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Tratamento do esgoto

Estação do Barracão 
deve ser entregue 
em novembro

Segurança | 18
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bairro Borgo, BG | 54 99166 9221

EMBALAGENS E UTILIDADES

EM NOVO ENDEREÇO

Falta de matéria-prima afeta 
diferentes setores da indústria
Real desvalorizado, alta demanda de produtos e pouca oferta preocupam vinícolas e 
cervejarias, que estão ficando sem garrafas e insumos. Já o setor moveleiro vive momento 
de caos sem materiais essenciais para produção. Situação deve impactar no bolso e no 
prazo de entrega para o consumidor final

Adoção: um ato que transforma vidas
Histórias inspiram as mais de 50 famílias que aguardam na fila de espera em Bento Gonçalves

Geral | 4

Reforço

Seis fuzis carabinas 
e 26 coletes são 
entregues à 
Brigada Militar

Everson TavaresArquivo pessoal
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Situação caótica

Falta matéria-prima na indústria
Por conta do real 
desvalorizado, 
alta demanda de 
produtos e pouca 
oferta, vinícolas 
estão ficando sem 
garrafas, cervejarias 
sem insumos e ainda 
o setor moveleiro 
vive momento de 
caos sem diversos 
materiais esseciais 
para atender a 
produção. Situação 
irá impactar no bolso 
e nas necessidades 
do consumidor final

Raquel Konrad

A flexibilização das ativida-
des nos últimos meses animou o 
comércio, a indústria e os servi-
ços, que sofreram muito tempo 
com restrições, com seus ne-
gócios fechados e com a queda 
brusca das vendas no início da 
pandemia. No entanto, a expec-
tativa de reaver os prejuízos do 
período de lockdown acabou em 

frustração, especialmente para 
a indústria. Isso porque está fal-
tando matéria-prima em diversas 
áreas do setor produtivo.

De acordo com os especia-
listas, são diversos fatores que 
estão afetando a entrega dos 
produtos: a alta demanda, o 
consumo excessivo e a oferta re-
duzida. Por conta da pandemia, 
alguns fabricantes reduziram 
a jornada de trabalho de seus 
funcionários provocando assim 
um desabastecimento na cadeia 
produtiva, especialmente no 
setor moveleiro. Além disso, o 
dólar tem favorecido as exporta-
ções, diminuindo assim a oferta 
nacional. 

MOMENTO 
DELICADO E INÉDITO
Um dos setores que estão 

mais sentindo é o moveleiro. De 
acordo com o diretor comercial 
da Multimóveis, Euclides Longhi, 
a falta de matéria-prima começou 
a ser sentida no início de julho. 
“Como a nossa empresa possuía 
estoque de matéria-prima, demo-
rou um pouco mais para sentir os 
efeitos desse desabastecimento. 
Mas agora estamos passando 
por um momento bem delicado, 
nunca antes visto”, comenta. Na 
empresa faltam painéis (cha-
pas MDP/MDF), aço, ferragens, 
acessórios e papelão. Além da 
alta demanda, pouca oferta e o 

No  setor moveleiro faltam chapas de madeira como MDP 
e MDF, componentes como ferragens, tintas, vernizes, 
revestimentos, adesivos, colas, papel, papelão, entre outros

dólar alto favorecendo expor-
tações, Euclides comenta que o 
comportamento do consumidor 
mudou. “As pessoas estão mais 
tempo em casa e querem renovar 
a sua mobília, consequentemente 
houve um aumento significati-
vo no consumo de móveis e de-
coração”, aponta o empresário, 
complementando que a falta de 
matéria-prima e insumos limitam 
a capacidade produtiva e princi-
palmente “altera drasticamente 
a forma de planejamento da in-
dústria”.

Além do prejuízo financeiro, 
que segundo o empresário ainda 
não pode ser calculado, o maior 
dano é não conseguir atender 
a real necessidade dos clientes. 
“Atualmente o prazo médio de 
entrega varia de 30 a 60 dias de-
pendendo o produto”, comenta.

DESABASTECIMENTO 
GENERALIZADO
De acordo com Rogério Fran-

cio, presidente Associação de In-
dústrias de Móveis do Rio Gran-
de do Sul (Movergs), o setor tem 
buscado manter constante diálo-
go com as diversas entidades, no 
sentido de verificar as carências. 
“Inclusive, em agosto, enviamos 
um ofício à Abimóvel, nossa en-
tidade maior, solicitando auxílio 
para que haja maior proteção às 
indústrias moveleiras”, comenta. 
O líder do setor acredita que esta 
situação perdure de forma irre-
gular até o final do ano. “Espera-

mos que 2021 possa trazer uma 
normalização deste momento 
crítico”, espera Frâncio, apontan-
do que o setor tem reclamado da 
falta de chapas de madeira como 
MDP e MDF, componentes como 
ferragens, tintas, vernizes, reves-
timentos, adesivos, colas, papel, 
papelão, embalagens e “vários 
outros insumos”.

Questionado sobre o impacto 
para o consumidor final, Rogério 
Francio fala em falta de abasteci-
mento generalizado. “Já estamos 
registrando atraso na entrega de 
produtos para o varejo e o consu-
midor final. Ressaltamos que esse 
não é um problema exclusivo do 
setor moveleiro, inúmeros outros 
setores têm enfrentado o mesmo 
problema. Trata-se de uma falta 
de abastecimento generalizada, 
motivada, principalmente, pela 

pandemia e as mudanças de com-
portamento no consumo”, afirma. 

O presidente do Sindicato das 
Indústrias de Material Plástico 
do Vale dos Vinhedos (Simpla-
vi),  Ivanio Ângelo Arioli, afirma 
que a entidade tem buscado al-
ternativas junto a Associação 
Brasileira da Indústria do Plásti-
co (Abiplast) e realizando movi-
mentos com produtores locais e 
com o Governo. “Nosso objetivo 
é buscar alternativas quanto ao 
abastecimento e contenção de 
aumentos aplicados pelos forne-
cedores, bem como na facilitação 
de importação dos materiais”, 
afirma. Ele fala que é difícil prever 
o retorno da normalidade, mas 
aposta que em março “teremos o 
mercado mais estabilizado”. 

Arioli falou ainda que é ine-
vitável que a situação não atinja 

Presidente da Movergs 
fala em desabastecimento 
generalizado 

Presidente do Simplavi 
também lamenta o aumento 
aplicado pelos fornecedores
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O cliente 
irá sentir o 

aumento dos 
preços, falta 
de produtos 
e a extensão 
dos prazos de 

entrega.

Nas vinícolas e cervejarias, a 
principal dificuldade é encontrar 

garrafas e caixas de papelão

Bruna Cristófoli adiou o 
lançamento de um vinho por 
conta da falta de garrafas

Luis Fernando Conti aponta 
que nas cervejarias já 
começa faltar malte e lúpulo
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o consumidor final. “O cliente irá 
sentir o aumento de preços, falta 
de produtos e extensão dos pra-
zos de entrega”, lamenta. 

SETOR DE BEBIDAS 
TAMBÉM SOFRE
Bruna Cristófoli, proprietária 

da vinícola Cristófoli, em Bento 
Gonçalves, afirma que são poucos 
os fornecedores de garrafas e es-
tes, nos últimos anos, têm redu-
zido à oferta de modelos e ainda 
priorizando garrafas para cerveja. 
Neste ano a situação se agravou e 
as empresas nacionais, segundo 
Bruna, deixaram de produzir os 
principais modelos de garrafas 
de vinho, obrigando as vinícolas a 
comprarem no mercado externo, 
como Chile e a Argentina. “Além 
do custo de transporte, têm mo-
delos que usamos que não encon-
tramos nos países”, comenta.

Não bastasse isso, as entre-
gas de caixa de papelão e outras 
embalagens estão atrasadas. 
“Como o real está desvalorizado, 
muitos fornecedores estão traba-

lhando com foco na exportação e 
isso está atrapalhando”, comenta 
Bruna, que deixou de lançar um 
novo vinho por conta da falta de 
embalagem. “O cenário é um pou-
co trágico, mas ainda assim esta-
mos sobrevivendo”, desabafa.

O presidente da União Brasi-
leira de Vitivinicultura (Uvibra) 
destaca que está acompanhando 
há alguns anos a dificuldade en-
frentada pelas vinícolas em rela-
ção ao fornecimento de garrafas. 
Com a pandemia e a mudança 
de hábitos do consumidor, que 
passou a apreciar mais vinhos 
brasileiros em casa, as vendas ga-
nharam um impulso, aproximan-
do-se do desempenho de 2016. 
Entretanto, a indústria já vem 
enfrentando problemas para a 
compra de garrafas, situação que 
poderá prejudicar o setor. “Solici-
tamos ao Governo do Estado que 
sejam adotadas gestões necessá-
rias para ampliar a oferta de vasi-
lhame, estabelecendo um sistema 
concorrencial mais adequado. 
A instalação no Estado de uma 
nova fábrica de garrafas, destina-
da ao envasamento dos vinhos e 
derivados da uva, é a alternativa 

discutida”, comenta.

FALTA INSUMO 
PARA CERVEJA
De acordo com Luís Fernan-

do Conti, proprietário da cerve-
jaria Jimmy Eagle, a situação do 
setor cervejeiro, em plena reto-
mada das vendas por conta das 
altas temperaturas, também está 
caótica. Segundo ele, a empresa 

ainda não conseguiu comprar 
garrafas para o final do ano e 
também já está tendo dificuldade 
para encontrar malte e lúpulo. 
“Ainda bem que fiz um pedido 
grande de papelão e me abasteci 
pra virar o ano, pois hoje já não 
tem mais como colocar pedido 
em alguns fornecedores”, relata.

O presidente do Sindilojas, 
Daniel Amadio, afirma que o 
setor está acompanhando com 
preocupação toda essa situação. 
Ele afirma que somente no setor 
de vestuário ainda não houve re-
clamações, por conta do alto es-
toque, mas logo adiante poderá 
surgir problemas. O presidente 
ainda alerta: “Estamos às vés-
peras de Natal e o empresário 
que não adiantou seus pedidos 
junto aos fornecedores poderá 
ter problema de falta de merca-
doria”, aponta Daniel, afirmando 
que no final do ano pode haver 
um movimento contrário: con-
sumidor disposto a gastar e lojas 
sem produtos.

NOVO ENDEREÇO

www.impretecinfo.com.br 
54 3454 2244 | 99923 2677   
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Dia dos Finados terá cinco missas no Cemitério Público Municipal

Com o objetivo de evitar 
aglomerações e organizar o aten-
dimento pastoral do dia de Fina-
dos (2 de novembro), a Paróquia 
Santo Antônio anunciou que terá 
12 horários de missas com a par-
ticipação de fiéis em diferentes 
locais. Serão cinco celebrações 
no Cemitério Público Municipal 
Central (7h, 8h30, 10h, 14h e 
16h). Também haverá missas nas 
Comunidades Imaculada Concei-
ção - Barracão, Divino Espírito 
Santo - Buratti, São Pedro - Salga-
do, Santo Antoninho, São Miguel 
e Santíssima Trindade - Zemith 
além do horário tradicional das 
18h, no Santuário Santo Antônio, 
com transmissão pelas redes so-
ciais da Paróquia.

A programação das missas 
no Cemitério Público foi organi-
zada em reunião com o Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano (IPURB). Em caso de chuva, 
as celebrações serão realizadas 
nos mesmos horários, mas no 
Santuário Santo Antônio. Nas 
Comunidades, a missa será reza-
da nos salões comunitários. Os 
participantes serão orientados a 
manter o distanciamento social e 
será obrigatório o uso de másca-
ra, além de serem observados os 
protocolos de higienização.

Programação de missas

7h, 8h30, 10h, 14h e 16h
Cemitério Público Municipal Central

10h
Comunidade Imaculada Conceição | Barracão
Comunidade São Pedro | Salgado

14h30
Santíssima Trindade | Zemith
Santo Antoninho

16h
Divino Espírito Santo | Buratti
São Miguel

18h
Santuário Santo Antônio
(com transmissão pelo Facebook e YouTube)

Observação: em caso de chuva, todas as celebrações serão no 
Santuário Santo Antônio. Mais informações junto à Paróquia, pelo 
telefone (54) 3452 1634.

Em caso de chuva, 
as celebrações 
acontecerão no 
Santuário 
Santo Antônio
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Estação de Tratamento de Esgoto do 
Barracão deverá ser concluída em novembro
Ligação não será 
obrigatória, mas 
quem optar por não 
aderir ao sistema de 
tratamento deverá 
pagar uma taxa 
de disponibilidade 
do serviço, 
segundo a Corsan

Eduarda Eitelven Bucco

As obras para construção da 
Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) do Barracão tiveram iní-
cio em 2017 em Bento Gonçalves. 
Após três anos, a Corsan prevê 
que a estrutura seja finalizada em 
novembro, atendendo toda a parte 
sul do município – cerca de 35% da 
população. De acordo com o geren-
te da Corsan de Bento Gonçalves, 
Marciano Dal Pizzol, faltam apenas 
detalhes ligados à operacionalida-
de da estação, como a questão dos 
emissários e da energia elétrica. 
A ETE deverá entrar em funcio-
namento logo após o término das 
obras. 

Apesar de a ligação das resi-
dências não ser obrigatória, a Cor-
san fará um programa de incentivo 
para que todos os usuários optem 

por aderir ao sistema de tratamen-
to. Amparado pela Agência Estadu-
al de Regulação dos Serviços Pú-
blicos Delegados do Rio Grande do 
Sul (Agergs), o programa prevê que 
seja pago um valor pela disponibi-
lidade do serviço. “Nós vamos con-
vidar o usuário a se ligar, por meio 
de uma ampla comunicação. Quem 
aceitar se ligar ao sistema pagará 
um determinado valor e terá ca-
rência de seis meses para o início 
da cobrança. Caso o usuário decida 
não se ligar, o valor será o dobro de 
quem aceitou, também com prazo 
de seis meses”, explica Dal Pizzol. 

Para operacionalidade da ETE, 
além do valor de ligação do sistema, 
será cobrada uma tarifa mensal-
mente, equivalente a 70% do con-
sumo de água. “O tratamento é um 
procedimento bastante caro. E se 
estima que 70% do nosso consumo 
de água vire esgoto, por isso esse 
valor”, comenta. O preço de ligação 
ao sistema dependerá da infraes-
trutura de cada residência, explica 
Marciano. “A Corsan fará a ligação 
sem custo para as pessoas de baixa 
renda, que recebem programas so-
ciais. Então esse valor dobrado que 
iremos cobrar de quem não quiser 
se ligar vai ser para subsidiar aque-
les que não têm condições, mas 
querem o serviço”, continua. 

Conforme dados da Organiza-
ção Mundial da Saúde, para cada 
R$ 1 investido em esgoto, as des-
pesas com saúde são reduzidas 
em R$ 4. “O tratamento do esgoto, 

tanto quanto o tratamento da água, 
é essencial para a preservação do 
meio ambiente. Infelizmente, para 
algumas pessoas o esgoto não tem 
valor. É considerado apenas mais 
uma despesa. Mas saneamento vai 
muito além: trata-se de saúde pú-
blica. Conectar-se à rede de esgoto 
é uma questão de cidadania, não 
apenas uma decisão individual”, 
afirmou a Corsan em nota. 

Além da ETE do Barracão, está 
em processo de documentação a 
construção da ETE do Burati, a qual 
deverá ser iniciada em breve, con-
forme afirma Marciano. “Ainda não 
há previsão, mas é para logo. Quan-
do ela ficar pronta, aí praticamente 
toda cidade estará contemplada 
com tratamento de esgoto”, finaliza. 

Novo padrão de ligação de água

Recentemente a Corsan implantou um novo sistema de ligação 
de água, a fim de padronizar o serviço e oferecer vantagens como: 
prevenção de fraudes, facilidade de acesso da Corsan ao hidrôme-
tro, facilidade de acesso do usuário ao registro de água, proteção 
do quadro do hidrômetro e redução de vazamentos no quadro. O 
novo padrão é exigido apenas para novas ligações ou para alte-
rações no local do ramal de água. As instalações já existentes não 
precisam adequar-se ao novo padrão.

Como se ligar ao novo padrão?

• A nova ligação de água pode ser solicitada via Call Center ou 
diretamente na Unidade de Saneamento mais próxima. No mo-
mento da solicitação, será necessário informar o CPF ou CNPJ, en-
dereço completo do imóvel a ser abastecido e o endereço atual 
do solicitante.
• O CPF ou CNPJ do solicitante não pode estar suspenso ou cance-
lado nem possuir dívidas junto à Corsan. A numeração do imóvel 
deve estar fixada e visível no terreno, e deve haver caixa de cor-
respondência.
• Após o pedido, será realizada uma vistoria no local, a fim de ve-
rificar se existem condições técnicas para o abastecimento. Essa 
vistoria é realizada em até 10 dias, contados a partir da data da 
solicitação, sem necessidade de acompanhamento por parte do 
usuário.
•Após a realização da vistoria, será encaminhada uma corres-
pondência ao solicitante. Existindo viabilidade técnica, o usuário 
deverá comparecer na Unidade de Saneamento mais próxima no 
prazo máximo de 30 dias, para a apresentação da documentação. 
Além disso, deverá providenciar a instalação da caixa de proteção 
do hidrômetro, conforme o padrão estabelecido pela Corsan.

Saiba mais no link: 
www.corsan.com.br/novo-padrao-de-ligacao-de-agua. 

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode 
para acessar um vídeo da 
Corsan que detalha como 
será feita a ligação das 
casas e a Cobrança pela 
Disponibilidade de Esgoto
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3°BRBM prende homem 
acusado de tráfico de drogas

PRF apreende adolescente com arma

Adolescente é apreendido com 
drogas pela quarta vez em 5 meses

Na tarde de sábado (17/10), 
durante patrulhamento de rotina 
pela ERS-444, policiais do Grupo 
Rodoviário de Garibaldi abordaram 
uma motocicleta em atitude sus-
peita, tripulada por dois homens, 
sendo que o passageiro era um 
adolescente. Foi constatado que o 
condutor não possuía habilitação 
e, após revista pessoal, foi encon-
trada em posse dele uma porção 
de maconha, mais a quantia de R$ 

Na tarde de sábado (17/10), a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
apreendeu um menor de 17 anos 
que estava armado na BR-470, em 
Garibaldi. Enquanto realizavam 
ação de fiscalização na rodovia, os 
agentes federais avistaram um ve-
ículo Tipo, com placas de Garibal-
di, e, ao se aproximarem, o condu-
tor adentrou repentinamente na 
RSC-453, local onde foi abordado.

Durante a busca veicular, os 
agentes encontraram um revólver 
calibre 38 sem munição e com nu-
meração raspada, no porta-luvas 
do veículo. O adolescente decla-

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Bento Gonçalves apre-
endeu um adolescente de 17 anos 
por tráfico de drogas na tarde de 
domingo (18/10). A apreensão 
ocorreu na rua Aldo Francisco 
Valente, bairro Fenavinho.

Conforme o boletim de 
ocorrência policial, a guarnição 
suspeitou da atitude de um ve-
ículo GM Onix preto e realizou a 
abordagem. Dentro do veículo es-
tava o condutor, de 22 anos, uma 
mulher. de 19. e um adolescente, 
de 17. Em revista veicular, foi lo-
calizada uma mochila nos pés do 
adolescente com grande quanti-
dade de drogas, que ele confes-
sou serem de sua propriedade.

No total, foram apreendidos 
um tijolo de maconha, de 269 
gramas, uma porção fragmen-
tada da droga, de 76 gramas, 47 
buchas de maconha embaladas e 
prontas para a comercialização, 
além de dois celulares. Estima-
-se que o montante da substância 
apreendida, se fracionado para a 
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570,70 e 100 pesos uruguaios, os 
quais foram identificados por ele 
como obtidos a partir da venda de 
drogas. O acusado afirmou perten-
cer a uma organização criminosa e 
confirmou que em sua residência 
havia uma quantidade maior da 
mesma substância. Os policiais en-
tão acompanharam o acusado até 
sua casa, onde foram encontradas 
mais 612g de maconha mais uma 
balança de precisão. 

comercialização, valeria aproxi-
madamente R$ 4.000.

O adolescente foi levado para 
a Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA), onde foi 
feito o registro por tráfico de dro-
gas. Após, ele foi entregue a um 
responsável e liberado.

Em cinco meses, esta foi a 
quarta vez que o adolescente foi 
flagrado com drogas. Em 30 de 
maio, ele portava 13 porções de 
maconha, na praça Centenário. 
Em 16 de junho foi detido com 
11 porções da mesma droga e 
R$ 139 em moeda corrente, nas 
proximidades da prefeitura. Já 
em 25 de junho, foi detido com 
10 buchas de maconha no bair-
ro Maria Goretti.

Além destas apreensões, o 
jovem foi detido após ter des-
ferido uma facada em uma pes-
soa na praça Centenário, em 21 
de julho deste ano. Em todas as 
vezes que foi apreendido, ele foi 
liberado a uma pessoa responsá-
vel, segundo a GCM.
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GCM recupera moto 
furtada em golpe da falsa 
compra pela internet
Foi a quarta 
ocorrência nos 
últimos três meses. 
Todas as vítimas 
moram em SC e 
foram enganadas 
por homem que se 
passava por mecânico

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Bento Gonçalves pren-
deu um homem de 37 anos em 
flagrante por tentativa de furto 
qualificado mediante fraude e re-
cuperou uma motocicleta que ha-
via sido furtada durante aplicação 
de um golpe de falsa compra via 
aplicativo de celular.

Conforme o Boletim de Ocor-
rência, a vítima, que é moradora de 
Santa Catarina, negociou via apli-
cativo de celular a venda de uma 
motocicleta de trilha e na manhã 
desta terça-feira, 20/10, veio até 
Bento Gonçalves efetivar a entrega. 
Como no mesmo local em que o en-
contro foi marcado havia ocorrido 
um golpe similar no último sába-
do, dia 17/10, os próprios vizinhos 
acionaram o Centro Integrado de 
Operações da Brigada Militar.

No local, o homem flagrado foi 
reconhecido pelos vizinhos como 
sendo o mesmo que havia levado 
outra motocicleta no último final 
de semana. Ele informou aos agen-

tes a localização da moto furtada 
no sábado, que foi recuperada pela 
GCM e pela BM. 

De acordo com a GCM, esse é 
quarto caso nos últimos três me-
ses de ocorrência similar. Chama 
atenção que as quatro vítimas são 
de Santa Catarina e se deslocaram 
até Bento Gonçalves para realizar a 
venda. Ao chegarem na cidade, elas 
têm seus bens levados por uma 
pessoa que diz ser mecânico e que 
testaria as motocicletas. 

Na DDPA, foi lavrado o Auto 
de Prisão em Flagrante. O acusado 
permanece à disposição da Justiça.

rou que levaria a arma até Carlos 
Barbosa, a pedido de um amigo. Os 
agentes localizaram quem recebe-
ria a arma. Ambos foram encami-
nhados à Polícia Judiciária.
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Três homens e uma mulher 
são presos pichando muros

Polícia Civil apreende 85 buchas 
de cocaína no bairro Municipal

Visitas na Penitenciária 
Estadual de Bento serão 
retomadas no final de semana

Brigada Militar de Bento 
receberá seis fuzis 
carabinas e 26 coletes 

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Bento Gonçalves pren-
deu, na madrugada de sábado 
(17/10), quatro pessoas que esta-
vam pichando muros no bairro São 
Bento. O flagrante ocorreu após 
denúncia de que um muro havia 
sido pichado na rua Xingu. Nas 
proximidades, três homens – com 
idades de 36, 24 e 20 anos – e uma 
mulher, de 18, foram flagrados com 

Por volta das 15h30 de terça-
-feira, 20/10, a Polícia Civil de 
Bento Gonçalves cumpriu manda-
do de busca e apreensão em uma 
residência na rua Luiz Moré, bair-
ro Municipal. A ação foi realizada 
pela 1ª Delegacia de Polícia (1ª 
DP), com apoio da 2ª Delegacia de 
Polícia (2ªDP), em virtude de uma 

dois sprays e uma caneta de tinta. 
Ao todo, foram três pichações nas 
ruas Tietê e Xingu.

Com apoio da Brigada Militar, 
o grupo foi conduzido para a De-
legacia de Polícia de Pronto Aten-
dimento (DPPA), onde foi lavrada 
a ocorrência pelo artigo 65 da Lei  
9.605/98 (Lei de Crimes Ambien-
tais), que prevê pena de detenção 
de três meses a um ano, e multa.

Desde a sexta-feira, 16/10, 
as visitas nas casas prisionais 
gaúchas puderam ser retoma-
das, seguindo critérios específi-
cos da Superintendência de Ser-
viços Penitenciários (Susepe) e 
da Secretaria da Administração 
Penitenciária (Seapen). Foram 
sete meses de suspensão de vi-
sitas em todos os presídios do 
Estado, por conta de restrições 
sanitárias provocadas pela pan-
demia da COVID-19. 

Em Bento Gonçalves, as visi-
tas serão retomadas neste final 
de semana, dias 24 e 25/10. De 
acordo com o diretor da peni-
tenciária, Volnei Zago, o sábado 
será destinado a uma das gale-
rias e o domingo à outra. 

Seguindo as recomendações 
da secretaria, será liberada ape-
nas uma visita mensal por preso, 
não sendo permitida a entrada 
de pessoas acima de 59 anos, 
gestantes e demais pertencentes 
ao grupo de risco da COVID-19. 
“As visitas terão que respon-

Batalhões da Brigada Militar 
em todas as regiões do Estado 
receberam na sexta-feira (16/10) 
799 fuzis carabinas 5.56 e 1.777 
coletes balísticos. O equipamento 
será destinado para unidades em 
108 municípios, entre os quais 
Bento Gonçalves, que recebeu seis 
armas e 26 coletes, totalizando 
um investimento de R$ 73.620,69. 

De acordo com o comandan-
te do 3ª Batalhão de Policiamen-
to em Áreas Turísticas (3ª BPAT), 
tenente-coronel Paulo Cesar de 
Carvalho, os materiais deverão 
chegar ainda nesta semana. “Os 
indicadores de criminalidade em 
queda na nossa região foram um 
dos fatores determinantes para 
sermos contemplados”, comenta. 
Os municípios de Carlos Barbosa, 
Guaporé e Nova Prata, que tam-
bém pertencem ao 3ª BPAT, rece-
berão dois fuzis cada. 

A maior parte desses coletes 
e carabinas extras foi priorizada 
para reforço do Batalhões de Polí-
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Será permitida 
apenas uma visita 
por mês, com 
duração de uma 
hora, e não está 
autorizado o contato 
físico entre os presos 
e os visitantes

der o questionário padrão, não 
podendo apresentar sintomas, 
além de passarem por medição 
de temperatura e saturação. No 
pátio, será mantido o distancia-
mento de dois metros e não será 
permitido o toque”, afirma Zago. 

AS REGRAS DO 
DISTANCIAMENTO
O retorno das visitas é libe-

rado apenas em regiões que es-
tiverem em bandeira laranja ou 
amarela no modelo do Distan-
ciamento Controlado do Estado. 
Quando a cor for laranja – caso 
da Serra Gaúcha –, é permitido 
apenas uma hora de visita. Já re-
giões que estiverem em bandei-
ra amarela podem autorizar até 
duas horas de visitas mensais. As 
visitas íntimas continuarão sus-
pensas, sendo permitidas ape-
nas em regiões que estiverem 
no mínimo há seis semanas em 
bandeira amarela – o que não é o 
caso de nenhuma região gaúcha. 

Não será 
permitida a 
entrada de 

pessoas acima 
de 59 anos, 

gestantes e do 
grupo de risco.

cia de Choque (BP Choques). O 2° 
BP Choque, de Santa Maria, e o 3° 
BP Choque, de Passo Fundo, rece-
berão 100 coletes e 100 carabinas 
cada. O 4° BP Choque, de Caxias 
do Sul, e o 5° BP Choque, de Pe-
lotas, criados em julho de 2019 
dentro do planejamento do pro-
grama RS Seguro, vão receber 100 
carabinas e quase de 300 coletes 
cada (270 da unidade da Serra e 
271 no batalhão da região Sul).

O investimento total de R$ 8,3 
milhões é parte do recurso conquis-
tado via emenda da bancada federal 
gaúcha, em um total de R$ 67,3 mi-
lhões, com contrapartida de R$ 6,3 
milhões do governo estadual. Essa 
é a oitava ação custeada a partir 
da emenda, pela qual já foram en-
tregues 394 viaturas, 176 armas, 
4.468 coletes e equipamentos de 
informática e comunicações para a 
BM e a Polícia Civil, além do cerca-
mento eletrônico com 525 câmeras 
e 30 salas de monitoramento insta-
ladas em 36 municípios. 
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investigação por tráfico de drogas. 
No local foram apreendidas 85 bu-
chas de cocaína. Conforme a Polícia 
Civil, a investigada, de 27 anos, não 
estava em casa no momento, por 
isso não foi feita sua prisão em fla-
grante. Entretanto, ela será indicia-
da em inquérito policial por tráfico 
de drogas e associação criminosa. 
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Thiago Galvan - Atualidades

Todos nós sabemos, nem que seja a partir de agora, que virtudes 
são qualidades positivas dos seres humanos. Aqui, lanço mão do senso 
comum para definir o que é uma qualidade positiva, haja vista que, no 
mundo chato em que vivemos hoje, onde tudo é motivo para mimimi, 
até isso é questionável. 

Sobre o mimimi, aliás, há poucos dias escutei do Vinicius Lima, amigo 
que já citei aqui em outras oportunidades, uma expressão bem engra-
çada sobre. Disse ele: “é tanto mimimi nesse mundo que parece que os 
gatos estão todos gagos”. 

Pois bem, tolerância e paciência são duas virtudes humanas que, por 
certo, são tidas dentre aquelas positivas pelo senso comum. Elas são, to-
davia, confundidas uma com a outra. Isso porque, embora de significado 
semelhante, têm características diferentes entre si. 

Muitas vezes, quando as pessoas dizem: “calma, tenha paciência, são 
só crianças; e crianças aprontam”, em verdade, está se falando em tole-
rância. Isso porque, quando se fala em paciência, normalmente se está 
falando em esperar, no sentido de aguardar que algo aconteça. Tipo, 
“calma, tenha paciência, as coisas vão dar certo”; ou “tenha paciência. 
Tudo a seu tempo”. Ninguém diz: “seja tolerante. Tudo a seu tempo”, a 
menos que tal situação diga com suportar alguma coisa, como quem 
espera uma promoção de emprego ou uma mudança para uma casa 
melhor, por exemplo.

Por “tolerância” entende-se mais para o sentido de suportar, ser in-
dulgente, aguentar, enquanto que “paciência”, por sua vez, é a capacida-
de de manter o autocontrole, de esperar que determinada coisa aconteça 
ou, ainda, de tolerar situações incômodas.

A verdade é que, no mundo de hoje, mesmo que se confunda os 
significados, pouco se pratica a paciência ou a tolerância. Todos querem 
tudo na hora. Ninguém mais suporta esperar ou aceitar o mínimo erro 
dos outros. Todos são perfeitos na hora de cobrar uma postura, não ten-
do paciência para aceitar que algumas coisas demoram mais do que o 
tempo da nossa cabeça, mas ninguém mais é tolerante ou complacente 
com o outro, compreendendo que, mesmo que não foi feito como o pro-
ponente queria, quem fez, por certo, deu o seu melhor na hora de fazer 
algo. Ou espera-se que o tenha feito.

De qualquer sorte, e na dúvida, sendo ambas virtudes, pratique as 
duas. Até a próxima!

Paciência ou Tolerância

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

Uma das maiores vantagens da maturidade é 
aprender certas lições que nos tiram o sono quan-
do jovens e que mais tarde passam a não fazer 
mais sentido. 

Uma pessoa que passa a vida excessivamente 
preocupada com a aparência acaba, em dado mo-
mento da vida, tendo que se conformar que os anos 
passam e trazem consequências – vulgo velhice. 
Quem é diagnosticado com uma doença crônica 
aprende a conviver com os efeitos colaterais dela. A 
mãe e o pai que perdem um filho precisam apren-
der, na marra, a lidar com a dor, afinal, a vida não 
para. Quem perde tudo que tem 
em um incêndio ou uma enchente 
necessita encontrar forças para – li-
teralmente – recomeçar. A criança 
que percebe que é relegada pelos 
pais encontra meios para se virar, 
mesmo não tendo idade para isso.

Eu sei que isso soa como um 
quase um conformismo, mas é a 
realidade: aceite que dói menos. 
Ou, se não há solução, solucionado 
está. Ou você aceita e dá a volta por 
cima, ou vai passar o resto da vida 
lamentando pelos cantos algo que 
não pode ser mudado, infelizmente.

A verdade é que o nível de 
gravidade dos nossos problemas 
muda conforme cada fase da nossa 
vida: para um adolescente, ser re-
jeitado pelo grupo de amigos pode ser tão trágico 
quanto um adulto que observa o próprio negócio 
falir. Mas há algo em comum em todas essas situa-
ções: a gente só aprende sentindo. Por mais empa-
tia e imaginação que você tenha, só saberá o im-
pacto daquela experiência quando passar por ela. 
O que para você é “frescura” para o outro pode ser 
uma dor incomensurável.

Você só saberá como se sente uma mãe quan-

A vida ensina

do for uma, ou como fica o emocional de alguém 
traído se um dia acontecer com você. Só terá uma 
noção exata do quanto é preocupante ser diagnos-
ticado com uma doença para a qual não existe cura 
se esse também for o seu destino. Só saberá ao cer-
to como se sente alguém que passa fome se um dia 
sofrer por isso. 

E, mesmo assim, as trajetórias não podem ser 
comparadas indistintamente, já que cada um tem 
experiências diferentes. Talvez por isso alguém te-
nha criado ditados como “pimenta nos olhos dos 
outros é refresco”, justamente porque a gente só 

aprende verdadeiramente quando 
passa por algo. E quando isso acon-
tece, a “frescura” muda de sentido.

Não há regras nem padrões 
quando o assunto são as experiên-
cias humanas. E é muito fácil julgar 
as atitudes alheias baseadas nas 
suas próprias convicções e vivên-
cias. Para alguém que teve opor-
tunidades – de estudar ou de ter a 
vida ganha sem precisar de grandes 
esforços, por exemplo – é bem fácil 
dizer que o outro não se dedica o 
suficiente. Julgar, aliás, é facílimo e 
talvez por isso nós o façamos com 
tamanha naturalidade, sem muitas 
vezes nos darmos conta do quanto 
isso pode machucar os outros.

Nesse mundo imediatista e su-
perficial em que vivemos, entender que a passagem 
dos anos nos torna melhores ao “filtrar” as nossas 
batalhas e agonias é tão primordial quanto apren-
der com as nossas vivências e experiências, por 
mais que elas doam. Afinal, não há remédio melhor 
do que o tempo na maioria dos casos. Assim como 
não há ensinamento mais eficaz – inclusive para 
aprendermos a maneirar nos nossos julgamentos – 
do que passar por determinada situação na prática.

Nada como 
viver na pele 

para entender 
o quanto dói o 
que você julga 
como sendo 

“frescura” dos 
outros.

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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de Bento e, outro, em um abrigo em 
Rio Grande (RS).

Neste ano, apenas uma ado-
ção foi consolidada no município, 
de uma criança recém-nascida. “A 
gente percebeu que a procura por 
pretendentes e por habilitações 
diminuiu. Mas muito por conta 
da questão da COVID”, analisa a 
assessora. 

COMO FUNCIONA 
O PROCESSO DE ADOÇÃO?
No Brasil, podem adotar pes-

soas a partir dos 18 anos, com 
base em alguns critérios, princi-
palmente sociais e psicológicos. 
Para começar, a pessoa deve enca-
minhar um e-mail ao cartório do 
Juizado da Infância e da Juventude, 
ou comparecer ao Fórum do muni-
cípio em que reside, sinalizando a 
intenção de se candidatar à adoção. 
O possível candidato receberá um 
formulário para preenchimento e 
precisará anexar os documentos 
solicitados para entrega no cartó-

Mais de cinquenta famílias aguardam 
na fila de espera da adoção em Bento
A demora acontece, 
principalmente, 
devido às exigências 
das famílias quanto 
ao perfil da criança 
ou do adolescente

Eduarda Eitelven Bucco

A adoção de crianças e ado-
lescentes no Brasil ainda é um 
processo demorado e repleto de 
exigências, tanto por parte da Justi-
ça quanto das próprias famílias. De 
acordo com Gabriela Salvini, asses-
sora do juiz substituto do Juizado 
da Infância e Juventude de Bento 
Gonçalves, Dr. Vancarlo André Ana-
cleto, o processo é burocrático para 
se garantir que o menor esteja indo 
para um lar que realmente terá 
condições de acolhê-lo. “E a demo-
ra também se dá pela preferência 
dos casais, que normalmente pre-
ferem crianças de até cinco ou seis 
anos de idade e brancas”, revela. 

Atualmente, 53 famílias estão 
com cadastro ativo na lista de es-
pera em Bento Gonçalves e quatro 
crianças/adolescentes aguardam 
uma chance – eles têm 10, 14, 16 e 
17 anos. Desses, duas meninas, de 
10 e 14 anos, já estão em estágio de 
convivência com as famílias. “Se for 
positivo o período, o próximo pas-
so já é a adoção”, comenta Gabriela. 
Em relação aos outros dois meni-
nos, um está no Abrigo Municipal 

“É preciso estar preparado 
psicologicamente para 
amar incondicionalmente”
Crislei foi adotada em 2010 e construiu uma 
linda relação de amor com sua nova família

Em 2010, a vida da consultora 
de Turismo Ivane Fávero e de sua 
filha Lúcia Fávero Moraes tomou 
um rumo inesperado. A chegada de 
Crislei – hoje Crislei Sabrina Fáve-
ro – proporcionou novas vivências 
e aprendizados valiosos à família. 
“No início de 2010 eu estava se-
parada do meu primeiro marido e 
a minha filha [então com 10 anos] 
queria muito uma irmã. Então eu 
li uma matéria em um jornal que 
falava sobre o processo de apadri-
nhamento da Casa Lar Padre Oscar 
Bertholdo, de Farroupilha”, conta 
Ivane. “Resolvi ir com a Lúcia até lá 
e logo vimos uma menina de nove 
anos que nos chamou a atenção. Ela 
estava penteando o cabelo de uma 
criança menor”, recorda. 

Crislei estava na Casa Lar com 
sua irmã biológica mais nova, já 
sem esperanças de encontrar uma 
família. Ivane, então, decidiu apa-

Hoje, quatro 
crianças e 

adolescentes 
entre 10 e 17 
anos esperam 

adoção em 
Bento.

rio. Com isso, o Ministério Público 
abrirá um processo judicial. “O Juiz 
determinará que seja realizada 
uma perícia social e psicológica 
desse casal ou pessoa, quando se-
rão coletados os dados para decidir 
se o candidato é apto ou não para 
a adoção. Os psicólogos e assis-
tentes sociais, então, emitem seus 
pareceres, que influenciam muito 
no processo. É tudo feito no Fórum, 
sem custo nenhum”, explica Gabrie-
la. Na sequência, o MP emitirá um 
parecer. Se for positivo, o juiz irá 
deferir a habilitação do candidato 
por meio de sentença e o incluirá 
no Sistema Nacional de Adoção e 
Acolhimento (SNA), onde perma-
necerá na lista de espera. 

O tempo de espera depende-
rá das características solicitadas 
pelos candidatos. De acordo com 
Gabriela, crianças mais novas nor-
malmente demoram mais. 

É necessário ter diferença de 
16 anos entre o adotante e o ado-
tado e as famílias podem optar 
por critérios como o Estado onde 
a criança ou o adolescente reside; 
a idade mínima e máxima; quanti-
dade de crianças; gênero; etnias; se 
aceita irmãos e se aceita crianças 
com alguma deficiência ou doença. 

“Quando tem uma criança dis-
ponível para a família, então inicia 
o estágio de convivência com o 
casal ou a pessoa. Mas antes disso, 
as equipes de assistentes sociais, 
psicólogos e do abrigo municipal 
visitam a residência dos candida-
tos, a fim de manter um acompa-
nhamento mais de perto da rotina 

Rômulo e Ivane com 
as filhas Crislei e Lúcia
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deles. A criança passa alguns finais 
de semana na residência para visi-
tação”, comenta Gabriela.  O perío-
do de convivência tem prazo máxi-
mo de 90 dias. 

Muitas das crianças que estão 
para adoção passaram por trau-
mas decorrentes do abandono, da 
negligência e/ou da vulnerabilida-
de social. Dessa forma, elas antes 
são amparadas por uma rede de 
psicólogos e psiquiatras que traba-
lham a questão emocional. “Tam-
bém é respeitada a vontade do 
adolescente. Muitos não querem 
ser adotados, é o caso de um dos 
meninos aqui de Bento. Ele tem 
um irmão biológico e não quer ser 
separado. Depois dos 12 anos, é 
necessário ter o consentimento do 
adolescente”, afirma a assessora. 

Outra questão que pode in-
fluenciar no processo de adoção 
é a destituição familiar, quando 
há resistência por parte dos pais 
biológicos. Quando uma criança 
precisa de ajuda em uma família, 
ela é primeiramente amparada e, 
na sequência, é averiguado se os 
pais têm condições de exercer o 
poder familiar ou se há algum fami-
liar que queira ficar com a guarda 
da criança. “A gente tenta sempre 
manter o menor no seio familiar. 
A destituição do poder familiar é 
a última medida adotada. Mas têm 
muitos pais que não aceitam, então 
há diversas crianças abrigadas por 
questão de negligência, mas ainda 
não podem ser adotadas porque 
o processo de destituição não foi 
concluído”, explica Gabriela. 

drinhar a menina, que passou a 
frequentar sua casa todos os finais 
de semana. “Levávamos ela para 
viver experiências que ela nunca ti-
nha vivido. Passear, ir para a praia, 
comer comidas diferentes... e ela 
foi se encantando e nosso carinho 
foi aumentando. Mas eu não esta-
va na fila de adoção, apenas tinha 
o desejo de apadrinhar”, relembra. 
Crislei e sua irmã já tinham famílias 
interessadas e foram adotadas al-
gum tempo depois. “Mas acabaram 
devolvendo ela, o que infelizmente 
acontece em processos de adoção. 
Então, a Casa Lar me ligou infor-
mando que ela havia sido devolvida 
e que, quando perguntaram se ela 
queria ser adotada por alguém, ela 
disse que queria ser adotada por 
mim e pela minha filha. Falei que 
iria pensar e já no dia seguinte já 
respondi que sim” conta Ivane. 

Continua
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A consultora de Turismo Ivane 

Fávero deu início a todo processo 
de adoção, que foi concluído em 
agosto daquele ano. Apesar da con-
vivência entre as três já ter inicia-
do há algum tempo, Ivane recorda 
que o primeiro ano foi marcado 
por momentos desafiadores. “Es-
távamos falando da adaptação de 
duas crianças com duas vivências 
totalmente distintas. Uma com 9 e 
a outra com 10. De um lado uma 
menina que tinha passado por ex-
periências muito dolorosas, que 
era uma sobrevivente. E de outro 
uma que tinha tido todo o carinho 
e cuidado. Então elas tiveram que 
buscar o equilíbrio entre elas”, 
relata. 

Para garantir um convívio har-
mônico e prazeroso, Ivane conta 
que estudou muito e buscou ajuda 
com diferentes profissionais. “Por 
um tempo ela chegou a ir a psiquia-
tra e psicólogo, mas então percebi 
que precisava trabalhar isso em 
casa também”, comenta. A partir 
do ensinamento de um profissional 
que trabalha com dependentes quí-
micos na Itália, a consultora enten-
deu que amar incondicionalmente 
é o segredo para fazer dar certo. 
“Ele me disse que todo ser que pas-

sa por uma grande dor na vida vai 
tentar provar que não é digno do 
seu amor e vai fazer provocações 
para comprovar sua teoria. É nes-
sa hora que você precisa mostrar 
com muita firmeza o teu amor in-
condicional, que, apesar de tudo, a 
pessoa vai poder contar contigo. E 
foi de fato o que nos ajudou a cons-
truir essa família. É preciso estar 
preparado psicologicamente para 
amar incondicionalmente”, declara. 

Hoje, além de Lúcia e Cris, a 
família de Ivane, que reside em Ga-
ribaldi, também é preenchida pelo 
companheiro Rômulo de Freitas 
e seus filhos. Crislei tem 19 anos, 
cursa Direito na Universidade de 

Caxias do Sul (UCS) e atua em um 
escritório de advocacia de Bento 
Gonçalves. Além de ter se torna-
do uma filha dedicada e amorosa, 
ela criou um vínculo muito forte 
com a irmã adotiva. “A relação das 
duas é muito fraternal e madura. 
É de duas irmãs que se dão muito 
bem. E o bonito é que mantivemos 
a relação com a irmã biológica dela 
que foi adotada por outra família”, 
revela Ivane. 

Na opinião da consultora, o 
processo de adoção mudou não 
apenas a vida de Crislei, mas tam-
bém contribuiu para que ela e sua 
filha Lúcia pudessem se tornar 
pessoas melhores. “Foi um proces-
so doloroso em alguns momentos, 
mas também muito prazeroso. 
Houve uma grande troca. É gratifi-
cante poder auxiliar uma criança a 
ter a vida e o amor que ela merece”, 
analisa. “Não existe isso de sangue 
do meu sangue. Filho é de coração, 
de alma. No início, algumas pesso-
as me perguntavam quem era a mi-
nha filha verdadeira. Como assim? 
As duas são. Mas hoje as pessoas 
aprenderam a entender e respei-
tar. E que a gente possa estimular 
outros homens, outras mulheres, 
outros casais a adotarem também”, 
deseja Ivane. 
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De acordo com dados do Sis-
tema Nacional de Adoção e Acolhi-
mento (SNA) do Conselho Nacional 
de Justiça, o Brasil tem atualmente 
mais de 5 mil crianças aptas para 
serem adotadas. Muitas dessas 
crianças carregam momentos de 
dor, saudade e angústia, com vi-
vências ligadas à violência e à ne-
gligência.  Em agosto deste ano, os 
irmãos Luan e Yuri ganharam uma 
chance de deixar todos os momen-
tos ruins no passado. Eles foram 
adotados pelo casal de Bento Gon-
çalves Daniel Sartori e Giane Vilari-
no e sua filha Fernanda Sartori, que 
viajaram até o Rio de Janeiro para 
encontrá-los. “Nós sempre convi-
vemos com exemplos de adoções 
na família e quando nos sentimos 
prontos para ter um novo filho, de-
cidimos que seria diferente dessa 
vez. Decidimos que iríamos ado-
tar”, relata Giane. 

O casal entrou no Sistema 
Nacional de Adoção e Acolhimen-
to (SNA) em 2017 e, ao longo do 
processo de espera, participou de 
grupos de apoio de adoção. “Quan-
do entramos no cadastro algo que 
nos chocou muito foi que precisá-
vamos traçar o perfil da criança 
que queríamos. Não colocamos 
nenhuma restrição, nem de raça, 
nem de sexo, apenas estipulamos 
uma criança até 7 anos. E parti-
cipando dos grupos, passamos a 
entender a realidade das crianças 
que estão nos abrigos hoje. São 
crianças mais velhas, grupos de 

“É como se eles sempre tivessem sido 
seus e agora você está os reencontrando”
O casal de Bento Gonçalves Daniel Sartori e Giane Vilarino e sua 
filha, Fernanda Sartori, adotaram os manos Luan e Yuri em agosto

irmãos, e se a gente continuasse 
com o perfil de apenas uma crian-
ça, eu poderia ficar até 10 anos es-
perando”, comenta. 

Dessa forma, a família abriu o 
coração para receber mais de uma 
criança e foram presenteados com 
os irmãos Luan, de 7 anos, e Yuri, 
de 4 anos. Eles estavam abrigados 
havia cerca de um ano e meio na 
cidade de Campos dos Goytacazes, 
no Rio de Janeiro. Em julho, foi ini-
ciado o processo de aproximação 
por meio de vídeochamadas e, no 
dia 12/08, a família foi até a Casa 
Lar para buscá-los. “Eles ainda 
estão em processo de adaptação, 
mas percebemos que estão muito 
felizes. A cada dia eles abrem um 
pouco mais o coraçãozinho deles 
para a gente. E a nossa vida mu-
dou para a melhor. Já éramos uma 
família feliz, mas eles vieram para 
acrescentar”, declara Giane.

Para a mamãe de três, a única 

dificuldade da adoção são as lem-
branças e traumas que as crianças 
carregam do seu passado. “A gente 
percebe que o Luan tem lembran-
ças muito mais vivas e por isso 
mais traumas. Mas ele é um me-
nino forte e guerreiro e vai pas-
sar. Temos que entender que eles 
tinham uma vida antes e que não 
podemos passar uma borracha em 
cima disso”, aconselha. 

Segundo Giane, os pequenos 
já estão os chamando de “pai, mãe 
e irmã” e se mostram cada vez 
mais adaptados ao novo lar. “Para 
nós, a adoção significa um ato de 
amor e carinho. Nós já estávamos 
tocados por eles somente por fo-
tos e vídeos, mas quando os vimos 
pessoalmente, é difícil descrever. É 
um amor que toma conta, como se 
eles sempre tivessem sido teus e 
você tivesse os perdido em algum 
momento, mas agora está os reen-
contrando”, finaliza. 
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Ter uma alimentação saudável é fundamental para que as funções 
do organismo funcionem de forma equilibrada. No entanto, nem 
sempre o consumidor está disposto a preparar uma refeição 
nutritiva e funcional. Pensando nisso, o Armazém Fit Store 
oferece uma extensa linha de produtos ricos em nutrientes, 
saborosos e de fácil preparo.
A queridinha e a mais pedida é a coxinha! O sabor mais 
requisitado é a de batata-doce com recheio de frango, mas na loja 
é possível encontrar outras opções, como a com carne de panela. 
Além disso, o Armazém Fit Store aposta em refeições como 
pastel de abóbora com frango ou carne de panela, quiches de 
diversos sabores, tortinha de espinafre, bombinha de mandioca, 
pizzas variadas e de pão de batata-doce com queijo.
Além de oferecer diversas opções vegetarianas, a loja possui refeições 
sem glúten, sem lactose, sem conservantes e low carb, incentivando a 
alimentação saudável e contribuindo na dieta pré-verão.

recomenda!

Abriu as portas no último sábado, 17/10, a 
Point Acessórios e Eletrônicos. Comandada 
pelos empresários Samara de Toni, Lucas 
Ben, Claudia de Souza e Marcelo Martine, a 
loja trabalha com centenas de equipamentos, 
aparelhos e acessórios especiais para celulares, 
jogos, televisores, som, entre outras soluções 
do mundo digital. No espaço também é 
possível fazer xerox e ainda buscar assistência 
técnica de produtos eletrônicos. A Point está 
localizada na rua Giovani Girardi, 251, sala 101, 
no bairro Progresso (ao lado do Grepar).  Para 
acompanhar as novidades, siga a loja nas redes 
sociais: @point.eletronicos.acessorios 

Nova loja

fotos: Divulgação

A arquiteta Cláudia Alberici Pinto 
será reconduzida à presidência do 
Sindilojas Jovem no próximo dia 
29 de outubro. De forma inédita, 
as mulheres são maioria na nova 
diretoria, com a participação de 10 
nomes. O objetivo do Sindijovem é 
compartilhar conhecimento por meio 
de palestras, encontros, discussões 
de ideias e ações sociais. A posse será 
transmitida através de uma live pelos 
canais da entidade: 
@sindilojasjovembento. 

Reeleita

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

A solidariedade enche as taças da Cooperativa 
Vinícola Garibaldi no ‘Outubro Rosé’ na 
campanha temática que ocorre durante o mês. 
Todas as vendas de espumantes e vinhos do tipo 
rosé realizadas no Varejo reverterão 5% do valor 
para a Liga de Combate ao Câncer de Garibaldi.

Outubro
Rose´
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O mercado competitivo aliado a consumidores exigentes fazem com que cada 
vez mais o ambiente e a experiência de consumo sejam fatores decisivos no 
desempenho das vendas.
Seja em pequenas lojas à grandes franquias a arquitetura comercial tem sido 
essencial para que as empresas cativem e fidelizem seus clientes estimulando 
o consumo, melhorando a experiência de compra do cliente e valorizando 
o produto ou serviço que está oferecendo. A arquitetura comercial também 
trabalha com planejamento de restaurantes, bares, escritórios, espaços 
corporativos, clínicas médicas e qualquer ambiente que se comunique com o 
consumidor, cada um com estratégias e conceitos muito particulares pensadas 
sempre em valorizar e se comunicar com o público-alvo de cada empresa.
Muito além da estética, as técnicas de projeto comerciais aliadas a estratégias 
de visual merchandising têm o intuito de proporcionar experiências 
diferenciadas de consumo e fortalecer a identidade visual da empresa que 
marquem a memória do consumidor.
Cada ponto comercial tem particularidades sobre o layout: Em lojas e 
comércios a circulação deve favorecer o movimento do cliente para que ele 
percorra o espaço e visualize com facilidade os produtos expostos. Nesses 
casos é muito importante criar pontos de interesse destacando produtos com 
maior saída, promocionais ou com valor agregado. Os produtos devem ser 
estrategicamente expostos de maneira lógica e organizados com iluminação 
adequada para que sejam percebidos pelos clientes.
Em restaurantes, bares e pubs a circulação e fluxos é decisiva para criar um 
ambiente agradável. Analise de fluxos de clientes, garçons, serviços, caixa 
e espera precisam funcionar em perfeita harmonia. A iluminação nesses 
espaços é decisiva para a experiência do cliente: luz adequada nas mesas para 
valorização dos pratos, iluminação mais amena nas áreas de grande circulação 
são recursos muito usados aliados a possibilidades de dimerização e controle 
da temperatura e intensidade da cor de cada ambiente para atender e agradar 
o público alvo de cada estabelecimento.
Nos espaços corporativos a arquitetura comercial é fundamental para 
melhorar o ambiente de trabalho. Iluminação eficiente para longas horas 
de permanência, setorização, fluxos e circulações de pessoas, mobiliário 
ergonômico e cores corretas aumentam a produtividade e melhoram a 
qualidade da rotina dos funcionários.
Todo mês vamos nos encontrar aqui na coluna da Quel e compartilhar 
exemplos de como a arquitetura comercial pode fazer a diferença na prática. 
Vamos trazer projetos da região com espaços planejados, funcionais e lindos 
para inspirar você e também para que desenvolva esse olhar de consumidor 
exigente e antenado!

 

Dicas da arquiteta
Você sabe o impacto 
da arquitetura comercial 
no seu negócio?

Antes
Depois
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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

VENDO
Apartamento, no Ed. Zanoni, 
Centro, com 3 dormitórios,
dependência, cozinha, sala de 
estar, lavabo, banheiro social,
split e ótima split e ótima garagem. Andar alto, 
único à venda de frente para a 
Marechal Deodoro, 115m² de 
área privativa mais a área da
garagem. Valor R$ 390.000,00. 
Aceito imóvel de menor valor e 
parcelo. Contato (54) 99981 7423

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. Valor R$ 260.000. 
Contato: (54) 984404 5302 ou 99981 3000.

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. 

VENDOVENDO casas personalizadas, em alvenaria, Steel 
Framing ou Wood Framing. Contate nossos 
especialistas para ter a melhor tecnologia ao seu 
alcance (54) 3449 4444. 

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. 

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

ESTE ESPAÇO ESTÁ
DISPONÍVEL PARA SEU IMÓVEL

Imóveis

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

VENDO terreno em 
Garibaldi, com 507m²,  
no bairro Champanhe, 
com casa de madeira.   
Ideal para construção 
de prédio. Contato 
(54) 9 9102 4770, com 
Gilberto. 

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 fun-
dos, no bairro São 
Roque, semimobilia-

da, com 1 dormitório, 
sala e cozinha juntos, 
com churrasqueira, 
fogão campeiro e ga-
ragem. Pátio fechado 
e portão eletrônico.  
Contato (54) 99642 
3594.

VENDO apartamento 
no bairro Humaitá, 
em Bento Gonçalves, 
a 5 minutos do Cen-
tro, com área de 43m² 
e garagem coberta. 
Mais informações 
via WhatsApp: (54) 
99669 5575.

VENDO sobrado, no 
bairro São Roque, com 
2 dormitórios, sacada 
aberta e churrasquei-
ra, contendo cozinha, 
sala, área de serviço, 
banheiro social e vaga 
de garagem.  Financi-
ável e pode ser usado 
o FGTS e entrada par-
celada. Possui ótima 
posição solar. Valor 
R$ 170.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES
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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

ASTRA 2.0 ADVANTAGE
CRONOS AUTOMÁTICO
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
HB20 SEDAN 1.6 PREMIUM
IDEA ADVENTURE
JETTA 1.4 TSI 
OUTOUTLANDER  2.2  DIESEL 
PALIO WEEKEND 1.6
PALIO 1.0 FIRE 4 PORTAS
SANDERO 1.6  GT LINE 
STRADA 1.4 CD FREEDOM

2008
2019
2018
2017
2005
2016
20162016
2016
2014
2013
2018
2015
2016
20192019
2014
2013
2011
2020

PRETO
PRETO
BRANCO
BRANCA
VERMELHA
CINZA
BBRANCO
PRATA
PRETO
BRANCO
CINZA
VERMELHA
BRANCO
BBRANCA
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 TURBO
TTRATOR LS R 50 154 HORAS
VECTRA SEDAN 2.0
HONDA/CG 160 FAN ESDI

 

2020
2010
1996
2010
2010
2019
20172017
2013
2018
2014
2007
2005
1994
20182018
2010
2017

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

VENDO apartamento, no 
bairro Humaitá, pronto 
para morar, de 2 dormitó-
rios, com sacada aberta, 
contendo banheiro social 
e vaga de garagem.  Pode 
ser financiado. Prédio fica 
a 3 minutos do Centro e 
em lugar calmo com óti-
ma vista e posição solar. 
Valor a partir R$ 135.000. 
Contato (54) 99683 6257, 
com Luiz. Creci 42.589. 
 
VENDO apartamento 
mobiliado, com exce-
lente acabamento, em 
prédio com somente 11 
apartamentos de 2 dor-

mitórios, 2 sacadas, sala 
de estar, cozinha/área de 
serviço, banheiro e vaga 
de garagem. Financiável 
e aceita FGTS. Valor R$ 
295.000.  Contato (54) 
99966 4616, com Adria-
no. Creci 42.504.
 
VENDO apartamento 
mobiliado, no bairro São 
João, com 2 dormitórios, 
em andar alto contendo, 
cozinha, churrasqueira, 
sala com sacada fechada, 
área de serviços, banhei-
ro social e vaga de gara-
gem.  Pode ser financia-
do e usado o FGTS como 

entrada. Possui ótima 
posição solar. Valor R$ 
140.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589. 
 
VENDO apartamento no 
Residencial San Marino, 
com 2 dormitórios, com 
sacada aberta, churras-
queira, sala, banheiro 
social e vaga de garagem.  
Financiamento via CEF, 
entrada parcelada em 
40 vezes e aceita o FGTS 
como entrada. Valor R$ 
155.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589
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MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Resumo de Contrato
Contrato nº 174/2020 – Pregão Presencial nº 020/2020 – Contratação de empresa especializada para 
realizar detonação em rocha, com uso de explosivos, na pedreira localizada junto ao Britador Municipal. 
Frohlich & Kafer Ltda. Valor: R$ 49.500,00 referentes a detonação de 3.000m3 de rochas, com um 
valor de R$ 16,50 ao m³. Prazo: 40 dias, a contar de 13/10/2020. 
Contrato nº 175/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. For-
necimento de insumos e medicamentos de uso humano. Ágil Distribuidora de Medicamentos Ltda. 
Valor: R$ 220,35. Prazo 40 dias, a contar de 13/10/2020. 
Contrato nº 176/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Forne-
cimento de insumos e medicamentos de uso humano. Aglon Comércio e Representações Ltda. Valor: 
R$ 3.120,00. Prazo 40 dias, a contar de 13/10/2020. 
Contrato nº 177/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. For-
necimento de insumos e medicamentos de uso humano. Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. 
Valor: R$ 1.958,00. Prazo 40 dias, 40 dias, a contar de 13/10/2020. 
Contrato nº 178/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Forne-
cimento de insumos e medicamentos de uso humano. Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares 
Ltda. Valor: R$ 1.287,00. Prazo 40 dias, 40 dias, a contar de 13/10/2020. 
Contrato nº 179/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Forne-
cimento de insumos e medicamentos de uso humano. Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda. 
Valor: R$ 1.800,70. Prazo 40 dias, 40 dias, a contar de 13/10/2020. 
Contrato nº 180/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. For-
necimento de insumos e medicamentos de uso humano. Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. Valor: 
R$ 887,80. Prazo 40 dias, a contar de 13/10/2020.
Contrato nº 181/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. For-
necimento de insumos e medicamentos de uso humano. Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos 
Ltda. Valor: R$ 1.604,50. Prazo 40 dias, a contar de 13/10/2020.
Contrato nº 182/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. For-
necimento de insumos e medicamentos de uso humano. Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares 
Ltda. Valor: R$ 5.939,05. Prazo 40 dias, a contar de 13/10/2020.
Contrato nº 183/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. For-
necimento de insumos e medicamentos de uso humano. Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda. 
Valor: R$ 3.280,32. Prazo 40 dias, a contar de 13/10/2020.
Contrato nº 184/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. For-
necimento de insumos e medicamentos de uso humano. MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. 
Valor: R$ 303,22. Prazo 40 dias, a contar de 13/10/2020.
Contrato nº 185/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. For-
necimento de insumos e medicamentos de uso humano. NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda. 
Valor: R$ 3.210,70. Prazo 40 dias, a contar de 13/10/2020.
Contrato nº 186/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. Forne-
cimento de insumos e medicamentos de uso humano. Promefarma Representações Comerciais Ltda. 
Valor: R$ 522,60. Prazo 40 dias, a contar de 13/10/2020.
Contrato nº 187/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. For-
necimento de insumos e medicamentos de uso humano. Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda. Valor: 
R$ 5.240,264. Prazo 40 dias, a contar de 13/10/2020.
Contrato nº 188/2020 – Referente ao Pregão Eletrônico n° 08/2019 CP-CISGA – RP n° 07/2019. For-
necimento de insumos e medicamentos de uso humano. Victória Comércio de Produtos Hospitalares 
Ltda. Valor: R$ 1.508,00. Prazo 40 dias, a contar de 13/10/2020.
Contrato 189/2020 – Dispensa de Licitação nº 029/2020 – Prestação de serviços de escavação, com má-
quina de no mínimo 21.500kg de peso operacional e capacidade da concha mínima de 1,5m³, totalizando 
até 56 horas de serviço, a serem executadas, na remoção de barreira na estrada principal, de primeira 
categoria, que faz ligação entre Linha Leopoldina e Linha Graciema Baixa; limpeza e drenagem das 
águas pluviais e jusante, do aterro da área industrial e escavação da bancada superior, na área da pedreira, 
do Britador Municipal de Santa Tereza/RS. Berzatti Terraplenagem Ltda. Valor: R$ 222,00 por hora, 
totalizando um valor de até R$ 16.800,00. Prazo: 40 dias, a contar de 13/10/2020.
Contrato nº 190/2020 – Dispensa de Licitação nº 028/2020 – Contratação de empresa especializada 
para aquisição de um Playground, que será instalado na Praça Norte, no Município de Santa Tereza/RS. 
Floricultura São Francisco Ltda. Valor: 16.820,00. Prazo: 40 dias, a contar de 13/10/2020.
Contrato entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Município de Santa Tereza – Dis-
pensa de Licitação nº 030/2020 – Referente ao Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de 
Produtos, conforme Processo nº 53137.021807/2020-59, que entre si fazem o Município de Santa Tereza 
e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Prazo: 12 meses, a contar de 15/10/2020, podendo ser 
renovado até o limite de sessenta meses.

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo n° 009/2020 – Ata de Registro de Preços nº 001/2020 – Pregão Presencial nº 019/2019 – 
SRP nº 005/2020 – Referente à alteração de preço do óleo diesel comum. Safra Diesel Ltda. Valor: R$ 
3,30 ao litro do óleo diesel comum. Prazo: a contar de 14/10/2020. 

Gilnei Fior
Prefeito Municipal

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Na qualidade de síndico do Condomínio Videiras, sirvo-me da presente, para convocá-los a 
participar da Assembleia-Geral Ordinária, a realizar-se no dia 14 de novembro de 2020, às 
13h30min em primeira convocação e, na falta de quórum legal, às 14h em segunda e última 
convocação, no salão de festas do condomínio, para tratarmos da seguinte ordem do dia: 

1. Deliberar sobre prestação de contas; 1. Deliberar sobre prestação de contas; 
2. Deliberar sobre previsão orçamentária; 
3. Eleição de Síndico, Sub Síndico e Conselho. 

Conforme a CONVENÇÃO no seu Art. 19º a Assembleia Ordinária deverá realizar-se no 
mês de SETEMBRO.

AART.19º: As Assembleias Gerais ordinárias realizar-se-ão no mês de SETEMBRO de cada 
ano, e a esta competirá: a) Analisa e votar, o relatório e o balancete de prestação de contas da 
que se finda; b) Discutir e votar o orçamento de receitas e despesas de período seguinte, bem 
como fixação do fundo de reserva; c) Eleger o Síndico, o Subsíndico e três membros do Con-
selho Consultivo, de preferência entre os condôminos que residam no conjunto; 

Até o dia 11/11/2020 os candidatos interessados aos cargos de Síndico, Sub Síndico e Conse-
lho, deverão colocar nos murais de cada Torre os nomes para os respectivos cargos. 

OBS: 

- É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada 
por procuradores, munidos com procurações específicas; 
- Os ausentes, por Lei, deverão acatar a todas as decisões tomadas; 
- Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar 
e ser votado nas deliberações. 
-- Todos os participantes deverão participar com máscaras, respeitando as orientações 
de higienização e distanciamento. 
- Pedimos que participem da Assembleia apenas um representante de cada aparta-
mento. 

Bento Gonçalves/RS, 22 de outubro de 2020. 

Anderson Andrei Luz de Souza 
Síndico do Condomínio Videiras

entrada parcelada 
em 40 vezes e aceita 
o FGTS como entra-
da. Valor R$ 155.000. 
Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 
42.589.

VENDO apartamento 
novo, no bairro Maria 
Goretti, com 2 dormitó-
rios, churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga de 
garagem.  Financiamen-
to pelo banco de sua pre-
ferência e aceita o FGTS 
como entrada. Valor R$ 
170.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589.
 
VENDO apartamento, no 
Residencial Granvillage, 
com 2 dormitórios, com 
churrasqueira, sala, ba-
nheiro social e vaga de 
garagem.  Financiamen-
to pelo banco de sua pre-
ferência e aceita o FGTS 
como entrada. Valor R$ 

155.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589.
 
VENDO apartamento no 
Don Inácio, com 2 dormi-
tórios, com sacada aber-
ta, vista para o Vale, sala, 
banheiro social, vaga de 
garagem. Possibilidade 
de financiar 100% e acei-
ta o FGTS como entrada. 
Valor R$ 115.000. Conta-
to (54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589.
 
VENDO terreno escritu-
rado, de 10x20m, na rua 
João Busnello, no bairro 
Ouro Verde. Valor R$ 
60.000, à vista (valor vá-
lido somente neste mês). 
Não aceito troca.  Conta-
to (54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589.
 
VENDO apartamento, 
no loteamento Bertolini, 
mobiliado, com 2 dor-
mitórios, sala de estar, 

ASTRA 2.0, ano 2011, 
cor preta, direção hi-
dráulica, vidros, travas 
e retrovisores elétri-
cos, limpador e de-
sembaçador traseiros, 
ar-condicionado, 5 
portas, som MP3 com 
entrada USB, alarme, 
porta-malas espaçoso, 
amplo espaço interno. 
Revisões e documenta-
ção em dia. Única dona. 
Valor R$ 26.500. Con-
tato (54) 99608 5454.

Veículos

cozinha, área de servi-
ço, e banheiro. Baixo 
custo de condomínio. 
Financiável e aceita 
FGTS como entrada. 
Valor R$ 107.000. Con-
tato (54) 99683 6257, 
com Luiz. Creci 42.589. 
 

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAL PLÁSTICO DO VALE 
DOS VINHEDOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES DO SIMPLAVI

PeloPelo presente Edital, faço saber que no dia 27 de novembro de 2020, no perío-
do das 9h às 12h, na sede desta entidade, situada na rua Avelino Luiz Zat, 95, 
sala 2, bairro Fenavinho, será realizada Eleição para composição da Diretoria 
e Conselho Fiscal, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para Registro de 
Chapas, que correrá a contar da data de publicação do aviso resumido deste 
Edital, nos termos do artigo 9º do Regulamento Eleitoral das Eleições. O re-
querimento, acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, 
deverá ser dirigido ao Presidente da Entidade, podendo ser assinado por qual-
quer um dos candidatos componentes da Chapa. A inscrição das chapas se dará 
por meio eletrônico, através do e-mail adm@simplavi.com.br, pelo qual estará 
respondendo os e-mails pessoa habilitada para o atendimento, prestação de in-
formações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação 
e fornecimento de correspondente publicação da relação das chapas registra-
das. Fica marcada a data de 30 de novembro e 1º de dezembro do corrente ano, 
respectivamente, para que se faça a segunda ou terceira votação, caso não 
tenha atingido quórum suficiente na primeira votação. Na hipótese de ocorrer 
chapa única, haverá a possibilidade da realização da Assembleia Virtual, em 
última convocação, na mesma data, ou seja, dia 27 de novembro, duas horas 
após a primeira convocação que se dará às 14h em primeira chamada e às 
14h10 em segunda chamada, quando então a chapa será eleita por aclamação.

Bento Gonçalves, 23 de outubro de 2020.
Ivânio Ângelo Arioli

Presidente
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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 DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (2 VAGAS)
• ANALISTA DE PCP 
• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (3 VAGAS)
• ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO
•• ASSISTENTE DE MARKETING 
• ASSISTENTE DE TURISMO (4 VAGAS)
• AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (12 VAGAS)
• AUXILIAR DE MARCENARIA (2 VAGAS)
• CONFEITEIRA
• CONTROLADOR DE MATERIAIS
• CORTADORA DE TECIDOS (ESTOFADOS)
•• COSTUREIRA DE ESTOFADOS
• ELETROMECÂNICO (3 VAGAS)
• ELETROTÉCNICO (2 VAGAS)
• ESTAGIÁRIOS DE ENG. MECÂNICA OU PRODUÇÃO
• GERENTE DE PRODUÇÃO (4 VAGAS)
• INSPETOR DE QUALIDADE (2 VAGAS)
• LÍDER DE EMBALAGEM
•• LÍDER DE USINAGEM
• MECÂNICO DIESEL
• MONTADOR DE MÁQUINAS (2 VAGAS)
• OPERADOR DE PROCESSOS DE PINTURA (4 VAGAS)
• SOLDADOR MIG E TIG (6 VAGAS)
• TORNEIRO MECÂNICO (5 VAGAS)
• VENDEDOR PROJETISTA
•• VENDEDOR TÉCNICO (3 VAGAS)

VAGAS URGENTES:
OPERADOR DE MÁQUINAS MOVELEIRAS (17 vagas)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (18 vagas)
GERENTE DE VENDAS

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

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

* ALMOXARIFADO
* ASSISTENTE COMERCIAL PROMOB
* ASSISTENTE CONTÁBIL
* ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
* ASSISTENTE DE T.I
* ASSISTENTE TÉCNICO POLÍMEROS
* * ATENDENTE DE VAREJO/ TURISMO
* AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
* DESENHISTA TÉCNICO MOVELEIRO
* ELETRICISTA/ AUXILIAR DE ELETRICISTA
* ELETROMECÂNICO
* ESTOFADOR A
* * LAVADOR DE CARROS 
* MECÂNICO DE CAMINHÕES
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
* MONTADOR DE MÓVEIS

* MOTORISTA DE TRUCK
* OPERADOR DE FURADEIRA
    MÚLTIPLAS
* OPERADOR DE MÁQUINAS
    10 VAGAS DIA E NOITE
* OPERADOR E.T.E.
* OPERADOR PROGRAMADOR CNC* OPERADOR PROGRAMADOR CNC
* PINTOR INDUSTRIAL MÓVEIS
* PROTOTIPISTA
* SOLDADOR MIG/TIG
* SOLDADOR/ MONTADOR DE
    MÁQUINAS
* SOLDADOR/ MONTADOR DE
    M    MÁQUINAS
* TÉCNICO EM MECÂNICA
* TÉCNICOA EM VITICULTURA
* TORNEIRO/ FRESADOR MECÂNICO

VENDO ar-condicionado 
de janela, marca Cônsul, 
com 7.500 Btus, semi-
novo. Preço de ocasião: 
só R$ 300. Interessados 
entrar em contato com 
Lauri, através do telefo-
ne (54)  99911 2985.

FAÇO serviços de enge-

Serviços

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. Conta-
to (54) 99705 2706, com 
Michele.

PROCURO pessoa para 
cortar grama e limpar 
terreno e jardim, no Vale 

dos Vinhedos. Contato 
(54) 99927 0740. 

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.



SERRANOSSA | Sexta-feira, 23 de outubro de 202018

Bento passará a contar com três 
novos peritos no Posto Médico Legal

Bento Gonçalves receberá re-
forço no Posto Médico Legal nas 
próximas semanas. Três novos 
peritos passarão a integrar o qua-
dro de profissionais: uma médica 
legista e duas técnicas em perícias. 
Com isso, o município contará com 
três peritos, três técnicos e uma 
papiloscopista. As informações 
foram repassadas pelo perito cri-
minal e coordenador regional do 
Instituto Geral de Perícias (IGP), 
Airton Kremer.

As três profissionais que virão 
para Bento Gonçalves se formaram 
na segunda-feira, 19/10, junta-
mente com outros 66 agentes, em 
evento virtual. No total, formaram-
-se 21 peritos criminais, 20 peritos 
médicos-legistas e 28 técnicos em 
perícias. Todos serão direcionados 
para postos de Criminalística e de 
Medicina-Legal da capital e do inte-
rior do estado. Na região da Serra 
Gaúcha, apenas Bento Gonçalves 
receberá novos profissionais.

De acordo com Kremer, os pe-
ritos do município auxiliarão no 
trabalho do Posto Médico Legal, o 
qual é responsável pela realização 
de necropsias, exames de violência 
sexual e corpo de delito, entre ou-
tros. Já as perícias criminalísticas, 
feitas no local da ocorrência de cri-

A
rq
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vo

mes, segue sendo realizada apenas 
pelo IGP de Caxias do Sul. “Aten-
demos todas as cidades da Serra. 
A Brigada Militar isola o local do 
crime e nos chama para realizar a 
perícia”, explica Kremer.

Questionado sobre a neces-
sidade de mais peritos na região, 
o coordenador afirma que essa é 
sim uma preocupação, mas que o 
trabalho não está sendo prejudi-
cado por conta disso. “A gente tem 
uma questão de que nós da perícia, 
como é um cargo muito técnico, as 
pessoas já entram com mestrados, 
doutorados... já com certa idade. 
Então temos aposentadorias no ho-
rizonte, com servidores com mais 
de 60 anos”, explica.

FORMATURA 
Os formandos dessa segunda-

-feira fazem parte da primeira tur-
ma convocada depois do concurso 
de 2017. O chamamento ocorreu 
em 10 de março deste ano, entre-
tanto, devido à pandemia, o início 
das aulas foi adiado para o dia 3 de 
agosto. Atualmente, 26 servidores 
estão realizando o curso de forma-
ção. Outros dois chamamentos de 
aprovados no último concurso es-
tão previstos para março de 2021 
e março de 2022.

O número de candidatos à 
prefeitura de Bento Gonçalves 
ainda depende de decisão da Jus-
tiça Eleitoral. Nesta semana, as 
candidaturas de Moacir Camerini 
(PSB) e do delegado Álvaro Becker 
(DEM) foram deferidas após re-
cursos feitos pela defesa dos can-
didatos. Entretanto, Carlos Pozza 
(PSC) ainda aguardava decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 
até o fechamento desta edição. 

No dia 14/10, a juíza Romani 

Definição sobre número de candidatos à 
prefeitura ainda depende de decisões judiciais
Nesta semana, 
foram deferidas 
as candidaturas 
de Camerini e do 
delegado Álvaro, mas 
o candidato Carlos 
Pozza ainda aguarda 
decisão judicial

Terezinha Bortolas Dalcin indefe-
riu o pedido de candidatura de Po-
zza por não terem sido apresenta-
dos os documentos necessários 
para comprovar a filiação do can-
didato ao Partido Social Cristão 
(PSC). A mesma decisão vale para 
o único candidato a vereador pelo 
partido, Terio de Brito de Moraes. 

Conforme a decisão, eles fo-
ram intimados para se manifestar 
após o registro das candidaturas, 
quando apresentaram provas de 
sua filiação. Entretanto, os docu-
mentos apresentados teriam sido 
produzidos “unilateralmente, ou 
seja, prova destituída da necessá-
ria fé pública. Diante das razões 
expostas, o pedido não se encon-
tra em conformidade com as nor-
mas reguladoras do registro de 
candidatura”, argumentou a juíza. 

De acordo com o setor jurí-
dico do PSC, o caso trata-se de 
uma situação administrativa in-
terna do partido, que acabou não 
cumprindo com “suas devidas 

obrigações”. O jurídico afirma que 
os candidatos estão tranquilos, 
seguem fazendo suas campanhas 
e têm convicção de que TRE reco-
nhecerá a filiação. 

CANDIDATURAS DE 
CAMERINI E ÁLVARO 
SÃO DEFERIDAS
No último final de semana, 

a Justiça Eleitoral, também por 
meio da juíza Romani, deferiu a 
candidatura do delegado Álvaro 
Pacheco Becker. Após o registro 
do candidato, o Ministério Público 
Eleitoral do Rio Grande do Sul ha-
via ajuizado ação de impugnação, 
tendo como argumento o fato de 
que o delegado não teria preen-
chido o “requisito temporal de de-
sincompatibilização”. Na ocasião, 
o candidato havia saído de seu 
cargo como titular da 2ª Delegacia 
de Polícia (2ª DP) do município no 
tempo solicitado, mas retornou 
após a mudança da data do pleito 
em função da pandemia – que pas-
sou para o dia 15 de novembro. 

Após a ação, a defesa do de-
legado apresentou contestação, 
afirmando que o candidato havia 
cumprido os prazos legais. “Ou 
seja, o impugnado cumpriu a de-
terminação legal se afastando da 
função quatro meses anterior à 
data designada para o pleito mu-
nicipal [...]isso exposto, julgo im-
procedente o presente pedido de 
impugnação do registro de candi-
datura efetuado pelo Ministério 
Público Eleitoral contra Álvaro 
Luiz Pacheco Becker e defiro o re-
gistro de candidatura ”, decidiu a 

juíza Romani. 
Já na quarta-feira, 21/10, o 

TRE, em decisão do desembarga-
dor Gustavo Alberto Gastal Die-
fenthaler, deferiu a candidatura 
do vereador Moacir Camerini. O 
pedido de indeferimento havia 
sido feito pelo Ministério Públi-
co, tendo como argumento a cas-
sação do mandato de Camerini 
à Câmara de Vereadores no ano 
passado, por quebra de decoro 
parlamentar. Isso, de acordo com 
a Lei Eleitoral, tornaria Camerini 
inelegível por 8 anos. 

Entretanto, no dia 08/10, uma 
liminar da Justiça possibilitou a 
suspensão da cassação do man-
dato de Camerini, que retornou ao 
cargo de vereador na Câmara e o 
que tornaria possível sua candi-
datura à prefeitura de Bento. Já no 
dia 15/10, a juíza Romani indefe-
riu a candidatura de Camerini, ale-
gando que “a ação visando a anu-
lar o ato de cassação do mandato, 
por falta de decoro parlamentar, 
não afasta a inelegibilidade”.  

Agora, de acordo com a de-
cisão do desembargador do TRE, 
Camerini pode concorrer porque 
a lei prevê que “o candidato cujo 
registro esteja sub judice poderá 
efetuar todos os atos relativos à 
campanha eleitoral, inclusive uti-
lizar o horário eleitoral gratuito 
no rádio e na televisão e ter seu 
nome mantido na urna eletrônica 
enquanto estiver sob essa condi-
ção, ficando a validade dos votos 
a ele atribuídos condicionada ao 
deferimento de seu registro por 
instância superior”. 
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Sete Erros | Respostas na página 22

Charge

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

Áries – 21/03 a 20/04 
Aproveite as primeiras horas do dia para agilizar 
o trabalho e adiantar tarefas. Lua e Vênus em boa 
sintonia farão tudo fluir bem e você terá boas 
oportunidades de se destacar. Há risco de romper 
uma parceria ou amizade importante, as tende a 
ser a melhor decisão.
 
Touro – 21/04 a 20/05
Estudos e leituras vão fluir melhor no período da 
manhã. Você também vai esbanjar otimismo e 
bom humor, o que deve facilitar o convívio com 
as pessoas mais próximas. Pode haver conflitos no 
trabalho em equipe ou sociedade e você tenha 
que abrir mão de alguns desejos ou projetos.

Gêmeos – 21/05 a 20/06 
Você pode querer mudar algumas coisas em casa 
no início do dia. Doe o que for possível e descarte 
o resto. Isso vai renovar as energias ao seu redor. 
Você também pode se acertar com alguém da fa-
mília. No trabalho, podem surgir desafios: procure 
se concentrar mais.

Câncer – 21/06 a 21/07 
Unir-se aos colegas e trocar ideias sobre as tarefas 
em comum pode deixar o trabalho mais produti-
vo. A Lua anuncia mudanças e imprevistos, mas 
Sol e Mercúrio vão turbinar a sua criatividade e 
trarão sorte para você. Cuidado para não gastar 
com supérfluos. 

Leão – 22/07 a 22/08 
Você pode ganhar uma grana com seu trabalho 
no começo do dia ou  arranjar um extra para re-
forçar o orçamento. Trabalhar em equipe também 
será uma opção boa para hoje. Mas se a parceria 
for com parentes, é bom ter mais jogo de cintura. 
Controle as suas reações e esforce-se para conver-
sar sem brigar.
 
Virgem – 23/08 a 22/09 
Seu entusiasmo continua acentuado e seu dia 
começará repleto de boas energias. Mas atenção: 
pode haver dificuldade de comunicação com os 
outros. Procure escolher bem as palavras e pegar 
leve com críticas, pois há risco de conflitos e mal-
-entendidos. 

Libra – 23/09 a 22/10 
Você pode ter novidades e alegrias em família 
no início do dia. Quem trabalha em casa ou tem 
negócio próprio também verá tudo fluir bem. Se 
você trabalha fora, vai se sair melhor trabalhando 
a sós em um ambiente tranquilo. Explore a sua 
experiência.
 
Escorpião – 23/10 a 21/11 
Você poderá passar mais tempo em casa ou com 
a família, mas o clima pode ficar tenso em alguns 
momentos. Procure controlar as suas reações e 
medir as palavras para não brigar por bobagem. 
Essa dica também vale no trabalho: fuja de discus-
sões e divida as tarefas.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Você pode ter uma boa oportunidade de con-
quistar um aumento ou uma promoção. Explore 
seu carisma e sua boa lábia para se entender me-
lhor com os colegas, para convencer a clientela e 
fazer bons acordos, mas pense antes de falar.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
O céu incentiva você a dar mais atenção às finan-
ças e a pensar mais na sua estabilidade material. A 
Lua dará bons estímulos para você buscar novas 
formas de ganhar dinheiro. Só não convém fechar 
negócios ou emprestar grana de ou para amigos. 

Aquário – 21/01 a 19/02
Você pode ficar feliz com a solução de alguns pro-
blemas logo cedo. Não tenha medo das mudan-
ças, pois elas serão positivas para você. Seu humor 
pode ficar muito instável. Tenha muito cuidado, 
principalmente para não bater de frente com che-
fes, autoridades ou colegas influentes no trabalho. 

Peixes – 20/02 a 20/03 
Unir-se aos colegas será uma ótima opção para 
agilizar o trabalho e chegar mais perto dos seus 
objetivos no início do dia. Mas aproveite as pri-
meiras horas, porque depois, a Lua vai chegar à 
Casa 12 e você tende a se fechar um pouco. O 
cansaço também pode pesar e você vai preferir 
ficar mais de boas no seu canto. 

Cruzadas | Respostas na página 22

Sorvete de doce de leite 
(opção zero lactose)

INGREDIENTES

• 2 potes de doce de leite (700g)
• 2 xícaras (chá) de leite 
semidesnatado
• 4 gemas
• 1/4 de xícara (chá) de açúcar 
refinado
• 1 caixa de creme de leite
• 1 pitada de sal

MODO DE PREPARO

Em uma panela, misture 300g de doce 
de leite e o leite. Aqueça em fogo 
médio até ficar quente (não precisa 
ferver). Reserve. Bata as gemas e o 
açúcar até a cor ficar clara.  Adicione 
3 colheres da mistura de leite quente 
às gemas com açúcar e mexa. Despeje 
na panela toda a mistura de gemas e 
cozinhe em fogo médio até engrossar. 
Coe o creme cozido através de uma 
peneira de malha fina em uma tigela e 
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adicione o creme de leite frio. Quando 
a mistura estiver completamente 
fria, coloque uma camada em um 
recipiente, adicione uma camada 
do doce de leite restante, cubra 
com mais creme e repita o processo. 
Congele até alcançar o ponto de 
sorvete e sirva.

Dica: para uma sobremesa que possa 
ser consumida por quem é intolerante 
a lactose, substitua o doce de leite, 
o leite e o creme de leite por versões 
zero lactose.
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Cinema 
Programação de 22 a 28/10

MOVIE ARTE 
SHOPPING BENTO GONÇALVES 1

Os Novos Mutantes 
Animação, 14 anos, 95 minutos.
Dias 23 e 25, 14h e 18h, dublado.
Dias 24, 27 e 28, 14h, 18h e 20h30, dublado. 
Dias 23 e 25, 20h30, legendado.  
 
MOVIE ARTE 
SHOPPING BENTO GONÇALVES 3
Scooby! O Filme 
Animação, livre, 94 minutos. 
Dia 23, 14h30 e 18h30, dublado. 
Dias 24 e 25, 14h e 16h30, dublado. 
Dias 27 e 28, 14h, 16h30 e 19h, dublado.  

MOVIE ARTE 
L’AMÉRICA SHOPPING 1

Como Cães & Gatos 3 – Peludos Unidos
Infantil, livre, 90 minutos.
Dias 23, 25 e 27,15h e 18h40, dublado.
Dias 24 e 25, 14h,16h30 e 19h, dublado.

GNC CINEMAS 
Shopping Villagio Caxias (antigo 
Iguatemi)

GNC1
A Origem
Suspense, 14 anos, 148 minutos.
Diariamente, 20h30, legendado.

Dunkirk
Ação, 12 anos, 106 minutos.
Diariamente, 14h15, legendado.

Interestelar
Ficção, 10 anos, 167 minutos.
Diariamente, 16h45, legendado.

GNC 2
Batman – o Cavaleiro das Trevas
Ação, 12 anos, 152 minutos.
Diariamente, 21h30, legendado.

Como Cães & Gatos 3 – 
Peludos Unidos
Infantil, livre, 90 minutos.
Diariamente, 13h30 e 17h30, dublado.

Scooby! O Filme
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 15h30 e 19h30, dublado.

GNC 4  (3D)
Os Novos Mutantes
Ação, 14 anos, 94 minutos.
Diariamente, 14h45, 17h, 19h20 e 21h50, 
legendado.

GNC 5 (3D)
Os Novos Mutantes
Ação, 14 anos, 94 minutos.
Diariamente, 13h45, 16h, 18h30 e 20h45, 
dublado. 

GNC 6 
A Ilha da Fantasia
Terror, 14 anos, 110 minutos.
Diariamente, 16h20 e 19h, dublado.
Diariamente, 21h40, legendado.

Divertida Mente
Animação, livre, 101 minutos.
Diariamente, 14h, dublado. 
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Vestibular de Verão UCS 2021 
com inscrições abertas 

Faça a PÓS que tem a força da 
comunidade: especialização em 
Gestão Estratégica de Negócios

Mobilização da comunidade acadêmica 
contribui ao estudo Epicovid-19-RS

Mestrado e 
Doutorado 
com desconto 
para egressos

Cursos de Curta Duração

As inscrições para o Vestibular de Verão 2021 já podem ser feitas pelo 
site ucs.br para interessados em Medicina e em Bacharelados, Licencia-
turas e cursos Superiores de Tecnologia (UCSTec). O prazo final para se 
inscrever no processo seletivo é às 23h59min do dia 15 de novembro. O 
Vestibular de Verão 2021 será realizado de forma presencial, no dia 22 
de novembro, atendendo aos protocolos e critérios determinados pelas 
normas de distanciamento controlado em face da pandemia da Covid-19.

Os vestibulandos do curso de Medicina realizam prova de redação, 
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Conheci-
mentos Gerais, Biologia e Química, no Campus-Sede da UCS. Já os candi-
datos aos demais cursos farão somente a prova de redação, aplicada em 
todos os campi. Caso, no ato de inscrição, optarem pelo aproveitamento 
da nota de redação dos Vestibulares da UCS, de 2015 a 2020, ou pelo 
aproveitamento da nota de redação do ENEM, de 2014 a 2019, ficarão 
dispensados de fazer a prova presencial.

O curso de especialização em 
Gestão Estratégica de Negócios 
é uma das ofertas da UCS Bento 
para qualificar sua atuação pro-
fissional. As aulas se iniciam no 
final de novembro, voltadas a 
graduados que desejam atuar na 
área, cujo perfil profissional se 
caracteriza pela prática no seg-
mento de comércio (atacadista e 
varejista), serviços de qualquer 
natureza, atividades industriais, 
agropecuárias e agroindustriais. 
As abordagens contemplam ma-
rketing e mercado, com ênfase 
mercadológica; a transformação 
através da estratégia; o indivíduo 
na organização; negócios e finan-
ças; e processos. 

A UCS oferece uma série de 
incentivos e uma política pro-
mocional de descontos para 
quem deseja cursar uma espe-
cialização ou MBA. Informe-se 
no site ucs.br, na guia de “Espe-
cializações e MBAs”, ou pelo e-
-mail atendimento@ucs.br. 

Com o envolvimento de mais 
de 80 profissionais e estudantes 
da área da saúde na aplicação 
de um número superior a 4 mil 
testes rápidos para a detecção da 
Covid-19 em Caxias do Sul, foram 
realizadas visitas a 500 domicí-
lios em cada uma das oito fases 
da pesquisa Evolução da Preva-
lência de Infecção por COVID-19 
no Rio Grande do Sul: Estudo 
de Base Populacional – EPICO-
VID-19. Os dados ilustram a mo-
bilização no município caxiense 
para o estudo que investiga a dis-
seminação do novo coronavírus 
na população do Estado, coorde-
nado pela Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel) e executado 
regionalmente pelo Instituto 
Pesquisas de Opinião (IPO), que 
conta com o apoio local da Uni-
versidade de Caxias do Sul.

Cada rodada, entre os meses 
de abril e setembro, demandou 
a dedicação dos participantes 
– trabalhadores do setor da saú-
de, docentes e acadêmicos de 

Egressos da UCS têm direito a 
30% de desconto na inscrição para 
os processos seletivos de Mestrado 
e Doutorado, condição válida para 
todos os editais em aberto. Acesse 
ucs.br na aba “Ensino>Mestrados e 
Doutorados” para conferir as pos-
sibilidades de formação continu-
ada no âmbito da Pós-Graduação 
Stricto Sensu.

ALGUMAS OPÇÕES:

- Custos na Logística Internacional: qualifica para a gestão de todos os custos envolvidos na 
logística internacional, com conceitos centrais, preparação da carga, modais de transporte e frete, 
incoterms (International Commercial Terms) e cálculos relacionados.

- Drawback: atualiza sobre a nova legislação e capacita para a atuação no Comércio Interna-
cional a partir de conhecimentos sobre o regime aduaneiro especial de Drawback, com conceitos, 
legislação, incentivos fiscais e operacionalização. Aula on-line síncrona no dia 7 de novembro.

- Termos Internacionais de Comércio – Incoterms 2020: aborda a utilização dos termos e 
capacita quanto à escolha e utilização correta nas negociações e em processos de comércio inter-
nacional. O programa contempla conceito, alterações, definições, riscos, custos e relação entre os 
termos e os modais de transporte. Aula on-line síncrona no dia 14 de novembro.

Mais informações, contate a área de relações com o mercado 
da UCS Bento, através do WhatsApp (54) 99935 6719.

Para saber 
mais, 
entre em 
contato pelo 
WhatsApp 
(54) 99626 
2771

diferentes instituições de ensino, 
além de servidores públicos – 
durante três dias, incluindo trei-
namento, inquérito populacional 
e testagem. Além de engajar os 
voluntários na prática da pesqui-

sa aliada às demandas sociais, as 
atividades oportunizaram a edu-
cação em saúde e o contato com a 
comunidade. Confira as vivências 
na matéria completa, no site ucs.
br, na aba “Notícias”.

Semana Acadêmica Virtual: 
Desafios e Oportunidades

A UCS Bento promove a semana aca-
dêmica 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 atua-
lidade: vida, trabalho, finanças e tributos”, 
o evento terá palestras e painéis on-line, 
propondo o debate aos estudantes dos cur-
sos de Administração, Ciências Contábeis, 
Comércio Internacional, Direito, Pedagogia 
e Psicologia.

Entre os temas estarão hard, soft e 
core skills, para melhoria de resultados; 
reforma tributária nos âmbitos brasileiro e 
estadual; pedagogia emocional e transfor-
mação digital na educação; e planejamento 
do futuro após a queda dos juros. As ins-
crições para acompanhar a transmissão 
on-line são gratuitas e recebidas no site da 
UCS, na aba de “Eventos”.

As inscrições estão aber-
tas para diversos cursos de 
curta duração promovidos 
pela universidade na mo-
dalidade de extensão. Mais 
informações estão disponí-
veis no site ucs.br, na guia 
de cursos de extensão e ser-
viços, ou com a área de rela-
ções com o mercado da UCS 
Bento, através do WhatsApp 
(54) 99935 6719.

Bacharelados:
• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciência da Computação
• Ciências Contábeis
• Comércio Internacional
• Design
• Direito
• Engenharia Civil
• Engenharia de Produção
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Farmácia
• Fisioterapia
• Nutrição
• Psicologia

Licenciaturas:  
• Ciências Biológicas
• Educação Física
• Pedagogia

Cursos de Tecnologia:
• Gestão Comercial
• Processos Gerenciais

Saiba mais sobre o processo 
seletivo, as medidas de biosse-
gurança para a preservação da 
saúde dos participantes na data 
da prova e faça sua inscrição em 
www.ucs.br/site/vestibular.

OFERTAS NA UCS BENTO

21



SERRANOSSA | Sexta-feira, 23 de outubro de 202022

Você sofre com insônia?
A Hipnose 
Condicionativa 
é uma terapia 
alternativa que pode 
ajudar a resolver isso

Quem sofre com insônia sabe 
o quanto o problema afeta a qua-
lidade de vida e as implicações no 
dia a dia. Que o diga o produtor 
rural Gilberto, de 45 anos. Há mui-
to tempo, a insônia e a ansiedade 
eram companheiras inseparáveis 
dele – “eram”, no passado, por-
que desde que ele decidiu tentar 
a Hipnose Condicionativa tudo 
mudou. “Foi a melhor decisão que 
eu poderia ter tomado. Minha vida 
mudou muito, pois tendo um sono 
melhor, mais reparador, os resul-
tados aparecem tanto no trabalho 
quanto na vida pessoal. São in-
críveis e fascinantes as melhoras 
gradativas que foram ocorrendo, 
já nas primeiras sessões eu fui me 
sentindo cada vez melhor”, relata. 
Foram dez sessões no total.

Os benefícios foram além das 
queixas principais: “Hoje tenho 
mais disposição e vontade para 
realizar as atividades cotidianas, 
mais calma e equilíbrio para li-
dar com as situações diárias, não 
sofro mais antecipadamente. Isso 
já seria muito mais do que eu es-
perava, mas a hipnose também 
melhorou dores que eu sentia 
diariamente nas costas e nas per-
nas”, comemora. “Hoje eu me sinto 
mais disposto, animado, com mais 
pique para realizar minhas ativi-
dades. Tenho um sono mais tran-

quilo e revigorante, acordo mais 
entusiasmado e feliz! Depois da 
hipnose eu tenho uma vida mais 
harmônica, calma e, acima de 
tudo, fantástica!”, relata.

A Hipnose Condicionativa 
é uma terapia alternativa que 
permite melhorar diversos pro-
blemas que afetam a vida das 
pessoas, independentemente da 
causa deles. Entre os relatos de 
pacientes, estão melhoras signi-
ficativas em quadros de insônia, 
ansiedade, depressão, fobias, hi-
peratividade, déficit de atenção 
e baixa autoestima, por exemplo. 
Também é possível perceber uma 
melhor disposição para as ativi-
dades cotidianas, melhor rendi-
mento escolar e em concursos, 
facilidade de falar em público, 
melhora nos hábitos alimentares 
e menor dificuldade para abando-
nar vícios. “Essa modalidade mais 
moderna da hipnose trata princi-
palmente as causas que originam 
os problemas, sejam eles quais 
forem, desde que a pessoa tenha 
realmente vontade de mudar”, ga-
rante a hipnóloga condicionativa 
Adriele Sopelsa.

HIPNOSE CONDICIONATIVA
TRATAMENTO IMEDIATO, COM POUCAS SESSÕES:

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

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

Especialização em Psicologia Transpessoal

(54) 99936 4051    | adsopelsa81@gmail.com  
Atendimento em Garibaldi/RS
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Circulação: semanal, às sextas-feiras Endereço: 
rua 13 de Maio, 877/602 (L’América Shopping), 
bairro São Bento, Bento Gonçalves - RS | 
Contato: (54) 3454 1015  | Tiragem: 10.000 
exemplares | Editora-chefe: Greice Scotton 
Locatelli (MTB 11.542) | Direção: Diogo Zanetti 

E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br
Acompanhe on-line:   
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa

Expediente

Divirta-se com as Palavras Cruzadas e 
com o Jogo dos 7 erros na página 20.
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cordas 

Variedade da
laranja

Estado 
nordestino

Voz dos
pintos

Imitação
de couro

(?) Ribeiro,
baixista

Peça da
furadeira
Campo de

cereais

Cervídeo 
do Canadá
Fio muito

fino

Boba;
ingênua

(?) de lado:
desprezar 

Divisões 
de terrenos
Apóstolo
de Cristo

Abóbora
(bras.)
Sucede
ao "C"

Grupo
sanguíneo
Sobrinha

do pai

Intestino
de animal

Brasil
(sigla)

Contração
muscular
dolorosa

Gosto;
paladar

Bobagem;
tolice

Calado;
silencioso

Deixar
escorrer
líquido

Ordinário

Tradi-
cional bar
londrino

3/dot — pub. 5/seara. 6/cãibra — vulgar.

Síndico profissional. 
Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Algumas das perguntas que mais recebo são referentes às despesas 
ordinárias e extraordinárias dos condomínios. Esse artigo é para conhe-
cimento dos síndicos – principalmente os de primeira viagem; inquilinos 
e proprietários.

Para sanar todas essas dúvidas, vamos tomar como base a Lei 
8.245/91, popularmente conhecida como a Lei do Inquilinato.

Primeiramente, entende-se por despesas ordinárias aquelas que são 
indispensáveis para o funcionamento do condomínio. Entre elas temos: 
salário de prestadores de serviço e colaboradores; manutenções e con-
servação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, de áreas 
de lazer, de uso comum. 

E quem paga por isso? As des-
pesas ordinárias são pagas pelos 
moradores vigentes do condomínio, 
aqueles que estão usufruindo da es-
trutura, ou seja, os inquilinos (quando 
aluguel) ou os devidos proprietários.

E o que seriam as despesas ex-
traordinárias? Despesa extraordiná-
ria é tudo aquilo que NÃO se refere 
aos gastos rotineiros de manutenção 
do edifício. Elas devem ser pagas ex-
clusivamente pelos proprietários dos 
imóveis, uma vez que, na maioria das 
vezes, elas geram valorização ao em-
preendimento e aos imóveis, conse-
quentemente. Inquilinos não devem 
ser cobrados sobre essas taxas.

Algumas das despesas extraordinárias que podemos citar são: fundo 
de reserva; pintura de fachadas; iluminação; esquadrias externas; des-
pesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum; obras de 
reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel e 
instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de 
intercomunicação, de esporte e de lazer.

Muitas das despesas extraordinárias são referentes a obras. É im-
portante ressaltar que todas devem ser discutidas em assembleia com a 
aprovação de 2/3 de todos os condôminos.

Se você é síndico, proprietário de imóvel ou locatário, aconselho a 
leitura da Lei do Inquilinato. É importante para que todos saibam de suas 
obrigações, direitos e deveres, evitando, assim, possíveis desgastes que 
possam ocorrer por cobranças indevidas.

Despesas ordinárias x despesas 
extraordinárias: quem paga o quê?

É importante para 
que todos saibam 

de suas obrigações, 
direitos e deveres, 
evitando, assim, 

possíveis desgastes 
que possam ocorrer 

por cobranças 
indevidas.
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Violência à mulher: até quando?

Coordenadora e docente do curso de 
Psicologia da UCS Bento. Pós doutoranda 
em Psicologia com ênfase em suicidio e 
ideação suicida de adolescentes

Psicóloga e especialista em 
Gestão de Pessoas. Atua no 
SEPA – Serviço de Psicologia 
Aplicada (UCS Bento)

No mês de outubro, uma das Campanhas que merece atenção 
especial, além do Câncer de Mama, é a da Luta Contra a Violência à 
Mulher, que é tão importante e muitas vezes tão impactante quanto. 
Não há como fechar os olhos para esse problema mundial, que, em 
virtude da quarentena, piorou em muitos casos.

Mesmo com todas as campanhas de conscientização por parte da 
mídia, já lutamos contra essa violência que machuca e em muitos casos 
até mata tantas mulheres há pelo menos 40 anos. Mas por que é tão 
difícil acabar com isso? Essa é uma pergunta que deve aparecer para 
muitas pessoas todo dia e, infelizmente, não há uma resposta clara, já 
que nesse contexto estão envolvidas inúmeras variáveis, 
como histórico pessoal, personalidade, comportamento, 
família, atitude e tantas outras muitas vezes inacessíveis.

Esse assunto é uma questão global e um problema 
de saúde pública, podendo atingir todas as mulheres. O 
dia 10 de outubro foi escolhido para lembrar essa causa, 
pois em 1980 um movimento de mulheres se reuniu 
nas escadarias do Teatro Municipal, em São Paulo, para 
protestar contra esse crime. 

Então o que podemos fazer? O que muitos já fazem: 
lutar, denunciar, fazer escolhas diferentes e, o mais 
importante e difícil, mudar comportamentos. Sabemos 
que esse último é o que mais surte efeito, porém fazer 
isso no outro é quase utopia. Então, o que fazer? Começar 
por você, MULHER! Buscar, na medida do possível, 
formas de começar o movimento, repensando, principalmente, quais 
os seus princípios e quais  condições se encaixam em suas escolhas. 
Provavelmente você descobrirá que em nenhum âmbito isso era 
desejado e muito menos almejado. Ao mesmo tempo, à medida que nos 
amamos mais, nos cuidamos mais e observamos nossas atitudes, é que 
conseguimos mudanças e é isso que precisa acontecer: pensar naquilo 
que queremos e de que forma lutar para acontecer.

 Não sabemos se um dia essa violência cessará, mas 
certamente denunciando e lutando para que melhorias aconteçam 
o mundo ficará mais alerta e melhor. Acreditar que há outras 
possibilidades também fortalece nossos movimentos e mudanças, 

ao mesmo tempo que potencializar nossas crenças ajudam a nos 
tornar mais fortes e confiantes.

No entanto, para que essa situação mude, ainda é importante e 
essencial que vítimas denunciem através do LIGUE 180, que, além 
de auxiliar nesse momento angustiante, fornece informações e 
procedimentos de como agir e se comportar. A Lei Maria da Penha 
também pode auxiliar e até mesmo proteger você desse problema; 
então, não espere.

Outra importante observação que podemos salientar é que, 
infelizmente, essa violência pode se manifestar de várias formas e com 

diferentes graus de gravidade. Ao longo dessa trajetória 
de luta, observam-se dois pontos importantes: 
primeiro, que várias denúncias e episódios são 
repetitivos, ficando, na maioria das vezes, encobertos 
pelo silêncio; segundo, que essa violência pode ser 
física, psicológica, sexual, patrimonial e pode acontecer 
em casa, no trabalho, na escola, na rua, pelo marido, 
pai, irmão, padrasto ou qualquer outra pessoa que viva 
sobre o mesmo teto.

 Podemos então entender e, acima de tudo, 
transmitir da melhor maneira que o enfrentamento 
dessa situação começa principalmente pelo cuidado 
com você, que nos dias atuais, ao contrário de 40 anos 
atrás, é muito mais acessível, tanto no serviço público 
quanto privado. Então, busque ajuda, não se cale e não 

anule sua vida tão preciosa e cheia de sonhos, lute pelo seu direito de 
viver da sua maneira.

As leis estão aí, para provar que é possível fazer mudanças, mas 
se você não buscar, nada acontecerá. E se não se sentir segura e achar 
que não é suficiente, busque amparo psicológico, pois assim criará 
ferramentas para fazer a mudança que merece.

Pense e aja, pois, como disse Karla Galleta, “a melhor idade de 
uma mulher começa quando ela para de esperar que a felicidade 
venha de um homem ou de fora, e preenche o autorrespeito, amor-
próprio e não perde sua dignidade por nada no mundo, mesmo que 
isso envolva estar sozinha.”

Busque ajuda, 
não se cale e 
não anule a 
sua vida tão 

preciosa e cheia 
de sonhos!
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Previsão do tempo

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

tarde e à noite.

24/10

Sol com algumas nuvens. 
Sem previsão de chuva.

23/10

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia 

e à noite.

25/10

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)
Greice 
Scotton 
Locatelli
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A verdade é que, no mundo de 
hoje, pouco se pratica a paciência 

ou a tolerância. Todos querem 
tudo na hora.

Thiago 
Galvan
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15°
26º

15º
27º 27º

15°
Uma das maiores vantagens da 

maturidade é aprender lições que nos 
tiram o sono quando jovens e que mais 
tarde passam a não fazer mais sentido. 

Uma liminar emitida pelo 
juiz Cristiano Vilhaba Flores, 
da 3ª Vara da Fazenda Públi-
ca da Capital, atendendo a 
um pedido do Cpers Sindica-
to, impõe condições para que 
ocorram aulas presenciais 
em escolas da rede estadual. 
Conforme a decisão, apenas 
podem receber os alunos as 
instituições onde houver de-
claração de conformidade sa-
nitária por parte de um agente 

Liminar da Justiça i mpõe condições para o 
retorno às aulas na rede estadual de ensino

do Estado e em que estejam 
disponíveis todos os equipa-
mentos de proteção individual 
(EPIs) exigidos na legislação 
federal, estadual e municipal.  
O juiz também determinou que 
as aulas só podem voltar em 
escolas que apresentarem um 
plano de contingência para o 
Coronavírus, que precisa ser 
aprovado por um centro de 
operações local ou regional. A 
liminar não abrange as escolas 
da rede particular ou da rede 
municipal. 

O Cpers havia pedido a 
suspensão imediata das au-
las em toda a rede estadual, 
mas o pedido não foi acolhido 
pela Justiça. De acordo com 
o sindicato, nenhuma escola, 
atualmente, cumpre os requi-
sitos exigidos pela liminar. 
Apesar disso, o governo do Esta-
do afirmou que das 693 escolas 
de Ensino Médio e técnico em 
municípios onde a abertura é 
autorizada, 80 já receberam es-
tudantes para aulas presenciais. 

VOLTA ANTECIPADA DO
ENSINO FUNDAMENTAL
O Estado divulgou, na quinta-

-feira, 22/10, que as aulas nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental 
serão autorizadas a partir da pró-
xima quarta-feira, 28/10. Até en-
tão, a previsão é que elas fossem 
liberadas apenas no dia 12/11. A 
mesma data marcará a liberação 
do retorno das aulas dos anos 
finais do Ensino Fundamental. 

Conforme decisão, 
apenas podem 
receber alunos 
as escolas que 
tiverem declaração 
de conformidade 
sanitária e nas quais 
estejam disponíveis 
todos os EPIs

A decisão foi tomada após debate 
do Gabinete de Crise e, confor-
me o estado, atende a deman-
das de alguns municípios que já 
retomaram as aulas e planejam 
a retomada de todos os níveis.  
O governo ainda ressalta que o ca-
lendário é uma liberação às aulas 
presenciais, mas os pais e respon-
sáveis que preferirem manter os 
filhos em casa, com ensino remo-
to, têm autonomia para fazê-lo.
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