ator

Estimados;
queridos

3/add — cid — oil — sir. 4/flat — roca. 5/pilar.
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Precisando de ajuda com as redes 
sociais do seu negócio? Conte 
com a Gabi Marketing Digital

Panvel adquire rede Tacchimed de
farmácias em Bento Gonçalves

Projeto Netfar do Bem 
realiza doação de brinquedos

Com foco na assessoria 
especializada em Instagram 
e Facebook, a Gabi Marketing 
Digital trabalha com gestão de 
perfis comerciais, que vai des-
de a escolha do conteúdo até o 
gerenciamento das publicações 
e mentorias na produção de ví-
deos e imagens. “Ajudo o cliente 
a driblar a vergonha para gravar 
vídeos, fazer imagens corpora-
tivas e faço o acompanhamento 
até que ele se sinta tranquilo 
para assumir o controle”, explica 
Gabriela Oliveira.

A assessoria é a alternativa 
ideal para quem sente a neces-
sidade de criar um perfil comer-
cial, mas não sabe por onde co-
meçar. O serviço oferecido inclui 
o passo a passo, desde o uso de 
ferramentas simples do Insta-
gram até a gravação e edição de 
produções profissionais.  O clien-
te também conta com orientação 
sobre o melhor conteúdo para 
postar, o horário mais propício, 
a programação de postagens e 
como consultar o desempenho 
das publicações.  A criação de 
artes para as mídias digitais fica 
por conta de uma designer par-
ceira, com experiência na área. 

Assim, o cliente paga men-
salmente e recebe assessoria 
para conduzir o planejamento 
do conteúdo em seu perfil co-
mercial, de modo que seja possí-
vel programar as postagens e fi-

A partir desta semana, a Pan-
vel assume as operações da rede 
de farmácias Tacchimed. São cin-
co lojas em Bento Gonçalves que 
passam a contar com a nova mar-
ca, trazendo uma série de benefí-
cios e novidades aos clientes da 
região. A negociação para a com-
pra ocorreu junto ao Tacchini Sis-
tema de Saúde, que agora concen-
tra suas atenções ao projeto de 
ampliação do Hospital Tacchini. 
Com a aquisição, a Panvel chega a 
oito lojas na cidade, ultrapassan-
do os 30% de share local.

As farmácias, dentre elas duas 
situadas no Hospital Tacchini, 
contarão com todas as funcionali-
dades oferecidas pela rede, como 
o Bem Panvel, programa perso-
nalizado de descontos para medi-
camentos e produtos de higiene e 
de beleza. As cinco lojas também 
já estão conectadas com todas as 
funcionalidades digitais da Panvel, 
incluindo o Clique & Retire (com-
pra nos canais digitais e retirada 
nas lojas físicas). O acordo do ne-

car livre para outras atividades, 
dedicando-se apenas à atualiza-
ção dos stories. 

Gabriela destaca a impor-
tância e o potencial de manter o 
vínculo com os seguidores nas 
redes sociais. “A humanização 
do seu perfil ajuda a criar laços 
com seus seguidores, facilitan-

do muito na decisão de compra. 
Invista em seu perfil. Afinal qual 
é a primeira coisa que a maioria 
das pessoas fazem quando acor-
dam?! Dão aquela olhadinha nas 
redes sociais. Pense nisso!”.

Quer saber mais? Entre em 
contato com a Gabi via WhatsApp: 
(54) 99271 1316.
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A assessoria é a 
alternativa ideal 
para quem sente a 
necessidade de criar 
um perfil comercial no 
Facebook e Instagram, 
mas não sabe por 
onde começar

gócio ainda prevê convênio exclu-
sivo da Panvel com o plano de saú-
de Tacchimed, que possui cerca de 
60 mil vidas atendidas na região e 
2 mil funcionários, ampliando os 
descontos oferecidos em medica-
mentos de marca e genéricos. 

“Estamos muito felizes com 
esta novidade, pois o acordo entre 
Panvel e o Tacchini trará benefícios 
importantes para a comunidade. O 
mais importante será a arrecada-
ção do recurso necessário para dar 
início às obras de ampliação do 
hospital do grupo. E o segundo é o 
maior acesso das pessoas à nossa 
rede, que vem investindo nas ne-
cessidades e na conveniência dos 
consumidores. Acreditamos muito 
no potencial da cidade, onde já es-
tamos presentes há 40 anos. Que-
remos contribuir e estar cada vez 
mais próximos de Bento”, afirma o 
diretor-presidente da Panvel, Julio 
Mottin Neto.

 
SOBRE A PANVEL
Com quase 50 anos de história 

e mais de 450 filiais no Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, Paraná 
e São Paulo, a Panvel está entre 
as principais redes de farmácias 
da região Sul do Brasil. São 13 mil 
itens à venda, entre medicamen-
tos e produtos de higiene e beleza, 
e mais de 700 produtos Panvel, 
incluindo maquiagem, proteção 
solar, ortopédicos, infantis e cuida-
dos masculinos. É uma rede multi-
canal, com lojas físicas conectadas 
a uma série de facilidades, como 
telentrega Alô Panvel, Aplicativo 
Panvel, Serviço Clique & Retire e 
loja on-line www.panvel.com, com 
entrega para todo país. 

A rede faz parte do Grupo Di-
med, também detentor da distri-
buidora de medicamentos e produ-
tos de higiene e beleza Dimed e do 
laboratório Lifar, divisão de desen-
volvimento e fabricação de cosmé-
ticos, medicamentos e alimentos, 
responsável pela elaboração de 
produtos para grandes marcas no 
Brasil e no exterior, além dos pro-
dutos de marca própria Panvel.
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Com o objetivo de gerar uma 
grande onda de solidariedade que 
inspire a todos ao seu redor e pro-
mova a cidadania, surgiu o Projeto 
Netfar do Bem, que tem realizado 
diversas ações de solidariedade 
em Bento Gonçalves, além de dis-
ponibilizar internet gratuita a ins-
tituições do município. 

Diante do sucesso da cam-
panha do Dia das Crianças do 
ano passado, que contou com 

diversos apoiadores, a equipe da 
Netfar mais uma vez fez a alegria 
da garotada com a entrega de 
brinquedos em uma área de pas-
sagem indígena e no Abrigo Mu-
nicipal no último dia 09/10. As 
ações do projeto foram possíveis 
graças ao auxílio do secretário 
de Esportes e Desenvolvimento 
Social, Wagner Dalla Valle.

Os organizadores da ação des-
tacam a importância desse tipo de 

iniciativa. “Esperamos contribuir 
para a formação de um conjunto 
social mais igualitário. Almejamos 
viver em uma sociedade partici-
pante e responsável, capaz de agir 
por si própria, doando não so-
mente seu tempo e generosidade, 
mas respondendo a um impulso 
humano fundamental: a vontade 
de colaborar, de ajudar, de dividir 
alegrias, aliviar sofrimentos e de 
melhorar a qualidade de vida”.
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Rua Barão do Rio 
Branco, 402, sala 2, 
Centro
Bento Gonçalves
Contato: 
(54) 3055 3077 ou 
(54) 99121 2985
http://netfar.net
netfar@netfar.net 

Sonomais: colchões 
personalizados para você!

A Sonomais acredita que, se 
tratando da saúde do seu sono, o 
que realmente é relevante são as 
suas particularidades. Por isso, 
a empresa, que é genuinamente 
bento-gonçalvense, desenvolveu 
a personalização das camadas de 
espuma com base nas necessida-
des de seus clientes.  

Ao analisar as características 
de cada cliente, a empresa alia 
os benefícios da tecnologia do 
Colchão Ortopédico Terapêutico, 
com magnetos e infravermelhos, 
às particularidades de cada um, 
como peso, altura e tamanho, 
para desenvolver o colchão ideal. 
A empresa ainda conta com aces-
sórios, como massagem e cromo-
terapia, que podem ser incluídos 
no seu colchão, complementando 
a qualidade do seu sono.

Para melhorar ainda mais 
a experiência da compra do seu 
colchão ideal, a Sonomais vai até 
você, na sua casa. Os consultores 
Tadeu Zeni e Andressa Maldotti, 
especializados no assunto, tra-
balham com atendimento exclu-

Contato: 
(54) 99988 2525, com Tadeu, 
ou (54) 99973 5613.
www.sonomais.com.br
Instagram: @sonomais
Facebook: Sonomais

sivo, na hora e no momento que 
o cliente estiver disponível.  “A 
Sonomais Colchões é uma empre-
sa com sede em Bento Gonçalves, 
que conta com mais de 12 anos 
de mercado na Serra Gaúcha e 
nós temos orgulho de sermos 
parceiros do cliente, oferecendo 
soluções concretas e garantindo 

segurança no investimento rea-
lizado”, afirmam os consultores.

Agende sua visita pelos te-
lefones (54) 99988 2525, com 
Tadeu, ou (54) 99973 5613, com 
Andressa, e aproveite os preços e 
condições especiais de pagamen-
to para os meses de outubro e 
novembro.
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Previsão do tempo

Sol com algumas nuvens, 
sem previsão de chuva.

17/10

Sol com algumas nuvens, 
sem previsão de chuva.

16/10

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 

tarde e à noite.

18/10

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)Greice 
Scotton 
Locatelli
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“Todo discurso deve ser como o vestido 
das mulheres: não tão curto que nos 

escandalize nem tão comprido que nos 
entristeça”, já diria José de Alencar.

Thiago 
Galvan
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O mundo precisa urgentemente de 

pessoas mais agradáveis. Se você não 
tem o que falar, o silêncio 

é uma ótima saída. 

Igreja Cristo Rei reabre após quatro meses de restauro
Eduarda Eitelven Bucco

A pandemia trouxe momentos 
de angústia e tristeza, mas tam-
bém possibilitou avanços positivos. 
Na Paróquia Cristo Rei, em Bento 
Gonçalves, os últimos quatro me-
ses foram de intensa atividade em 
prol da fé. Após ter que fechar suas 
portas por conta do Coronavírus, a 
equipe da paróquia decidiu apro-
veitar o momento para restaurar o 
interior da igreja. Desde então, as 
missas estavam sendo realizadas 
na antiga Ação Social Cristo Rei, 
hoje Caritas Cristo Rei. 

Na sexta-feira, 09/10, a igreja 
foi reaberta para os fiéis. Os restau-
ros compreenderam toda a pintura 
externa, feita pelo pintor Irani Mi-
lani, e restauração de oito pinturas 
(afrescos), pelo pintor artístico Rui 
Estefani. De acordo com o profis-
sional, as pinturas presentes no 
alto da igreja foram renovadas para 
que se tornassem mais harmôni-
cas. “Agradeço ao padre e à comis-
são que depositaram essa confian-
ça em mim. É algo que só deixa a 
gente orgulhoso. Chegar nessa ida-
de e deixar uma coisa dessas para o 
futuro”, comenta o pintor. 

Também foram feitos novos 

arabescos e gregas, além da troca 
de toda a rede elétrica e da limpeza 
e pintura do chão da igreja. “Desde 
o início pensamos que as pinturas 
e o conjunto da obra deveriam ser 
com sutileza, com simplicidade e 
harmonia, a fim de colaborar na es-
piritualidade e na participação das 
pessoas”, declara o padre Gilmar 
Paulo Marchesini. Outra novidade 
é a pintura da imagem do Espírito 
Santo, feita atrás do altar principal, 
a fim de complementar a imagem 
de Jesus Cristo. 

A igreja Cristo Rei foi inaugu-
rada em 1954, por Dom Benedito 
Zorzi. Dois anos depois, os formo-
sos vitrais tornaram a construção 
ainda mais significativa para a co-
munidade. Atualmente, com as no-
vas obras de restauro, eles recebem 
ainda mais destaque. Uma missa 
solene para comemorar o restauro 
será realizada no dia 22/11, con-
tando com a presença do Bispo 
Dom José Gislon, da Diocese de Ca-
xias do Sul.

A igreja permanece aberta às 
segundas-feiras, das 14h30 às 16h 
(momentos de oração); terças, 
quartas e quintas-feiras, das 11h 
às 19h; sextas-feiras das 9h às 17h; 
sábados das 9h às 19h e, aos do-

mingos, das 13h às 19h.

SOLIDARIEDADE 
SEMPRE PRESENTE
Mesmo ao longo do período 

de restauro e de restrições devido 
à pandemia, a Paróquia Cristo Rei 
não deixou de lado suas atividades 
solidárias. Atualmente, por meio da 
Caritas Cristo Rei, 350 famílias do 
município estão sendo amparadas 
materialmente e espiritualmente. 
No espaço, cerca de 20 voluntárias 
trabalham no recebimento de doa-
ções (de roupas, calçados, acessó-

rios, brinquedos, eletrodomésticos, 
alimentos, etc), na separação das 
peças e posterior entrega às pesso-
as necessitadas. 

Além disso, algumas roupas 
são comercializadas por um valor 
acessível, a fim de adquirir alimen-
to para as famílias inscritas, ten-
do em vista o pouco recebimento 
desse tipo de doação. As famílias 
cadastradas são ligadas à Pastoral 
da Criança, presente nos bairros 
Municipal e Pomarosa, e que aten-
de 210 crianças. “Esse é outro tra-
balho bonito que desenvolvemos, a 

fim de garantir o desenvolvimento 
saudável de crianças até os sete 
anos”, explica o padre Gilmar. Des-
sa forma, no primeiro sábado de 
cada mês, voluntários vão até as se-
des da Pastoral nesses locais para 
entregar doações, conversar com 
os pais e as crianças, levar conheci-
mento acerca de assuntos diversos 
e palavras de acolhimento. 

A Caritas também realiza men-
salmente a entrega de 40 sacolas 
de alimento para a Casa Pão dos 
Pobres, da Paróquia Santo Antônio, 
com o objetivo de atender a comu-

nidade de imigrantes e indígenas 
do município. Ainda, são auxiliados 
mensalmente os recicladores da 
Associação Jardim Glória e o Lar 
para idosos Luchese. 

A Paróquia recebe doações 
todas as quartas-feiras, das 13h às 
16h, diretamente na Caritas Cristo 
Rei (rua Duque de Caxias, bairro Ci-
dade Alta). Também está sendo fei-
ta uma campanha especial, durante 
o mês de novembro, com o objetivo 
de arrecadar, em especial, fraldas, 
alimentos e brinquedos para a Pas-
toral da Criança.
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