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O aposentado Luiz 
Banaletti e sua gansa 
Patolina já foram 
flagrados andando 
juntos pela cidade, 
despertando a 
curiosidade e o carinho 
de quem passa

Indústria foi a que obteve o melhor 
desempenho em Bento, com 353 admissões
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Eduarda Eitelven Bucco

Desde o ano passado, circu-
lam pelas redes sociais vídeos e 
fotos de um homem passeando 
com um ganso por Bento Gon-
çalves. O homem é o aposentado 
Luiz Banaletti, morador do bair-
ro Vila Nova, e sua companheira 
é a gansa Patolina. O animal foi 
resgatado no ano passado pelo 
bento-gonçalvense, às margens 
da estrada no Barracão. “Eu vi um 
bichinho pequeno se escondendo 
em um capim e em cima tinha um 
falcão. Então parei o carro e fui 
mexer no mato e encontrei ela”, 
recorda Banaletti. 

Desde então, Patolina se tor-
nou sua companheira insepará-
vel, o acompanhando em diversos 
passeios pela região. “Quando ela 
era pequena fomos para a Fena-
vinho e ela começou a andar com 
a gente. Então se adaptou desde 
pequena. Quase todos os dias eu 
passeio com ela pela cidade. Tam-
bém já fomos para Carlos Barbo-

Aposentado cria linda amizade com gansa resgatada em Bento
Companheiros inseparáveis

Luiz Banaletti e a 
gansa Patolina já 
foram fotografados 
andando juntos pela 
cidade, despertando 
a curiosidade 
e o carinho 
de quem passa

sa, Garibaldi, Cotiporã e até para 
Caravaggio”, conta. 

Em cada lugar que a dupla 
passa, o sucesso é garantido. Pa-
tolina se acostumou com a pre-
sença das pessoas e chega até 
a fazer pose para fotos. “Se eu 
ficar o dia inteiro passeando, ela 
fica comigo. Levo água e comida 
e a gente se diverte”, afirma o 
aposentado.  O animal já tem até 
um cantinho adaptado no car-
ro para passear com o seu Luiz 
pela região. E se o passeio não 
acontece, Patolina se encarrega 
de lembrar o companheiro que 
é hora da típica voltinha pela 
cidade. “Dentro do carro, de vez 
em quando ela bica meu braço, 
para me lembrar de que está aí 
e que eu não posso dormir. E 
quando digo ‘Patolina, vamos’, 
ela levanta e vai comigo”, revela 
Banaletti. 

Mas Patolina não é a única 
estrela da casa. O casal de gan-
sos Chico e Chica mora com seu 
Luiz e sua família há cerca de 
cinco anos. Eles foram trazidos 
de Monte Belo pelo filho Marcelo, 
despertando o amor de todos da 
casa pela espécie. 

Para manter a saúde e o 
bem-estar dos gansos, o apo-
sentado adaptou todo o quintal 
da sua casa, que hoje conta com 
estrutura para eles descansarem, 
banheira para se refrescarem, di-
versos compartimentos de água 
espalhados e muita fartura de 
frutas e verduras. “Eu instalei 
uma caixa de 10 mil litros para 
pegar água da chuva, porque eles 
precisam de muita água, por isso 
tem potes por tudo. E a água está 
sempre limpa”, comenta. 

E não é apenas seu Luiz que 
construiu uma relação de muito 

amor e companheirismo com os 
animais. Sua esposa, Petronila, 
seus filhos, Marcelo e Alex, e seus 
netos, Nayara e Enzo Gabriel, 
também dedicam seu tempo e 
seu carinho aos gansos. “Eu amo 
muito todos os animais. Dou co-
mida e abraço os cachorros da 
rua”, comenta a neta Nayara. 

No pequeno paraíso do seu 
Luiz e sua família em meio à área 
urbana, pássaros, pombas e até 
mesmo lagartos são bem-vindos. 
“Aqui não vai fora nada. Os outros 
bichinhos vêm comer aqui por-
que sabem que tem muita comi-
da e amor”, declara. “Os animais 
são muito carinhosos com quem 
os dá carinho. Eles sentem que tu 
ama eles, então eles te amam de 
volta. Eu fico muito triste em ver 
tanta maldade feita para eles por 
aí”, lamenta. 

O bento-gonçalvense traba-
lhou desde pequeno ajudando 
sua família na roça. Dedicou-se 
à agricultura durante toda a sua 
vida e se casou há 50 anos com 
Petronila. Aos 72 anos, ele con-
ta que vivenciou momentos de 
muita dificuldade e tristeza. Mas 
olhando a sua realidade hoje, o 
aposentado afirma se sentir com-
pleto com a linda família e o espa-
ço de paz que construiu e as ami-
zades tão diferentes que cultivou 
ao longo de sua jornada. Entre 
elas, os animais. “Eles me trazem 
uma alegria enorme. De manhã 
cedo venho aqui e fico com eles. 
Eles brincam comigo, me fazem 
carinho e me protegem. Eu amo 
eles”, finaliza. 

Seu Luiz e Patolina passeando pelo centro de Bento

Gansos Chico e Chica, também companheiros do seu Luiz
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O cidadão bento-gonçalvense 
e diretor da Rede Apolo de Super-
mercados, Antônio Cesa Longo, 
foi reconduzido à presidência 
da Associação Gaúcha de Super-
mercados (Agas). A eleição para 
definir a diretoria do próximo bi-
ênio foi realizada na sexta-feira, 
30/10. Com chapa única, com-
posta pela atual direção, a eleição 
foi realizada virtualmente e não 
houve alterações nos componen-
tes do quadro da atual diretoria.

Longo assumiu o comando 
da entidade em dezembro de 
2002, dando continuidade ao 
plano de gestão existente. Além 
disso, na sua gestão foram conso-
lidados os eventos no interior do 
Rio Grande do Sul, aproximando 
os supermercadistas à Agas, foi 
reestruturado o departamento de 

Antônio Longo é reconduzido 
à presidência da Agas para 
mais dois anos

Gestão do presidente Vinicius 
Benini é prorrogada até 2022
Além de outras 
funções do cargo, 
ele estará à frente 
dos preparativos 
para a Movelsul 
Brasil 2022

Sindmóveis

O diretor da Móveis Pozza, 
Vinicius Benini, será reconduzido 
como presidente do Sindicato das 
Indústrias do Mobiliário de Bento 
Gonçalves (Sindmóveis) para o 
biênio 2021/2022. A prorrogação 
do mandato foi aprovada pelas 
empresas associadas em assem-
bleia extraordinária realizada no 
último dia 29, e possibilita a conti-
nuidade do trabalho da atual ges-
tão frente ao adiamento da Movel-
sul Brasil para março de 2022. 

Vinicius Benini é graduado 
em Comércio Internacional pela 
PUC/RS e possui MBA em Marke-
ting com Ênfase em Vendas (FGV). 
Aos 33 anos, é o mais jovem pre-
sidente na história do Sindmóveis, 
entidade que representa o polo 
moveleiro de Bento Gonçalves, 
maior do Brasil em faturamento 
e número de peças produzidas. 
“Nestes dois anos para os quais fui 
eleito presidente, tivemos uma sé-
rie de realizações e muito trabalho 
em prol do desenvolvimento do 
setor. Entretanto, o adiamento da 

Movelsul e o resultado econômico 
para o polo moveleiro em virtude 
da pandemia nos coloca numa si-
tuação em que o mais apropriado 
é a continuidade dessa gestão por 
mais dois anos. É uma missão que 
todos do grupo vão abraçar com o 
mesmo ímpeto de nossa posse em 
2019”, salienta Vinicius Benini. 

A gestão de Vinicius Benini 
frente ao Sindmóveis começou 
em janeiro de 2019. Antes disso, 
ele foi diretor de Infraestrutura 
no triênio 2014/2016 e vice-
-presidente/Diretor Comercial 
no biênio 2017/2018. Já são sete 
anos participando da diretoria da 
entidade, portanto. Junto a ele, 
renovam-se também os mandatos 
de outros oito diretores, além do 
Conselho Fiscal, Conselho Consul-
tivo e Delegados Representantes 

junto à Fiergs. 
Desde 1977, o Sindmóveis re-

presenta e defende os interesses 
do principal polo moveleiro do 
Brasil, formado pelos municípios 
de Bento Gonçalves, Monte Belo 
do Sul, Pinto Bandeira e Santa 
Tereza. A entidade cria condições 
para que o polo se desenvolva de 
forma sustentável, o que se dá 
por meio da articulação política, 
promoção comercial, informação 
e conhecimento. Ao todo, o polo 
moveleiro é formado por 300 in-
dústrias.

Com a prorrogação da gestão, 
a atual diretoria estará à frente 
dos preparativos para a Movelsul 
Brasil 2022, que será de 14 a 17 
de março de 2022, no Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves. 

capacitação para oferecer opções 
de aprimoramento de colabora-
dores e gestores, foram imple-
mentados o Agas Jovem e o Agas 
Mulher e a Associação se tornou 
referência em âmbito nacional.

Presidente desde 2002

Diretoria
Presidente
Antônio Cesa Longo
Vice-Presidentes
Augusto de Césaro, Ezequiel Stein, 
Cláudio Zaffari, Patrique Nicolini 
Manfroi, Sérgio Zaffari
Diretores
Ademir Gasparetto, Antônio Alberto 
Righi, Antonio Ortiz Romacho, Carlos 
Ely, Cláudio Schwerz, Jaime Andreaz-
za, Jairo Libraga, José Reni M. dos 
Santos, Leonardo Taufer, Lindonor 
Peruzzo Jr., Manoel Ademir Pereira, 
Matheus de Aguiar Viezzer, Paulo 
Pfitscher, Pedro Jacó Schneider, Ray-
mundo Renero Beltrame

Vinicius Benini é o mais jovem presidente da entidade Longo é líder do setor supemercadista gaúcho há 18 anos
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Rápida
Com uma trajetória de 

35 anos marcada por im-
portantes conquistas e refe-
rência consolidada na Serra 
Gaúcha e Vale do Caí, a Sicre-
di Serrana assume um novo 
desafio visando a sustenta-
bilidade do seu modelo de 
negócio: ampliar a atuação 
para cinco municípios no 
estado do Espírito Santo. O 
planejamento inicial prevê 
a abertura de três agências 
nas cidades de Vitória, Serra 
e Vila Velha, ainda no segun-
do semestre de 2021. Ali atu-
arão mais de 40 novos cola-
boradores. Para os próximos 
cinco anos, a previsão é de 
mais 12 agências, contem-
plando também os municí-
pios de Cariacica e Viana. “É 
uma ação que acompanha 
o movimento do Sistema 
Sicredi de ter presença na-
cional com atuação regional 
de suas cooperativas inte-
gradas”, afirma o Presidente, 
Marcos André Balbinot. 

Nas tradicionais assem-
bleias anuais, o projeto de 
expansão foi submetido à 
apreciação dos associados: 
95% dos 2.800 associados 
consultados indicaram que 
devia-se avançar com o pro-
jeto acenando à diretoria, 
aos conselhos e aos dele-
gados que poderiam tomar 
esta decisão após concluí-
dos os estudos. 
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Setembro registra crescimento 
dos empregos na Serra Gaúcha
Em relação ao 
mesmo período 
do ano passado, 
Bento Gonçalves 
teve acréscimo de 
0,99% de postos de 
trabalho

Retomada gradual

A Carta Mensal do Mercado 
Formal de Trabalho, que apre-
senta à comunidade dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (CAGED), do 
Ministério da Economia (ME) foi 
divulgada na terça-feira, 03/11, 
pela Universidade de Caxias do 
Sul. Bento Gonçalves foi o segun-
do município da abrangência da 
UCS com maior número de gera-
ção de empregos em setembro, 
perdendo apenas para Caxias do 
Sul, que teve saldo positivo de 
942 vagas. Os municípios avalia-
dos pelo Observatório do Traba-
lho da UCS são Bento Gonçalves, 
Canela, Carlos Barbosa, Caxias do 
Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, 
Garibaldi, Guaporé, Nova Prata, 
São Sebastião do Caí, Torres, Va-
caria, Veranópolis e Vila Maria.

Bento registrou 1,7 mil ad-
missões e 1,4 mil desligamentos, 
resultando em uma criação lí-

quida de 388 empregos formais, 
representando um acréscimo de 
0,99% dos postos. Desse modo, 
o município contou com um es-
toque de 39,4 mil empregos for-
mais.

Em setembro, a Indústria 
obteve o maior resultado positi-
vo, com geração 353 empregos. 
O segundo setor que mais criou 
empregos foi o de Serviços, com 
43 novas vagas. Já o setor que 
mais registrou desligamentos foi 
o da Construção, com sete postos 
fechados. 

O resultado de setembro 
marcou o terceiro mês seguido de 
saldo positivo, após quatro meses 
de desempenho negativo. Além 
disso, setembro deste ano teve 

um resultado superior na geração 
de empregos, em relação ao mes-
mo período de 2019. 

O acumulado do ano contou 
com 308 empregos formais en-
cerrados, uma retração de 0,78% 
em comparação com o início do 
ano. Os Serviços foram o principal 
motivador deste resultado, com 
664 empregos encerrados. Nos 
últimos 12 meses foram fecha-
dos 551 postos formais, induzido, 
também, pelo setor de Serviços, 
que teve 714 demissões.

Resultado geral
Em setembro foram abertos 

2,4 mil empregos formais na re-
gião de abrangência da UCS. Doze 
dos quatorze municípios estu-

dados apresentaram saldo posi-
tivo, sendo que Caxias do Sul foi 
cidade que mais criou empregos, 
com geração de 942 vagas. Em se-
guida, Bento Gonçalves, Farrou-
pilha e Garibaldi apresentaram 
significativa criação de postos de 
trabalho. Por outro lado, Torres e 
Vacaria foram as únicas cidades 
que registraram contração de em-
pregos formais, com 36 e 3 postos 
de trabalho encerrados, respecti-
vamente.

Além disso, a Indústria foi 
o setor que mais abriu empre-
gos na região, estando presente 
em dez cidades. Percebe-se que 
houve certa heterogeneidade em 
relação aos setores que mais fe-
charam postos de trabalho, sendo 
que a Agropecuária, os Serviços 
e a Construção foram os setores 
que mais encerraram empregos 
formais.

Indústria obteve melhor desempenho, com 353 admissões

Exportações de vinhos e 
espumantes aumentam 
24,3% em 2020

Do Brasil para o mundo

Os vinhos e espumantes bra-
sileiros estão em alta no território 
nacional e no Exterior. É o que 
revela estudo da Ideal Consulting 
ao analisar o período entre janei-
ro e setembro. O volume comer-
cializado até setembro deste ano 
foi de 425,6 mil caixas de 9 litros 
ante 342,4 mil de igual período 
em 2019 — um incremento de 
24,3%. Em receita, o aumento foi 
de US$ 6 milhões em 2019 para 
US$ 6,2 milhões até setembro de 
2020 — alta de 2,9% no total co-
mercializado.

“Os produtores brasileiros 
investiram nas exportações nos 
últimos anos, principalmente 
em mercados importantes como 
China e Estados Unidos. Com a 
desvalorização do real frente ao 
dólar, nossos vinhos e espuman-
tes ficaram mais competitivos”, 
explica o CEO da Ideal Consulting 
Felipe Galtaroça. Além disso, no 
momento em que houve a re-
tomada dos embarques, entre 
abril e maio, os negócios enca-
minhados nos meses anteriores 
acabaram fechando e contribuí-
ram para o atingimento dos bons 
números.

O maior crescimento nas ex-
portações de rótulos brasileiros 
foi registrado nos espumantes, 
que até setembro deste ano tive-
ram um incremento 43,8% nos 
volumes vendidos ao exterior — 
passando de 37 mil caixas de 9 

litros em 2019 para 53,2 mil cai-
xas até setembro de 2020.  Já os 
vinhos, que representam 87,4% 
das exportações, tiveram aumen-
to de 23,8%, passando de 300,5 
mil caixas de 9 litros para 372,2 
mil caixas de 9 litros.  

“O espumante brasileiro tem 
ganhado notoriedade internacio-
nal por sua qualidade, sendo um 
produto dinâmico e com diferen-
cial para competir no Exterior. 
O incremento das exportações é 
um reflexo de um trabalho orga-
nizado de promoção do setor e 
do compromisso das empresas 
com a qualidade dos produtos 
para consolidar a imagem do país 
como um grande player mundial”, 
afirma o coordenador de Agrone-
gócio na Gerência de Agronegó-
cios da Apex-Brasil, Alberto Bicca.

O Rio Grande do Sul respon-
de por 92,4% das bebidas ex-
portadas e o volume de vendas 
passou de 311,6 mil caixas de 9 
litros em 2019 para 398,1 mil cai-
xas de 9 litros até setembro deste 
ano, com faturamento de US$ 5,7 
milhões ante os US$ 5,5 milhões 
do período anterior.  Os princi-
pais destinos são Estados Unidos 
— cujo volume de vendas passou 
de 24,2 mil caixas de 9 litros para 
41,3 mil caixas de 9 litros, e as 
vendas passaram de US$ 608,8 
mil para US$ 1 milhão.  Outros 
destinos são China, Colômbia e 
Reino Unido.

Desempenho

Setor       Admissões   Demissões
Comércio     325                  326
Construção  79                    86
Indústria       961                  608
Serviços        375                  332

Desempenho de setembro, do 
acumulado e dos 12 meses por 
setor de atividade econômica
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Inscrições on-line para novos 
alunos da rede municipal 
segue até o dia 13

A primeira etapa de Inscri-
ções On-line para novos alunos na 
rede Pública Municipal iniciou na 
terça-feira, 03/11, e segue até o 
dia 13/11. Até o momento 1.040 
inscrições já foram realizadas. 

As inscrições estão sendo 
feitas pela internet, pelo site 
http://matriculaonline.bento-
goncalves.rs.gov.br/. Também 
será disponibilizado espaço 
para as famílias que necessita-
rem auxílio para inscrição na 

Secretaria de Educação, no Com-
plexo Adminsitrativo. 

No dia 30 de novembro será 
informado o nome dos seleciona-
dos da Educação Infantil. A ma-
trícula acontece de 01 até 11 de 
dezembro, para EMIs.

De 14 de dezembro até 18 de 
dezembro acontece a matrícula 
dos candidatos selecionados das 
EMEFs, EMTI e EMEM. As rema-
trículas continuarão sendo reali-
zadas nas escolas.

· Site da Prefeitura Municipal: http://matriculaonline.bentogon-
calves.rs.gov.br/
• Link no canto direito da página da Prefeitura: INSCRIÇÕES PARA 
MATRÍCULA EMI, EMEF, EMEM E EMTI 2020 
• Para realizar a inscrição é OBRIGATÓRIO CPF do aluno e preen-
cher todos os campos solicitados  
• Ao abrir o link, o primeiro passo é a identificação do aluno e do 
responsável. 
• Segundo passo: informar endereço, automaticamente abre a 
escola de zoneamento, a segunda opção de escola fica por es-
colha da família  
• Ao confirmar as informações será emitido relatório da inscrição 
com número de protocolo, data e horário.     

Os passos para efetuar as inscrições são:  
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Decisão judicial suspende 
retorno de aulas presenciais 
Em Bento já tinham 
retornado as escolas 
Cecília Meireles, 
Mestre Santa 
Bárbara, Dona 
Isabel e Bom Retiro

Escolas estaduais

Em nova decisão judicial do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul (TJRS) o juiz Cristiano Vilhal-
ba Flores, do Foro Central de Porto 
Alegre, manteve o entendimento da 
liminar obtida no dia 21/10 pelo 
Centro dos Professores e Trabalha-
dores em Educação do Estado do 
RS (CPERS/Sindicato). Na ocasião, 
a Justiça decidiu que apenas pode-
riam receber os alunos as institui-
ções onde houvesse declaração de 
conformidade sanitária por parte 
de um agente do Estado e em que 
estivessem disponíveis todos os 
equipamentos de proteção indivi-
dual (EPIs) exigidos na legislação 
federal, estadual e municipal. O juiz 
também havia determinado que 
as aulas somente poderiam voltar 
em escolas que apresentassem um 
plano de contingência para o Coro-
navírus, que precisa ser aprovado 
por um centro de operações local 
ou regional. 

Agora, com a nova decisão, foi 

reafirmada a obrigatoriedade do 
Estado em fiscalizar as escolas com 
agentes da área sanitária ou de 
“semelhante capacitação”, antes de 
permitir a retomada das aulas pre-
senciais. Dessa forma, as aulas nas 
escolas do estado estão novamente 
suspensas. De acordo com a 16ª 
Coordenadoria Regional de Educa-
ção (16ª CRE) o Estado já recorreu. 
“Está tudo suspenso até ser julgado 
o recurso do Estado”, afirmou o co-
ordenador da 16ª CRE, Alexandre 
Misturini. 

Em Bento Gonçalves já tinha 
retornado o Ensino Médio nas es-
colas Cecília Meireles, Mestre Santa 
Bárbara, Dona Isabel e Bom Retiro. 

De acordo com a decisão, a 
tarefa de fiscalizar as escolas não 
pode ser transferida a diretores, 

educadores(as) ou ao próprio 
COE-E local. “A delegação a quem 
não tem capacidade para atestar a 
conformidade é ilegal e põe em ris-
co a própria eficácia do planejado, 
remetendo uma responsabilidade 
a quem não está habilitado para 
assumir papel de tamanha enver-
gadura.”

Para finalizar, a decisão reitera 
que “fica esclarecido que a reaber-
tura das escolas somente pode se 
dar após a fiscalização da adequa-
ção do plano nestas, como antes 
referido.”

Com isso, as escolas devem 
continuar funcionando apenas 
com regime de plantão, para aten-
der pais e estudantes com dúvidas 
e para retirada das atividades do 
ensino remoto.

ESCOLAS MUNICIPAIS
E PRIVADAS
Apesar de as aulas terem sido 

suspensas na rede estadual, as 
escolas municipais e privadas se-
guem com suas atividades presen-
ciais. Em Bento Gonçalves, já retor-
naram os ensinos Infantil, Médio e 
anos finais do Ensino Fundamental. 
De acordo com dados da prefeitura 
municipal, no total 35 escolas mu-
nicipais estão atendendo presen-
cialmente os alunos e 23 particula-
res, somando 2.400 estudantes. 

No dia 12 de novembro devem 
retornar os alunos das séries ini-
ciais do Ensino Fundamental, além 
dos alunos da pré-escola - Jardim A 
e B – da rede municipal e das ces-
sões de uso. O retorno será da se-
guinte forma: 50% da capacidade 
da sala numa semana e os outros 
50% da capacidade da sala na outra 
semana, sendo o horário presencial 
pela manhã das 7h30 às 10h30 e, à 
tarde, das 13h30 às 16h30.

EPIs
Para as escolas municipais fo-

ram adquiridos 10 pórticos e 45 
tapetes sanitizantes, 14.600 más-
caras, 12.400 pró-pés, 765 face 
shields, 3.300 aventais e 48 termô-
metros, além de álcool gel, álcool lí-
quido, água sanitária, papel-toalha, 
entre outros itens. Já está em licita-
ção a compra de mais materiais. 

Muitas escolas alegam falta de EPIs para receber alunos
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A Coordenadoria da Mulher 
e o Centro Revivi divulgaram 
nesta semana o balanço de aten-
dimentos realizados em Bento 
Gonçalves de março a setembro. 
Ao todo foram contabilizados 
779 atendimentos, 164 casos no-
vos e 4.256 buscas ativas.

Conforme os dados, houve 
uma média de 100 atendimen-
tos por mês entre casos em an-
damento e novos – sendo que 
o normal era de 85 a 90 atendi-
mentos. O número de não com-
parecimentos e faltantes chegou 

Atendimento a mulheres cresce 18% em 
Bento Gonçalves durante a pandemia
De março a 
setembro foram 
realizados 779 
atendimentos e 164 
novos casos

a 286 e 294, respectivamente.  Já 
nas reincidências, observou-se 
40 casos. 

Os atendimentos prestados 
pelos órgãos têm por objetivo 
cessar e ou minimizar a violência 
vivenciada pela mulher, sem ferir 
o seu direito à autodetermina-
ção. Assim, a mulher consegue 
tomar decisões relativas à situ-
ação de violência vivenciada, in-
tervindo para evitar futuros atos 
de agressões e contribuindo na 
interrupção do ciclo de violên-
cia e penalização do responsável 
pela agressão.

Neste ano, diante das ques-
tões das diversas restrições de 
atendimento presencial e ade-

quação dos serviços dentro dos 
protocolos de distanciamento 
social, devido à pandemia da 
COVID-19, algumas atividades e 
ações foram canceladas e ou sus-
pensas, sendo que o atendimento 
presencial permaneceu funcio-
nando normalmente, sem fechar 
ao meio-dia, inclusive com aten-
dimento em um sábado no mês, 
na parte da manhã, dando condi-
ções às vítimas que não podiam 
comparecer durante a semana.

Quanto aos encaminhamen-
tos para a Rede, a Coordenado-
ria da Mulher e o Centro Revi-
vi, permanecem realizando de 
acordo com as necessidades das 
usuárias. Observa-se que a maior 

incidência de encaminhamentos 
permanece sendo ao CAPS AD 
(agressores) e CAPS II (vítimas) 
devido à saúde mental estar 
comprometida e necessitando 
de intervenção de outros profis-
sionais, como a especialidade em 
psiquiatria.

A Coordenadora da Coor-
denadoria da Mulher e Revivi, 
Regina Zanetti, ressalta que o ór-
gão trabalha na conscientização 
das vítimas e da sociedade como 
um todo, pois “o fenômeno da 
violência doméstica é complexo 
e as dificuldades são apresenta-
das diariamente. Mesmo assim, 
acreditamos na luta pela defesa e 
aplicação dos direitos das mulhe-
res”, finaliza.

Desde que a pandemia de co-
ronavírus começou, mais de 500 
mulheres perderam suas vidas, 
de acordo com o Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública. Foi um 
feminicídio a cada nove horas en-
tre março e agosto, com uma mé-
dia de três mortes por dia no país. 

Houve uma média de 100 atendimentos ao mês
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Instituto Federal firma 
acordo de cooperação 
técnico-científica 

Nesta terça-feira, 03/11 foi 
assinado o acordo de parceria 
entre a Prefeitura de Bento Gon-
çalves e o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Sul (IFRS-Campus 
Bento), com duração de 12 meses.  

O objetivo é implementar 
ações de cooperação técnico-
-científicas para execução de ati-
vidades de extensão e ensino jun-
to às secretarias municipais de 
Agricultura, Educação, Finanças, 
Saúde e Turismo.

Um plano de trabalho deve 

ser definido pelas secretarias 
para ações como a análise de 
rótulos dos estabelecimentos 
cadastrados no programa de 
agroindústria familiar, formação 
preparatória para ingresso no ní-
vel médio do IFRS-Campus Bento, 
programa de extensão de Plantas 
Medicinais, formação de profes-
sores, laboratório de desenvol-
vimento de softwares. Também 
está inclusa a cooperação no 
Observatório da Covid-19 no se-
tor turístico, já em andamento na 
cidade. 

O objetivo é implementar ações de cooperação técnico-
cientificas para execução de atividades de extensão e 
ensino junto a secretarias municipais
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Parceria com a prefeituraCoordenadoria da Mulher e Centro Revivi

Os telefones para emergên-
cia da Coordenadoria da 
Mulher e do Centro Revivi 
são 3055.7420 e 3055.7418. 
As denúncias podem ser 
feitas pelo Disque 180.

Entre em contato

A violência 
doméstica é 

complexa e as 
dificuldades são 
apresentadas 
diariamente
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Thiago Galvan - Atualidades

Na mesma semana em que comemoramos uma grande conquista, os 83 
(oitenta e três) anos do direito ao voto pelas mulheres, a comunidade em geral 
está estarrecida com o julgamento de um processo que envolve acusação de 
estupro. As duas situações têm, direta ou indiretamente, relação com a mesma 
coisa, o maior anseio dos povos desde sempre: a liberdade.

Nas minhas aulas, quando ministrando a disciplina de Cidadania, eu costu-
mava dizer para os alunos que, depois do direito à vida, o direito à liberdade é o 
nosso principal direito. E ele, por certo, passa pelo direito ao voto.

Sim! Ainda que tratado por todos e pelo sistema como um dever, pois obri-
gatório, o voto é um direito, na medida em que é por meio dele que escolhemos 
nossos representantes, os quais, por sua vez, serão os responsáveis pelas nos-
sas escolhas perante o sistema, propondo ou executando as leis. É, pois, como 
consequência, um dos mais importantes direitos. E que deve ser exercido com 
sensibilidade e responsabilidade.

Por conta disso, nada mais justo e correto que seja exercido pelas mulheres. 
E digo isso por reconhecer que as mulheres estão anos luz à frente dos homens, 
em tudo. 

As mulheres são seres amorosos quando agem, mas enérgicos quando a 
vida exige; fortes quando lhes é imposto, mas doces quando corrigem. Aguen-
tam jornadas duplas, triplas. São mães, às vezes mães e pais, avós, filhas, esposas, 
mulheres, profissionais e, ainda assim, doces. Por certo que, de sua doçura, suas 
escolhas também tendem a ser melhores.

Ora, reconhecido que as mulheres estão à frente dos homens em tudo, de-
vemos concluir também que os votos delas são quase que mais importantes 
que os dos homens. Isso porque, dada a sua importância, devem ser exercidos 
com responsabilidade, sensibilidade e doçura. Atributos esses bem mais presen-
tes nas mulheres do que nos homens.

Tá, mas e qual a relação disso com o caso de estupro de Florianópolis? Há 
estupro quando não há direito de escolha. Há estupro quando não há o sim. Se 
houve, no final das contas, o sim, ou o direito de escolha, somente Mariana, o 
acusado e Deus sabem. E somente a Deus cabe, ao final, julgá-los por isso...

Dito tudo isso, eu voto sim! Pelo direito de escolha, eu voto sim! Pelas liberda-
des, eu voto sim! Pelos direitos individuais e coletivos, eu voto sim! Pelo bem-estar 
social, eu voto sim! Pelo melhor para as gentes, eu voto sim! Pela dignidade huma-
na, eu voto sim! Pelo sim quando a vontade for o sim, eu voto sim! Pela igualdade 
de direitos, eu voto sim! Pelo respeito a Mariana, eu voto sim!

Até a próxima!

Eu voto sim

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

Centro da cidade, madrugada de sábado para do-
mingo, 3h. Um pequeno grupo do que parecem ser 
adolescentes caminha pela rua, provavelmente voltan-
do de alguma festa ou balada, evento liberado após 
meses de restrições da pandemia.

A cena era, até antes da doença, relativamente cor-
riqueira para quem mora nas proximidades de um des-
ses estabelecimentos: é comum jovens sob efeito de 
álcool, principalmente, perderem a noção de civilidade 
e na saída de festas desse tipo acabarem perturbando 
o sossego alheio.

Mas naquela fatídica madrugada a perturbação 
passou dos limites. Durante mais de 
uma hora, não houve alguém no raio 
de dois quarteirões, pelo menos, – 
não importa o quão profundo fosse 
o sono da pessoa – que não tenha 
acompanhado o desfecho de uma de-
cepção amorosa.

A moça, cujo nome os espec-
tadores da cena não conseguiram 
descobrir, em um primeiro momen-
to parecia embriagada apenas com 
a adrenalina típica da adolescência. 
Parecia, até Fernando, um dos jo-
vens do grupo, decidir anunciar que 
iria para casa, vencido pelo cansaço. 
Quando uma fagulha de alívio e esperança tomou con-
ta de quem tentava voltar a dormir, já que havia uma 
chance de o grupo finalmente se dispersar, eis que a 
desconhecida dona da voz feminina decidiu se declarar 
fervorosamente apaixonada com uma voracidade de 
sentimentos engasgados que Fernando não foi capaz 
de absorver naquela madrugada gelada.

Quem até aquele momento por acaso ainda não 
tinha acordado não teve opção. Diante da negati-
va de Fernando, que reagiu à declaração de amor e 
ao que pareceu ser uma tentativa de beijo dizendo 
que eles eram apenas amigos e que precisariam 
conversar melhor sobre o assunto em um outro 
momento, a desconhecida apaixonada perdeu o 
controle – aliás, foi assim que se soube que Fernan-
do era o nome da paixão platônica dela, tamanha 

Volta, Fernando!

intensidade dos gritos que ecoavam implorando 
“volta, Fernaaaandoooo, eu te aaamoo”.

O choro compulsivo foi tão alto, mas tão alto, que 
provocou uma sucessão de luzes se acendendo e de 
janelas se abrindo ao longo de dois quarteirões – pelo 
menos foi o que se pôde ver até onde a vista alcançou. 
Os gritos da moça rejeitada provocaram uivos inquietos 
nos cachorros da vizinhança, despertaram os bebês e 
até a senhorinha surda que mora sozinha e que rara-
mente acorda mesmo diante de cenas assim. O deses-
pero dela acordou pacientes de um hospital inteiro e 
congestionou o telefone de emergência dos órgãos de 

segurança, que por sua vez pouco ou 
nada poderiam fazer: coração partido 
não é caso de polícia, apesar do rastro 
de desassossego que esse, especifica-
mente, deixou.

Quem assistiu à cena, contabili-
zou pelo menos 40 minutos de gritos 
intensamente desesperados e de lá-
grimas que poderiam levar à desidra-
tação não fossem logo contidas. Um 
choro daqueles que vêm do fundo 
da alma, que se confunde com uma 
embriaguez do corpo, mas, ao mesmo 
tempo, pode ser puramente o reflexo 
da dor de um coração rejeitado.

Fernando foi embora, assustado com o rumo dra-
mático que a inesperada declaração de amor tomou. 
Levou o amigo, deixando a pretendente e seus soluços 
ritmadamente agoniados à mercê da calçada daquela 
esquina.

Mas a jovem não ficou sozinha: havia dezenas 
compartilhando da dor dela e de um mesmo senti-
mento e desejo: volta, Fernando! Era a única espe-
rança deles de poderem voltar a dormir em paz. Mas 
Fernando não voltou.

Lá se foram mais alguns intermináveis momentos 
de lágrimas e gritos da agora ilustre desconhecida, que 
só se rendeu ao cansaço quando o dia estava quase 
nascendo. E foi então que o silêncio voltou a reinar... até 
o dia seguinte, quando o coração partido da garota vi-
rou assunto obrigatório na vizinhança.

Certas 
decepções 
amorosas 

extrapolam o 
bom senso.

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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Novo juiz da Vara 
Cível promete 
retomar audiências, 
mas de forma on-line

Ordem na casa

Na última quarta-feira, 
28/10, o juiz Paulo Meneghetti 
assumiu a 2ª Vara Cível de Bento 
Gonçalves e também, de forma 
interina, a 1ª Vara Cível. O magis-
trado vem da comarca de Lajeado 
com um grande desafio: retomar 
as audiências e os processos que 
já acumulam um volume de mais 
de 7 mil casos.

Por conta da pandemia, as 
audiências de conciliação fami-
liar, bens, obrigações, sucessões, 
entre outras estão paradas e Me-
neghetti pretende ainda na próxi-
ma semana retomar os trabalhos, 
mas de forma on-line. Para que 
isso aconteça, no entanto, ele 
conta com a colaboração de ad-
vogados, defensores e Ministério 

Público. “Em audiências pela in-
ternet é necessário que não haja a 
convocação de um grande núme-
ro de testemunhas, por exemplo”, 
esclarece o juiz.

Paulo Meneghetti atuou nos 
últimos cinco anos à frente da 2ª 
Vara Criminal de Lajeado, com 
atribuição na Vara de Execuções 
Criminais (VEC) e Violência Do-
méstica. Natural de Garibaldi, 
ele solicitou sua transferência 
a Bento justamente para ficar 
mais perto de suas origens. “Sou 
formado em Direito pela Univer-
sidade de Caxias do Sul (UCS) e 
atuo como juiz há 22 anos”, reve-
la. Como magistrado, também foi 
titular nas comarcas de São Mar-
cos e Veranópolis.
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Governo do Estado define estratégias 
para aumentar coberturas vacinais

Em parceria com o municípios

Traçar estratégias para re-
verter as baixas coberturas va-
cinais da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Poliomielite e 
da Multivacinação foi o objetivo 
da Secretaria da Saúde (SES) ao 
reunir nessa terça-feira, 03/11, 
gestores dos municípios gaúchos 
com menores índices de aplica-
ção das vacinas.

A secretária Arita Bergmann 
e diretores conversaram por vi-
deoconferência com secretários 
municipais de Saúde e coordena-
dores regionais de 25 municípios 
com população acima de 50 mil 
pessoas e cobertura vacinal da 
pólio abaixo de 55%. “Muito se 
discute a vacina para a Covid-19, 
mas não estamos conseguindo 
atingir a meta de vacinação das 
doenças que já possuímos todos 
os insumos e todas as informa-
ções”, ressaltou Arita. “Nesta ter-
ça, estamos com 60% de cobertu-
ra vacinal, muito longe ainda dos 
95% desejados.”

Ações visam referter 
baixa adesão na 
Campanha Nacional 
de Vacinação contra 
a Poliomielite e da 
Multivacinação

A Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Poliomielite e a 
Campanha de Multivacinação fo-
ram encerradas em âmbito nacio-
nal no dia 30 de outubro, mas o 
governo do Estado decidiu pror-
rogá-las em território gaúcho até 
21 de novembro. “Ainda podemos 
atingir a meta. Acreditamos que 
unindo esforços e reforçando a 
importância da vacinação junto 
à população será possível melho-
rarmos as coberturas vacinais no 
Estado”, reforçou Arita.

Cada município tem autono-
mia para definir as estratégias de 
divulgação e ampliação do acesso 
que melhor se encaixar na reali-
dade e nas necessidades de sua 
população. 

A chefe da Divisão de Vigi-
lância Epidemiológica do Centro 
Estadual de Vigilância em Saúde 
(Cevs), Tani Ranieri, lembrou 
que as vacinas disponíveis no 
calendário básico de vacinação 
mudaram o cenário epidemioló-
gico mundial, tornando raras ou 
erradicando doenças que antes 
eram comuns. “Mas precisamos 
continuar vacinando nossas 
crianças para que essas doenças, 
como a poliomielite, não voltem, 
como aconteceu com o sarampo, 
que já está circulando no Estado 
novamente há três anos. As crian-
ças são o grupo da população que 
mais adoece”, explicou. A secre-

tária Arita ressaltou que o ato de 
vacinar o filho não é apenas uma 
ação de proteção individual, mas 
também coletiva.

O governo do Estado insti-

tuiu que no dia 21 de novembro 
será realizado um Dia D. Neste 
dia, os postos de saúde se man-
têm abertos para a aplicação de 
vacinas.

• levar a vacinação de gotinha para locais de maior movimento como 
praças;
• estender a abertura dos postos de saúde para além do horário co-
mercial;
• aproveitar a ida das crianças aos postos de saúde por outros moti-
vos, como consultas, para realizar a vacina e checar se existem outras 
vacinas em atraso no calendário;
• utilizar personalidades e mídias locais para difundir a informação;
• rearranjar os locais de vacinação para fazer com que a população se 
senta segura em relação à Covid-19;
• fazer busca ativa de crianças e adolescentes que necessitam rece-
ber alguma vacina por meio das equipes das Estratégias de Saúde da 
Família (ESF) ou outros agentes de saúde;
• drive-thru;
• novos Dias D (sábado em que os postos se mantêm abertos exclu-
sivamente para realizar a vacinação).

Sugestões apresentadas ao municípios

No próximo dia 21, acontece “Dia D” da vacinação 

Paulo Meneghetti assumiu a 2ª Vara Cível de Bento Gonçalves
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Expediente

Divirta-se com as Palavras Cruzadas e 
com o Jogo dos 7 erros na página 22.

Solução
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BCBC
RACHADURA

BILHETEEP
NEXAUSTA
CRIASON

COES
OPRUG

A

SSBACON
D

ESENTUPIR
AOSAMORA
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GRAMAICE
OTAFETA

OLPUDMINA
S

AERONAVAL
SA

GAISOLA

Bijuterias
em forma 
de aro para
as orelhas 

Título que
o Brasil

busca na 
Copa (fut.)

O porta-
dor do

vírus HIV

Intima-
mente
ligado;
conexo

Animal
como a

Margarida
(HQ)

A função
da cola 

Recheio 
de bife

rolê (Cul.)

Sandra 
de Sá,
cantora
carioca

Fumo que
era guar-
dado em
caixinhas

Desobs-
truir

(encana-
mento) 

(?)
poucos: 
gradual-
mente

Frutinho
silvestre
usado em
geleias

Certo tra-
tamento
dentário

Cuida (do
doente)

Recobre 
os campos
de futebol

Cômodo
para

receber
visitas

Narrativa
lendária
sobre
heróis

Separa
dos

outros 

Lasca;
fenda

Ingresso 
(de cinema)

Tecido de
fantasias

Corrida de 
carro (gír.)

Sucede 
ao "M"

Inventa;
gera

"O Bem
(?)", 

novela de
1973

Altura
de uma
pessoa

Esgotada;
cansada

Emitir som
prolongado

Pó branco
para caiar
Opõe-se a
"vazios"

Sinal de
velhice
Topo da

montanha

Gelo, em
inglês

Ave do cer-
rado (pl.)

Tipo de
blusa

Divindade
suprema

Guarda-costas
(bras.)

Dobrado

Tipo de
queijo

Retórica (abrev.)

A força
aérea da
Marinha

de Guerra

3/ice. 5/bacon — coeso. 6/tafetá. 7/capanga.

Solução

BANCO 14

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

AAMB
BALNEARIO

PORESTACA
BALCEOB

CORTARAD
RERANGER
ATMVNOME

CERIMONIAL
CALOSAME
ETLHTRAI
NOMADEDT

DOSARATEU
URBRIR
RACHADURA

LASANHAAS

A cidade
como

Cabo Frio

Borracha 
que simula

o seio
materno

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Arma pa-
ra matar
vampiros
(Folcl.)

Primeira
consoante
do nosso
alfabeto

Causar
aflição

Nova visão
sobre um
mesmo as-
sunto (pl.)

Atmosfera
física

(símbolo)

Formali-
dades se-
guidas em
ato solene

São cau-
sados pelo

sapato
apertado
O povo
errante
como o
cigano

Forma de
decote
suave

Conso-
antes de
"hino"

Macarrão
em cama-
das com 

molho (Cul.)
A carta
mais

valiosa do
pôquer

Erva do
chimarrão
"(?) de Jó",

cantiga

Aparar 
(o cabelo) 
Marcha de
manobras

Função do 
conta-gotas

Lasca;
fenda

Cervídeo 
do Canadá
Fotogra-

fias (bras.)

Sucede 
ao "U"
Jogar

água em

Nome da
letra "T"
Grife de
roupa

Descrente
em Deus

Interjeição
gaúcha

Gargalhar
Daniel
Alves, 

futebolista

Sílaba de
"trufa"

"Pula" a 
cerca (gír.)
500, em
romanos

Goste
muito

Chá, em
inglês

Item do
cadastro

"Nacional",
em Inpe

Orestes
Barbosa,
letrista
da MPB

Um milhar

Roçar os 
dentes uns
nos outros

O dedo no 
qual se põe
a aliança
Atmosfera

Dois ali-
mentos

ricos em 
vitamina A

3/atm — tea. 6/ranger. 9/balneário. 10/releituras.

Operação para combater 
perturbação do sossego é 
realizada em Bento
GCM abordou 
pessoas e recolheu 
veículos nas 
imediações do 
bairro Planalto

Na mira da polícia

A polícia de Bento Gonçal-
ves tem intensificado as ope-
rações de combate aos casos 
perturbação da tranquilidade 
e de sossego. Na madrugada de 
sexta-feira, 30/11, a Brigada Mi-
litar, através da Rocam (Ronda 
Ostensiva com Apoio de Motoci-
cletas), recolheu três motocicle-
tas e confeccionou sete autos de 
infração de trânsito.

Já na madrugada do feria-
do de segunda-feira, 02/11, nos 
mesmos locais, a Guarda Civil 

Municipal (GCM) abordou cerca 
de 50 pessoas e 30 veículos. De 
acordo com a secretaria muni-
cipal de Segurança, o objetivo 
da operação é a preservação e 
manutenção da ordem pública, 
a fim de coibir a perturbação do 
sossego alheio, conduta expressa 
no artigo 42, da Lei nº 3.688/41 
– Lei de Contravenções Penais. 
A atividade, ainda conforme a 
pasta, vem ao encontro de uma 
demanda da comunidade bento-
-gonçalvense, com o intuito de 
manter a tranquilidade nas noi-
tes e madrugadas de finais de 
semana no município. As opera-
ções culminaram em duas CNHs 
apreendidas por recusa em reali-
zar o teste do etilômetro.

Na sexta-feira, 3 motos e 7 
multas foram aplicadas

No feriado, 50 pessoas e 30 
veículos foram abordados

Identificado homem 
encontrado morto em 
terreno baldio em Garibaldi

Foi identificado como José 
Fernandes de Oliveira, 44 anos, 
natural de Esperança do Sul, da re-
gião do Alto do Uruguai, o homem 
encontrado morto no sábado, 
31/10, no terreno baldio, ao lado 
da praça da Martini, em Garibaldi.

Segundo a polícia, ele estava 
na calçada da rua José Brosina, 
quando caiu de uma altura de  cer-
ca de cinco metros, após ter um 
mal súbito. Ele foi sepultado do-
mingo (01/11) no Cemitério Pú-
blico Municipal de Garibaldi.

Adolescente é apreendido 
por direção perigosa

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Bento Gonçalves apre-
endeu, na manhã de domingo, 
01/11, um adolescente de 15 anos 
por direção perigosa. O ato infra-
cional foi constatado durante pa-
trulhamento preventivo da GCM 
na rua Arlindo Franklin Barbosa, 
bairro São Roque, próximo à fa-
culdade Cenecista. 

De acordo com a GCM, a guar-
nição avistou o adolescente em-
pinando uma motocicleta Honda 

Titan e visualizou que ele estava 
com o capacete colocado acima 
da testa. Diante disso, foi iniciado 
o acompanhamento da moto e, 
apesar de ter tentado empreender 
fuga em alta velocidade, o motoci-
clista foi abordado pela GCM. 

O jovem foi conduzido até a 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA), onde foi la-
vrado o boletim de ocorrência po-
licial; em seguida, ele foi entregue 
a um responsável. 

Acidentes no 
feriado deixam 
86 mortos em 
estradas federais

Oitenta e seis pessoas perde-
ram a vida em acidentes de trân-
sito registrados em rodovias fede-
rais durante o feriado de Finados. 
Segundo a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), os 858 acidentes 
nas estradas federais que cortam 
o país deixaram um saldo de 1.064 
feridos.

A PRF não comparou os nú-
meros deste ano com os de 2019, 
por considerar que a comparação 
não faria sentido, já que, no ano 
passado, o dia de Finados caiu em 
um sábado e, portanto, não houve 
aumento significativo do número 
de veículos nas rodovias.

Entre a 0h da sexta-feira 
(30/10) e as 24h de segunda-
-feira (02/11), os cerca de 10 mil 
policiais rodoviários federais mo-
bilizados pela Operação Finados 
2020 fiscalizaram mais de 133 mil 
veículos. Mais de 6,2 mil testes do 
etilômetro, o popular bafômetro, 
foram realizados para identificar 
motoristas alcoolizados. O que re-
sultou na autuação de 646 moto-
ristas. Outros 5,5 mil condutores 
foram flagrados durante ultrapas-
sagens proibidas.

No mesmo período, 492 pes-
soas foram detidas em flagrante 
– apenas 83 delas por cometerem 
crimes de trânsito. Noventa e oito 
veículos roubados foram recupe-
rados. Foram apreendidas 1,3 to-
nelada de maconha e 1,6 tonelada 
de cocaína, o que, segundo a PRF, 
representa um prejuízo de mais 
de R$ 200 milhões para o tráfico 
de drogas. 

fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o/
BM



SERRANOSSA | Sexta-feira, 6 de novembro de 2020 11

O último final de semana foi 
considerado um dos mais vio-
lentos do ano na Serra Gaúcha. 
Dois crimes bárbaros – um deles 
a morte do jovem Bruno da Costa 
Alves, de Bento Gonçalves – cho-
caram os moradores da região e 
levaram à morte de quatro crimi-
nosos em confronto armado com 
o 4º Batalhão Policial de Choque 
da Brigada Militar, em uma resi-
dência no interior de Farroupilha. 

De acordo com o delegado da 
Delegacia de Polícia de Farrou-
pilha, Caio Márcio Fernandes, o 
local estava sendo utilizado recen-
temente pelos criminosos, per-
tencentes a uma facção que atua 
na Serra. Os indivíduos tinham 
entre 17 e 24 anos, todos já com 
uma extensa ficha criminal. “Esse 
crime transcendeu as fronteiras 
municipais, envolvendo diversas 
regiões. Então estamos tratando 
de forma intermunicipal. Cada ci-
dade está somando esforços, jun-
tando informações para depois, 

Dias violentos na Serra
Forças policiais se unem para frear efeitos da guerra entre facções
Crimes violentos 
caracterizados por 
ações de tortura, 
como foi o caso da 
morte do jovem Bruno 
da Costa Alves, de 
Bento Gonçalves, têm 
assustado moradores 
da Serra Gaúcha

em conjunto, traçar essa principal 
linha investigativa”, explica. 

Os crimes, ainda segundo o 
delegado, estão sendo motivados 
pela disputa de território entre 
duas principais facções crimino-
sas. Os quatro criminosos mortos 
em confronto estão sendo inves-
tigados por outros delitos, que 
também teriam sido cometidos na 
região. “Estamos fazendo um en-
redo em conjunto com as demais 
delegacias, trabalhando com o 
contexto macro [da disputa entre 
as duas facções] para fechar um 
panorama”, continua Fernandes. 

O que tem chamado a atenção 
das autoridades e da comunidade 
no geral é a idade dos criminosos 
envolvidos nesses crimes violen-
tos. Além disso, muitos deles são 
recrutados em outras cidades, 
formando uma espécie de rami-
ficação. “São pessoas jovens, que 
desde cedo ingressam nessa vida. 
É uma opção que, infelizmente, 
algumas pessoas fazem achando 

que terão uma vida fácil. Ou bus-
cando um ‘pseudo’ poder. Elas são 
desprovidas de valores morais 
e cívicos, e do respeito às regras 
sociais de conduta”, analisa o de-
legado. 

Outra questão diz respeito à 
disseminação de conteúdos pelas 
redes sociais. No caso do jovem 
Bruno da Costa Alves, circularam 
por grupos de WhatsApp imagens 
e vídeos dele antes do assassinato 
e depois. “É uma forma que eles 
têm de tentar ostentar uma falsa 
percepção de poder e amedrontar 
as pessoas do seio social, além de 
tentar mostrar para as agremia-
ções rivais que eles estão dispos-
tos a tudo”, comenta. Apesar disso, 
as informações repassadas via in-
ternet têm auxiliado na elucidação 
dos crimes. “Todas as informações 
que são coletadas são somadas e, 
assim, como um quebra-cabeça, 
vamos encaixando para traçar um 
panorama mais fidedigno possí-
vel”, finaliza. 

REFORÇO POLICIAL 
Desde quarta-feira, 04/11, a 

Serra Gaúcha passou a contar com 
reforço de policiamento e investi-
gação para ampliar o combate ao 
crime, em especial aos homicídio. O 
incremento foi definido em reunião 
realizada na tarde de terça-feira, 
03/11, entre o vice-governador e 
secretário da Segurança Pública, 
Ranolfo Vieira Júnior, e as chefias 
das instituições vinculadas à Secre-
taria da Segurança Pública (SSP), 
dentro do ciclo de monitoramento 
da Gestão de Estatística em Se-
gurança (GESeg) do programa RS 
Seguro.

Além do efetivo regular, atua-
rá na região um pelotão de Polícia 
de Choque da Brigada Militar (BM) 
com 16 viaturas e 60 policiais mi-
litares especializados no enfrenta-
mento e na dissuasão de conflitos. 
A Polícia Civil (PC) também refor-
çará a Delegacia de Homicídios 
e Proteção à Pessoa de Caxias do 
Sul. Um delegado e uma equipe de 
investigadores do Departamento 
de Homicídios e Proteção à Pes-
soa (DHPP) da capital estarão na 
região para intensificar a investi-
gação de assassinatos. Além disso, 
o Instituto-Geral de Perícias (IGP) 
determinou prioridade para os 
laudos relacionados a crimes de 
homicídios.

As ações de policiamento e 
investigação na região permane-
cerão intensificadas, pelo menos, 
até o 1º turno das eleições, em 15 
de novembro, quando haverá mo-
bilização integrada para garantir a 
segurança do pleito.

 Na quarta-feira, 28/10, um corpo esquartejado foi localizado 
às margens da ERS-453, na linha Buratti, em Farroupilha. Na sexta-
-feira, 30/10, um corpo carbonizado e decapitado foi encontrado 
dentro de um veículo no interior de Carlos Barbosa. Já no início da 
tarde de sábado, 31/10, a Brigada Militar localizou uma cabeça e dois 
dedos dentro de sacolas plásticas na rua dos Metalúrgicos, bairro 
Belo Horizonte, em Caxias do Sul. A Polícia Civil já tem um suspeito 
de ter sido a vítima encontrada esquartejada na ERS-453, mas ainda 
aguarda um último exame para confirmação. Já o corpo carboniza-
do, a cabeça e os dedos localizados seriam do jovem Bruno da Costa 
Alves, que estava desaparecido desde a quinta-feira, 29/10, em Ben-
to Gonçalves.
 Diante da ocorrência desses crimes, as forças policiais se uni-
ram para evitar que novos assassinatos fossem cometidos na região. 
Por meio de um trabalho de inteligência policial e das provas dis-
seminadas pelas redes sociais (fotografias e vídeos), o 4º Batalhão 
Policial de Choque da Brigada Militar conseguiu localizar quatro 
criminosos que estariam envolvidos nesses crimes. Eles estavam em 
uma residência na Linha Buratti, interior de Farroupilha, onde teriam 
praticado o assassinato das vítimas. 
 De acordo com o 4º Batalhão Policial de Choque da Brigada 
Militar, ao chegar no local os policiais foram recebidos com tiros. No 
confronto, os quatro indivíduos acabaram mortos. Um dos crimino-
sos foi identificado como Anderson Bryan dos Reis da Luz, de apenas 
17 anos, natural e morador de Novo Hamburgo. Ele tinha antece-
dentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo a motorista, ameaça, 
roubo de veículo e tráfico de drogas. 
 O confronto também acabou com a morte da bento-gonçal-
vense Aline Pinheiro Nunes, de 23 anos. Ela tinha antecedentes por 
tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto qualificado e porte 
ilegal de arma de fogo. Aline havia sido presa no mês de setembro, 
porém, estava em liberdade.
 Entre os mortos na troca de tiros também está Gian Micael 
Armonico de Oliveira, 19 anos,  da cidade de Novo Hamburgo. Ele 
tinha antecedentes por porte de arma de fogo, dano qualificado e 
tráfico de entorpecentes. Já o quarto indivíduo morto foi Mateus 
Gonçalves, de 24 anos, morador de Carlos Barbosa. Ele estava fo-
ragido e possuía antecedentes por roubos e furtos, receptação e 
porte de arma de fogo. 

Relembre os fatos
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Ações integradas das policias serão intensas nos próximos dias
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Você acorda com dor de cabeça? Sente dor no pescoço, 
na mandíbula ou nos músculos da face? Sua boca estala 
ao abrir e fechar? E os dentes, já apresentam sinal de 
desgaste e sensibilidade alterada? Esses são alguns dos 
sinais de bruxismo. 
O bruxismo é uma desordem funcional na qual a pessoa 
range muito ou pressiona os dentes durante o sono ou 
até mesmo durante o dia. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), o distúrbio atinge 30% das pessoas no 
mundo e o estresse excessivo pode ser apontado como 
um dos principais causadores desse problema. 

Existem dois tipos de bruxismo! O bruxismo do sono é 
uma atividade oral caracterizada pelo ranger ou apertar 
dos dentes durante o sono . É conhecido pela obstrução 
total ou parcial da passagem do ar nas vias aéreas 
superiores, nariz, ou na parte posterior da orofaringe, 
parte da garganta logo atrás da boca. É comum em 
crianças que dormem respirando pela boca ou adultos 
que apresentam apneia do sono. Já no bruxismo diurno, 
de vigília, a pessoa pode permanecer por longos períodos 
apertando os dentes, como em momentos de tensão, 
ansiedade ou até mesmo quando está concentrada 
realizando uma atividade que depende de muita 
coordenação e foco.
Você se identificou com alguma situação destas? Entre 
em contato e saiba como podemos te ajudar!  O 
tratamento quiroprático é focado em reduzir a dor, 
recuperar o desequilíbrio na coluna vertebral e controlar 
a carga mecânica excessiva imposta na ATM (articulação 
temporomandibular), através de ajustes articulares e 
liberação miofascial! 
Procure seu dentista também para averiguar a situação dos 
dentes e protegê-los de desgastes. Por hora, a melhor dica 
é buscar formas de relaxar e diminuir a ansiedade, como 
uma leitura leve, filmes, jogos de diversão, meditação ou 
qualquer outra atividade que cause prazer e relaxamento.

Dicas da 
quiropraxista

Qual a relação entre 
bruxismo e stress?

Natal Sobre 
os Trilhos

Um dos já consagrados passeios natalinos 
da Serra Gaúcha chega à sua 10ª edição em 
2020, o Natal Sobre Trilhos, a bordo da Maria 
Fumaça - Trem do Vinho, passeio que está há 
27 anos sob a operação da Giordani Turismo 
e Eventos. As viagens especiais, com atrações 
exclusivas para o passeio de Natal, estão 
agendadas para 28 de novembro, 05, 12 e 19 
de dezembro, com dois horários de saída, às 
18h40 e 21h. 
A produção e direção do espetáculo Natal 
Sobre Trilhos conta com a expertise da D´arte 
Multiarte, empresa que tem no portfólio a 
criação de espetáculos do Natal Luz, Sonho 
de Natal de Canela, além de cenografias e 
humanizações e para shoppings em todo o 
Brasil.  Os ingressos custam  R$ 223 e crianças 
até 5 anos, que vão no colo, não pagam.

Quiropraxista Bruna Rossetti
Especialista em Quiropraxia 
Esportiva e Quiropraxia Clínica 
Avançada
(54) 98141.4603
@quiropraxiabruna
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Com uma trajetória de 35 anos marcada por importantes 
conquistas e referência consolidada na Serra Gaúcha e Vale do Caí, 
a Sicredi Serrana reuniu a imprensa nesta semana para apresentar 
seu mais novo desafio: ampliar a atuação para cinco municípios no 
estado do Espírito Santo. O planejamento inicial prevê a abertura 
de três agências nas cidades de Vitória, Serra e Vila Velha, ainda 
no segundo semestre de 2021. Ali atuarão mais de 40 novos 
colaboradores. Para os próximos cinco anos, a previsão é de mais 
12 agências, contemplando também os municípios de Cariacica 
e Viana. O encontro também reuniu colaboradores das agências 
Sicredi de toda a região. Confira alguns registros.

Sicredi Serrana
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Oleaginosas, Nozes e Amêndoas
São considerados alimentos afrodisíacos, pois são estimulantes naturais. Tudo isso 
se dá pelo fato de terem arginina, um aminoácido que tem como um dos benefícios 
proporcionar a vasodilatação, consequentemente aumentando o desejo sexual 
masculino. Além disso as oleaginosas auxiliam na redução dos níveis do colesterol total. 
Ômega 3
O ômega 3 é um nutriente muito importante para as funções cerebrais. 
 60% do nosso cérebro é constituído por gordura, especialmente pelo Ômega 3. A 
deficiência de ingestão desta gordura está associada à perda de memória do idoso e a 
elevados níveis de sentimentos de angústia e depressão.
Licopeno
Um antioxidante potente e comprovadamente importante no fortalecimento do 
sistema imunológico, na prevenção do envelhecimento precoce do organismo e na 
prevenção de alguns tipos de câncer especialmente o de próstata.
Maca Peruana
Os carboidratos de baixo índice glicêmico e vitaminas do complexo B, presentes 
na composição da Maca Peruana, auxiliam no aumento de energia e desempenho 
na atividade física. Além disso, ela colabora com a sensação de bem-estar geral do 
organismo e aumenta libido.
Linhaça
Estudos mostram que problemas cardiovasculares, como hipertensão e infarto, são 
algumas das principais causas de morte entre os homens. E a linhaça é um potente 
aliado na prevenção e combate a essas doenças, por possuir benefício para redução dos 
níveis do colesterol.

recomenda!
Rua Sen. Joaquim Pedro Salgado Filho, 139, 
Cidade Alta. 3702-0767 - 9 9119-0184 - 
@armazemfitstore.bentogonçalves

Foi realizada na noite do último dia 29/10, a posse da diretoria do Sindilojas Jovem 
Regional Bento – Gestão 2020/2022 e a menção ao Troféu Empreendedor que, após 
12 anos ininterruptos, não foi entregue em 2020 devido à pandemia da Covid-19. O 
encontro, realizado na Cave do Sol, Vale dos Vinhedos, foi transmitido pelas redes 
sociais do Sindilojas Jovem, e contou com a presença dos integrantes da diretoria e 
do presidente do Sindicato do Comércio Varejista – Sindilojas Regional Bento, Daniel 
Amadio, e com a assessoria de Vera Quadros. A presidente da gestão 2018/2020, 
Cláudia Alberici Pinto, foi reconduzida ao cargo.

Sindilojas Jovem

Novembro Azul é uma 
campanha que busca 
conscientizar a respeito da 
necessidade da prevenção 
e diagnóstico do câncer 
de próstata, além da 
importância de cuidados 
integrais com a saúde do 
homem. 
O Armazém Fit Store apoia 
esta causa e, para ajudar na 
conscientização, selecionou 
alguns  produtos que 
auxiliam a saúde do homem. 
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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
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96

70 54 98114 9732
eecagna@terra.com.br

evandro.ecagna
VENDA DE IMÓVEIS NOVOS,
USADOS E ÁREAS DE TERRAS

R$ 535.000

R$ 110.000R$ 160.000DE POR

BAIRRO PANAZZOLO

MONTE BELO

- 2 pavimentos
PISO TÉRREO: 2 dormitórios, banheiro, cozinha,
garagem fechada para 1 carro e 1 moto
PISO SUPERIOR: 2 dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia, banheiro
Terreno de 15,00m x 15,00m: Total: 225,00m²
Casa: 7,00x10,00m,Casa: 7,00x10,00m, Total: 140,00m²

Aceita apartamento próximo ao centro

- Loteamento Quinta's do Vale
- Excelente posição solar
- Dimensões: 420m² (14m x 30m)
- Infraestrutura completa, com luz, 
água, esgoto pluvial.

VENDE-SE
cadeira infantil para carro,
marca Burigotto, seminova.
Valor R$ 250.
Contato (54) 99179 7498
ou 3453 2544, com Sérgio.

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES

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

PRONTO PARA MORAR | BAIRRO LOT. BERTOLINI 
R$ 117.000 | 2 DORMITÓRIOS

COM CHURRASQUEIRA | FIL1768

PRONTO PARA MORAR | R$ 115.000
FINANCIÁVEL | 2 DORMITÓRIOS

 EM ANDAR ALTO | FIL1471

PRONTO PARA MORAR | BAIRRO CENTRO
R$ 135.000 | 1 DORMITÓRIO

COM SACADA FECHADA FIL1826

PRONTO PARA MORAR NO LOT. BERTOLINI
 R$ 110.000 | FINANCIÁVEL | 2 DORMITÓRIOS

EM ANDAR ALTO FIL1791

Imóveis

VENDO apartamen-
to, no bairro Humai-
tá, a 5 minutos do 
Centro, com 43m² 
e garagem coberta. 
Contato (54) 99669 
5575 (WhatsApp).  
 
PROCURO área de 3 
a 5 hectares de par-
reiras, em produção, 
para arrendar a partir 
de 2021, preferencial-
mente em Bento ou 
Garibaldi. Porcenta-
gem a combinar com o 
proprietário. Contato 
(54) 9988 1992, com 
José. 

VENDO apartamento, 
no bairro Bertolini, 
com 2 dormitórios, sa-
cada aberta, cozinha, 
sala, área de serviços, 
banheiro social e vaga 
de garagem.  Financi-
ável, pode ser usado 
o FGTS e entrada par-
celada. Possui ótima 
posição solar. Valor R$ 
135.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz 
Creci 42.589. 

VENDO apartamento 
no Humaitá, pron

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. 

VENDOVENDO terrenos no Condomínio Villaggio 
Toscana, bairro Barracão, em ótima 
localização, lotes individuais, condomínio 
fechado. Preço especial à vista ou 
financiamento direto. Avalio seu automóvel 
como parte da entrada. Contato (54) 99981 
3000 ou 98404 5302. 

VENDOVENDO terrenos no loteamento Encosta do 
Sol, prontos para construir. Financiamento 
direto ou pelo Sicredi em 100 meses, mediante 
avaliação. Contato (54) 99981 3000 ou 98404 
5302.
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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

VENDA BOTAFOGO

VENDO ar-condicio-
nado de janela, marca 
Cônsul, 7.500 Btus, se-
minovo. Valor R$ 300. 
Contato (54) 99911 
2985, com Lauri.  
 
VENDO PlayStation 
4 Pro, 1TB, com 65 
jogos digitais, 2 con-
troles originais e base 
carregadora de con-
troles. Valor R$ 3.750. 
Aceito dinheiro, dé-
bito e 2x no crédito 
sem juros (mais vezes 
com juros). Conta-
to (54) 99139 3534.  
 
VENDO guitarra Gui-
tar Hero 5 de PS3, 
funciona no PS4 para 
o jogo Rock Band 4. 
Valor R$ 500. Acei-
to dinheiro, débito 
e 2x no crédito sem 
juros (mais vezes 
com juros). Conta-
to (54) 99139 3534.  
 
COMPRO moedas e 
cédulas antigas. Con-
tato (54) 98437 8475.

Diversos

to para morar, com 2 
dormitórios, sacada 
aberta, banheiro so-
cial e vaga de garagem.  
Pode ser financiado. 
Prédio fica a 3 minutos 
do Centro e em lugar 
calmo com ótima vista 
e posição solar. Valor 

a partir R$ 135.000. 
Contato (54) 99683 
6257, com Luiz. Creci 
42.589.

VENDO apartamento 
mobiliado, com exce-
lente acabamento, em 
prédio com somente 

11 unidades, de 2 dor-
mitórios, 2 sacadas, 
sala de estar, cozinha/
área de serviço, ba-
nheiro e vaga de ga-
ragem. Financiável 
e aceita FGTS. Valor 
R$ 295.000. Contato 
(54) 99966 4616, com 

Adriano. Creci 42.504.

VENDO apartamen-
to no São João, com 2 
dormitórios, em an-
dar alto, com cozinha, 
churrasqueira, sala 
com sacada aberta, 
área de serviço, ba-

nheiro social e vaga 
de garagem.  Pode ser 
financiado e usado 
o FGTS como entra-
da. Possui ótima po-
sição solar. Valor R$ 
155.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589

VENDO apartamen-
to no Residencial San 
Marino, com 2 dormi-
tórios, sacada aberta, 
churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga 
de garagem.  Finan-
ciamento via Caixa, 
entrada parcelada em 

40 vezes e aceita FGTS 
como entrada. Valor 
R$ 155.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589.

VENDO apartamento, 
no bairro Maria Goret-
ti, com 2 dormitórios, 
churrasqueira, sala, 
banheiro social e vaga 
de garagem.  Financia-
mento pelo banco de 
sua preferência e aceita 
o FGTS como entrada. 
Valor R$ 170.000. Con-
tato (54) 99683 6257, 
com Luiz. Creci 42.589.

VENDO terreno escritu-
rado, medindo 10x20m, 
na rua João Busnello, 
bairro Ouro Verde. Va-
lor R$ 99.999. Não acei-
to troca.  Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589.

CORROLA 2.0 XEI
CRONOS AUTOMÁTICO
CRUZE LT 1.4 AUTOMÁTICO
DUSTER 1.6
DUSTER 2.0 AUTOMÁTICA
ECOSPORT XLS 1.6
ETIOS X 1.3 ETIOS X 1.3 
FIT 1.5 LX AUTOMÁTICO
FUSION 2.0 TITANIUM AWD
GRAND SIENA 1.4
IDEA ADVENTURE 
IDEA 1.4 TETO SOLAR
JETTA 1.4 TSI 
PPALIO WEEKEND 1.6
PALIO 1.0 FIRE 4 PORTAS
PARATI 1.6 TRACKFIELD
STRADA 1.4 CD FREEDOM
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STRADA 1.4 CD FREEDOM
SANTAFÉ 2.7 AUTOMÁTICA
SIENA FIRE
SCENIC 1.6
TORO 2.0 VOLCANO DIESEL
REBOQUE BASCULANTE
TROLLERTROLLER T4
TRATOR AGRALE 4233 30 CV
TRATOR AGRALE 5075.4 4X4
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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

• ALMOXARIFE (3 VAGAS)
• ANALISTA CONTÁBIL (3 VAGAS)
• ANALISTA DE ENGENHARIA
• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (3 VAGAS)
• ASSISTENTE COMERCIAL (5 VAGAS)
• ASSISTENTE DE  DEPARTAMENTO PESSOAL (2 VAGAS)
•• ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
• AUXILIAR DE ALMOXARIFADO/EXPEDIÇÃO (3 VAGAS)
• AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (8 VAGAS)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO (25 VAGAS).
• COMPRADOR (A) (2 VAGAS)
• CONFERENTE
• CONSULTORA DE VENDAS EXTERNAS
•• ELETROTÉCNICO (3 VAGAS)
• ELETROMECÂNICO (3 VAGAS)
• GERENTE DE VENDAS
• GERENTE DE PRODUÇÃO (4 VAGAS)
• INSPETOR DE QUALIDADE (2 VAGAS)
• LÍDER DE CROMAGEM
• LÍDER DE EMBALAGEM
•• LÍDER DE USINAGEM
• MARMORISTA
• MOTORISTA COLETA/ENTREGA ( 3 VAGAS) 
• MONTADOR PARA SOLDA
• SOLDADOR MIG E TIG (7 VAGAS)
• TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM
• VENDEDOR TÉCNICO (3 VAGAS)
•• VENDEDOR EXTERNO (MÓVEIS E FRETES) (2 VAGAS)

VAGAS URGENTES:
- ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (2 VAGAS)
- ASSISTENTE DE TURISMO (4 VAGAS)
- OPERADORES PARA EMBALAGEM E PINTURA (14 VAGAS)

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

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

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)

Vagas para carpinteiro e servente 
(com experiência comprovada)

Interessados devem entrar em contato pelo e-mail  
jenifer@formaespacos.com.br ou comparecer na rua 

General Osório 517, Centro

* ANALISTA DE CUSTOS
* ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
   TRANSPORTES 
* ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
* ASSISTENTE DE PCP
* ASSISTENTE DE T.I.
* * AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
* AUXILIAR DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
* AUXILIAR DE LIMPEZA 12x36
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO LID/
   METROLOGIA
* CONFERENTE DIA E NOITE
* COZINHEIRO A
* ELETROME* ELETROMECÂNICO
* ESTOFADOR A
* LAVADOR DE CAMINHÕES

* MARCENEIRO A
* MECÂNICO DE CAMINHÕES
* MECÂNICO DIESEL
* MONTADOR DE MÓVEIS
* MOTORISTA DE TRUCK
* OPERADOR DE FURADEIRA
    MÚ    MÚLTIPLA
* OPERADOR DE MÁQUINAS
    MOVELEIRAS
* PINTOR A MOVELEIRO
* PROJETISTA DE AMBIENTES
* PROTOTIPISTA 
* SOLDADOR MIG E TIG
* TELEMARKETING* TELEMARKETING
* TORNEIRO MECÂNICO
    DIA E VESPERTINO
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O Corede Serra decidiu apre-
sentar recurso ao Estado na 
quinta-feira, 05/11, após a baixa 
adesão à votação da Consulta Po-
pular 2020. Neste ano, o objetivo 
da região era conquistar quase 
20 mil votos, o que permitira 
uma distribuição de cerca de 7 
mil votos para cada um dos três 
projetos disponíveis. Entretanto, 
o total de votos chegou apenas a 
8.243. “Nós tínhamos como cláu-
sula na região que, para que dois 
dos três projetos fossem eleitos, 
cada um deveria ter, pelo menos, 
7 mil votos, porque imagináva-
mos que nossa região ultrapas-
saria a votação do ano passado, 
que foi de 12.969 votos”, explica 
a presidente do Corede Serra, 
Monica Mattia.  Para a região, 

Corede Serra apresenta recurso 
ao Estado após baixa adesão
Objetivo é derrubar 
cláusula de barreira 
que exigia, pelo 
menos, 7 mil votos 
para cada um dos três 
projetos disponíveis

Consulta Popular

está previsto o total de R$ 628 
mil para destinação.

A adesão não foi baixa ape-
nas na Serra Gaúcha. Em todo o 
Estado, o número de eleitores 
caiu 40% em relação ao ano 
passado. “Então entramos com 
recurso junto à comissão estadu-
al da Consulta Popular pedindo 
para anular aquele critério que 
exigia os 7 mil votos para que o 
projeto fosse eleito”, explica Mo-
nica. Dessa forma, se o recurso 
for aceito, serão eleitos os dois 
projetos com maior número de 
votos, sem exigência de um per-
centual específico. 

O resultado deverá ser anun-
ciado na próxima segunda-feira, 
09/11, juntamente com os proje-
tos e municípios vencedores. 

De acordo com o último dado 
divulgado, até a manhã de terça-

-feira, 03/11, quando encerrou 
a votação, dos 89.488 eleitores 
de Bento Gonçalves, apenas 296 
pessoas haviam votado.

Na terça-feira, 03/11, en-
cerrou o período de votação da 
Consulta Popular 2020, a qual 
permite que a população defina 
diretamente parte dos investi-
mentos e serviços que constarão 
no orçamento do Estado. Anual-
mente, o Governo do Estado fixa 
o valor submetido à deliberação 
da população. Este valor é dis-
tribuído entre as 28 Regiões do 
Estado, de acordo critérios como 
a população de cada região e o 
Índice de Desenvolvimento So-
cioeconômico (Idese).

Definido o valor para cada 
região, o governo e os Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento 
(Coredes) organizam o proces-
so de discussão em Audiências 
Públicas Regionais, Assembleias 
Municipais e Fóruns Regionais. 
Nos encontros, é construída uma 
cédula de votação regional, que 
é submetida aos eleitores gaú-
chos. Neste ano, a votação foi 
inteiramente virtual, devido à 
pandemia do Coronavírus. 

Os projetos do Corede Serra 
eram apoio à agricultura fami-
liar; apoio ao setor industrial 
para o desenvolvimento de pro-
dutos com uso de grafeno e im-
plantação do Observatório de 
Turismo da Serra Gaúcha e de 
infraestrutura e equipamentos 
turísticos para o bem-receber.

Objetivo eram 
20 mil votos, 
entretando 

atingimos 8.243

Por conta da pandemia, 
votação foi somente on-line

Segundo balanço da Serasa 
Experian, foram feitas 754 soli-
citações de falência de janeiro a 
setembro deste ano. No mesmo 
período de 2019 foram registra-
das 1.100 pedidos.

Segundo balanço divulga-
do na quarta-feira, 04/11, pela 
Serasa Experian, os pedidos de 
falência se reduziram ao menor 
patamar em dez anos. Segundo 
a consultoria, foram feitas 754 
solicitações de falência de janeiro 
a setembro deste ano. No mesmo 
período de 2019 foram registra-
dos 1.100 pedidos. O número de 
falências em 2020 é ainda 50% 
menor do registrado nos nove 
primeiros meses de 2011.

Para o economista da Serasa 
Experian. Luiz Rabi, a redução do 
número de pedidos de falência 
está ligada a uma mudança de 
comportamento no mercado. “O 
pedido de falência está caindo 
em desuso. Antes, quando uma 
empresa atrasava os pagamentos 
era muito comum o pedido de fa-
lência. Hoje, existem diversas fer-
ramentas que a ajudam a evitar 
essa medida”, explica.

O período de isolamento so-
cial também é outro fato que, de 
acordo com o economista, faz 
com que as empresas busquem 
formas diferentes de resolver os 
seus problemas. “Estamos tendo 
um ano bem diferente em todos 
os sentidos. Com o isolamento 
social as empresas tiveram que 
se redescobrir e inovar, pensan-

Pedidos de falência caem para
o menor patamar em dez anos

Boa notícia

do em estratégias para sobrevi-
verem num momento tão difícil”, 
acrescentou.

Em Bento Gonçalves existe 
atualmente quase 18 mil CNPJs 
ativos. De acordo com o secretá-
rio adjunto da secretaria de Fi-
nanças, Heitor André Tartaro, a 
tendência de menos pedidos de 
falência também pode ser obser-
vada no município. “O povo que 
aqui reside tem em seu DNA o 
empreendedorismo, a inovação 
e a busca constante por se desen-
volver”, acredita. “Bento Gonçal-
ves sempre andou na contramão 
da crise, chegamos a apresentar 
uma taxa de 2,44% no índice de 
desempregos no Município, o que 

é considerado um zero técnico, 
muito abaixo da média nacional”, 
complementa.

Apesar disso, assim como no 
restante do mundo, a pandemia 
do Coronavírus prejudicou os 
mais diversos setores da cidade. 
É evidente que alguns setores 
sentiram mais do que outros. Ao 
passo em que o ramo alimentí-
cio e de medicamentos – para 
citar somente dois – aumentou 
seu faturamento, outras ativida-
des como promoção de eventos 
– para citar uma delas – reduziu 
bastante. Neste sentido, o empre-
endedor busca sempre se rein-
ventar e encontrar alternativas 
para driblar a crise”, comenta. 
“Um menor número de pedidos 
de falência é reflexo disto, e pode-
mos perceber uma retomada da 
economia demonstrando a resili-
ência, persistência e coragem do 
trabalhador brasileiro”, analisa o 
secretário adjunto. 

Ainda conforme Tartaro, a 
administração pública buscou, 
em meio às restrições da pan-
demia, a reabertura gradual das 
atividades, “com cautela e res-
ponsabilidade, seguindo todos 
os protocolos sanitários e garan-
tindo a segurança da população”, 
afirma. De acordo com Tartaro, o 
objetivo é permitir que “a econo-
mia retome o mais breve possível 
o seu ritmo e que toda a popu-
lação tenha o seu direito de tra-
balhar e auferir sua renda e seu 
sustento garantidos”. 

Tendência de menos pedidos 
de falência também ffoi 
observada em Bento, afirma 
Tartaro.
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Empresários de Bento reivindicam 
readequação do trevo do Santa Rita

De acordo com o 
DNIT, a estimativa é 
de um fluxo de 30 
mil veículos por dia 
no trecho. Grupo 
de empresários 
criou abaixo-
assinado para 
conquistar a verba 
necessária para 
execução do projeto 
de readequação 
do trevo

“Não vamos deixar ninguém morrer”

Eduarda Bucco
Há 13 anos, o empresário 

Nelson Vebber se envolveu em um 
grave acidente no km 218 da BR-
470, na época rodovia estadual, no 
trecho conhecido como trevo do 
bairro Santa Rita. 

Mais de uma década depois, 
a situação do trecho continua a 
mesma. Conforme dados da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF), mais 
de 70 acidentes foram registrados 
entre os quilômetros 218 e 219 da 
BR, 25 apenas neste ano. Apesar de 
não se ter o dado de quantos foram 
registrados especificamente no tre-
vo, o chefe da Delegacia da PRF de 
Bento, Romulo Gomes, afirma que 
boa parte dos acidentes acontece-
ram exatamente no trevo do Santa 
Rita. “É muito comum ter acidentes 
ali, principalmente com danos ma-

teriais”, revela.
De acordo com o Departamen-

to Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), a estimativa 
é que, atualmente, 30 mil veículos 
transitem pelo local diariamente. 
Com um grande fluxo de veículos 
de grande porte, como caminhões 

e ônibus, o tráfego no local acaba 
sendo um problema diário para 
quem precisa cruzar a rodovia to-
dos os dias. Com a ampliação da 
empresa M. Dias Branco, nos últi-
mos anos o fluxo no trecho aumen-
tou ainda mais. “O principal motivo 
de acidentes no local é a falta de es-
trutura. Não tem definições. É uma 
coisa aberta, entra carro de tudo 
que é jeito, não tem uma orienta-
ção”, analisa Vebber.

FUNCIONÁRIOS EM RISCO
De acordo com o empresário 

Judenor Marchioro, apenas em sua 
empresa, localizada nos arredores 
do trevo, há 140 funcionários que 
precisam passar pelo trecho para 
voltar às suas casas. “Nos horários 
de pico juntam os funcionários de 
todas as empresas, que saem com 

pressa e chegam a ficar até 10 mi-
nutos parados para conseguir cru-
zar a BR”, comenta. 

Segundo Judenor, diversos aci-
dentes envolvendo, inclusive, fun-
cionários da sua empresa já ocor-
reram no local. “Estamos diante 
de riscos iminentes de acidentes e 
mortes aqui”, alerta. 

Na opinião do empresário Nel-
son Vebber, o cruzamento deveria 
ser proibido no local. “Hoje eu não 
cruzo mais ali. Eu desço pelo mes-
mo caminho, mas aí vou até a Polí-
cia Rodoviária Federal, faço o balão 
e sigo pela BR”, comenta.

PROJETO DE ADEQUAÇÃO
Um projeto de readequação 

da rótula já chegou a ser elabora-
do pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A ideia é modificar a ca-
racterística da estrutura para uma 
rotatória fechada. De acordo com o 
próprio DNIT, a solução é tecnica-
mente viável, e já está inserida no 
Lote 3 do Estudo de Viabilidade 
Técnica Econômica e Ambiental 
(EVTEA) da rodovia BR-470/RS. O 
projeto deverá integrar o escopo da 
contratação do projeto de duplica-
ção da BR-470, “a ser futuramente 
licitado (sem data prevista, no mo-
mento)”. 

Diante da falta de previsão 
para melhoria do trevo, um gru-
po de empresários do município 
se reuniu para reivindicar uma 
solução mais rápida por parte do 
governo federal. O grupo criou um 
abaixo-assinado para mostrar ao 
DNIT a importância da obra para a 
região, o qual deverá ser entregue 
juntamente a documentos, foto-
grafias e vídeos que comprovam 
os perigos e os inconvenientes 
do trecho. “Já conversamos com 
o responsável pelo DNIT e nos 
foi passado que a realização do 
projeto depende de uma emenda 
parlamentar. Então queremos jun-
tar todas essas informações para 
mobilizar [os representantes fede-
rais]. Não é uma forma de protesto, 
e sim de mobilização. Não vamos 
deixar morrer ninguém”, afirma o 
empresário Judenor Marchioro. 

O objetivo é conseguir algu-
mas centenas de assinaturas para 
complementar o pleito em prol da 
readequação do trevo. Até esta se-
mana, quase 500 pessoas haviam 
aderido ao abaixo-assinado. “Que-
remos lançar isso nas mãos de al-
gum parlamentar federal para que 
se possa conseguir uma emenda 
parlamentar e essa verba vir atra-
vés disso. Se nós conseguirmos, 
certamente o DNIT irá agir rapida-
mente. Então quanto mais robusta 
a solicitação estiver, melhor. Já ti-
vemos mobilização de entidades e 
do Poder Público de Bento, mas a 
adesão ainda está baixa, precisa-
mos de mais assinaturas”, convida. 
“Isso não é uma demanda pelas 
nossas empresas, e sim uma ques-
tão por Bento Gonçalves”, finaliza o 
empresário.

Nos horários 
de pico, a 

espera pode 
chegar a 10 
minutos para 
cruzar a pista

Para acessar o abaixo-
assinado e participar da 
mobilização, aponte a 
câmera do seu celular.

Historicamente, trevo que dá acesso ao bairro Santa Rita registra diversos acidentes. Com a ampliação de indústrias, como o Moinho da M.Dias Branco, problema agravou-se ainda mais
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Eduarda Eitelven Bucco
Diante de um cenário de mu-

danças climáticas e de maior aten-
ção à causa animal, pessoas de todo 
o mundo têm mudado seus estilos 
de vida. Ao longo dos últimos anos, 
o veganismo se tornou um movi-
mento cada vez mais popular, prin-
cipalmente entre o público jovem. 
Pessoas adeptas ao estilo de vida 
excluem de seu cotidiano todos os 
produtos que sejam testados ou 
que tenham origem animal, sejam 
eles alimentícios, cosméticos ou de 
vestuário, por exemplo. Entretanto, 
vivendo em uma sociedade onde o 
consumo de carne e outros alimen-
tos como o queijo e o leite são tra-
dição, conseguir se adaptar à dieta 
vegana nem sempre é tarefa fácil. 
Segundo a Associação Vegetariana 
Brasileira (SVB), o custo elevado da 
dieta vegetariana/vegana também 
costuma ser um dos argumentos 
utilizados por quem encontra di-
ficuldade em consumir os alimen-
tos. No entanto, para o presidente 
da entidade, Ricardo Laurindo, é 
possível afirmar “que a base da 
alimentação vegana é formada por 
alimentos naturais que, combina-
dos com temperos e criatividade, 
são mais saborosos e acessíveis 
que qualquer tipo de carne”. 

Prova disso é a bento-gonçal-
vense Bruna Dalla Costa, que há 
cerca de seis meses mudou total-
mente o cardápio em sua casa e 
abriu uma empresa própria de re-
feições veganas. Há cinco anos ela 
decidiu adotar o vegetarianismo, 
retirando todo o tipo de carne de 
sua dieta. “O que me levou ao vege-
tarianismo foi a questão de eu estar 
me alimentando do sofrimento de 
outro ser. Então comecei aos pou-
cos a transição, fui respeitando o 
meu corpo e as minhas vontades, 
mas ao mesmo tempo consciente 
de que eu não queria mais ser a 
causadora de sofrimento a outros 

Mês do veganismo
Bento-gonçalvenses contam sobre suas transições ao estilo de vida
Bruna Dalla Costa 
e Priscila Trevisan 
falam sobre respeito 
aos animais, ao meio 
ambiente e à propria 
saúde do corpo 
como argumentos 
para adoção do 
veganismo

seres”, conta. 

Entretanto, ao longo dos anos, 
Bruna percebeu que o vegeta-
rianismo não bastava. Dessa for-
ma, decidiu iniciar o processo de 
transição ao veganismo. “Aqui em 
casa vai fazer mais ou menos seis 
meses que os cardápios são vega-
nos. Minha filha mais velha [de 14 
anos] ainda consome queijo, mas a 
mais nova [de três anos] tem uma 
alimentação vegana em casa. Ain-
da consumo produtos de origem 
animal quando vou para algum 
restaurante ou algum lugar com os 
amigos, mas tenho preferência por 
tudo vegano”, afirma Bruna. 

A designer gráfico e ilustrado-
ra Priscila Trevisan também está 
na fase de transição para o vega-
nismo. No ano passado, ela parou 
de comer todos os tipos de carnes 
e ovos, mas eventualmente ainda 
consome produtos como queijo e 
chocolate. “Eu sempre quis parar 
de comer carne, mas sempre re-
caía. Eu gosto muito de sair para 
jantar com amigos e organizar 
jantas na minha casa e a carne 
sempre acabava fazendo parte dos 
encontros”, comenta. Entretanto, 
uma refeição em particular a fez 

despertar para uma nova visão de 
mundo. “Eu estava almoçando e 
olhando o Twitter ao mesmo tem-
po. Então cliquei em um vídeo no 
qual uma mulher fazia carinho na 
cabeça de uma vaca. Quando vi a 
expressão da vaca recebendo cari-
nho e sentindo prazer, lembrei da 
minha gata (Gemma) e entendi que 
as duas sentem o carinho da mes-
ma forma e sentem dor da mesma 
forma, assim como a gente sente 
dor também. Foi horrível. Desde 
essa refeição não comi mais carne”, 
conta Priscila. 

Além da alimentação, a ilustra-
dora conta que utiliza apenas pro-
dutos cosméticos veganos e ‘cruel-
ty free’, ou seja, que não testam em 
animais. “Eu ainda tenho peças de 
roupas antigas que não sei a proce-
dência, mas desde 2019 tenho bus-
cado um consumo mais consciente 
e sustentável. Informação e opções 
não faltam”, comenta. 

ESTILO DE VIDA 
MAIS SAUDÁVEL
“É difícil debater isso com 

quem não estuda sobre e com 
quem ainda não tem um olhar mais 
atento. Porque o consumo de car-
ne e demais produtos está muito 
enraizado. Sempre foi feito assim”, 
analisa Bruna Dalla Costa. O debate 
sobre o assunto ainda gera muitos 
argumentos contrários, mas tem 
sido mais aceito nas rodas de con-
versa de todo o mundo.  

No cotidiano de Priscila, são 
poucas as pessoas que questionam 
sua decisão. Algumas, inclusive, já 
cogitaram aderir ao estilo de vida. 
“Eu sinto que existe uma ideia fixa 
na cabeça das pessoas que, sem 
carne ou proteína animal, a gente 
vai adoecer. Não vou ficar dizendo 
que isso é certo ou errado. De mi-
nha parte o que posso dizer é que 
pratico esporte semanalmente, e 
nunca estive tão forte quanto eu 
estou agora, eu sinto mais prazer 
em preparar a minha própria comi-
da e meu paladar ficou muito mais 
sensível. Eu gosto de montar meu 
prato, olho para o colorido e vejo 
nutrientes, antes eu só via calorias 
mesmo”, brinca a designer.

Muitas pessoas buscam o ve-
ganismo não apenas em compai-
xão aos animais ou ao planeta, mas 
também com o intuito de adquirir 
qualidade de vida. Há um ano, Bru-
na Dalla Costa montou seu próprio 
negócio de refeições veganas, a 
Nutrir com Amor, mostrando que 
é possível, sim, manter uma dieta 
balanceada apenas com produtos 

de origem vegetal. “Temos o públi-
co vegano por opção e aqueles por 
obrigação, os quais têm algum tipo 
de intolerância. Eu enxergo a into-
lerância como algo do tipo: ‘isso 
não é feito para você consumir, 
pare’”, analisa a empreendedora. 
Ainda conforme Bruna, diversas 
mães têm procurado a Nutrir com 
Amor para evitar reações adversas 
em seus bebês. “Tem muitos bebês 
nascendo já com intolerância à lac-
tose. Esses seres já estão vindo sá-
bios demais”, brinca. 

Além dos produtos de origem 
vegetal, os alimentos preparados 
por Bruna são repletos de amor 
e cuidado, desde a primeira fase 
de produção. “O alimento é nossa 
energia. E se eu estou reclamando 
na hora de preparar, isso vai rever-
berar no alimento. Por isso eu cozi-
nho com o intuito de que a pessoa 
se beneficie em todos os aspectos, 
físico, mental e emocional”, com-
plementa. 

RESPEITO A TODOS OS SERES
E AO MEIO AMBIENTE
Na visão de Bruna, o veganis-

mo é uma forma de respeito a to-
das as formas de vida. “Nunca nos 
questionamos sobre matar outros 
seres para se alimentar porque fo-
mos criados dessa forma. É o que a 
gente chama de ‘especismo’, o hu-
mano se achar superior aos outros 
seres”, comenta. Para a empreende-
dora, o sofrimento acontece em to-
das as etapas de produção dos ali-
mentos de origem animal: desde o 
abate até a forma como os animais 
são mantidos. “As vacas, por exem-
plo, são colocadas enclausuradas 
a vida toda, apenas gerando leite. 
Os filhotes são afastados delas. É 
muita dor, é muito sofrimento”, de-
sabafa. “Eu acho injusto, em função 
de um desejo do paladar, a gente 

esquecer de todo o resto. Alguns 
animais são colocados a vida toda 
para servir a gente de uma forma 
muito dolorosa. Então o veganismo 
representa a liberdade para os se-
res continuarem existindo, sem dor 
e sem sofrimento”, afirma. 

A designer Priscila Trevisan 
utiliza uma frase de abertura do 
documentário “Terráqueos” para 
descrever sua opinião sobre o es-
tilo de vida: se um ser vivo sofre, 
não existe justificativa moral para 
não levarmos em consideração 
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Bruna Dalla Costa decidiu adotar o vegetarianismo há cerca de cinco anos e, 
atualmente, está em transição ao veganismo junto com suas, filhas Eduarda e Aurora. 
Além disso, Bruna abriu uma empresa de alimentos veganos, a Nutrir com Amor

Priscila Trevisan conta que nunca esteve tão saudável e 
que, agora, sente mais prazer em preparar suas refeições

Em 2007 o Armazém Fit Store surgiu no país com a proposta de levar alimentação saudável ao maior número 
de brasileiros. Entre as suas mais de 100 unidades, uma delas está presente em Bento Gonçalves, na rua 
Senador Joaquim Pedro Salgado Filho,  139, bairro Cidade Alta. Além de oferecer os mais variados tipos de 
produtos para diferentes dietas e restrições alimentares, o Armazém se dedica a atender o público vegano 
no país. “Desde nossa criação nos atentamos em suprir as necessidades do público vegano, tendo em vista 
que esse público encontra grande dificuldade com opções de alimentação fora de casa”, comenta a nutricio-
nista e consultora comercial da rede, Júlia Lucena.
No local os clientes encontram chás, castanhas, chocolates e demais ‘snacks’ feitos à base de leite de coco e 
outros alimentos vegetais. O Armazém ainda conta com uma variedade de bebidas vegetais, proteínas ve-
ganas (carne moída, hambúrguer e almondegas feitas de grão de bico e outros tipos de vegetais), salgados 
e refeições congeladas. 
“A busca por produtos veganos não é exclusivamente do público vegano estrito. Muitas pessoas que con-
somem, dão preferência por esses produtos por terem algum tipo de intolerância alimentar ou alergia. Um 
exemplo são nossos clientes que possuem alergia a caseína (proteína do leite), e vêm buscado alternativas 
veganas que, além de não conterem ingredientes de origem animal, são extremamente saborosas”, explica 
a nutricionista. 
De acordo com a profissional, o mercado da alimentação saudável tem tido um salto desde 2016, com mo-
vimentos que buscam um estilo de vida mais equilibrado. “Como estamos vendo durante esse período de 
pandemia, os males causados por uma alimentação inadequada são fatores de risco, ou seja, a melhor pre-
venção é a que começa no prato”, afirma. 
De acordo com a proprietária da filial em Bento Gonçalves, Luciana Mayer, o público vegano no município 
ainda é pequeno, também por ser uma loja nova na cidade. “Sempre importante lembrar que o veganismo 
tem um cunho filosófico também, então vai muito além da alimentação. Temos um público crescente, mas 
ainda não tão vasto. Cada vez mais as pessoas vêm pensando em se adaptar a essa nova realidade, de uma 
vida sem produtos de origens animais”, analisa. 

esse sofrimento. “Mesmo para 
quem acha que é impossível pa-
rar de comer produtos de origem 
animal, eu acredito que podemos 
fazer escolhas melhores. Não pode-
mos mais apoiar quem escraviza, 
prende, amontoa os animais como 
se eles fossem objetos. Causamos 
um sofrimento absurdo só pra que 
a carne tenha esse ou aquele sabor, 
não faz sentido nenhum. Enfim, 
estamos todos evoluindo aqui, no 
mesmo planeta. Não custa nada 
tentar”, declara. 

Em relação ao meio ambien-
te, Bruna Dalla Costa ressalta que 
a criação de gado é um dos prin-
cipais geradores dos gases do 
efeito estufa. “A gente sabe que o 
veganismo salvaria o planeta de 
várias formas, tanto em comida 
para todos, quanto em questão 
de poluição. Eu sinto que ques-
tões como a pandemia, por exem-
plo, vêm para que o pessoal dimi-
nua o consumo e olhe um pouco 
mais para isso”, analisa. 

De acordo com a ONG Mercy 
for Animals, a pecuária atual-
mente é responsável por cerca 
de 15% do total das emissões de 
gases do efeito estufa. Além dis-
so, conforme a ONU, mais de 80% 
do desmatamento entre 1990 
e 2005 no Brasil foi provocado 
pela pecuária, incluindo áreas da 
Amazônia, do Cerrado e do Pan-
tanal. Ainda conforme a Mercy 
for Animals, 79% de toda prote-
ína produzida no país é transfor-
mada em ração, enquanto apenas 
16% é destinada à alimentação 
humana.

“Uma sociedade vegana seria 
empática. Nós não seriamos mais 
tão egocêntricos a ponto de ape-
nas olhar para os nossos desejos. 
Estaríamos olhando para o outro 
da forma como ele merece ser 
olhado”, acredita Bruna. 

Não queria mais 
ser a causadora 
de sofrimento a 

outros seres

Eu acho injusto, 
em função de 
um desejo do 

paladar, a gente 
esquecer de 
todo o resto

Onde encontrar produtos veganos?
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O Bento Convention Bureau (BCB) participará neste final de semana do maior even-
to de turismo da América Latina, o FESTURIS - Feira Internacional de Turismo de Gramado. 
Realizada pela Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos, a feira ocorre-
rá de 5 a 8 de novembro nos pavilhões do Serra Park. O encontro, que simboliza 
uma oportunidade de reconstrução dos negócios e sobrevivência do setor, respeita-
rá uma série de protocolos criados para a realização do evento no formato presencial.  
Nesse novo momento do turismo de negócios, o BCB acredita ser fundamental estabe-
lecer novos contatos para prospectar eventos, ampliar relacionamentos, trocar experi-
ências e apresentar Bento Gonçalves como destino seguro para a realização de eventos. 
“Esperamos os amigos do trade e demais visitantes no espaço MICE, onde estaremos divulgando os 
serviços dos nossos associados e realizando excelentes negócios”, declarou em nota o BCB.

Rápidas

Na terça-feira, 03/11, o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, assinou o contrato para as 
obras de pavimentação do início da Estrada Buratti, localizada na Linha Buratti, interior do municí-
pio. A obra é uma solicitação antiga de moradores da localidade, que reclamam das péssimas condi-
ções da via - única ligação com a área urbana da cidade. A pavimentação, entretanto, irá contemplar 
apenas 1,4 km de extensão. 

A empresa responsável pela obra será a RGS Engenharia e o valor investido será de R$ 873.788,71. 
De acordo com a prefeitura, a ordem de início para os trabalhos será dada nos próximos dias. 

A segunda edição do Fes-
tival de Balonismo em Bento 
Gonçalves encerrou nessa se-
gunda-feira, 02/11, reunindo 
cerca de 3 mil pessoas. O fes-
tival marcou a retomada dos 
eventos de grande porte em 
Bento Gonçalves. De acordo 
com a prefeitura, o público 
cumpriu as regras de distan-
ciamento controlado, uso de 
máscaras e demais cuidados 
para evitar a disseminação do 
Coronavírus.

O evento contou com voos 
pela manhã e duas edições do 
night glow. Além disso, o fes-
tival teve a presença do balão 
do Bidu, da turma da Mônica, 
que tem autorização do próprio 
Maurício de Sousa. “Agradece-
mos novamente Bento por ter 
proporcionado a realização 
deste festival, mesmo em um 
momento onde as dificuldades 
poderiam ser maiores. E foi um 
belo espetáculo”, disse o diretor 
técnico, Ricardo Lima. 

A presidente da Federação 
Gaúcha de Balonismo, Laís Pi-
nho, agradeceu em nome dos 
pilotos. “Em nome dos pilotos 

Rodrigo Parisotto

2ª edição do Festival de 
Balonismo reúne 3 mil pessoas

faço um agradecimento. Vie-
mos pra cá com muita paixão, 
estávamos contando os dias 
para estar em Bento. Agradeço 
este evento maravilhoso e esta 
cidade que nos acolhe tão bem”, 
disse. 

“Agradeço todos que fi-
zeram este evento realidade. 
Queria a emoção de ver vocês, 
queria a emoção de ver o balão 
no céu da nossa cidade. Tra-

O próximo evento de grande porte programado para o município é o Natal Bento, que será rea-
lizado de 12 de novembro a 10 de janeiro de 2021. No sábado, 31/10, teve início a instalação da 
decoração natalina na cidade, colorindo as praças Via Del Vino e Walter Galassi e a igreja Santo 
Antônio, no Centro, além da Planalto, igreja São Bento e igreja Cristo Rei.

Hipnose Condicionativa ajuda 
a superar o medo de dirigir

Só pensar em sentar no banco 
do motorista de um carro deixa Ci-
nara receosa. Ela não sabe precisar 
a origem do bloqueio, mas as con-
sequências são bem conhecidas: já 
perdeu uma ótima oportunidade de 
emprego por não ter Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH).

Samantha tentou aprender 
a dirigir com o marido, informal-
mente, antes das aulas práticas na 
autoescola. Nos primeiros minutos 
na direção, ela confundiu os pedais 
e acabou subindo no meio-fio. Não 
houve danos materiais nem feridos, 
mas o susto foi suficiente para ela 
não conseguir mais sequer tentar.

A situação de Carlos é pareci-
da, mas o bloqueio dele se limita à 
prova da autoescola: foram quatro 
reprovações seguidas no exame 
prático.

Os três procuraram ajuda e en-
contraram na Hipnose Condiciona-
tiva uma solução para o problema. 
“Além de superar o bloqueio que por 
tantos anos me impediu de ter Ha-
bilitação, a Hipnose Condicionativa 
me ajudou a ganhar mais confiança 

em outros aspectos da minha vida. 
Hoje eu vivo de forma mais leve, 
mais feliz”, garante Cinara. Carlos 
comemorou muito o que acabou 
se tornando um sonho: ser aprova-
do no teste prático. “Eu começava 
bem, mas era como se a partir de 
um determinado momento eu me 
‘autoboicotasse’ com erros bestas. 
Depois da Hipnose, eu consegui ti-
rar a carteira e isso mudou a minha 
vida: não preciso mais depender 
dos outros e consegui uma posição 
melhor na empresa em que traba-
lho”, detalha.

No caso de Samantha, procurar 
a Hipnose trouxe benefícios tam-

bém para o relacionamento. “Eu e 
meu marido fingíamos que o casa-
mento ia bem, mas na verdade não 
ia. Ele não tinha paciência comigo e 
eu me sujeitava às grosserias dele. 
O episódio durante a tentativa de 
aprender a dirigir me fez buscar aju-
da e a Hipnose abriu meus olhos: eu 
passei a ter mais confiança em mim 
mesma, a expressar meus desejos. 
Isso refletiu em uma mudança no 
comportamento e hoje temos uma 
relação muito mais saudável. Ah, e 
eu sou habilitada!”, relata.

A Hipnoterapeuta Adriele So-
pelsa diz que a terapia é eficiente 
para tratar qualquer problema, 
trabalhando as causas emocionais 
(traumas conscientes e inconscien-
tes) que originam, proporcionando 
resultados imediatos. O tratamento 
também é mais rápido do que as 
terapias convencionais. “Os resul-
tados são inúmeros, como: coragem 
e calma para dirigir, mais atenção 
e concentração em casos de déficit 
de atenção, melhora da autoestima, 
sono reparador, calma e facilidade 
de falar em público, melhor rendi-
mento em provas e concursos, me-
lhora no sexo, entre tantos outros 
benefícios, conforme aquilo que se 
queira tratar”, detalha Adriele.

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

Fr
ee

pi
k

zer o Festival para Bento foi 
um desafio, pois precisávamos 
mostrar que era possível que 
acontecesse com todas regras 
de segurança. E foi isso que es-
tes dias mostraram, que é possí-
vel retornar à normalidade com 
distanciamento controlado, uso 
de máscara e todas regras de 
prevenção. Foi lindo”, finalizou 
o secretário de Turismo, Rodri-
go Ferri Parisotto.

Neste final de semana, 6 e 
7/11, a Região Uva e Vinho da 
Serra Gaúcha, composta por 32 
municípios, estará representa-
da na 32ª edição do Festival de 
Turismo de Gramado (Festuris), 
primeira feira de turismo da 
América Latina a ser realizada no 
formato presencial desde o início 
da pandemia.

O festival é aguardado com 
grande expectativa já que o ano 
foi repleto de dificuldades para 

Região confirma participação na Festuris
Uva e Vinho

as empresas de turismo e do mer-
cado de eventos.

A exposição da Região Uva e 
Vinho se dará no estande “B39” 
que fica nas ruas “B” e “C”, e conta 
com o apoio do Sebrae-RS para 
a participação. Simultaneamen-
te ao Festuris, o “Destino Uva e 
Vinho” lançará um novo portal, 
chamado “serragaucha.com”, que 
apresentará os roteiros, estabe-
lecimentos e atrativos turísticos 
que compõem a região. “Vimos e 

sentimos nos nossos negócios a 
queda de demanda causada pela 
pandemia de Covid-19, por isso, 
enquanto Região, adiantamos 
alguns projetos para atender e 
apoiar os empreendedores do 
nosso destino”, comenta a pre-
sidente da Atuaserra, Sabrina 
Spiandorello Cardoso.

As visitas ao estande da 
Região Uva e Vinho podem ser 
agendadas pelo aplicativo oficial 
do evento. 
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UCS:  PESSOAS 
EM MOVIMENTO.

Vestibular de Verão 2021: 
inscreva-se até 15 de novembro

As inscrições estão abertas até 15 de novem-
bro para o Vestibular de Verão 2021 da UCS, que 
ocorre no dia 22 de novembro, na modalidade 
presencial, para candidatos a todos os cursos de 
graduação ofertados. O edital para as inscrições 
e o protocolo com as medidas de biossegurança 
estão disponíveis no site ucs.br/vestibular.

Nesta edição, no Campus Universitário da 
Região dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, a ofer-
ta contempla os seguintes cursos de graduação: 
os Bacharelados em Administração, Arquitetura 
e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências 
Contábeis, Comércio Internacional, Design, Di-
reito, Engenharia Civil, Engenharia de Produ-
ção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia; as 
Licenciaturas em Ciências Biológicas, Educação 
Física e Pedagogia; e os cursos de Tecnologia em 
Gestão Comercial e Processos Gerenciais. Candi-
datos ao curso de Medicina terão a prova aplicada 
somente no Campus-Sede, em Caxias do Sul.

Extensão com inscrições abertas na UCS Bento
Conhece as ofertas da UCS 

no âmbito da extensão? Os cur-
sos, de curta duração, ajudam 
você a qualificar habilidades 
específicas e até impulsionam 
a busca por novas oportunida-
des no mercado. Acesse em ucs.
br, na aba ‘Extensão’. As inscri-
ções são feitas de forma on-line. 
Confira alguns dos conteúdos:

- Aspectos Contábeis e 
Tributários para o Encerra-
mento do Exercício de 2020: 
orienta acerca dos procedimen-
tos para realizar o encerramen-
to do exercício do ano, com base 
na legislação vigente. Aulas nos 
dias 10 e 16 de novembro, e 9 e 
10 de dezembro.

- Família e Atividades 
Escolares no Ensino Remoto 
- Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental: capacita as 
famílias para auxiliarem seus 
filhos nas atividades escolares 

remotas, com conhecimentos 
também voltados a professores e 
auxiliares de educação. Aulas nos 
dias 13, 17, 24 e 27 de novembro, 
e 1º e 4 de dezembro.

- Endomarketing e Comu-
nicação Interna: orienta e reci-
cla os profissionais de comuni-
cação e recursos humanos para a 
implementação de melhorias nos 
programas de suas empresas, a 
partir de novas competências e 
práticas, conceitos e ferramentas 
eficazes, bem como da reflexão 
estratégica. Aulas de 18 a 26 de 
novembro.

- Técnicas de Vendas - 
Aprenda a Vender e Melhor: 
prepara, com estratégias e táti-
cas, profissionais de vendas para 
atuarem com mais eficiência nas 
negociações, com recursos para 
facilitar o entendimento do com-
portamento do mercado e dos 
clientes. Aulas nos dias 25, 27 e 

30 de novembro.
- Atendimento ao Cliente 

com Proatividade e Excelên-
cia: desenvolve competências 
para identificar aspectos que 
contribuem para a satisfação 
dos clientes, oportunizando 
reflexão sobre atendimento 
e planejamento de ações que 
garantam a fidelização do pú-
blico. Aulas nos dias 1º, 4 e 8 de 
dezembro.

Saiba mais sobre o processo seletivo, as medi-
das de biossegurança para a preservação da saú-
de dos participantes na data da prova e faça sua 
inscrição em www.ucs.br/site/vestibular.

Transfira seus 
estudos para a UCS 
A hora é agora: venha para a UCS! Transfira seus 

estudos para a Universidade de Caxias do Sul e apro-
veite 100% das disciplinas já cursadas para ingresso 
no mesmo curso (exceto para Medicina). Ou, ainda, es-
colha entre diversas opções de cursos superiores em 
todas as áreas do conhecimento.

O processo é simples e tem início com a análise 
prévia das disciplinas já cursadas. Saiba mais e faça a 
solicitação em ucs.br/transferencias.

UCS passa a oferecer financiamento de 
mensalidades sem juros com o PRAVALER

A Universidade de Caxias do 
Sul fechou parceria com o PRA-
VALER, maior fintech de soluções 
financeiras para educação do país, 
para disponibilizar uma nova linha 
de financiamento para estudantes 
dos cursos da graduação presen-
cial, com exceção do curso de Me-
dicina, em todos os oito campi da 
Instituição. 

A modalidade é válida para 
alunos calouros ou para quem já 
está cursando o semestre, e busca 
formas de amenizar os impactos fi-
nanceiros causados pela pandemia 
da Covid-19.

As opções de financiamento 
vão desde juro zero até contratos 
com taxa de juros de apenas 0.3% 
ou 0.6%, a depender da escolha do 
curso. Na opção de juro zero, em 
vez de pagar o valor integral da 

mensalidade, o aluno poderá pagar 
apenas 50% do segundo semestre 
deste ano sem nenhuma incidência 
de juros nas parcelas. Na prática, 
uma mensalidade com o custo de 
R$ 1.000 será reduzida para R$ 
500, com o restante do valor par-
celado pelos seis meses seguintes. 

O financiamento não per-
mite cobrança de duas parcelas 
ao mesmo tempo e o aluno terá 
o dobro do tempo para quitar o 
ensino superior, o que torna o in-
vestimento mais acessível. Saiba 
mais em ucs.br, na aba ‘Ensino’ > 
‘Financiamentos’.

Programa de Segunda 
Licenciatura EaD

Se você já é licenciado, confira os benefícios para 
ampliar suas possibilidades a partir de uma segunda 
formação: o Programa de Segunda Licenciatura da UCS 
ocorre na modalidade a distância, com a flexibilidade 
que o EaD oportuniza, e permite conquistar o novo di-
ploma no tempo mínimo de um ano. São 12 cursos di-
ferentes para escolher, e as inscrições já estão abertas 
para iniciar as aulas em março de 2021.

Saiba mais pelo site da universidade.

Outras informações sobre a GRADUAÇÃO podem ser 
obtidas através dos números de WhatsApp: (54) 9 
9626-2771 e (54) 9 9919-3141.

Pós-Graduação Presencial e a Distância
Na UCS, você pode capacitar 

suas habilidades para o mer-
cado de trabalho da forma que 
preferir, a partir dos cursos de 
Pós-Graduação nas modalida-
des presencial e a distância. Há 
várias opções com inscrições 
abertas, nas diferentes áreas do 
conhecimento. Confira a seguir 
a programação e faça sua inscri-
ção em ucs.br, na aba ‘Ensino’ > 
‘Especialização e MBA’:

- Supervisão Escolar 
(EaD): aulas a partir de 9 de no-
vembro;

- Transformação Digital 
na Educação (EaD): aulas a 
partir de 16 de novembro;

- Gestão Estratégica de Ne-
gócios: aulas a partir de 20 de 
novembro;

- Psicopedagogia (EaD): 
aulas a partir de 24 de novem-
bro;

- Terapia Cognitivo-Com-
portamental - Da Primeira à 
Terceira Geração: aulas a par-
tir de 4 de dezembro;

- Espiritualidade no Tra-

balho - Organizações Humani-
zadas e Ecoengajadas: aulas a 
partir de 25 de março de 2021;

- Tradução e Estudos do 
Léxico (EaD): aulas a partir de 
26 de março de 2021;

- Educação Física no Con-
texto Escolar: aulas a partir de 
26 de março de 2021;

- Bioética (EaD): aulas a 
partir de 5 de abril de 2021;

- Ciências Radiológicas e 
Imaginologia (EaD): aulas a 
partir de 17 de abril de 2021;

- Gestão Estratégica com 
Foco em Resultados: aulas a 
partir de 14 de maio de 2021;

Ainda, há outras possibili-
dades que recebem o registro de 
interessados a fim de viabilizar 
novas edições.

Aberto o período para participar da Avaliação On-line da UCS
Está aberto, via Portal UCS Virtual, o perí-

odo para realizar a Avaliação On-line da UCS 
do semestre 2020/4. Alunos e 
professores podem participar 
até 30 de novembro, de forma 
voluntária e anônima. Em incenti-
vo ao envolvimento no processo, 
estudantes que responderem aos 
questionários concorrem a bônus 
nas mensalidades.

Nesta edição, serão avalia-
das todas as disciplinas/turmas, 

quanto às condições de ensino e aprendizagem (autoa-
valiação de alunos e professores, avaliação dos docen-

tes pelos discentes, e das turmas pelos 
professores); e cursos de graduação e 
seus coordenadores.

Ainda, estarão disponíveis formu-
lários específicos para os alunos con-
cluintes (que já protocolaram pedido 
de colação de grau), que poderão con-
tribuir com comentários sobre sua ex-
periência no curso e a inserção no mer-
cado de trabalho.

Outras informações sobre a 
extensão e pós-graduação 
podem ser obtidas atravé  do  
WhatsApp: (54) 9 9935-6719.

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção
O Mestrado Profissional em 

Engenharia de Produção da UCS 
estrutura-se nas linhas de pesquisa 
Modelagem e Análise de Sistemas 
de Qualidade e Produção; e Estra-
tégias de Sistemas de Qualidade 
e Produção. O ingresso ocorre de 
modo contínuo, com inscrições 
abertas para o processo seletivo até 
18 de dezembro deste ano. Alunos 
egressos da UCS terão direito a um 
desconto de 30% sobre o valor da 
inscrição.

Ainda, é possível realizar ma-
trícula como aluno não regular 
em até um terço do total das dis-
ciplinas ofertadas no semestre. A 
condição de aluno em disciplinas 
isoladas não gera qualquer vínculo 
e não assegura o ingresso automáti-
co nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCS, porém, am-
plia o entendimento sobre o funcionamento dos cursos de mestrado e 
doutorado e seus benefícios. Além disso, os estudantes que vierem a 
ingressar nos respectivos programas terão aproveitamento dos crédi-
tos das disciplinas cursadas e desconto no valor do curso. Mais infor-
mações: ppgep@ucs.br e (54) 3449.5213. 
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Charge

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

Áries (21/3 a 20/4) 
Período favorável para a conclusão de um negó-
cio que você aguarda há muito tempo, como a 
compra ou venda de um imóvel ou um emprego. 
Alguns assuntos continuam devagar, mas não se 
estresse inutilmente. Aproveite o final do dia para 
dar mais atenção aos familiares.

Touro (21/4 a 20/5) 
Talvez você precise ajudar financeiramente al-
gum familiar. Os negócios avançam devagar, mas 
firmemente. Os bons resultados começarão a 
aparecer e isso vai te deixar otimista em relação 
ao seu futuro. Na saúde, é hora de resolver um 
problema que vem te incomodando.

Gêmeos (21/5 a 20/6) 
Assuntos de família devem estar no topo das suas 
prioridades e você estará mais sensível. Se surgir 
algum pepino, considere todas as possibilidades 
e não prejudique seus afazeres profissionais. No 
campo das finanças, está favorecida a conclusão 
de algum acordo financeiro.

Câncer (21/6 a 21/7) 
Dê uma atenção especial para a tecnologia e po-
derá obter um maior alcance de suas iniciativas 
profissionais, aumentando também seus conta-
tos pessoais. Período é favorável  ao trabalho em 
equipe. Divida seus planos e desejos com a famí-
lia e com o par antes de tomar decisões. 

Leão (22/7 a 22/8) 
Após o estresse de ontem, a sexta-feira será tran-
quila. No trabalho, os colegas devem se mostrar 
dispostos a colaborar. Com seu empenho pro-
fissional reconhecido, talvez você sinta vontade 
de apresentar alguma ideia. Aproveite o dia para 
reforçar suas conexões com pessoas.

Virgem (23/8 a 22/9) 
Você vai começar a colher os bons resultados de 
seus esforços profissionais. Período favorável para 
investir pensando em uma reserva para o futuro 
ou para ampliar seu campo de atuação. Fim de 
semana ideal para relaxar um pouco e curtir com 
amigos ou com o par. 

Libra (23/9 a 22/10) 
Período otimista para pensar em seus objetivos 
profissionais. Considere todas as possibilidades 
propostas, até mesmo uma mudança radical em 
sua carreira. Período favorável para a conclusão 
de algum acordo financeiro, inclusive para colo-
car em prática seus objetivos.

Escorpião (23/10 a 21/11) 
Campo emocional intenso, apesar do seu con-
trole sobre os sentimentos. Em vez buscar cul-
pados, procure adotar atitudes positivas. Invista 
no autoconhecimento.  Período favorável para 
financiamentos. Aproveite o descanso e afaste as 
preocupações de seus pensamentos.

Sagitário (22/11 a 21/12) 
Após o estresse de ontem, você vai sentir o can-
saço e a desmotivação. Sua disponibilidade com 
colegas e chefes tornará o clima mais leve. Caso 
você seja autônomo, terá a possibilidade de ob-
ter bons resultados. Aproveite para organizar um 
happy hour, com todos os cuidados.  

Capricórnio (22/12 a 20/01) 
Mudança de humor? Temos!  Assuntos familiares 
serão prioridade e pode rolar um investimento 
em reforma da casa ou a compra um bem. As 
chances de um bom negócio são grandes. Favo-
recidos também os investimentos para ampliar 
seus negócios ou conhecimentos.

Aquário (21/1 a 19/2) 
As tensões diminuem e as tarefas ficam mais 
leves. No trabalho, poderá receber elogios e pro-
postas atraentes. Mais otimista, focalize novos 
objetivos. Considere todas as possibilidades e 
analise a ideia de mudar radicalmente e ganhar 
mais liberdade profissional. 

Peixes (20/2 a 20/3) 
Hoje o dia promete ser mais leve. Olhe para o 
futuro com otimismo. Período favorável para a 
conclusão de um processo em andamento, no 
campo profissional ou pessoal. Inclua inovações 
tecnológicas nos seus negócios para obter mais 
resultados.  Ótimo dia para namorar.  

Cruzadas | Respostas na página 10

Biscoito de polvilho com chia

INGREDIENTES

-250g de polvilho 
azedo
- 1 ovo
- 120ml de óleo de 
milho ou óleo de soja
- 150ml de leite 
semidesnatado - 
- 1 colher (chá) sal
- 2 colheres de sopa de 
semente de chia
-100g de queijo 
parmesão ralado
- 50ml de água
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MODO DE PREPARO

Coloque para ferver 150ml de leite semidesnatado. 
Enquanto o leite levanta fervura, em uma tigela, 
misture o polvilho azedo, a chia e o sal. Quando 
o leite ferver, adicione o óleo. Acrescente, aos 
poucos, a mistura com o polvilho azedo e chia. 
Leve a massa ainda quente para a batedeira 
e adicione o ovo. Bata até atingir ponto tipo 
“glacê”, adicionando os 50ml de água aos poucos. 
Utilizando um saco de confeitar, na assadeira, faça 
formatos de sua preferência. Polvilhe o queijo 
por cima dos biscoitos. Leve ao forno por 15 a 20 
minutos. Deixe esfriar e armazene-os em potes 
bem fechados ou saquinhos.

Cinema 
Programação de 05/11 a 11/11

GNC Cinemas - Caxias do Sul
Shopping Villagio Caxias (antigo Iguatemi)

GNC 2
Jovens Bruxas – Nova irmandade
Terror, 12 anos, 95 minutos.
Diariamente, 13h45 e 18h45, dublado.
Diariamente, 16h e 21h, legendado.

GNC 3
Bill & Ted – Encare a música
Comédia, 10 anos, 93 minutos.
Diariamente, 15h30 e 19h50, dublado.
Diariamente, 22h, legendado. 

Scooby! O Filme
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 13h20 e 17h40, dublado.

GNC 4  (3D)
Tenet
Ação, 14 anos, 150 minutos.
Diariamente,14h20, 17h50 e 21h20, 
legendado. 

GNC 5 (3D)
Tenet
Ação, 14 anos, 150 minutos.
Diariamente, 13h30, 16h45 e 20h30, dublado. 

GNC 6 
Os Novos Mutantes
Ação, 14 anos, 94 minutos.
Diariamente, 14h45 e 19h15, dublado.
Diariamente, 17h e 21h45, legendado.  

MOVIE ARTE 
SHOPPING BENTO GONÇALVES 1

Tenet
Ação, 14 anos, 150 minutos. 
Diariamente, 15h30,dublado. 
Diariamente (exceto dias 7 e 10), 19h30, 
dublado.  
Apenas dias 7 e 10, 19h30, legendado. 

 
MOVIE ARTE 
SHOPPING BENTO GONÇALVES 3

Os Novos Mutantes  
Ação, 14 anos, 94 minutos. 
Diariamente (exceto dias 7 e 8), 16h30, 
dublado. 
Apenas dias 7 e 8, 19h, dublado. 

 
  
Scooby! O Filme 
Animação, livre, 94 minutos.    
Diariamente, 14h, dublado. 
Apenas dias 7 e 8, 16h30, dublado. 
Diariamente (exceto dias 7 e 8), 19h, dublado. 

*Cinema fechado no dia 09/11.
* Movie Arte L’América continua fechado para 
manutenção.

Solução

BANCO 12

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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3/ice. 5/bacon — coeso. 6/tafetá. 7/capanga.
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Profª. Suzete Grandi

Um ponto de vista sobre a 
gestão em época de pandemia

Fisioterapeuta, doutora em Educação, especialista em gestão de pessoas 
e formação de equipes. Docente da Universidade de Caxias do Sul.

Era 18 de março de 2020, uma quarta-feira, 
quando tivemos que suspender as atividades do 
serviço de saúde em que eu atuava como gestora. 
A pandemia começava a se fazer presente. 
Tivemos poucas horas para planejar como seria 
essa paralisação. Agendas cheias, pacientes 
marcados, atividades programadas, equipe 
fluindo em suas atividades. Tudo isso precisou 
ser rapidamente remarcado, transferido, 
redimensionado, transformado. 

Todos – equipe, pacientes, 
familiares, cuidadores, colegas 
da área da saúde e da instituição – 
queriam uma previsão de retorno, 
todos buscavam por certezas, 
afinal, parar repentinamente sem 
ter um cenário concreto de voltar 
à rotina, de retomar as atividades 
corriqueiras gera uma sensação de 
tudo estar inacabado, em aberto – 
o que, segundo a Gestalt, já nos 
coloca em choque com nosso 
próprio cérebro, que trabalha para 
fechar e encerrar ciclos. Essas 
respostas não poderiam ser dadas 
naquele momento. Ao mesmo 
tempo em que serviços, estabelecimentos 
comerciais, indústrias e escolas paravam, 
hospitais, supermercados e farmácias pareciam 
se preparar para o apocalipse. 

Em sete dias, parte da equipe que trabalhava 
no serviço já estava alocada no hospital da 
mesma instituição, já treinada e atendendo 
pacientes. Usei 1.240 caracteres dos que tenho 
disponíveis para a redação deste texto para 
lhes contar resumidamente uma história real, 
que aos olhos de muitas pessoas pode não ter 
nada de mais, mas que para mim foi muito 
significativa. 

No exercício da gestão, muitas vezes 
se confundem os conceitos de autonomia e 
interdependência das equipes com deixar as 
pessoas e a equipe trabalhando por si. Quando 
falo em deixar as pessoas e a equipe trabalhando 
por si, não é no sentido de dar o espaço e a 
autonomia necessários para vencerem ou 
progredirem na própria carreira, mas sim no 
sentido de deixá-los sós, sem o olhar e amparo 
que necessitam para poder evoluir como 
pessoas, profissionais e como equipe. 

Neste momento exaustivo de pandemia, 
ao mesmo tempo em que as equipes vivem 

seus próprios medos em 
relação à COVID-19, muitas 
se reorganizaram, inclusive, 
assumindo atividades na linha 
de frente no combate ao vírus e 
na manutenção da vida (como a 
equipe mencionada no exemplo 
acima), assumindo novas 
responsabilidades e desafios. 
O gestor que está vivendo 
essa pandemia junto com sua 
equipe possui um ambiente 
fértil para o desenvolvimento e 

aprimoramento de competências 
grupais, desde que esteja presente e 

conectado emocionalmente ao seu 
grupo. Sentir e compartilhar medos, angústias 
e preocupações no ambiente profissional é 
dar espaço para o que de mais genuíno há 
no ser humano, as emoções. A pandemia nos 
colocou face a face com as nossas próprias 
vulnerabilidades, e isso não foi diferente nas 
equipes. O momento é oportuno para trabalhar 
vínculo e confiança grupal, afinal, as equipes 
obtêm sucesso porque são excessivamente 
humanas.

Síndico profissional. Diretor do Grupo Tomasi

Vicente Tomasi

Pensando em reformar o seu apartamento? 
Bom, venho avisar que não é só pegar a marreta e 
sair reformando tudo. Há uma série de medidas que 
precisam ser tomadas antes de começar uma obra 
interna no seu apartamento, tendo como base a 
ABNT 16280:2015. 

Essa norma da ABNT surgiu para que todas 
as obras dentro de condomínios verticais sejam 
avaliadas por um engenheiro e um arquiteto e 
também passem pelo aval do síndico.

Parece burocracia, mas essa avaliação técnica 
é para garantir a segurança de todos os moradores 
e evitar danos à estrutura do prédio. Quer alguns 
exemplos? Em 2012, no centro do Rio de Janeiro, 
o Edifício Liberdade caiu porque uma reforma 
em um escritório no 9º andar 
do empreendimento derrubou 9 
paredes, sendo 4 delas estruturais, 
ou seja, ajudavam a sustentar o 
peso da construção. Se você decidir 
trocar o piso do seu apartamento 
sem conhecimento total da estrutura 
do prédio, poderá estar quebrando 
a tubulação de gás do seu imóvel e, 
na pior das hipóteses, provocando 
uma explosão. Se você instalar um 
ar-condicionado sem a contratação 
de uma equipe capacitada, na hora 
de quebrar uma parede para instalar 
o equipamento, você pode estar 
comprometendo toda a estrutura do prédio.

Então, para evitar todas essas situações, na 
hora de realizar a instalação de ar-condicionado, 
vidros na sacada, hidrossanitários, revestimentos 
ou qualquer outra intervenção que mexa na 
estrutura do prédio o morador precisa:

Contratar – antes do início da reforma – um 
engenheiro ou arquiteto para que acompanhem a 
obra e assinem, respectivamente, uma Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT). 

Reformas no apartamento: tudo que você 
precisa saber antes de começar a sua

Entregar ao síndico a ART ou RRT; escopo 
da obra, informando quais serão as alterações 
desejadas; cronograma de obras, informando sua 
data de início e de previsão de término, se haverá 
ruído e em quais dias e horários isso ocorrerá; 
documento com identificação da empresa e dos 
funcionários (RG e CPF) que estão realizando a 
obra e termo de encerramento de obra quando 
está estiver finalizada.

Após receber toda a documentação, cabe 
ao síndico disponibilizar todos os requisitos 
e ações necessárias para a realização da obra; 
autorizar a entrada de insumos e de prestadores 
de serviço; informar horário para realização 
de serviço; verificar (ou delegar a terceiros) o 

devido atendimento ao plano de 
reforma, assegurando as condições 
necessárias para o andamento da 
obra e outras atribuições previstas 
na ABNT 16280:2015.

Caso o condômino não entregue 
ao síndico a documentação prevista, 
o síndico tem a liberdade para 
notificar e/ou multar o morador, 
proibir a entrada de insumos para 
a obra e de prestadores de serviço, 
bem como embargar a obra através 
de Boletim de Ocorrência na 
Delegacia de Polícia.

Aconselho, também, que em 
obras muito grandes, mesmo que o morador 
entregue a ART e RRT, o síndico, a fim de se 
resguardar, também busque a avaliação de outro 
engenheiro ou arquiteto para a realização de 
uma segunda análise, evitando, dessa forma, 
problemas futuros.

Saliento, ainda, que uma obra sem o 
acompanhamento técnico especializado, além 
de custar caro em longo prazo, traz bastante 
dor de cabeça e pode colocar em risco a vida de 
moradores e prejudicar a estrutura do prédio.

Uma obra sem 
acompanhamento 

técnico pode 
causar dor de 

cabeça

O gestor que 
está vivendo 

essa pandemia 
junto com sua 
equipe possui 
um ambiente 
fértil para o 

desenvolvimento 
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EDIÇÃO 785
Sexta-feira, 

6 de novembro de 2020

Previsão do tempo

Sol entre as nuvens.
Não chove.

07/11
10º
30º

Dia de sol com aumento 
de nuvens a partir da 

tarde. Não chove.

06/11
5º
27º

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

08/11
12º
31º

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)Greice 
Scotton 
Locatelli
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“Na semana em que as mulherem 
comemoram 83 anos do direito 

ao voto, a comunidade está estarrecida 
com o julgamento de um processo 
que envolve acusação de estupro.”

Thiago 
Galvan
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“Coração partido não 
é caso de polícia, 

apesar do rastro de 
desassossego que aquele, 
especificamente, deixou.”

Garibaldi terá o primeiro resort 
de águas termais da região
O empreendimento 
terá água direto do 
aquífero Guarani, 
em uma temperatura 
de até 42°C, com 
propriedades 
medicinais e 
terapêuticas

Investimento de R$ 120 milhões

No último dia 30/10, foi re-
alizado o lançamento do empre-
endimento Plaza Termal Resort 
dos Vinhedos, localizado na Ga-
ribaldina. Cercado por vinícolas 
renomadas, o investimento está 
avaliado em R$ 120 milhões. O 
empreendimento está a cargo da 
Incorporadora Garibaldi.

Para o prefeito Antonio 
Cettolin, o único resort de água 
com propriedades medicinais 

e terapêuticas da região vem 
complementar o que a região 
precisava para ser ainda mais 
completa. “O turismo se faz de 
forma regional e esse empreen-
dimento é mais uma prova disso, 

essa água é um presente da na-
tureza que recebemos e ficamos 
imensamente felizes pela cora-
gem dos empresários e por te-
rem escolhido aqui para investir 
e ajudarem a escrever uma nova 

página da história de Garibaldi e 
do Vale dos Vinhedos”.

O empreendimento já teve 
suas obras iniciadas e a rede 
Plaza vai administrar o hotel 
resort, que terá 22 mil metros 
quadrados de área construída, 
de um total de 44 mil metros 
quadrados, com 200 aparta-
mentos, divididos em cinco an-
dares, além de dois pavimentos 
subterrâneos. 

 O resort tem água termal 
direto do aquífero Guarani, em 
uma temperatura de até 42°C, 
com propriedades medicinais e 
terapêuticas, serão dois poços 
de água termal e um poço de 
água fria. Piscinas termais inter-
na e externa, sauna, bares e res-
taurantes, espaço kids, espaço fi-
tness, pistas de boliche, salão de 
beleza e lojas. Os apartamentos 
terão aproximadamente 45m², 
todos com banheira de hidro-
massagem de água termal.

Obra está sendo erguida  na localidade de Garibaldina

Slaviero Hotéis inicia 
operação em Bento

Primeira unidade no Estado

A administradora hoteleira 
Slaviero Hotéis assumiu a gestão 
do empreendimento as margens 
da BR 470, em Bento Gonçalves, 
(onde funcionava até então uma 
unidade da rede Super 8), e pas-
sa a operar sua primeira unida-
de no Rio Grande do Sul. A em-
presa está operando sob a marca 
econômica da administradora, a 
Slim Hotéis. Neste processo de 
retomada, 25 novos postos de 
trabalho locais foram criados.

O hotel é opção de referên-
cia para viajantes que buscam 

tarifas econômicas e agilidade 
para a realização de negócios. 
Localizado estrategicamente en-
tre o principal destino turístico 
da cidade e o centro do muni-
cípio, o hotel tem 100 unidades 
habitacionais (quartos single e 
suítes), dispostos em uma área 
construída de 2,9 mil m².  .   

Com a chegada ao Rio Gran-
de do Sul, a paranaense Slaviero 
Hotéis passa a estar presente 
em 11 Estados, administrando 
37 hotéis em 21 cidades brasi-
leiras. 

NOVO APP DE
DELIVERY
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