
EDIÇÃO 812
Sexta-feira
28 de maio de 2021

Dia dos Namorados

Contra a COVID-19
Taxa de contágio 
entre profissionais da 
educação é de cerca 
de 1% em Bento
Conforme dados do COE-E, repassados 
pela prefeitura, atualmente 18 
profissionais estão com a COVID-19 

Geral | 3

Acompanhamento

Professores começam 
a ser vacinados em Bento

Eduarda Bucco/SERRANOSSA

Serra Gaúcha recebe 
primeiro ‘Alerta’ no 
Sistema 3As de 
monitoramento 
Região teve aumento de 7% nas 
internações em UTI e tem até esta sexta, 
28/05, para apresentar plano de ação 

Geral | 6

Piora de cenário

Saúde | 4

Mais de 600 professores do Ensino Infantil e Fundamental foram vacinados com a 
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de remuneração durante a situação de calamidade pública

Política | 18

Fiscalização na pandemia

Mais de mil estabelecimentos 
já foram notificados na cidade

Geral | 7

Divulgação/Prefeitura



SERRANOSSA | Sexta-feira, 28 de maio de 20212



SERRANOSSA | Sexta-feira, 28 de maio de 2021 3

Eduarda Bucco
A situação da COVID-19 na 

comunidade escolar continua 
sendo amplamente discutida 
por entidades e pela comuni-
dade. Na segunda-feira, 24/05, 
o sindicato dos trabalhadores 
de educação do Estado, o Cpers, 
divulgou a atualização do levan-
tamento próprio referente às 
escolas estaduais. Conforme os 
dados, coletados por meio de 
formulário on-line (formulário 
pode ser acessado por meio do 
site cpers.com.br), pelo menos 
336 casos de COVID-19 foram 
registrados desde a retomada 
das atividades. Entre a lista de 
municípios com escolas que têm 
casos confirmados está Caxias 

Monitoramento da COVID-19

Eduarda Bucco/SERRANOSSA

Dados da prefeitura apontam que número de 
infectados nas escolas é inferior a 1% em Bento
Números mais 
recentes divulgados 
pelo COE-E apontam 
que 18 funcionários, 
dos cerca de 2 mil, 
estão afastados por 
conta da COVID-19. 
Acompanhamento 
não inclui 
informações de 
estudantes 

do Sul. 
Apesar de Bento Gonçalves 

não aparecer na lista, a 16ª Co-
ordenadoria Regional de Edu-
cação (16ª CRE) afirma que há 
sete professores confirmados 
na região, o que inclui o muni-
cípio. Já a prefeitura de Bento 
Gonçalves divulgou que, até a 
última atualização do Centro 
de Operação de Emergência em 
Saúde para a Educação - COE-E 
Municipal, 18 profissionais de 
educação estariam afastados 
em Bento Gonçalves devido à 
COVID-19 – englobando institui-
ções privadas, estaduais e muni-
cipais. O dado representa 0,9% 
dos cerca de 2 mil profissionais 
das 75 instituições monitoradas. 

Ainda conforme a prefeitu-
ra, O COE-E Municipal visita, em 
média, 15 escolas por semana, 
além de realizar averiguações 
quando recebidas denúncias 
de não cumprimento de pro-
tocolos. O COE é composto por 
dois membros da secretaria de 
Educação, um da secretaria de 
Segurança, um da secretaria 
de Saúde, um da secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e, 
outro, da secretaria de Esporte 
e Desenvolvimento Social. Além 
desse, cada escola possui o seu 
próprio COE Escolar, composto 
pelo diretor, um professor, um 
funcionário membro da higieni-

zação da escola, um familiar de 
aluno, preferencialmente liga-
do à educação e, outro, ligado à 
saúde. 

“Todos os profissionais que 
apresentam algum sintoma são 
imediatamente encaminhados à 
barraca na UPA, para consulta e 
testagem. Caso esteja positivo, é 
realizado o afastamento confor-
me a indicação médica”, explica 
a secretária de Educação, Adria-
ne Zorzi. O mesmo acontece com 
os estudantes positivados, que 
são afastados e devem ser enca-
minhados para consulta médica. 
“Eles somente podem retornar 
após finalizados os protocolos 
médicos”, continua. 

O coordenador da 16ª CRE, 
Alexandre Misturini, afirma que, 
quando algum profissional ou 
estudante é positivado, a turma 
fica sendo monitorada, inclusive 
com medição de temperatura. 
“Se houver dois casos confir-
mados ou suspeitos na mesma 
turma, as aulas são suspensas 
e toda a turma fica no remoto. 
Mas até o momento, não tive-
mos nenhuma situação assim”, 
afirma. 

PAIS E FUNCIONÁRIOS
RELATAM ROTINA
Mesmo com o retorno pre-

sencial, ainda há pais e profes-
sores que temem o contágio. 

A mãe de um estudante de 11 
anos optou por manter seu filho 
no ensino remoto. “Ele sofre de 
asma e não consegue permane-
cer durante horas com a más-
cara, além do risco da doença”, 
comenta. Nesta semana, ela 
precisou levar o estudante para 
a escola para uma avaliação 
presencial e relata que, mesmo 
com todos os cuidados segui-
dos pelas instituições, algumas 
crianças têm dificuldade de usar 
a máscara corretamente “e aca-
bam se esquecendo de manter o 
distanciamento”, revela. 

Mas o número de pais op-
tando pelo retorno dos filhos ao 
ensino presencial é grande em 
Bento. De acordo com a diretora 
da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Doutor Tancredo 

de Almeida Neves, Nelita Maria 
Zanovelo, 80% dos alunos vol-
taram presencialmente. Durante 
o mês de maio, não houve casos 
de professores que testaram po-
sitivo na escola. A diretora relata 
que alguns estudantes precisa-
ram ser afastados por apresen-
tarem sintomas gripais ou por 
terem tido contato com familia-
res positivados. “Na escola pro-
curamos seguir os protocolos 
do COE. Ao entrar na escola, os 
alunos passam pelo pórtico sa-
nitizante. A seguir é feita a me-
dição de temperatura, a lavagem 
e higienização das mãos com 
álcool, e por fim direcionam-se 
para as salas de aula. As janelas 
e portas permanecem abertas. 
Os horários do intervalo foram 
organizados para minimizar a 

quantidade de alunos e utilizar 
diferentes espaços da escola, 
onde o lanche é servido nas salas 
de aula e no refeitório”, descreve.

A mãe dos gêmeos Lorenzo 
e Vicenzo, Letícia Bonassina, co-
menta que, desde o retorno às au-
las presenciais, não soube de casos 
de contaminação pela COVID-19. 
Os irmãos de dois anos e nove 
meses frequentam uma escolinha 
particular e se adaptaram facil-
mente à rotina. “Todos os dias na 
entrada da escola é medida a tem-
peratura, passado álcool nos calça-
dos, álcool na mochila e álcool nas 
mãos. Todo o material de uso pes-
soal volta todos os dias para casa 
para higienização. As toalhas que 
eram de pano também foram subs-
tituídas por lenços de papel para 
evitar contaminação”, relata a mãe.

Arquivo pessoal
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Eduarda Bucco
A primeira remessa de vaci-

nas da Pfizer/BioNTech chegou 
ao Rio Grande do Sul ainda no iní-
cio deste mês de maio. Entretan-
to, devido às particularidades de 
armazenamento e manuseio da 
nova vacina, as primeiras doses 
foram utilizadas apenas em Porto 
Alegre. Nesta semana, elas come-
çaram a ser entregues aos muni-
cípios gaúchos, após capacitação 
das pessoas que irão aplicar as 
doses e organização da logística 
para entrega e armazenamento. 

Para a região da 5ª Coorde-
nadoria Regional de Saúde (5ª 
CRS), que inclui Bento Gonçal-
ves, as doses da Pfizer sempre 
ficarão armazenadas no Instituto 
de Pesquisas em Saúde (IPS) da 
Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), antes de serem retiradas 
pelos municípios. Isso porque, 
ainda em dezembro do ano pas-
sado, o IPS iniciou as negociações 
para aquisição de um ultrafree-
zer de até -86°C. O objetivo era, 
justamente, prestar suporte à 
secretaria de Saúde do RS para 
o armazenamento de vacinas da 
Pfizer. “O ultrafreezer -86°C foi 
adquirido em janeiro deste ano 
a um custo de aproximadamente 
R$ 120.000,00”, revela o diretor 
da área do conhecimento de Ci-
ências da Vida da UCS, Asdrubal 
Falavigna.

A necessidade de armaze-
namento a temperaturas mais 

Chegada da Pfizer em 
Bento possibilita vacinação 
de professores e gestantes

Esperança

Com as 990 doses 
recebidas no 
início da semana, 
prefeitura retomou 
imunização das 
gestantes com 
comorbidades na 
quarta, 26/05, 
e iniciou a 
aplicação de doses 
em professores 
do Ensino Infantil 
e Fundamental 
na quinta-feira, 
27/05                                                                                                                                 

A chegada da primeira remes-
sa da vacina da Pfizer/BioNTech 
em Bento Gonçalves na terça-feira, 
25/05, renovou as esperanças de 
grupos prioritários do plano na-
cional de vacinação contra a CO-
VID-19. Foram 990 doses destina-

das ao município. Após uma série 
de manifestações, a classe dos pro-
fessores começou a ser contempla-
da na quinta-feira, 27/05. Foram 
imunizados no formato drive-thru, 
na Fundaparque, 636 professores 
que atuam no Ensino Infantil e no 
Ensino Fundamental.

A professora de Ensino Infan-
til Sandra Moreira Medina foi uma 
das primeiras a receber a imuniza-
ção em Bento. Ela chegou cedinho, 
antes das 9h. “Realmente para nós 
é um ganho muito grande, porque 
nós não temos como distanciar as 
crianças. Elas são muito afetivas. 
E nós saímos de casa todos os dias 
nos arriscando. Nosso dia a dia 
tem sido muito restrito”, comen-
ta. “Espero que agora mude muita 
coisa, principalmente essa questão 
de poder ter mais contato com as 
crianças, porque escola também é 
socialização”, continua. 

Já na quarta-feira, 26/05, a 

prefeitura retomou a vacinação das 
gestantes com comorbidades, além 
daquelas que possuem indicação 
médica ou que pertençam a algum 
grupo prioritário. A aplicação foi 
realizada na UPA 24h, no bairro Bo-
tafogo. A vacinação desse público 
acabou sendo iniciada com doses 
da CoronaVac, mas havia sido sus-
pensa após orientação da Anvisa. 

Nesta sexta-feira, 28/05, das 
8h às 12h, será aplicada a segunda 
dose da AstraZeneca nos idosos va-
cinados nos dias 28/02 e 09/03. A 
vacinação ocorre na Fundaparque. 

A vacina criada pela farma-
cêutica norte-americana Pfizer, em 
parceria com o laboratório alemão 
Biontech, apresenta eficácia de 
95% após duas doses, em um in-
tervalo de três meses. Já as demais 
vacinas que estão sendo aplicadas 
no Brasil, Astrazeneca e CoronaVac, 
apresentam 82,4% e 77,96% de efi-
cácia, respectivamente.

Nova vacina exige manuseio e 
armazenamento diferenciados

Diferença

baixas está ligada à tecnologia 
diferenciada da Pfizer, base-
ada no RNA mensageiro, ou 
mRNA. “O mRNA é envolvido 
por nanopartículas de gordura 
(lipídios). A utilização do mRNA 
e nanopartículas de gordura faz 
com que a vacina da Pfizer BioN-
Tech apresente diferentes neces-
sidades de armazenamento e ma-
nuseio”, explica o professor. 

Para garantir a imunidade 
contra o Coronavírus, o mRNA, 
produzido em laboratório, man-
da instruções ao organismo para 
produção de proteínas encontra-
das na superfície do vírus. “Uma 
vez produzidas no organismo, 
essas proteínas (ou antígenos) 
estimulam a resposta do siste-
ma imune resultando, assim, em 
proteção para o indivíduo que re-
cebeu a vacina”, esclarece.

ESTRUTURA DO IPS
Para garantir o ideal arma-

zenamento da Pfizer, o Instituto 
de Pesquisas em Saúde (IPS) da 
UCS conta com gerador próprio 
de energia, circuito fechado de 
televisão (CFTV), segurança 24 
horas, sistema de monitoramen-
to contínuo da temperatura au-
tomatizado e sistema de alarme 
conectado aos ultrafreezers e fre-
ezer criogênico. 

Nesse tipo de estrutura, as 
vacinas da Pfizer podem ficar 
armazenadas por até seis me-
ses. “Entre -25°C a -15°C por um 

período único de duas semanas e 
em temperatura de refrigerador, 
entre 2°C a 8°C, por 5 dias”, cita 
Falavigna. Entretanto, o primeiro 
lote, recebido no dia 24/05, foi 
transportado em processo de des-
congelamento (cerca de -20°C). 
“As vacinas foram transportadas 
em caixas térmicas de isopor com 
termômetro de máxima e mínima 
temperatura a partir de Porto 
Alegre. Os próximos lotes devem 
ser recebidos em temperatura in-
ferior a -60°C, em caixas térmicas 
contendo dióxido de carbono so-
lidificado”, adianta o professor da 
UCS. 

Desde o início da pandemia, 
a UCS promoveu, ou esteve envol-
vida, em ações de enfrentamento 
à COVID-19. Entre essas ações, o 
diretor da área do conhecimen-
to de Ciências da Vida da UCS, 
Asdrubal Falavigna, destaca o 
desenvolvimento do ventila-
dor pulmonar mecânico FRANK 
5010, destinado ao atendimento 
emergencial de pacientes da CO-
VID-19; a disponibilização para a 
comunidade um serviço de testes 
e diagnósticos para COVID-19 
e o oferecimento de um serviço 
especial de Telemedicina para 
prevenção e manejo da COVID-19. 
“Com isso a UCS se fortalece como 
uma parceira natural das comu-
nidades regionais na busca do 
desenvolvimento sustentável e 
de soluções para os problemas da 
região”, pontua. 

Eduarda Bucco/SERRANOSSA
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Piora de cenário

Fotos Divulgação

Após reunião realizada na 
quarta-feira, 26/05, comandada 
pelo vice-governador, Ranolfo Viei-
ra Júnior, o Gabinete de Crise emi-
tiu quatro novos Alertas para as 
regiões de Caxias do Sul, Erechim, 
Pelotas e Santa Maria, que têm o 
prazo de 48 horas para apresentar 
um plano de Ação (até esta sexta, 
28/05).

Para as regiões de Bagé e San-
ta Cruz do Sul, foi enviado um se-
gundo Aviso, além do que recebe-
ram na semana passada. A região 
de Taquara, que ainda não tinha 
recebido nenhum, se une a essas 
duas, na medida em que o número 
de casos está aumentando e houve 
redução na agilidade da vacinação 
na região.

No sábado, 22/05, as regiões 
de Capão da Canoa, Guaíba, Novo 
Hamburgo e Porto Alegre recebe-
ram Avisos. Como a situação delas 
inspira cuidados, seguirão sendo 
monitoradas pelo GT Saúde. As 
prefeituras das cidades que per-
tencem às regiões que receberam 
Avisos foram informadas pela 
equipe da Secretaria de Articula-
ção e Apoio aos Municípios (Saam).

Além dos quatro novos Aler-
tas, as regiões de Cruz Alta, Ijuí, 
Passo Fundo, Santo Ângelo, Pal-
meira das Missões, Santa Rosa e 
Uruguaiana ainda inspiram cuida-
dos. Por isso, o Gabinete de Crise 
manteve o Alerta para elas, que já 
apresentaram planos de Ação com 
protocolos que devem estar adap-
tados à situação epidemiológica de 
cada uma.

As novas regras definidas 

Serra está entre as regiões que 
receberam alerta do Gabinete de Crise
Em reunião 
comandada pelo vice-
governador, Ranolfo 
Vieira Júnior, na  
quarta-feira, 26/05, 
o Gabinete de Crise 
emitiu alerta para 
quatro regiões, que 
terão o prazo de 48 
horas para apresentar 
um plano de ação

pelas regiões já foram implemen-
tadas. Na quinta-feira, 27/05, o 
Gabinete de Crise fez uma reunião 
devolutiva com as regiões para fa-
lar sobre as medidas adotadas. 

ENTENDA OS 
NOVOS ALERTAS
MACRORREGIÃO SERRA
Caxias do Sul
A região de Caxias do Sul apre-

sentou incidência de 308,5 casos 
confirmados por 100 mil habitan-
tes na última semana, aumento de 
18,7% frente à semana anterior. É 
a 12ª maior incidência do Estado 
entre as 21 regiões Covid-19 na 
última semana, sendo 14,6% su-
perior à média estadual.

Ao longo da última semana, 
Caxias do Sul apresentou aumen-
to de 7,8% internados em leitos 
clínicos, uma variação de 29 pa-
cientes. Assim, a região tem 402 
internados por Covid-19 em leitos 
clínicos. Em leitos de UTI, houve 
aumento de 7%, variação de 16 
pacientes. Com isso, a região tem 
243 internados por Covid-19 em 
UTIs e taxa de ocupação de 88,6%, 
com 43 leitos livres.

MACRORREGIÃO SUL
Pelotas
A região de Pelotas apresen-

tou incidência de 254,1 casos con-
firmados por 100 mil habitantes 
na última semana, aumento de 
17,8% frente à anterior. Também 
apresentou taxa de mortalidade 
acumulada na semana de 8,08 
óbitos por 100 mil habitantes na 
última semana, alta de 14,5% fren-
te à anterior. É a sexta maior taxa 
do Estado, sendo 27,1% superior à 
média estadual.

Além disso, Pelotas apresen-
tou aumento de 12,7% de inter-
nados em leitos clínicos, variação 
de 20 pacientes. Sendo assim, a 
região tem 177 internados com 
Covid-19 em leitos clínicos. Em 
leitos de UTI, houve alta de 6,5% 
no número de internados, varia-
ção de sete pacientes. A região tem 
115 internados por Covid-19 em 
UTIs, o que praticamente repre-
senta o máximo atingido de 117 
pacientes em 2 de maio. A taxa de 
ocupação é de 91%, com 18 leitos 
livres. É um número próximo do 

maior patamar de internados por 
Covid-19 na região desde o início 
da pandemia.

Com o percentual de 9,9%, 
Pelotas apresenta a quarta menor 
proporção da população vacinada 
com segunda dose do Estado.

MACRORREGIÃO 
CENTRO-OESTE
Santa Maria
A região de Santa Maria apre-

sentou incidência de 355,8 casos 
confirmados por 100 mil habitan-
tes na última semana, aumento de 
26,1% frente à semana anterior. É 
a 9ª maior incidência do Estado en-
tre as 21 regiões Covid-19 na últi-
ma semana, sendo 32,1% superior 
à média estadual.

Além disso, Santa Maria apre-
sentou taxa de mortalidade acu-
mulada de 9,11 óbitos por 100 
mil habitantes na última semana, 
aumento de 6,3% frente à semana 
anterior. É a quarta maior taxa de 
mortalidade recente do Estado en-
tre as 21 regiões Covid-19 na últi-
ma semana, sendo 43,4% superior 
à média estadual.

Ao longo da última semana, 
Santa Maria apresentou elevação 
de 10,7% internados em leitos clí-
nicos, entre suspeitos e confirma-
dos, variação de 23 pacientes. Com 
isso, a região tem 238 internados 
por Covid-19 em leitos clínicos. Em 
leitos de UTI, a região apresentou 
aumento de 3,1% na última sema-
na, uma variação de quatro pacien-
tes. Sendo assim, a região tem 134 
internados por Covid-19 em UTIs 
e taxa de ocupação de 84,7%, com 
32 leitos livres. Entre a reunião do 
GT Saúde e a deliberação do Gabi-
nete de Crise, o número de interna-
dos subiu para 139 (86,1%).

Além disso, o percentual de va-
cinação na região é 8,5%, a menor 

proporção da população vacinada 
com 2ª dose no Estado.

MACRORREGIÃO NORTE
Erechim
A região de Erechim apresen-

tou incidência de 306,1 casos con-
firmados por 100 mil habitantes na 
última semana, aumento de 24,2% 
frente à anterior. Também apresen-
tou taxa de mortalidade acumula-
da na semana de 4,72 óbitos por 
100 mil habitantes na última sema-
na, um aumento de 175,0% frente 
à anterior. Além disso, houve um 
aumento de 44,6% de internados 
em leitos clínicos, entre suspeitos 
e confirmados, o que representa 
uma variação de 25 pacientes. Com 
isso, a região tem 81 internados 
por Covid-19 em leitos clínicos.

Quanto aos internados em 
leitos de UTI, a região apresentou 
uma redução de 3%, variação de 
menos um paciente. São 32 inter-
nados por Covid-19 em UTIs, e taxa 
de ocupação de 80,7%, com 11 lei-
tos livres. A região está a apenas 
oito pacientes do maior número de 
internados por Covid-19 desde o 
início da pandemia.

Regiões 
com alerta

• Cachoeira do Sul
• Caxias do Sul (novo Alerta)
• Cruz Alta
• Erechim (novo Alerta)
• Ijuí
• Palmeira das Missões
• Passo Fundo
• Pelotas (novo Alerta)
• Santa Maria (novo Alerta)
• Santa Rosa
• Santo Ângelo
• Uruguaiana

Prevenção

Bento Gonçalves será um 
dos municípios do Rio Grande 
do Sul que iniciará, no dia 31/05, 
a testagem para a COVID-19 de 
caminhoneiros com destino à 
Argentina. A medida faz parte do 
Projeto Vigilância de Fronteiras, 
anunciado pelo governo estadual 
na semana passada. Além de Ben-
to, outros municípios que são rota 
de viagens, como Caxias do Sul, 
Vacaria, São Marcos, Passo Fundo, 
Uruguaiana, Canoas, Cachoeiri-
nha e Osório, também oferecerão 
a testagem com exames RT-PCR. 

Em Bento, os caminhoneiros 
poderão deixar seu veículo na 
sede da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) e se dirigir ao ponto de 
testagem – no Complexo Hospi-
talar de Saúde, localizado na rua 
Senador Alberto Pasqualine, bair-
ro Botafogo. Na sala destinada ao 

Bento fará testagem para a 
COVID-19 de caminhoneiros 
com destino à Argentina

projeto já são realizados todos 
os exames RT-PCR agendados no 
município, por meio do programa 
Testar RS. 

Conforme a secretária de 
Saúde de Bento, Tatiane Fiorio, 
apesar do anúncio do Estado ter 
mencionado a testagem dos cami-
nhoneiros que também têm o Chi-
le como destino, em Bento serão 
testados apenas os profissionais 
que realizam transporte para a 
Argentina. “É uma exigência da 
Argentina”, informa.

Para realizar o teste RT-PCR, 
o caminhoneiro deverá portar um 
documento chamado Manifesto In-
ternacional de Cargas (MIC), para 
provar que atravessará a fronteira 
do país. Todo o material recolhido 
nos pontos de coleta será enviado 
para o Laboratório Central do Es-
tado, em Porto Alegre.

No Rio Grande do Sul
Exames apontam predomínio 
da variante P.1 do coronavírus

O boletim genômico do coro-
navírus publicado na quarta-feira, 
26/05, pelo Centro Estadual de Vigi-
lância em Saúde (Cevs) aponta para 
o predomínio da variante P.1 no Rio 
Grande do Sul. Foram analisadas 
516 amostras de 112 municípios 
gaúchos, sendo que em 91% dos 
exames o resultado foi indicativo 
para essa linhagem.

Desde a primeira detecção da 
variante P.1 no Estado, ocorrida em 
janeiro, esse tipo de mutação do SARS-
-CoV-2 aumentou sua proporção entre 
as amostras sequenciadas. Todas as 
161 amostras coletadas em maio de-

ram resultado para a P.1, assim como 
244 das 246 (99%) de abril.

Este novo boletim trouxe uma 
análise diferente dos anteriores. 
Não foram incluídos nesta edição 
os resultados de sequenciamentos 
completos, que são realizados na 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
no Rio de Janeiro. Dada a impor-
tância de acompanhar a ocorrência 
dessas variantes, o Centro de De-
senvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CDCT) e o Laboratório Central 
do Estado (Lacen) implementaram 
um novo teste com resultados mais 
rápidos e com menor custo.
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Mais de mil estabelecimentos já foram notificados 
e multas pagas ultrapassam R$ 8 mil em Bento

COVID-19:

No entanto, este 
valor é ainda maior. 
Somente na terça-
feira, 25/05, sete 
estabelecimentos de 
Bento tiveram seus 
processos finalizados 
e as multas somam 
R$ 25 mil

Eduarda Bucco
Raquel Konrad
As fiscalizações para cum-

primento dos decretos sanitá-
rios, impostos pelo Governo do 
Estado para prevenção da Co-
vid-19, já resultaram em mais 
de mil estabelecimentos notifi-
cados e na aplicação e arrecada-
ção de R$ 8.212,60 em multas. 
A informação é da Vigilância 
Sanitária de Bento Gonçalves. De 
acordo com a coordenadora da 
pasta, Daisy Letícia Bortolini, o 
valor arrecadado até agora é re-
ferente a 12 multas aplicadas em 
processos já finalizados.

No entanto, este valor é ainda 
maior. Isso porque, somente o Di-
ário Oficial do município de terça-
-feira, 25/05, aponta que sete es-
tabelecimentos de Bento tiveram 
seus processos finalizados e as 
multas somam R$ 25 mil. Um bar, 
localizado no bairro Planalto, terá 
que pagar R$ 7 mil, por descum-
prir quatro vezes o decreto sani-

tário. Uma danceteria, localizada 
no bairro Maria Goretti, recebeu 
uma multa de R$ 5 mil. Na publi-
cação oficial do município, ainda 
constam casa de festas, pizzaria, 
lancheria e minimercado, que fo-
ram multados em R$ 2 mil.

Daisy explica que a Vigilância 
Sanitária ainda tem outros autos 
de infração, que eram emitidos 
no ano passado e julgados pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, que estão em anda-
mento. Os valores das multas 
são direcionados para o fundo 
da Vigilância Sanitária, utilizados 
exclusivamente para compra de 
materiais, equipamentos, ações 
preventivas da vigilância em saú-
de. “Geralmente o estabelecimen-
to é notificado uma vez e depois 
autuado, mas, dependendo da 
gravidade da situação encontra-
da, pode ser autuado na primeira 
visita”, pontua Daisy.

Ações de fiscalização 
continuam 

Os novos regramentos do Estado, criados a partir do Sistema 
3As de monitoramento da COVID-19, flexibilizaram uma série de 
protocolos antes em vigor com o Distanciamento Controlado. 
As atividades econômicas comemoraram a extinção de restrição 
de horários e funcionamento de setores específicos, mas alguns 
regramentos básicos continuam em vigor no Estado, conforme 
previsto pelo decreto estadual nº 55.882. Dessa forma, o governo 
estadual solicitou a criação de um Plano Municipal de Fiscaliza-
ção, por parte de cada cidade, a fim de garantir que esses regra-
mentos gerais sejam seguidos pelos estabelecimentos e pela 
população em geral. 
Somente nos últimos dias, conforme divulgado pela prefeitura 
de Bento, 240 pessoas foram abordadas pelas equipes de fisca-
lização. Um estabelecimento no bairro Progresso foi notificado 
e uma empresa no bairro Maria Goretti foi orientada pelo não 
cumprimento dos protocolos. Conforme o secretário de Segu-
rança, tenente-coronel Paulo César de Carvalho, as principais de-
núncias recebidas nesta nova fase de fiscalizações dizem respei-
to a aglomerações, não utilização de máscaras, falta de oferta de 
álcool em gel e falta de cumprimento do distanciamento nas me-
sas dos estabelecimentos. “Os fiscais municipais, após receberem 
as denúncias, com o apoio da Guarda Civil, realizam a vistoria ao 
local. Se constatado o descumprimento das normas estabeleci-
das pelo decreto estadual e municipal, dependendo do caso, é 
feita uma notificação. No caso de reincidência, é lavrado um auto 
de infração, podendo ocorrer a interdição cautelar parcial ou to-
tal do estabelecimento. Cabe mencionar que existe a possibili-
dade de apresentação de defesa pela parte autuada”, esclarece. 
As ações de fiscalização contam com agentes da Guarda Civil 
Municipal (GCM), do Departamento Municipal de Trânsito (DMT), 
da equipe de fiscalização da prefeitura e de policiais do 3º BPAT.  
“A recomendação no momento é que as pessoas continuem 
adotando as medidas de prevenção, evitem aglomerações e, ao 
sentir algum sintoma, procurem atendimento médico”, reforça o 
secretário.

Bares, pizzarias e mercados 
estão entre os multados

Brigada Militar

Número de CCs na prefeitura 
é o maior desde 2017

Em 2021

Raquel Konrad
Dados apresentados pelo Ob-

servatório Social de Bento Gonçal-
ves na sessão da Câmara de Vere-
adores de segunda-feira, 24/05, 
apontam que o número de cargos 
comissionados (CCs) contratados 
pela prefeitura é o maior desde 
2017, ano que a entidade começou a 
fiscalizar os órgãos públicos na cida-
de. Em abril deste ano, 152 pessoas 
ocupavam estes cargos, 16% a mais 
do que no mesmo período do ano 
passado, quando havia o registro de 
130 CCs. Em maio, o número é 141, 
sete a mais que no ano passado.

Em janeiro deste ano, a prefei-
tura registrava 167 cargos comissio-
nados, o maior número desde 2017. 
O menor número de profissionais 
ocupando este cargo foi em janeiro 
de 2007, quando 105 eram CCs. Em 

relação ao número de janeiro deste 
ano, o aumento é de 59%.

O número de CCs está dentro do 
limite imposto pela lei, que é de 10% 
do total de efetivos, hoje de aproxi-
madamente 1900. De acordo com 
o Secretário de Administração, Ma-
theus Barbosa, o aumento se deve à 
“coordenada intensificação de servi-
ços nos bairros e para comunidade 
em geral, bem como no interior e em 
áreas que foi necessário incremento 
da mão de obra para que as ativida-
des do município se desenvolvam 
adequadamente”.

A folha de pagamento de 
abril, somente para CCs, é de 
R$780.686,00. Em janeiro, o va-
lor pago foi de R$ 1.009.619,72. 
Nos quatro primeiros meses de 
2021, os salários dos CCs ultra-
passam R$ 3.246.680 milhões.

 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 105 125 115 131 167
Fevereiro 114 125 119 133 146
Março 123 127 116 135 149
Abril 125 127 121 130 152
Maio 123 124 125 134 141
Junho 121 120 125 134
Julho 122 116 126 137
Agosto 121 112 127 127
Setembro 127 116 128 130
Outubro 128 117 130 141
Novembro 125 116 128 136
Dezembro 126 115 126 137

Confira os números

Pagamentos de CCs em 2021

Janeiro: R$ 1.009.619,72 Fevereiro: R$ 721.557,50
Março: R$ 734.818,48 Abril: R$ 780.686,00
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Thiago Galvan 

A história conta que uma moça so-
frida, de nome Joaneta, que sofria nas 
mãos do marido, um soldado conheci-
do pelo seu mau caráter e pelos maus-
-tratos imputados àqueles que tinham 
a infelicidade de cruzar seu caminho, 
dentre eles a própria Joaneta, certa vez, 
estando no campo, e suplicando por 
uma bênção divina para a cura do seu 
sofrimento, avistou uma senhora que, 
mesmo com a aparência de uma rainha, 
vestindo um manto, mostrava-se bon-
dosa e piedosa. 

Vendo o sofrimento da campone-
sa, a Joaneta, essa “rainha” pede que ela 
retorne ao povoado onde reside e que 
leve uma mensagem aos seus. Ela pede 
que o povo volte a fazer penitência, fre-
quentar a igreja e jejuar em favor de que 
seus castigos haviam sido afastados. 
Pede também que lhe seja erguida uma 
capela.

Como prova de sua divindade, ao 
lado do local onde estavam fincados 
seus pés, no chão, nasceu uma fonte de 
água pura e límpida, onde até hoje os 
enfermos se banham em busca da cura.

Nascia, pois, a devoção a Nossa Se-
nhora de Caravaggio. 

 Quem seria capaz de duvi-
dar da legitimidade dessa história? Eu 
que não! Muito antes pelo contrário! 
Eu tenho plena fé de que essa história 
é real; verdadeira; legítima! E que deve 
ser contada para que, cada vez mais, se 
perpetue na humanidade.

 A fé, algo imaterial, em rela-
ção ao que a maioria de nós tem somen-
te conhecimento empírico, nada mais é, 
para mim, do que algo por meio do qual, 

Fé

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. Assessor Jurídico do 
Município de Farroupilha, RS. Contato: thiago.galvan@terra.com.br

Pedro Della Côrte 

Como está sua saúde?

Professor Universitário, Coordenador de Curso, Biólogo 
(CRBio3 41579), Biomédico (CRBM5 3259), Mestre em Genética 
e Toxicologia Aplicada, proprietário da Clínica Levestar e do 
Instituto IDEVI – Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde.  
Contato: pedrodellacorte@yahoo.com.br.

Circulação: semanal, às sextas-feiras 
Endereço: rua 13 de Maio, 877/602 
(L’América Shopping), bairro São 
Bento, Bento Gonçalves - RS | Contato: 
(54) 3454 1015  | Tiragem: 10.000 
exemplares | 
Direção: Diogo Zanetti 
E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br
Acompanhe on-line:   
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa

Expediente

Todos nós vamos envelhecer, mas 
como você gostaria que isto aconteces-
se? Quando se fala em envelhecimento, 
a primeira reflexão que fazemos é que 
seja com qualidade de vida. Para que 
isso ocorra, são avaliados vários quesi-
tos, como a capacidade funcional, a au-
tonomia, a integração social, a autossa-
tisfação, e principalmente, a prevenção, 
o cuidado e a atenção integral à saúde.

Durante este processo o cuidado 
com a saúde deve ocorrer em todas as 
fases da vida, e quanto mais cedo nos 
preocuparmos, melhor será o resultado 
lá na frente. Segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), até 2060 a estimativa é de que 
a cada quatro brasileiros um será idoso, 
com uma expectativa de vida, até lá, de 
77 anos para homens e 84 anos para 
mulheres.  

Um quesito importante na preven-
ção e atenção à saúde é a realização de 
exames de rotina. Uma bateria simples 
de exames, mas tão necessária para ava-
liar o estado geral de nossa saúde, assim 
como detectar doenças precocemente, 
elevando as chances de se obter sucesso 
nos tratamentos. A frequência estabe-
lecida para a realização destes exames 
deve ser definida pelo seu médico, que 
irá avaliar como está o estado de saúde 
da pessoa, ou o histórico de doenças, até 
mesmo na família. Não existe uma regra 
definida para realizar os exames, mas 
são indicados para adultos saudáveis, a 
cada dois anos, e portadores de doenças 
crônicas a cada seis meses.

Entre os exames mais simples para 
avaliarmos nosso estado de saúde estão: 
o hemograma, colesterol e glicemia, do-
sagem de hormônios, de ureia e creati-
nina. Através do hemograma completo, 
fazemos a medição dos glóbulos bran-
cos (leucócitos), glóbulos vermelhos 
(hemácias) e das plaquetas, possibilitan-
do avaliar a saúde geral do paciente, até 
mesmo diagnosticar distúrbios como 
anemia, doenças autoimunes e leuce-
mia. 

Outro exame que não deve faltar 
é a avaliação do colesterol e da glice-
mia, pelo qual através de uma amostra 
sanguínea podemos definir como está 
a concentração de açúcar no sangue e 
o perfil lipídico da pessoa, prevenindo 
ou revelando quadros de diabetes, ate-
rosclerose, hipertensão, entre outras 
doenças.

Com o envelhecimento, sabemos 
que nossas taxas hormonais podem se 
alterar, por isso avaliar a dosagem de 
hormônios se torna fundamental durante 
estas fases, partindo de exames simples 
como o da glândula tireoide, até os mais 
complexos, e não menos importantes, a 
avaliação de ureia e creatinina também se 
tornam necessários, pois assim, podemos 
avaliar índices que indicam o estado de 
saúde dos nossos rins. 

Portanto, exames de rotina devem 
fazer parte de todas as fases da nossa 
vida, onde através de acompanhamento 
médico, ele indicará os melhores exames 
para cada momento, prevenindo doenças 
e envelhecendo com qualidade de vida.

acreditamos, atingiremos um objetivo. 
Segundo o dicionário, a fé é uma das três 
virtudes teológicas. Ora, isso, com todo o 
respeito, não diz nada, já que as virtudes 
teológicas são aquelas que nos permitem 
fazer o bem, agindo pelo bem e acredi-
tando no bem. A fé, porém, como disse, 
para mim, é algo poderoso, por meio do 
qual objetivos específicos podem ser 
atingidos.

A D. Jovita, minha avozinha amada, 
a quem já dediquei uma coluna todinha, 
sempre disse que a fé é um sentimento 
necessário. Ela não acredita que alguém 
pode ser ateu, mesmo diante de afirma-
ções nesse sentido, já que não é possível 
evoluir sem acreditar em um ser superior. 
Ela sempre disse que a fé é tão poderosa 
que se eu acreditar em uma cadeira, essa 
cadeira vai fazer milagres. 

Para variar, a D. Jovita está certa. As 
avós estão sempre certas. 

A D. Iró Grendene Beltrami, minha 
professora de piano da infância, sempre 
disse que avós são mães com açúcar. 
Quando nos damos conta de que as mães 
são a melhor companhia que podemos 
e queremos ter por perto, e que elas po-
dem vir com açúcar, não queremos mais 
nada além de sua doçura. E percebemos 
que tudo o que elas dizem está certo, pois 
dizem com amor. 

Então, se a D. Jovita disse para ter fé 
é porque temos que ter fé. Joaneta teve 
e nos apresentou uma santinha de devo-
ção, cujo dia foi comemorado nesta se-
mana. Quem sabe não vêm outros mila-
gres por aí, para nos devolver a fé em dias 
melhores?! Estamos todos precisando!

Até a próxima!

SIGA NO
INSTAGRAM

APONTE A CÂMERA
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Conselho Tutelar de Bento é contemplado 
com emenda parlamentar de R$ 120 mil

Renovação de equipamentos

Eduarda Bucco
Na segunda-feira, 24/05, o 

deputado federal Paulo Pimenta 
comunicou a destinação de emen-
da parlamentar no valor de R$ 120 
mil para o Conselho Tutelar de 
Bento Gonçalves. O valor tem o ob-
jetivo de realizar a compra de um 
veículo, cinco computadores, uma 
impressora, um refrigerador, um 
bebedouro, uma cadeira de trans-
porte para crianças, uma televisão 
e um ar-condicionado portátil. Os 
equipamentos fazem parte do “kit” 
que é destinado a todos os Conse-
lhos Tutelares do país e que devem 
ser adquiridos por meio de emenda 
parlamentar.

Entretanto, conforme infor-
mações da secretaria de Esportes e 

Desenvolvimento Social (Sedes), o 
veículo não estará incluso na com-
pra porque o valor referente a essa 
aquisição (R$ 67 mil) já havia sido 
conquistado no ano passado, por 
meio do senador Luís Carlos Hein-
ze. “Essa emenda já está cadastrada 
e o veículo deve ser entregue já no 
próximo mês”, revela o secretário 
Eduardo Virissimo.

Agora, a Sedes está em contato 
com o Ministério da Cidadania para 
garantir que a emenda destinada 
para a compra do veículo não invia-
bilize aquela do deputado Paulo Pi-
menta. “Sabemos que não há como 
enviarem dois veículos para uma 
cidade que tem apenas um núcleo 
[do Conselho Tutelar]. Então esta-
mos em tratativas para fazer com 

que retirem o valor do carro, os R$ 
67 mil, e mandem o restante dos 
equipamentos”, explica. 

IMPORTÂNCIA DA 
NOVA EQUIPAGEM
No órgão de Bento, os con-

selheiros estavam aguardando a 
renovação dos equipamentos, já 
defasados, há anos. A emenda foi 
conquistada por meio de tratativas 
entre o deputado e o conselheiro 
tutelar de Bento Leonides Lavi-
nicki. “Ano passado, antes de  ser 
aprovado o orçamento da Câmara, 
cada conselheiro procurou um de-
putado para ver se poderia aprovar, 
dentro da LDO [lei de diretrizes 
orçamentárias], uma emenda que 
contemplasse a verba para o Con-
selho. Ontem [24/05] recebemos a 

informação de que o deputado Pau-
lo Pimenta acatou o pedido”, conta 
Lavinicki.

Agora, caberá ao Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direi-
tos Humanos criar a licitação para 
a compra dos equipamentos. “O 
Conselho Tutelar depende dessa 
equipagem, com todos os itens já 
citados, para atuar. E nosso carro 
já tem quase dez anos e tem gera-
do bastante manutenção”, comenta 
o conselheiro. “O Condica também 
nos capacitou para implementar 
o Sistema de Informação para In-
fância e Adolescência, o SIPIA, um 
sistema mais eficaz que está sendo 
usado pelos conselhos. Mas não 
conseguimos utilizar da melhor 
forma porque nossos computado-

res estão lentos”, revela. 
Diante das dificuldades de tra-

balho por conta dos equipamentos 
defasados, os conselheiros vêm 
tentando há anos a conquista da 
verba e, agora, comemoram a ati-
tude do deputado Paulo Pimenta. 
“Acredito que até o fim do ano os 
equipamentos devam estar aqui. 
Com isso, conseguiremos prestar 
um atendimento mais rápido e efi-
caz”, ressalta Lavinicki.

O Conselho Tutelar de Bento 
está localizado na rua General Vito-
rino, nº 173, bairro São Francisco. 
A equipe atual, referente à gestão 
2020-2024, é composta pelos con-
selheiros Simone Lunelli, Silvana 
Lima, Gabriela Ferreira, Thaís Ma-
gagnin e Leonides Lavinicki.

Eduarda Bucco
A situação caótica da rua 

de acesso à nova sede da As-
sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), localizada 
no bairro Imigrante, tem cau-
sado uma série de transtornos 
às famílias que utilizam os ser-
viços da entidade. A via, ainda 
de estrada de chão, prejudica o 
acesso de transporte público e 
o acesso a pé, principalmente 
para as pessoas com deficiên-
cias motoras. 

Conforme o presidente da 
APAE, Paulo Ranzi, a associação 
já esteve reunida em diversas 
ocasiões com o Poder Público, 
a fim de encontrar soluções 
para a via. Entretanto, a prefei-
tura afirma que esbarra no fato 
de que a estrada ainda é uma 
propriedade particular. “Como 
ainda é particular, o município 
não pode realizar calçamento”, 

Prefeitura afirma que não pode intervir em 
melhorias em rua de acesso à APAE

Renovação de equipamentos

Conforme o 
IPURB, via existe 
há mais de 30 
anos para tráfego 
local, mas não foi 
consolidada como 
pública. Situação 
da estrada, 
principalmente em 
dias de chuva, tem 
provocado uma 
série de transtornos 
a usuários da 
associação

afirma a diretora-adjunta do 
IPURB, Melissa Bortoletti. A es-
trada, denominada Domênico 
Marini, vem sendo utilizada há 
mais de 30 anos pelos morado-
res do local, mas ainda não foi 
consolidada como via pública. 
“Apenas a frente da APAE é uma 
área pública, consolidada após a 
conclusão do empreendimento”, 
complementa.

O SERRANOSSA questionou 
o IPURB sobre a possibilidade 
de articular a pavimentação 
com o proprietário da via ou 
pensar em outra solução, como 
abertura de um novo acesso, 
mas ainda não obteve retorno. 

TRANSPORTE 
PÚBLICO
Outra queixa sobre a nova 

estrutura diz respeito à falta de 
transporte público. Até o mo-
mento, conforme informações 

da própria APAE, os ônibus dei-
xam os passageiros uma quadra 
antes da entrada da associação, 
sendo necessário fazer o res-
tante do trajeto a pé. “Para os 
estudantes da APAE nós temos 
convênio com a prefeitura para 
transporte gratuito, mas as au-
las seguem suspensas. As famí-
lias que estão reclamando são 
aquelas dos atendimentos do 

centro clínico, as quais não con-
tam com transporte”, explica o 
presidente Paulo Ranzi.

Mensalmente, cerca de 200 
pessoas com necessidades es-
peciais são atendidas no centro 
clínico da APAE. Conforme Ran-
zi, a associação está tentando 
articular com a empresa Santo 
Antônio para disponibilizar 
mais horários para transporte 

até a nova sede. “Hoje são pou-
cos horários. Às vezes as pesso-
as têm que ficar esperando até 
três horas o próximo horário”, 
relata. 

Quanto ao retorno às aulas 
presenciais, o presidente afirma 
que a APAE aguarda a vacinação 
completa dos estudantes, com 
primeira e segunda dose, para 
garantir a segurança de todos.

Solução
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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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 25

GETCP
INFRATORA

AGIANELAR
ROSNAIOIO
EISSONS
JANEBAH

MAPAPAMAC
ACALENTADO

ARDOADOR
TEMERTOME

DOCECUAS
LINDACR
IDERRED

ACABAMENTO
AERAIII

Brinquedo
acionado

por
barbante

Jorge (?),
escritor
baiano

Interjei-
ção usada

pelos
gaúchos

Azul, 
lilás e

amarelo

Rogério
(?),

técnico
(fut.)

A segunda
nota na
escala

musical

Causa
sofri-
mento 

Titânio
(símbolo)

Etapa final
do trabalho

da cos-
tureira

"(?) uma 
vez": inicia
as histori-

nhas 

3, em 
algarismos
romanos

Consolado

Par de Tar-
zan (Cin.)
Desenho
do atlas

Trans-
gressora

Atuei;
operei

O dedo da
aliança
Pinta na

pele

Museu de
Niterói (RJ)
(?)-bola,
mamífero

Essa coisa
Cidade da
padroeira
do Brasil

Cachaças
(bras.)

Nome da
letra "T"

Qualquer
tecido

(?) Luís, ata-
cante (fut.)

A paralisia infantil
Título de
Iemanjá
(Rel.)

Suportes
de pneus

Pessoa de inteligên-
cia extraordinária

Instituição cristã cujo
chefe é o papa

Estado
hipnótico

Destino
(Espirit.)
Querido,
em inglês

Um dos
12 após-

tolos
(Bíblia)

Emite som
ameaçador

(o cão)
Vogal

temática
da segun-
da conju-

gação

Também
não

Nome da
letra "R"

Colabo-
rador de

bancos de
sangue

Recear;
ter medo

Ao (?)
livre: a 

céu aberto

Idem
(abrev.)

Muito 
bonita

Alimento
açuca-
rado

3/mac. 4/ceni — dear. 5/gênio — pólio.

Divirta-se com as palavras 
cruzadas e o jogo dos 7 
erros na página  22

Rápida
O Rio Grande do Sul 

recebeu na quinta-feira, 
27/05, durante a 88ª Sessão 
Geral da Organização Mun-
dial de Saúde Animal (OIE), 
o selo de Estado Livre de Af-
tosa sem vacinação. O novo 
status sanitário permitirá 
acesso a 70% dos merca-
dos que hoje permanecem 
fechados para a carne gaú-
cha. A estimativa, com isso, 
é de que as exportações 
possam crescer mais de 1,2 
bilhão de dólares por ano. 

De acordo com auto-
ridades, o incremento, em 
longo prazo, é de até 30% 
no preço pago ao produ-
tor. Os ganhos podem, se 
estender a toda a cadeia 
produtiva da carne

Fotos: Arquivo pessoal



SERRANOSSA | Sexta-feira, 28 de maio de 2021 11

Eduarda Bucco
A 2ª Delegacia de Polícia (2ª 

DP) de Bento Gonçalves passou 
a contar com um novo delegado 
titular no dia 22/04. Rodrigo 
Veiga Morale era titular da De-
legacia de Polícia de Farroupilha 
e chegou a Bento Gonçalves com 
o objetivo de reduzir os mais de 
1,5 mil inquéritos em andamen-
to na 2ª DP. Em entrevista ao 
SERRANOSSA, ele fala sobre a 
importância de punir criminal-
mente tanto os criminosos que 
estão na rua, quanto os líderes 
de facções, além de bloquear va-
lores financeiros dessas quadri-
lhas para frear a criminalidade. 

SERRANOSSA: Qual o seu 
histórico de atuação junto à 
Polícia Civil?

Rodrigo Morale: Eu come-

Série de entrevistas com delegados

Novo delegado aposta na prisão de lideranças e no 
bloqueio de valores de quadrilhas para combate ao crime
Rodrigo Veiga 
Morale era titular 
da Delegacia 
de Polícia de 
Farroupilha e 
assumiu a 2ª 
Delegacia de 
Polícia (2ª DP) de 
Bento no dia 22/04

cei a trabalhar na Polícia Civil 
no Rio Grande do Sul em 2013. 
Minha primeira lotação foi em 
Uruguaiana, na Draco, que é 
uma delegacia especializada 
em combate ao tráfico de en-
torpecentes e roubos. Ali fiquei 
por nove meses. Após cheguei 
à Serra Gaúcha, onde comecei 
a trabalhar em Antônio Prado 
como delegado titular. Fiquei 
dois anos e três meses ali, apro-
ximadamente, depois vim para 
Farroupilha, onde fechei cinco 
anos à frente da Delegacia de 
Polícia e substituindo a Delega-
cia de Pronto Atendimento. Aqui 
em Bento, assumi a 2º Delegacia 
de Polícia no dia 22/04.

SN: Quais as diferenças 
entre o trabalho em Farroupi-
lha e agora em Bento? 

Morale: Em Farroupilha 
havia somente um delegado de 
polícia e só uma delegacia, então 
ali se concentravam todos os de-
litos, desde violência doméstica 
até termos circunstanciados. 
Aqui em Bento existem quatro 
delegacias, então o trabalho é 
dividido entre as quatro. Che-
guei em Bento com cerca de 1,5 
mil inquéritos. Em Farroupilha 
tínhamos 6 mil. Estou chegan-
do com uma delegacia que tem 
menos inquéritos e estou em-
penhado em diminuir mais essa 
quantidade. Tentar remeter es-

ses inquéritos, com elucidação, 
para o Poder Judiciário, para 
que os indivíduos sejam proces-
sados e responsabilizados cri-
minalmente.

SN: O que o senhor já per-
cebeu da segurança pública 
de Bento? Quais as particula-
ridades de Bento?

Morale: A princípio, os cri-
mes que ocorrem em Bento, 
também ocorrem em Farrou-
pilha. Vamos tentar dar priori-
dade na elucidação dos homi-
cídios, que são os crimes mais 
graves, os roubos a pedestres 
e estabelecimentos comerciais 
também. Estamos comprometi-
dos em baixar esses índices. Isso 
em parceria tanto com a Brigada 
Militar, quanto com as outras 
delegacias do município. Tam-
bém vamos estar empenhados 
no combate ao tráfico de drogas, 
que é o crime que, às vezes, gera 
esse tipo de delito ou homicídio 
pela disputa entre os pontos de 
drogas. Assim como foi feito em 
Farroupilha que ano passado fo-
ram 26/27 homicídios e, neste 
ano, foram dois. Deu uma boa 
diminuída nesse índice e isso 
se deve, também, ao trabalho de 
investigação ao delito de tráfico 
de drogas. 

Na última operação que rea-
lizei antes de vir para Bento, no 
dia 13/04, efetuamos 13 prisões 

no mesmo dia, no combate ao 
trafico e às lideranças do tráfico 
em Farroupilha, quando inclusi-
ve foram presos líderes que já 
estavam presos. Fomos ao pre-
sídio prendê-los novamente. E 
também foram bloqueados va-
lores dessa quadrilha, no mon-
tante de meio milhão de reais, o 
que acaba enfraquecendo o trá-
fico na cidade. Praticamente são 
os mesmos indivíduos que atu-
am nos municípios da Serra e já 
estamos atentos a isso e vamos 
dar prioridade nesse combate 
ao tráfico. 

SN: Há uma crítica geral 
no Brasil, não somente em 
Bento, sobre o crime organi-
zado continuar com bastante 
força. Grande parte dos crimi-

nosos que são presos não faz 
parte de lideranças de uma 
facção, por exemplo. E mes-
mo os líderes que são presos 
continuam atuando de dentro 
das penitenciárias. Qual o se-
nhor vê como a solução para 
esse problema estrutural? 

Morale: Com uma inves-
tigação forte e eficiente para 
que se chegue aos autores ime-
diatos, que estão na rua, e que 
também se chegue nas lideran-
ças, na organização. Isso é inte-
ressante até para que possamos 
bloquear financeiramente o 
dinheiro dessas organizações, 
que é o que acaba financiando o 
crime organizado. Então o ideal 
é uma investigação iniciar com 
a prisão da pessoa que está na 
rua e, em cima dessa prisão, dar 

continuidade na investigação 
para que se chegue às lideran-
ças, para que possamos também 
bloquear o dinheiro que eles 
usam para financiar o crime or-
ganizado.

E quanto à questão da pes-
soa ser presa e solta depois, 
é uma questão de legislação. 
Acredito que a sociedade deve 
cobrar o legislador federal para 
que sempre aprimore as leis, 
para que a pessoa que for presa 
fique presa por mais tempo. É 
uma questão legal, tanto o Dele-
gado de Polícia, quanto o Juiz de 
Direito e o Promotor de Justiça 
estão seguindo o que está na lei. 
Então acredito que o legislador 
federal, em alguns pontos, te-
nha que melhorar alguma lei.

SN: Qual sua perspectiva 
para os próximos meses den-
tro da 2ª DP de Bento? O que a 
comunidade pode esperar do 
seu trabalho? 

Morale: Eu estou muito feliz 
de estar em Bento, assumindo a 
2ª DP. É uma responsabilidade 
muito grande. A sociedade pode 
esperar de mim o comprometi-
mento máximo. Vou tentar fazer o 
melhor trabalho possível aqui na 
cidade e conto com o apoio da 
imprensa e da sociedade. Acre-
dito que nos próximos meses já 
vamos começar a ter alguns re-
sultados do nosso trabalho. 

SERRANOSSA
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O Dia do Vinho Brasileiro 2021 está sendo diferente 
de todos os anteriores, mas não menos emocionante. A 
vontade de brindar com os amigos, o desejo de aglo-
merar, a saudade dos encontros, tudo isso tem achado 
alento em um gole de vinho, o grande companheiro 
do momento. Talvez seja por isso que a máxima de 
que o vinho aproxima as pessoas e faz amigos tenha se 
tornado cada vez mais presente. Um brinde compar-
tilhado por vídeo faz o longe virar perto, e o ritual de 
abrir uma garrafa é capaz de transportar o pensamento 
para memórias afetivas inesquecíveis. Esta é a proposta 
da campanha ‘Ah, como é bom!’, criada para celebrar o 
Dia do Vinho Brasileiro 2021, um movimento que convida as 

Para brindar o Dia do Vinho Brasileiro

Inauguracao Via Atacadista
Com a presença de dezenas de lideranças, empresários e novos e futuros 
clientes, inaugurou na quinta-feira, 27/05, o Via Atacadista, atacarejo com 
mais de 10 mil itens distribuídos em um espaço de 5 mil m². Localizado na 
10 de Novembro, no Cidade Alta, na antiga Todeschini e em frente à Maria 
Fumaça, o Via Atacadista chega com a proposta de oferecer produtos com 
preços acessíveis. Restaurantes, lanchonetes, hotéis, minimercados e outros 
empreendimentos têm negociação especial em compras de grandes volumes.
O local, além de açougue, fruteira, floricultura, utilidades, padaria, bebidas, 
variedades e alimentos básicos, também conta com lojas, farmácia e restau-
rante. Em breve, o Via Atacadista também contará com café. A marca, que 
é de Santa Catarina, oferece ainda outros serviços, como: Cartão da 

Economia do Via, entregas, tele-vendas para negociação 
com clientes e estacionamento com 160 vagas. 
Em breve, Farroupilha e Caxias do Sul também 
contarão com um atacado da rede.

~

´

Jeferson Soldi

Jeferson Soldi

Jeferson Soldi

Fotos: Raquel Konrad

pessoas a comemorar a data como, onde e quando 
for possível.

Vinícolas, restaurantes, bares e hotéis de di-
versas regiões produtoras de vinho do país es-
tão mobilizados em torno do Dia do Vinho, 
oferecendo diversas experiências. Para os lo-
cais onde o turismo está aberto, seguindo os 
protocolos de segurança, a programação inclui 

jantares harmonizados, filó italiano, vivências ao 
ar livre como piqueniques e até o envase do pró-
prio vinho.

No digital, o movimento se encontra por 
meio de lives e de uma ação que convida 

as pessoas a postarem suas experiências, 
seja em casa, seja nos atrativos turísti-
cos. Com a #meudiadovinho, apre-
ciadores de vinho e apaixonados por 
viagens estão compartilhando suas 
emoções, marcando a vinícola do vi-

nho que estão degustando e seguindo 
@diadovinhobrasileiro. As-

sim, estão concorrendo 
ao sorteio de kits com 

vinhos brasileiros 
e vouchers para o 
passeio da Maria 
Fumaça e visita ao 
Parque Temático 

Epopeia Italiana. 
A programação 

completa você encontra 
no site do SERRANOSSA.

Solidariedade

A Apeme Mulher de Garibaldi realizou na última terça-
-feira, 25/05, a entrega dos valores arrecadados na décima 
edição do Chá Beneficente Declarações à Liga Feminina 
de Combate ao Câncer. Estiveram no auditório da Apeme 
a Presidente do departamento feminino, Cristina Duarte 
Anderle, e a integrante da Apeme Mulher, Nathália Cavag-
nolli, representando a comissão organizadora do evento; a 
Presidente da Liga, Marlova Trombini, e integrante Roberta 
Rodrigues da Silva. A ação resultou em R$ 10 mil para a 
entidade. Os recursos serão utilizados em aquisição de me-
dicamentos, curativos, fraldas, leites especiais, transporte, 
exames, anestesia, perucas para as mulheres que perdem 
o cabelo, pagamento de consultas, e outras necessidades, 
visando atender aos 100 pacientes que são auxiliados pela 
entidade. 
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Nesta sexta-feira, 28/05, comemora-se o Dia do 
Hambúrguer! E para celebrar essa data tão deliciosa, o 
Armazém Fit Store quer te ensinar uma receitinha deste 
prato que é tão querido entre os consumidores. Mas o 
do Armazém é ainda mais especial: vegano, gostoso e 
nutritivo. Confere:

INGREDIENTES 
- 1 xícara (chá) de Aveia Flocos 
- 1 xícara (chá) de quinoa cozida 1/2 xícara (chá) de 
cenoura ralada 1/2 cebola ralada 
- 2 dentes de alho amassados 
- 2 colheres (chá) de orégano 
- 1 colher (chá) de páprica 
- 1/2 colher (chá) de sal
- 3 colheres (sopa) de cebolinha verde picada 2 colheres (sopa) de gergelim preto 
1 colher (chá) de pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada 2 ovos 
 

 
MODO DE PREPARO

Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes. Em uma 
assadeira, com o auxílio de um aro (8 cm de diâmetro), modele os 
hambúrgueres e asse em forno médio (180°C), pré-aquecido por cerca 
de 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva. Os acampamentos 
você monta do seu jeito!

Gostou desta dica? No Armazém Fit Store Bento Gonçalves 
você encontra os ingredientes perfeitos para elaborar teu própio 
hambúrguer! Além disso, o mix de produtos contempla todos aqueles 

que querem comer bem, sem sair da dieta!

Para celebrar o 
Dia do Hamburguer´

Aniversariantes

O mês de maio é especial para a equipe do SERRANOSSA: três colegas comemoraram seus 
aniversários. Jose Maia, a revisora do grupo, e Joice Dias e Ana Paula Ribeiro Chies, do departa-
mento comercial do jornal, celebraram a troca de idade com a equipe! Teve parabéns, bolo e muita 
gratidão por todos estarem bem e com saúde. O Grupo SERRANOSSA deseja a todas muitas 
felicidades e, através delas, também parabeniza todos os aniversariantes de maio!

Fotos: Raquel Konrad

Caita
O Supermercado Caitá lançou nesta 

semana a promoção “Girou, abriu, levou 
Caitá”, que vai dar cinco carrinhos cheios 
de produtos para alguns sortudos. Para 
participar basta comprar acima de R$ 50 
na loja de Bento Gonçalves, que terá di-
reito a uma tentativa para abrir um dos 
cadeados dos carrinhos. Quem pegar a 
chave que abre o cadeado do carrinho 
escolhido leva na hora todos os produtos 
que estarão nele.

´
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br

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

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO apartamento, no Edifício Luiz 
Gazzoni, na rua Emilio Pozza, bairro 
Maria Goretti, com 2 dormitórios, 1 
suíte, banheiro social, área de 
serviço, sala de estar e garagem. 
Área real privativa de 101,58m².  
Contato (54) 98404 5302 ou 99981 
3000. Valor R$ 362.000. 3000. Valor R$ 362.000. 

VENDO casas de alvenaria, prontas, 
no loteamento Encosta do Sol. 
Financiáveis pela Caixa em 360 
meses ou pelo Sicredi, em 100 
meses. Valor R$ 170.000. Contato 
(54) 3449 4444 ou 99981 3000. 

VENDO apartamento no Edifício 
Residá, com renda de aluguel, no 
bairro Maria Goretti, com 1 dormitório, 
sala/cozinha, área de serviço, 
banheiro e box de garagem. Área total 
de 55,674m², área privativa de 
41,872m², em prédio de esquina. 
ContatoContato (54) 98404 5302 ou 99981 
3000. Valor R$ 160.000. 

VENDO lotes no Condomínio 
Residencial Villaggio Toscana, no 
bairro Barracão, em ótima 
localização, lotes individuais. 
Desconto especial à vista ou 
financiamento direto. Valor a partir de 
R$ 124.000. Entrada e parcelas a 
combinar.combinar. Contato (54) 99981 3000 
ou 98404 5302.   

VENDO terrenos no loteamento 
Encosta do Sol, prontos para 
construir. Financiamento direto, 
financiamento bancário pelo Sicredi 
ou Caixa. Valor a partir de R$ 90.000. 
Contato (54) 99981 3000 ou 98404 
5302. 

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

A partir de

R.6-48905

Livre de custos
de ITBI e Registro

LANÇAMENTO
NO BAIRRO

HUMAITÁ

2 dormitórios 
Sacada aberta 
Churrasqueira 
Elevador 
Opção de personalizar
e agregar esperas de
água queágua quente, split

R$ 194.000

VENDA

VENDA

AMAROK 3.0 V6 HIGHLINE0 KM
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL
COROLLA GLI 1.8 10 MIL KM
COROLLA 2.0 XEI
DUSTER 1.6 FLEX
ECOSPORT 2.0 FREESTYLE
EECOSPORT XLT 1.6
FIESTA 1.6 COMPLETO
HILUX SW4 2.8 DIAMOND
HILUX SW4 2.8 SRX7 LUGARES
HILUX SW4 2.8 SRX5 LUGARES
KA SEDAN 1.0 COMPLETO
PALIO WEEKEND 1.6 TREKKING
S10 CD S10 CD LTZ 2.8 4x4 DIESEL
SIENA 1.0 FIRE 
SCENIC 1.6 PRIVILEGE
TORO RANCH 2.0 4x4 DIESEL
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

2021
2007
2019
2014
2017
2015
20092009
2014
2019
2019
2019
2016
2014
20182018
2010
2010
2020
2017

BRANCA
AZUL
CINZA
PRATA
BRANCA
BRANCA
CINCINZA
BRANCO
BRANCA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA
BBRANCA
PRATA
BRANCA
CINZA
BRANCO

TRATOR YANMAR SOLIS26
TRATOR AGRALE 4230 4x4 
TRATOR AGRALE 4230
TRATOR AGRALE  4300
TRATOR AGRALE 440
TRATOR YANMAR 1050 TURBO
TTRATOR VALTRA A63 4x4 
TRATOR VALTRA A73
TRATOR JOHN DEERE 5075
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20
ROÇADEIRA SÃO JOSE 1,50
PLAINA LAVRALE 1,30
RASPO TRANSPORTADOR 
RROTATIVA LAVRALE 1,00
ROTATIVA MECRUL 1,60

2020
2019
2012
1980
1976
1998
20192019
2019
2016

NOVA
2019

NOVA
NOVO




VERMELHO
PRATA
VERMELHO
LARANJA
VERMELHO
VERMELHO
AMAMARELO
AMARELO
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
VERMELHA
VERMELHO
VERMELHAVERMELHA
VERMELHA

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES

VENDA
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Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

Mais de 50 itens 
a preço único. (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!

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

CARBONERA
Mercado

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

Edital de Convocação
O Presidente da igreja Comunidade Evangélica BG, Marcos Aurélio Possa-
mai, convoca os associados (membros) para uma reunião extraordinária de 
prestação de contas e avaliação do uso do terreno como garantia de emprésti-
mo bancário para término da construção da sede, que será realizada no dia 30 
de maio de 2021, às 19h.

Bento Gonçalves, 25 de maio de 2021
Pastor Marcos Aurélio Possamai

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

NoNo uso das atribuições que me conferem os Estatutos e as Leis em Vigor, 
CONVOCO TODOS OS ASSOCIADOS quites com a Tesouraria para com-
parecer no Auditório da Entidade, sito na Rua Candelária, número 235, nesta 
Cidade de Bento Gonçalves/RS, no próximo dia 17 de junho de 2021, às 17h 
em primeira convocação e às 18h em segunda convocação, para participarem 
de uma ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
1º Leitura, discussão e aprovação ou não do Relatório da Diretoria do exer-
cício de 2020;
2º Leitura do parecer do Conselho Fiscal, referente ao Balanço Financeiro do 
exercício de 2020;
3º Leitura, discussão e aprovação ou não, do Balanço Financeiro do exercício 
de 2020;
4º Aprovação ou não do pedido de suplementação de verbas e abertura de 
créditos adicionais a Previsão Orçamentária para o exercício de 2021 e pare-
cer do Conselho Fiscal;
5º Leitura do Parecer do Conselho Fiscal referente à Previsão Orçamentária 
para o exercício do ano de 2022;
6º Aprovação ou não da Previsão Orçamentária para o exercício do ano de 
2022.

Bento Gonçalves, 28 de maio de 2021. 

IVO VAILATTI
Presidente 

SITRACOM-BG

Obs.: por causa da Pandemia será obrigatório o uso de máscara e observar o distancia-
mento.

Rua Candelária, 235 – telefone/fax (54) 3452 2538 – sticmbg@terra.com.br - Bento 
Gonçalves/RS   
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Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

(54) 3454 2467

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

• Analista Contábil 
• Analista de Arquitetura/Arquiteto
• Analista de PCP
• Analista Financeiro Sênior
• Assistente de Atendimento  
  (turismo/passeios)
• Atendente de Turismo• Atendente de Turismo
• Auxiliar/analista fiscal 
• Auxiliar de almoxarifado
• Auxiliar de limpeza 

• Auxiliar de produção 
• Cantineiro
• Empregada doméstica
• Fresador
• Garçom (noite) 
• Laboratorista (metalúrgica)
• Montador de máquinas• Montador de máquinas
• Op. de Bordatriz 
• Op. de ETE
• Op. seccionadora 

CONTRATA:

Interessados devem comparecer na empresa (Rua Tietê, 568,
Bairro Imgirante,) de 2ª a 6ª feira, em horário comercial,

com a Carteira de Trabalho
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Eduarda Bucco
Mais um desdobramento do 

caso do reajuste dos vereadores e 
servidores públicos da Câmara e 
da prefeitura de Bento Gonçalves, 
concedido no ano passado, foi re-
gistrado neste mês de maio. Após 
um ofício circular emitido pelo Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE), a 
Mesa Diretora da Câmara de Verea-
dores e o Poder Executivo criaram 
projetos de lei que visam revogar 
a concessão da revisão anual de 
3,14%. 

No ofício, o TCE ressalta que, 
de acordo com o artigo 8° da Lei 
Complementar Federal n° 173, 

Contrariou Lei Federal
Câmara e prefeitura terão que 
revogar reajuste a vereadores 
e servidores após ofício do TCE
Revisão geral de 
3,14% concedida 
no ano passado 
contraria Lei 
Complementar 
Federal nº 173, que 
impede adequações 
de remuneração 
durante a situação 
de calamidade 
pública

de 27 de maio de 2020, a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios estão proibidos de con-
ceder “vantagem, aumento, reajus-
te ou adequação de remuneração 
a membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos 
e militares” até o dia 31 de dezem-
bro deste ano. A exceção vale para 
os casos derivados de sentença ju-
dicial “transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à cala-
midade pública”. 

O ofício é uma forma de comu-
nicar os municípios sobre a decisão 
publicada no dia 22/04, na qual o 
TCE definiu entendimento quanto 
à impossibilidade de concessão de 
Revisão Geral Anual de remunera-
ções e subsídios. A decisão define 
o posicionamento do órgão em re-
lação à interpretação do art. 8º da 
Lei Complementar 173/2020, três 
semanas depois da decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF) que 
julgou improcedente as ações que 
buscavam impor a inconstituciona-
lidade dos artigos 7º e 8º da lei.

O reajuste de 3,14% para ser-
vidores do Executivo, do Legisla-
tivo e para vereadores de Bento já 
havia virado assunto judicial em 
março, quando dois cidadãos en-
traram com uma ação popular na 
Justiça de Bento Gonçalves contra 
a prefeitura, a Câmara e os verea-
dores, solicitando a suspensão do 

aumento.
Conforme o departamento 

jurídico da Câmara, a “revisão 
geral pelo índice da inflação está 
prevista no artigo 37, X, da CF. In-
clusive, o TCE/RS na Nota Técnica 
nº 03/2020 havia se manifestado 
favoravelmente à revisão geral dos 
vencimentos, mesmo diante da Edi-
ção da Lei Complementar Federal 
nº 173/2020”. Com a mudança do 
entendimento do TCE, a Câmara 
afirma que providenciou a suspen-
são imediata do pagamento dos 
valores.  

A prefeitura informou que o 
pagamento referente ao mês de 
junho já será com a reposição sus-
pensa. “Estamos cumprindo uma 
determinação do Tribunal de Con-
tas que abrange todo Estado, não 
sendo exclusivo para nossa cidade, 
sendo que os pagamentos já reali-
zados não precisarão ser restituí-
dos pelo servidor, pois a Lei estava 
de acordo com o entendimento. Tão 
logo seja possível o Executivo enca-
minhará novamente projeto de lei 
concedendo o reajuste”, destaca o 
secretário de Administração, Ma-
theus Barbosa.

Agora, os projetos de lei deve-
rão passar pelas comissões para 
receberem os pareceres e, pos-
teriormente, serem inseridos na 
ordem do dia para apreciação dos 
parlamentares.

Raquel Konrad
Eduarda Bucco
Foi aprovada na sessão de 

segunda-feira, 24/05, na Câmara 
de Vereadores de Bento Gonçalves 
o projeto de lei nº 41/2021, que 
autoriza a doação de um imóvel do 
município para construção de uma 
central de polícia. O terreno aloca-
do na avenida Presidente Costa e 
Silva, ao lado da 16ª Coordenadoria 
Regional de Educação (16ª CRE), 
no bairro Planalto, foi escolhido es-
trategicamente após demanda das 
delegacias de polícia locais. Atu-
almente, a Delegacia de Polícia de 
Pronto Atendimento (DPPA), a 1ª 
e a 2ª Delegacia de Polícia de Ben-
to Gonçalves estão localizadas em 
anexo à estrutura do antigo presí-
dio estadual, na rua Assis Brasil, no 
Centro. Já a Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher (DEAM) 
está alocada na rua Félix da Cunha, 
também no Centro. 

O projeto foi aprovado por 
unanimidade. Um pedido de vistas 
foi solicitado pelo vereador Agosti-
nho Petroli (MDB). Petroli afirmou 
que o terreno também foi solicita-
do pela Corsan, para a construção 
de um reservatório de água, pois 
seria uma área estratégica para 
fazer o abastecimento da cidade, 
sem necessidade de bombeamento. 
No entanto, o pedido foi rejeitado. 
Após a assinatura da Escritura Pú-
blica, o Estado terá três anos para a 
construção das Delegacias de Polí-
cia, sob pena do imóvel reverter ao 
patrimônio do município. O terreno 

Demanda antiga
Aprovada doação de terreno para 
construção de Central de Polícias

está avaliado em R$ 2.320.875,00. 
Conforme o secretário munici-

pal de Segurança, tenente-coronel 
Paulo César de Carvalho, as atuais 
instalações das delegacias de Bento 
estão desgastadas pelo tempo, por 
se tratarem de prédios antigos. “As 
novas instalações terão prédios no-
vos, trarão maior facilidade de es-
tacionamento para a comunidade 
que necessita inúmeras vezes dos 
Serviços da Polícia Civil, além de 
proporcionar um melhor local de 
trabalho aos profissionais da segu-
rança”, opina. 

A centralização das delegacias 
de Bento é um dos pontos previs-
tos no masterplan do Bento+20, 
documento organizado por repre-
sentantes da sociedade civil que 
estipula metas para o município 
nos próximos 20 anos. Na pro-
posta, a construção da central de 
polícia está prevista até 2025, por 
meio da parceria entre prefeitura e 
Estado do Rio Grande do Sul. Entre 
os motivos citados pelo Bento+20 
que evidenciam a importância da 
construção da estrutura está a 
necessidade de se alocar todas as 

delegacias em um mesmo ponto, 
além de possibilitar a ampliação 
da estrutura policial do município 
futuramente. “O ambiente seria de 
acordo com as regras de oitiva com 
acolhimento, equipado com salas 
específicas de depoimentos para 
mulheres vítimas de violência (Sala 
Margarida) e para menores (equi-
pada com brinquedos). Além de 
infraestrutura adequada para as ví-
timas, o novo espaço contaria com 
alojamentos para troca de farda-
mento e banheiros exclusivos para 
os policiais. Todo o prédio já seria 
construído com acessibilidade e de 
maneira sustentável, com aprovei-
tamento das águas da chuva e sis-
tema solar de iluminação”, prevê o 
masterplan. 

Para o secretário municipal, a 
central de polícia marcará a histó-
ria da segurança pública em Bento. 
“Essas futuras instalações irão pro-
porcionar uma melhor estrutura de 
trabalho aos nossos policiais civis, 
e isso se reverte em uma prestação 
de serviço de qualidade à nossa 
comunidade de Bento Gonçalves e 
região”, avalia.

Jose Maia Alves

A Romaria de Nossa Senho-
ra de Caravaggio, de Farroupilha, 
aconteceu pelo segundo ano con-
secutivo sem o convite aos féis 
para assistir às missas de forma 
presencial, em virtude da pande-
mia. Se antes as ruas que contor-
navam o Santuário Diocesano ama-
nheciam repletas de caminhantes, 
em 2021 o cenário foi diferente, já 
que os devotos chegaram até o San-
tuário de carro. Eram convidados a 
deixar alimentos para doação e, na 
sequência, recebiam a bênção dos 
padres, sem que passageiro ou mo-
torista precisassem descer do au-
tomóvel, para garantir a segurança 
de todos em um momento tão de-
licado. Estima-se que 10 toneladas 
de alimentos foram arrecadadas 
nas mais de oito horas de Drive-
-Thru da Fé, evento realizado pela 
Prefeitura de Farroupilha e pelo 
Santuário. De acordo com a Briga-
da Militar, mais de 3,2 mil carros 
passaram pelo ponto de bênção até 
as 17h, fazendo com que o dia 26 
de maio fosse marcado por solida-
riedade, religiosidade e devoção. 
Sem estrutura de apoio disponível 
aos romeiros e com a igreja de por-
tas fechadas, não houve registro de 
problemas por aglomeração.

Toda a programação foi trans-
mitida pelas redes sociais do San-
tuário. Os conteúdos transmitidos 
pelo YouTube, Instagram e Face-
book alcançaram pelo menos 1,2 
milhão de visualizações, no sába-
do, domingo e nesta quarta (26, até 

Nossa Senhora de Caravaggio 

Romaria encerra com 10 toneladas 
de alimentos arrecadadas

16h), dias em que houve progra-
mação voltada à romaria. No ano 
passado, primeiro ano de romaria 
virtual, as tramissões também al-
cançaram a marca de 1 milhão de 
acessos. 

“Nós somos muitos, somos mi-
lhares. Nossa conquista é também 
porque as pessoas entenderam 
que não havia proibição de estar 
aqui, mas sim uma orientação de 
que neste momento o melhor era 
não aglomerar. O Drive-Thru é uma 
maneira encontrada de estarmos 
aqui mais seguros. Tem devoto que 
é de carteirinha, que prestigia o dia 
26, e que este dia faz parte de sua 
história. Assim, ele pode viver o dia 
26 de forma diferente e segura”, 
explica o reitor do Santuário, padre 
Gilnei Fronza.

Dom José Gislon, Bispo Dioce-
sano de Caxias do Sul, conduziu a 
missa das 10h30min. Na homilia, o 
bispo recordou o momento difícil 
que a sociedade atravessa, e re-
lembrou a importância da devoção 
e religiosidade para enfrentar as 
adversidades. “Diante da realidade 
que está ferindo a vida de tantas 
pessoas e famílias, nesta 142ª Ro-
maria de Nossa Senhora de Cara-
vaggio, colocamos diante do olhar 
materno da Virgem Maria todas 
as realidades que nos envolvem. 
Podem ser de alegria, de esperan-
ça, mas também de quem carrega 
consigo a dor da perda, que tem 
tocado o coração de muitas pesso-
as e famílias neste momento. A dor 

que fere os sentimentos por não 
podermos nos despedir de forma 
adequada de quem fazia parte de 
nossa vida, e partiu de forma ines-
perada”, refletiu o bispo.

DRIVE-THRU DA FÉ
Padres do Santuário e também 

de diferentes paróquias da Dioce-
se de Caxias do Sul revezaram-se 
para atender a todos os carros que 
chegaram até a esplanada. Natasha 
Toniazzi Uchoa, de Porto Alegre, e 
a mãe, Evaniza Bertuol Toniazzi, de 
Bento Gonçalves, até pararam ra-
pidamente para tirar uma foto da 
imagem de Nossa Senhora de Cara-
vaggio, após receberem a bênção. 
“Somos devotas de Nossa Senho-
ra, e hoje é dia de pedir por saúde 
para nossa família e agradecermos 
por tudo. Gostamos muito da ini-
ciativa”, comentou Natasha. Padre 
Renan Dall’Agnol, que trabalha há 

2 anos no Santuário, foi um dos sa-
cerdotes que participaram da ação. 
“Chegaram pessoas até de outros 
Estados, que nos acompanham 
pelas redes sociais e quiseram vir 
até nós. Alguns tiram foto, outros 
deixam lembranças, crianças dei-
xaram desenhos... Todos manifes-
taram sua fé e devoção por Nossa 
Senhora de Caravaggio”, avaliou o 
padre. 

O lema desta 142ª edição da 
Romaria foi “Ó Maria, Mãe de Ca-
ravaggio, ajudai-nos a estar a ser-
viço da vida como compromisso de 
amor”. O cartaz da festa traz ainda 
o selo ‘Vida que cuida da vida: rogai 
por nós’, lembrando também sobre 
a responsabilidade que cada um de 
nós tem sobre a vida do próximo, 
especialmente em um momento de 
pandemia em que cada ato de cui-
dado reflete diretamente na saúde 
de quem nos cerca.

As negociações entre os sindi-
cados de Trabalhadores do setor 
metalúrgico e o Patronal encerra-
ram com a assinatura da Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT), 
firmada entre STIMMMME-BG e 
SIMMME, no dia 21/05. O docu-
mento prevê concessão de reajuste 
de 7,8% sobre os salários da cate-
goria, com data base fixada em 1º 
de maio de 2021. Com a definição, 
o piso salarial fica estabelecido em 
R$ 1.367.90 para até 90 dias de 
contrato, e de R$ 1.516,40 após 90 
dias de contrato.

Entre outras disposições apre-
sentadas pelo documento há con-
quistas importantes para os tra-
balhadores, como a manutenção 
do Quinquênio de 5% para cada 
5 anos de empresa; prêmio aos 
mensalistas com o recebimento ou 
troca de Dias 31 (5 dias por ano) e 
garantia do Piso da Categoria.

Também são benefícios as-
segurados na negociação a re-
muneração de horas-extras e dos 
feriados aos sábados, possibilida-
de de troca de dias para feriados 

Benefícios 
Com reajuste de 7,8%, 
sindicatos metalúrgicos firmam 
Convenção Coletiva de Trabalho

prolongados e compensação do 
sábado (trabalhar 8h48 de segun-
da a sexta e folgar aos sábados). A 
lista segue com outras vantagens, 
como lanche aos que fazem mais 
de duas horas extras após jornada 
de trabalho, adiantamentos de sa-
lário, Auxílio-Estudante e Auxílio-
-Funeral. É direito do trabalhador, 
conforme negociação da CCT, dis-
pensa de pagar/cumprir os 30 dias 
do Aviso prévio na comprovação 
de novo emprego.

A CCT foi estabelecida pelo o 
Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecâni-
cas e de Material Elétrico de Bento 
Gonçalves (STIMMME-BG), junto 
ao Sindicato Nacional da Indústria 
de Máquinas (SINDIMAQ) e o Sin-
dicato das Indústrias Mecânicas e 
de Material Elétrico (SIMMME-BG) 
e será aplicada na base territorial 
que compreende os municípios de 
Bento Gonçalves, Monte Belo do 
Sul, Santa Tereza e Pinto Bandeira.

Para conferir os documen-
tos na íntegra, acesse o site www.
stimmme.com.br 

Mariana Ávila
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Segurança

Fotos: SERRANOSSA
O homem de 51 anos, balea-

do durante assalto em seu esta-
belecimento na noite do último 
sábado, 22/05, recebeu alta da 
UTI na segunda-feira, 24/05. 
Ele passou por procedimento 
cirúrgico e, agora, se recupera 
em um leito clínico no Hospital 
Tacchini. Ainda não há previsão 
de alta hospitalar.

O assalto aconteceu por 
volta das 21h30, quando dois 
criminosos armados com uma 
faca invadiram a pousada e res-
taurante, localizada às margens 
da BR-470, em Tuiuty, distrito 
de Bento Gonçalves. Conforme 
informações da 1ª Delegacia de 

Entre 22 e 31 de maio de 2021, 
está autorizada a realização de vi-
sita humanitária presencial, em 
todo o sistema prisional gaúcho. A 
decisão foi apresentada na ordem 
de serviço conjunta nº 002, pela 
Secretaria da Administração Peni-
tenciária (Seapen) e pela Superin-
tendência dos Serviços Penitenciá-
rios (Susepe).

A liberação ocorre nos moldes 
da “visita social” expressa na rea-
dequação do Plano de Retomada 
Gradual e Controlada das Visitas 
no Sistema Prisional. As reco-
mendações foram elaboradas em 
conjunto pelo Centro Estadual de 
Vigilância em Saúde (Cevs) e pelo 
Departamento de Atenção Primá-
ria e Políticas de Saúde (DAPPS) da 
Secretaria da Saúde (SES).

“A visita social é muito im-
portante não só para os apenados, 
mas também para suas famílias. No 
entanto, é fundamental que sejam 
respeitados todos os protocolos e 
as medidas de prevenção e contro-
le da Covid-19, evitando assim uma 
nova suspensão”, afirma o secretá-
rio da Administração Penitenciá-
ria, Mauro Hauschild.

Um motociclista de 66 anos 
foi vítima de um grave acidente 
de trânsito na manhã de quarta-
-feira, 26/05, no km 9 da ERS-444, 
no Vale dos Vinhedos. Conforme 
informações da Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE), o homem trafega-

Na terça-feira, 25/05, agen-
tes da Delegacia Especializada no 
Atendimento à Mulher (DEAM) 
de Bento Gonçalves deram cum-
primento ao mandado de prisão 
preventiva de um homem acusa-
do de praticar atos de pedofilia 
por meio das redes sociais.

Conforme informações da 
DEAM, o acusado vem sendo in-
vestigado há cinco anos, é reinci-
dente, e chegou a ser preso pre-
ventivamente no ano de 2017, 
após representação pela autori-
dade policial.

O novo pedido de prisão 
preventiva foi apresentado pela 
delegada Deise Salton Brancher 

Homem é preso em Bento 
por pedofilia nas redes sociais
Conforme 
informações 
da Delegacia 
Especializada no 
Atendimento à 
Mulher, o acusado 
vem sendo 
investigado há cinco 
anos, é reincidente, 
e chegou a ser preso 
preventivamente 
em 2017

Ruschel, titular da DEAM, após 
as investigações apontarem que 
o homem continua praticando os 
mesmos delitos.

Ainda na terça, foi cumprido 

mandado de busca e apreensão 
na residência do acusado, sendo 
apreendidos celulares e note-
book, que serão encaminhados 
à perícia.

Recebe alta da UTI
homem baleado em 
assalto no interior de Bento 

Polícia (1ª DP), que está encar-
regada da investigação, os cri-
minosos estavam com os rostos 
cobertos e levaram dinheiro, 
um revólver e o carro da vítima 
- que foi localizado na manhã de 
domingo, 23/05, às margens da 
rodovia.

O homem foi ferido com 
um tiro do seu próprio revólver, 
precisando ser levado às pres-
sas para atendimento médico. 
Além disso, durante o assalto, 
os bandidos teriam agredido a 
vítima com socos e cortes nas 
mãos e nos pés.

Até o momento, os crimino-
sos não foram identificados.

Governo autoriza visitas presenciais 
aos presídios até dia 31 de maio

Somente uma visita, de um 
único familiar, poderá ser realiza-
da, em local específico com ven-
tilação, aberto e/ou arejado, com 
demarcação de áreas, utilizando-
-se cadeiras/mesas (com distan-
ciamento de 1,5 metro entre si). 
A visita não poderá ultrapassar o 
tempo limite de duas horas, fican-
do a regulação a critério do esta-
belecimento prisional, por meio 
de normativa interna, observando 
sempre o número de presos e visi-
tantes.

O visitante deverá agendar 
previamente a visita humanitária 
no estabelecimento prisional onde 

está recolhido o seu familiar, a fim 
de evitar aglomerações. É proibido 
o ingresso de visitantes menores 
de idade, com mais de 59 anos, 
gestantes, indivíduos sintomáticos 
ou pertencentes ao grupo de risco.

Ficará a critério do estabeleci-
mento prisional a organização da 
escala de visitação, que levará em 
consideração o número de visitan-
tes, o quantitativo de espaço para 
realização da visita e o número de 
pessoas privadas de liberdade que 
se encontram no local. Será obri-
gatório o uso de máscara durante 
todo o período de visitação e os lo-
cais onde ocorrerá a visita deverão 

passar por higienização frequente 
e adequada no intervalo de uma 
visita para a seguinte.

Será feita a aferição da tempe-
ratura dos visitantes, que também 
devem preencher uma autodecla-
ração de ausência de sintomas. 
Ficam vedadas visitações para ga-
lerias/pavilhões que estejam em 
quarentena por conta de suspeitas 
de infecção da Covid-19. As visitas 
serão automaticamente suspensas 
nas casas prisionais em que ve-
nham a ser identificadas surtos de 
coronavírus em pessoas privadas 
de liberdade que receberam a visi-
tação neste período.

Na madrugada de domingo, 
23/05, um incêndio deixou total-
mente destruída uma residência 
na rua Aroeira Precoce, no bairro 
Bela Vista I, em Garibaldi. Segundo 
informações dos Bombeiros Vo-
luntários de Garibaldi, o chamado 
ocorreu por volta da 1h30.

O terreno abriga duas casas, 
uma delas na parte da frente e a 
outra nos fundos, a qual foi atingi-
da pelas chamas. No momento do 
incêndio, estavam na residência 
um casal e uma criança, que conse-
guiram deixar o local e acionar os 
bombeiros.

Ao chegarem no endereço, os 

Incêndio destrói 
casa em Garibaldi

bombeiros conseguiram impedir 
que o fogo não se alastrasse e atin-
gisse a residência da frente, porém 
a casa dos fundos foi totalmente 
destruída. As causas do incêndio 
são desconhecidas.

A Polícia Civil divulgou na 
quarta-feira, 26/05, a iden-
tidade da pessoa encontrada 
carbonizada no interior de um 
veículo no dia 12/04. O corpo 
estava em um carro queimado, 
na localidade da linha Veríssi-

Pessoa encontrada 
carbonizada em abril no 
interior de Bento é identificada

mo de Matos, interior de Bento 
Gonçalves. Trata-se de Luan Oli-
veira da Silva, de 31 anos. Ainda 
conforme a Polícia Civil, ele não 
tinha antecedentes policiais. 

A autoria e a motivação do 
crime seguem sendo investigadas.

Trânsito

Motociclista morre em
acidente no Vale dos Vinhedos

va sentido Bento Gonçalves/Monte 
Belo do Sul e teria perdido o con-
trole da motocicleta em uma curva, 
colidindo contra um caminhão, que 
trafegava na direção contrária. 

O SAMU chegou a prestar 
atendimento à vítima, mas ela veio 

a óbito ainda no local. O motorista 
do caminhão não ficou ferido. O 
motociclista foi identificado como 
Constantino Martins, natural de 
São Borja. Ele era vigilante e esta-
ria se deslocando para o trabalho, 
em Santa Tereza.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu quase 600 
quilos de maconha que eram 
transportados em um carro de 
passeio na manhã de terça-feira, 
25/05, na BR-285, entre as cida-
des gaúchas de Mato Castelhano 
e Ciríaco, no Norte do Estado. 

Contando com o apoio do 
serviço de inteligência da PRF, 
os policiais realizaram buscas 
na rodovia a um Virtus suspeito 
de ser utilizado por criminosos. 
Segundo a PRF, ao perceber a 
aproximação da viatura, o mo-
torista do carro efetuou uma 
manobra brusca de retorno e 
saiu em alta velocidade. O veí-
culo em fuga tentou sair da BR-
285 para acessar uma lavoura, 

PRF apreende carro com mais de meia 
tonelada de maconha no norte do Estado

porém bateu fortemente num 
barranco e ficou imobilizado, foi 
quando o motorista fugiu a pé. 
Ninguém foi preso. 

O carro estava carregado 
com diversos tabletes de ma-
conha, acondicionados sobre 
os bancos e no porta-malas. A 

droga totalizou 593 quilos. Ao 
realizarem a identificação vei-
cular, os policiais descobriram 
que o carro estava com as placas 
clonadas.

O veículo e a droga foram 
apreendidos e encaminhados à 
Polícia Civil em Passo Fundo.

Prevenção

Ana Paula Chies

Rádio Garibaldi

PRF
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Parceria
Tacchini conta com apoio do IFRS 
para armazenar medicamentos

O lote de ampolas do anesté-
sico Atracurium, que foi impor-
tado da Turquia pelo Tacchini, 
chegou a Bento Gonçalves no 
início desta semana. O hospital 
contará mais uma vez com a par-
ceria do Campus Bento Gonçal-
ves do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS), dessa vez 
para realizar o armazenamento 
do medicamento, que precisa ser 
conservado em câmara fria. 

O Atracurium é responsável 
por interromper a transmissão 
neuromuscular dos impulsos 
nervosos, causando a paralisia 
dos músculos e, consequente-
mente, viabilizando a intubação 
do paciente pelo anestesiologis-
ta. O Gerente Administrativo e 
Financeiro do Hospital, Marcos 
Larroyd, salienta que o mercado 
nacional está desabastecido des-
se produto, devido ao enfrenta-
mento à pandemia da Covid-19 e 
que o medicamento será retirado 
conforme a demanda, em um pe-
ríodo de até dois meses.

Após apresentar uma que-
da, o Hospital Tacchini voltou a 
registrar neste mês um grande 
aumento no número de atendi-
mentos da estrutura Fast Track e 
na quantidade de pacientes com 
necessidade de tratamento in-
tensivo. A intubação é realizada 
para preservar a respiração de 
pacientes durante tratamentos 
que exigem sedação, ou em casos 
graves de complicação respirató-
ria, como aqueles decorrentes da 

Covid-19. 
O Diretor-geral do Campus, 

professor Rodrigo Otávio Câma-
ra Monteiro, ressalta a satisfação 
do IFRS em poder prestar esse 
serviço à comunidade de Bento 
Gonçalves e região e informa que 
apesar de todas as dificuldades 

ocasionadas pelas restrições 
orçamentárias, os equipamen-
tos que foram disponibilizados 
para o armazenamento dos me-
dicamentos foram revisados na 
semana anterior, passando por 
uma manutenção que incluiu a 
troca de peças.

foto IFRS
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VESTIBULAR DE INVERNO 2021
A UCS é uma universidade 

moderna e atualizada, que 
desenvolveu várias formas de 
ingresso visando facilitar o acesso 
dos interessados em cursar um 
Ensino Superior. Porém, para 
os alunos mais tradicionais, o 
vestibular presencial continua 
sendo uma das maneiras de 
ingressar numa das universidades 
melhores conceituadas no Brasil

Se você faz parte deste público, 
prepare-se e inscreva-se para o 
Vestibular de Inverno UCS. A prova 
está marcada para o dia 13 de 
junho e, as inscrições seguem até 
11 de junho.

UCS renova presença entre as Campeãs 
da Inovação em Ensino e Pesquisa

Presença frequente nos ran-
kings de avaliação de qualidade 
do Ensino Superior brasileiro, 
a UCS mais uma vez figura na 
lista das Campeãs da Inovação, 
publicado pela revista Amanhã, 
especializada em jornalismo eco-
nômico. 

O levantamento, apresen-
tando as 50 empresas mais ino-
vadoras dos três Estados do Sul 
do país, além dos destaques em 
cinco categorias especiais, foi di-
vulgado no último dia 18. A UCS 
recebeu distinção na categoria 
Ensino & Pesquisa, com outras 
três instituições gaúchas e uma 
catarinense.

Mais informações em 
www.ucs.br/vestibular. 

Você também pode 
contatar diretamente a 

Área de Relacionamento 
(Graduação) pelo Whats 

(54) 99919-3141.

Transferência PROUNI
A UCS abriu processo de 

inscrições para transferências de 
estudo via PROUNI – Programa 
Universidade para Todos. A 
solicitação pode ser feita para 
todos os cursos de graduação 
ofertados pela Universidade, 
exceto Medicina.

O prazo para alunos de outras 
instituições de ensino superior 
solicitarem a transferência segue 
até o dia 2 de junho, somente na 
Central de Atendimento, localizada 
no Campus-Sede, em Caxias do Sul. 

É necessário que o 
atendimento seja agendado 
com antecedência por parte do 
candidato pelo telefone (54) 
3218.2145. A medida tem como 
objetivo evitar aglomerações.

A divulgação dos candidatos 
selecionados e das orientações 
para a matrícula será feita no dia 
2 de julho, no site da universidade, 
na página que trata dos assuntos 
relativos ao ProUni.

UCS 
SUMMIT - 
DIREITO

Nos dias 31 de maio e 1º e 2 de 
junho, com duas lives noturnas por dia 
direcionadas a jovens potencialmente 
interessados na área das Ciências Jurídicas, 
será realizada a segunda edição da UCS 
SUMMIT. As atividades são gratuitas. 

Direito das mulheres, Direito esportivo 
e gestão de carreiras, novas tecnologias no 
Direito, possibilidades de carreira, violência 
e videogames e o Direito como ponto de 
partida para concursos públicos são os 
temas. 

Inscreva-se em https:///ucssummit.
ciente.live

Mais informações pelo telefone (54) 3218.2145  ou 
através do e-mail prouni@ucs.br .

Aprimore seu currículo com os 
Cursos de extensão UCS Bento

Você precisa se especializar, 
mas não tem muito tempo? A UCS 
está do teu lado! Capacite-se com 
os cursos de curta duração do 
Campus Bento Gonçalves.

Veja algumas oportunida-
des com inscrições abertas:

Jogos Matemáticos 
para Aulas On-line 

Síncronas
Será realizado no dia 31 

de maio o Curso “Jogos Mate-
máticos para Aulas Online Sín-
cronas”. O curso, com duração 
de duas horas, é destinado a 
professores de matemática e 
estudantes de licenciatura em 
Matemática. 

O momento tem como 
objetivo oportunizar aos par-
ticipantes a vivência de jogos 
matemáticos, envolvendo 
conteúdos do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental, para di-
namizar as aulas e engajar os 
estudantes. Na oficina serão 
compartilhados 10 diferentes 
jogos criados em PowerPoint 
ou com aplicativo, sendo que a 
maioria dos recursos é editável. 
Os participantes receberão có-
pias de todos os jogos.

Atendimento ao Cliente com 
Proatividade e Excelência – CDL

Também em parceria com a CDL, a UCS Bento promove o curso “Aten-
dimento ao Cliente com Proatividade e Excelência”. O curso, que será rea-
lizado nos dias 7 e 8 de junho, é direcionado a profissionais e estudantes 
que trabalham na área de atendimento ao cliente, ou tenham interesse de 
trabalhar nessa área.

Os objetivos do curso são proporcionar aos participantes o desenvolvi-
mento de competências para identificar os aspectos que contribuem para a 
satisfação do cliente, promover uma reflexão crítica sobre o atendimento e 
planejar ações que garantam a satisfação e fidelização dos clientes.

Mestrado Profissional  em 
Engenharia de Produção
A UCS Bento está com as inscrições 

abertas para o Mestrado Profissional em 
Engenharia de Produção. Com área de concen-
tração em Gerência de Qualidade e Produção, o 
Mestrado tem um escopo de atuação am-
plo, abordando as questões relacionadas aos 
sistemas de produção de bens e de serviços, 
quer em seu aspecto processual, quer em seu 
nível decisório, ou ainda em temas relacionados ao 
valor agregado por esses sistemas.

O ingresso no Mestrado é anual e realiza-
do mediante processo seletivo regulamentado 
por edital da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.  
Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (54) 3449-5200 - Ramal 5018, ou 
através do Whats (54) 99653-3184.
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Você vai sentir um desejo enorme de con-
quistar o sucesso. Se surgir uma pessoa 
interessante, não deixe escapar. Na vida 
a dois, vão lutar juntos por um desejo ou 
sonho.
Touro – 21/04 a 20/05
Astros despertam vontade enorme de 
viver novas experiências. No amor, quem 
está livre vai querer alguém parecido. A 
dois, doses extras de sintonia e compa-
nheirismo. 
Gêmeos – 21/05 a 20/06
Algumas mudanças que você deseja para 
a sua vida podem começar a tomar forma. 
Chance de atrair alguém do trabalho. Na 
vida a dois, seus desejos ficarão à flor da 
pele. 
Câncer – 21/06 a 21/07
Busque a parceria de pessoas experientes. 
No amor, você vai sentir um desejo maior 
de viver uma relação séria e duradoura. 
Encontre alguém que realmente combine 
com você
Leão – 22/07 a 22/08
Mudanças no trabalho agitam seu dia. 
Seu poder de sedução estará ainda mais 
forte. A dois, vai querer participar mais dos 
interesses do par. Façam planos e lutem 
juntos. 
Virgem – 23/08 a 22/09
Astros deixam você mais extrovertido 
e carismático. Tudo indica que você vai 
contagiar o mundo com seu entusiasmo e 
sua alegria de viver. Período favorável para 
trabalho em equipe. 
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Libra – 23/09 a 22/10
Aproveite as boas energias para retomar 
serviços que ficaram pendentes. Quem 
está livre pode contar com a família para 
conquistar alguém conhecido. A dois, bus-
que privacidade com o par.
Escorpião – 23/10 a 21/11
Estimulada sua habilidade de comunica-
ção e popularidade, o que facilita o conta-
to com as pessoas. Na união, boa sintonia 
e bons papos com o par, clima perfeito 
para namorar.
Sagitário – 22/11 a 21/12
Boas vibrações para as finanças. Use sua 
experiência para ganhar dinheiro. A grana 
também pode vir do seu emprego, seja 
por fazer horas extras ou aumentar a sua 
produtividade.
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Seu signo vai esbanjar simpatia e criativi-
dade. Será mais fácil negociar e agradar 
as pessoas e, com isso, você pode fechar 
negócios, fazer acordos, pechinchar e mui-
to mais. 
Aquário – 21/01 a 19/02
Sua sensibilidade e intuição estarão em 
alta. Quem está livre pode se envolver em 
romance secreto. A dois, boa noite para 
um programa caseiro e bem aconche-
gante.
Peixes – 20/02 a 20/03
Você terá facilidade para atrair aliados e 
parceiros. Coloque em prática suas ideias 
criativas e inovadoras. A dois, estimule o 
companheirismo e o diálogo. Será bom 
conversar e fazer planos.

Adote um amigo

Contato para adoção: 
Face: adote.focinho.1 
Insta: adotefocinho

Dylan, porte P

Cinema 
Programação de 27/05 a 02/06

GNC Cinemas - Caxias do Sul 
Shopping Villagio Caxias (anti-
go Iguatemi)

GNC 1
Em guerra com o vovô
Comédia, 10 anos, 98 minutos.
Diariamente, 13h50, dublado.
Mundo em Caos
Ficção, 14 anos, 110 minutos.
Diariamente, 16h10, dublado.
Rogai por nós
Terror, 14 anos, 100 minutos.
Diariamente, 18h30 e 20h45, du-
blado.

GNC 2
Godzilla vs Kong
Ação, 12 anos, 113 minutos.
Diariamente, 13h40, 19h15 e 
21h40, dublado.
Mortal Kombat 
Ação, 16 anos, 110 minutos.
Diariamente, 16h25, dublado.

GNC 3
Aqueles que me desejam a 
morte
Suspense, 12 anos, 107 minutos.
Diariamente, 16h50 e 19h, du-

O propósito da utilização de cenários 
é fornecer orientação sobre desdobra-
mentos futuros por meio da observa-
ção de alguns fatores-chave relevantes. 
Neste processo, é importante observar 
que um cenário não é uma imagem 
abrangente do futuro, pois vários fa-
tores e eventos são deliberadamente 
incluídos ou excluídos. A escolha e a 
combinação desses fatores em relação 
ao prazo considerado resultam em um 
grupo de variáveis inter-relacionadas 
frente a certas suposições. Portanto, os 
cenários podem servir somente como 
indicativo de uma gama de possibili-
dades, proporcionando tanto o desen-
volvimento de determinadas metas 
da organização quanto à tomada de 
decisão da gestão diante das situações 
consideradas.

O conceito de análise de cenários 
encontra-se em evolução e tem sido 
aplicado a diversos esforços que vão 
desde descrições de projeções basea-
das em modelos matemáticos a con-
jecturas de negócios no futuro, como 
acontece habitualmente. O amplo uso 
do termo “cenário”, para caracterizar 
o enquadramento sistemático de pos-
sibilidades incertas, tem origem em 
estudos estratégicos do setor público 
após a Segunda Guerra Mundial. Nes-
sa época da “Guerra Fria”, destacam-se 
análises sobre as possíveis consequên-
cias da proliferação nuclear. No setor 
privado, a Shell desempenhou papel de 
liderança a partir da década de 1970, 
desenvolvendo cenários para destacar 
possibilidades relevantes para a em-
presa nos anos vindouros e preparar 
seus executivos para responder a um 
futuro incerto nas decisões de gestão.

Quando se emprega a pala-
vra “gestão” deve estar implícito 
o entendimento de que significa 
planejar, organizar, liderar e con-
trolar o que se pretende adminis-
trar. Sem considerar as atividades 
referentes à organização, lideran-
ça e controle, gestão diz respeito 
ao planejamento.   

Para que o processo de 
planejar possa ser executado, é 
necessário ter em conta, além 
da instituição objeto da gestão, 
o ambiente em que se insere e 
o prazo considerado. Este olhar 
para fora – a análise do ambiente 
externo – visa identificar oportu-
nidades que possam ser aprovei-
tadas, bem como ameaças que 
apresentem risco à organização. 
As primeiras, se aproveitadas, 
servem para posicioná-la mais 
competitivamente no mercado, 
fomentando seu crescimento. As 
últimas, se ignoradas, podem co-
locar até mesmo sua sobrevivên-
cia em risco.

A observação minuciosa do 
ambiente externo à organização 
requer a consideração do que se 
costuma denominar “cenários”. 
O que são cenários? A literatura 
acadêmica apresenta várias defi-
nições e entendimentos os quais, 
entretanto, geralmente incluem: 
a determinação dos limites do 
problema, a caracterização das 
condições atuais e dos processos 
condutores da mudança, a iden-
tificação das incertezas críticas e 
da suposição de como serão re-
solvidas, e as imagens do futuro. 

Análise de Cenários 
para Gestão

Paulo Fernando 
Pinto Barcellos
Docente do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção da UCS

Em geral, a construção de ce-
nários lida basicamente com três si-
tuações futuras: (1) futuro espera-
do (o que esperar se tudo continuar 
como está?), (2) futuro plausível (o 
que poderá acontecer ao invés?) e 
(3) futuro preferível (o que se quer 
que aconteça?). As variáveis que 
constituem as diversas possibili-
dades de futuro podem ser, ou não, 
influenciadas pela organização. O 
futuro desejado é a expressão da 
visão da organização, no prazo de-
finido. Para tal, esta irá procurar 
influenciar as variáveis possíveis 
para que a visão se concretize, sen-
do necessário saber como entender 
o futuro, mapeá-lo e influenciá-lo. 
Este processo de previsão do futu-
ro – conhecido como The Houston 
Way – foi desenvolvido pelo Colé-
gio de Tecnologia da Universidade 
de Houston nos Estados Unidos da 
América, sendo empregado em vá-
rias empresas privadas de pequeno, 
médio e grande porte, bem como 
em organizações públicas norte-
-americanas. 

O Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção da Uni-
versidade de Caxias do Sul, sediado 
no Campus da Região dos Vinhe-
dos, em Bento Gonçalves, aplica 
este método e o disponibiliza às 
organizações da Serra Gaúcha para 
capacitação e utilização em proje-
tos conjuntos. Assim, as empresas 
públicas ou privadas da região, 
que desejarem planejar estrategi-
camente o seu futuro desejado no 
longo prazo, podem encontrar no 
PPGEP/UCS o apoio necessário.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet
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Moqueca de palmito

INGREDIENTES
- 1 cebola em rodelas
- 1 tomate em rodelas
- meio pimentão vermelho pequeno em rodelas 
finas
- meio pimentão amarelo pequeno em rodelas 
finas
- meia colher (sopa) de coentro picado (opcional)
- 1 colher (sopa) de salsa picada
- 300 g de palmito em rodelas
- meia pimenta dedo-de-moça sem semente, 
picada
- meia xícara (chá) de água
- 4 colheres (sopa) de leite de coco light

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 25

GETCP
INFRATORA

AGIANELAR
ROSNAIOIO
EISSONS
JANEBAH

MAPAPAMAC
ACALENTADO

ARDOADOR
TEMERTOME

DOCECUAS
LINDACR
IDERRED

ACABAMENTO
AERAIII

Brinquedo
acionado

por
barbante

Jorge (?),
escritor
baiano

Interjei-
ção usada

pelos
gaúchos

Azul, 
lilás e

amarelo

Rogério
(?),

técnico
(fut.)

A segunda
nota na
escala

musical

Causa
sofri-
mento 

Titânio
(símbolo)

Etapa final
do trabalho

da cos-
tureira

"(?) uma 
vez": inicia
as histori-

nhas 

3, em 
algarismos
romanos

Consolado

Par de Tar-
zan (Cin.)
Desenho
do atlas

Trans-
gressora

Atuei;
operei

O dedo da
aliança
Pinta na

pele

Museu de
Niterói (RJ)
(?)-bola,
mamífero

Essa coisa
Cidade da
padroeira
do Brasil

Cachaças
(bras.)

Nome da
letra "T"

Qualquer
tecido

(?) Luís, ata-
cante (fut.)

A paralisia infantil
Título de
Iemanjá
(Rel.)

Suportes
de pneus

Pessoa de inteligên-
cia extraordinária

Instituição cristã cujo
chefe é o papa

Estado
hipnótico

Destino
(Espirit.)
Querido,
em inglês

Um dos
12 após-

tolos
(Bíblia)

Emite som
ameaçador

(o cão)
Vogal

temática
da segun-
da conju-

gação

Também
não

Nome da
letra "R"

Colabo-
rador de

bancos de
sangue

Recear;
ter medo

Ao (?)
livre: a 

céu aberto

Idem
(abrev.)

Muito 
bonita

Alimento
açuca-
rado

3/mac. 4/ceni — dear. 5/gênio — pólio.

MODO DE PREPARO
Em uma panela untada com 
um fio de azeite, faça camadas 
com a cebola, o tomate, os 
pimentões, o coentro, a salsa e 
o palmito. Adicione a pimenta 
dedo-de-moça e leve ao fogo 
baixo para cozinhar com a 
água, até que os legumes 
fiquem macios. Acrescente 
o leite de coco e cozinhe por 
mais 5 minutos para encorpar 
levemente. Sirva com arroz 
integral.

Sete Erros | Respostas na página 10

5 anos, porte P, vacinado

blado.
Diariamente, 21h20, legendado.
Rogai por nós
Terror, 14 anos, 100 minutos.
Diariamente, 14h40, dublado.

GNC 4 (3D)
Cruella
Comédia, 12 anos, 134 minutos.
Diariamente, 14h, 17h e 20h, du-
blado.

GNC 5 (3D)
Cruella
Comédia, 12 anos, 134 minutos.
Diariamente, 15h, dublado.
Diariamente, 18h e 21h, legen-
dado.

GNC 6

Godzilla vs Kong
Ação, 12 anos, 113 minutos.
Diariamente, 16h40, dublado.
Diariamente, 21h10, legendado.
Mortal Kombat 
Ação, 16 anos, 110 minutos.
Diariamente, 14h20, dublado.
Diariamente, 18h50, legendado.

A programação do Movie Arte 
não foi enviada até o fecha-
mento desta edição. 
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Medo de dirigir?  
Conheça os benefícios da 
Hipnose Condicionativa

Nada melhor do que celebrar 
uma conquista e perceber do que 
você realmente é capaz. Esse é o 
desejo de muitas pessoas que so-
frem com o medo de dirigir e so-
nham com a primeira habilitação. 
Essa conquista parecia impossível 
para Ana, que havia feito o exame 
de direção três vezes sem sucesso 
e já estava a ponto de desistir. Foi 
quando conheceu a Hipnose Con-
dicionativa por indicação de um 
amigo e renovou suas esperanças 
de conduzir a própria vida. 

“A minha maior dificuldade 
sempre foi a ansiedade e o medo, 
então eu acabava sempre deixando 
o carro apagar e entrava em pânico 
só de pensar em fazer a prova”, rela-
ta.  Após realizar três sessões, Ana 
ficou mais corajosa e calma para 
conduzir veículos. Ela também se 
deu conta de que não tinha mais pâ-
nico ao pensar na prova prática da 
carteira de motorista. 

Com mais coragem e confiança, 
decidiu fazer novamente a prova, 
tendo sido aprovada e, para sua 
surpresa, sem nenhum daqueles 
erros cometidos nos testes ante-
riores. Dessa maneira, ficou muito 
feliz e realizada com sua conquista: 
a carteira de motorista. 

A hipnóloga condicionativa 
Adriele Sopelsa, de Garibaldi, es-
clarece que muitas pessoas que 
têm dificuldades de dirigir relatam 
ansiedade no momento do exame, 
o que as paralisa e impede que te-
nham um bom desempenho.  “Por 
meio da Hipnose Condicionativa, 

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

trabalhamos para que a pessoa 
fique mais calma e tranquila no 
momento da avaliação e tenha co-
ragem para conduzir o veículo”, es-
clarece Adriele.

De acordo com Adriele, devido 
às tentativas anteriores terem sido 
frustrantes, a pessoa costuma ficar 
“traumatizada” (lembranças negati-
vas), acreditando que não irá mais 
conseguir, como ocorreu no caso de 
Ana. “Na Hipnose Condicionativa, 
trabalhamos os traumas conscien-

tes e inconscientes que bloqueiam 
a pessoa de atingir seus objetivos e 
também recondicionamos, confor-
me a necessidade de cada pessoa. 
Os resultados são inúmeros, como: 
coragem e calma para dirigir, mais 
atenção e concentração em casos de 
déficit de atenção, melhora da auto-
estima, sono reparador, calma e fa-
cilidade de falar em público, melhor 
rendimento em provas e concursos, 
entre outras conquistas”, detalha a 
hipnóloga.

Artigo

Amor e Perda: 
Instrumentalização sobre luto 
voltada para profissionais de saúde

Diariamente, em minha 
prática clínica, tenho testemu-
nhado relatos de pessoas que 
sofrem duplamente: lamen-
tam a dor de perder pessoas 
que amam e carregam a dor 
relacionada ao julgamento 
dos outros, referente aos sen-
timentos e reações expressos, 
e de profissionais que tratam 
tal processo como doença. O 
que mais ocorre, do ponto de 
vista social, são tentativas de 
reduzir manifestações de pe-
sar de forma a “voltar a viver 
como antes” no menor prazo 
de tempo possível. Por muito 
tempo, as pessoas foram leva-
das a acreditar que o fato de 
não chorar apresentava rela-
ção com “ser forte”. Hoje, como 
profissionais que trabalham 
com a área do luto, enten-
demos que as pessoas caem 
numa zona muito perigosa de 
complicações de saúde física e 
mental quando não abrem es-
paços para expressarem o que 
sentem.

O que eu mais costumo 
trabalhar é a psicoeducação 
frente aos temas morte e mor-
rer, ou seja, explicar o que é 
natural de se viver neste novo 
momento, sentimentos e rea-

ções justamente porque mesmo 
com tantos meios de pesquisa e 
desenvolvimento do pensar, ain-
da existem crenças distorcidas, 
prejudiciais sobre a experiência 
do luto. Há quem pense que falar 
sobre o assunto é atrativo de mau 
agouro ou que é uma ingratidão à 
vida, convicções que apenas re-
forçam o efeito tabu em socieda-
de, impedindo que se criem recur-
sos de enfrentamento.

Pensando sobre os desafios 
que o tema sustenta, desenvolvi 

um Curso de Instrumentaliza-
ção Profissional em Luto vol-
tado exclusivamente para pro-
fissionais da área da saúde, ou 
seja, diferentes profissionais 
(médicos, psicólogos, terapeu-
tas, etc.) que acompanham ca-
sos de luto no seu cotidiano de 
trabalho e que precisam estar 
capacitados com uma escuta 
empática e técnica específi-
ca, a fim de que não tendam a 
patologizar (entender como 
doença) onde existe um pro-
cesso genuíno que precisa ser 
validado.

O curso ocorrerá no dia 
19 de junho, sábado, das 8h ao 
meio-dia. Seguindo medidas 
de segurança e preservação de 
saúde de todos em tempos de 
pandemia, a atividade aconte-
ce de forma on-line, o que tam-
bém possibilita o acesso pro-
fissional sem sair do conforto 
de casa ao final de semana. 

Interessados podem fa-
zer contato para inscrição 
pelas redes sociais: 

Instagram @psicologa-
francielesassi, Facebook Psi-
cóloga Franciele Sassi, pelo 
WhatsApp (54) 99934 1643 
ou e-mail franciele.sassi@
hotmail.com.
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“A fé, algo imaterial, em relação ao 
que a maioria de nós tem somente 
conhecimento empírico, nada mais 
é do que algo por meio do qual 
atingiremos um objetivo”

Thiago 
Galvan
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Confira o que foi 
destaque na agenda 
social, cultural e 
empresarial de Bento

Quel
Konrad
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“Quando se fala em 
envelhecimento, a primeira 
reflexão que fazemos é que 
seja com qualidade de vida”

A Lei do Vinho foi criada 
em 1988. O cenário há 33 anos 
era completamente diferente do 
atual. A revolução que a vitivini-
cultura brasileira viveu nos últi-
mos 20 anos transformou o se-
tor e hoje o Brasil é reconhecido 
mundialmente pela qualidade 
de seus vinhos e espumantes. 
Mas também é preciso avançar 
na atualização desta lei, antiga 
e, por isso, defasada. Para tratar 
o assunto com a devida respon-
sabilidade que ele merece, a 
União Brasileira de Vitivinicul-
tura (Uvibra) criou um grupo 
técnico que há quase um ano 
vem trabalhando na análise de 
cada item, apontando suges-
tões, seja na modernização, seja 

Criada em 1988

Setor busca revisão da Lei do Vinho
Uvibra defende 
movimento com 
ampla reflexão, 
envolvendo todas as 
regiões produtoras 
do país na busca de 
um consenso para 
atualizar legislação

na simplificação de regras. 
Apesar de ser uma pauta 

urgente para que o setor possa 
avançar ainda mais, também é 
complexa e requer ampla dis-
cussão, muita pesquisa, troca de 
informações e análise profunda. 
“Não podemos ser imprudentes 
e tomar decisões apressadas. 
Estamos falando da Lei do Vi-
nho, que regulamenta todo o se-
tor. É preciso que cada entidade 
faça a sua parte e, neste sentido, 
vemos que o Brasil está mobili-
zado. Não podemos deixar que 
as decisões saiam do campo téc-
nico e fiquem apenas no políti-
co. É o futuro da vitivinicultura 
brasileira e o que for decidido 
não poderá ser alterado, ao me-
nos não em curto prazo”, destaca 
o presidente da Uvibra, Deunir 
Argenta.

Por isso, assim que o movi-
mento começou, no ano passa-
do, a Uvibra tratou de criar um 
pequeno grupo técnico capaz 
de avaliar com propriedade a 
matéria. O vice-presidente Téc-
nico para Assuntos de Enologia 
da entidade, enólogo Gregório 
Salton, que coordena a comis-
são, afirma que esta não é uma 
tarefa fácil, nem rápida. “O Bra-

sil vitivinícola mudou muito e 
esta revisão precisa ser feita 
com cautela e em conjunto para 
se chegar a um consenso. É uma 
grande responsabilidade que te-
mos em mãos, não apenas nós, 
mas todo o setor”, assegura Sal-
ton. Segundo ele, todas as enti-
dades que integram a Câmara da 
Cadeia Produtiva de Viticultura, 
Vinhos e Derivados estão ana-
lisando a lei, a fim de submeter 
sugestões. A expectativa é de 
que até o final de junho se che-
gue a um documento consensual 
com o objetivo de seguir para o 
Congresso Nacional.

Para acelerar o processo, a 
Câmara Setorial Estadual da Uva 
e do Vinho realizou uma video-

conferência no dia 14 de janeiro. 
A Uvibra, formalizou com ofício 
datado de 8 de janeiro seu po-
sicionamento contrário, em ra-
zão da data ser inviável diante 
do envolvimento dos técnicos 
na safra da uva, além de não ter 
havido tempo hábil para a con-
clusão dos estudos e validação 
junto aos associados. Mesmo as-
sim, a reunião foi realizada. Ou-
tro encontro foi agendado para 
11 de março. Desta vez, além da 
Uvibra, a Agavi, o Sindivinho RS 
e a Fecovinho assinaram docu-
mento expressando o entendi-
mento de não ser uma boa data 
para a reunião devido estarem 
em meio a colheita da uva. Dian-
te da confirmação da reunião, 
as quatro entidades ratificaram 
suas posições em novo ofício em 
11 de março.

Mesmo ciente da importân-
cia dessa atualização, a Uvibra 
não entende o motivo de tanta 
pressa, uma vez que o assunto é 
complexo, não podendo ser tra-
tado na ânsia de tomar decisões 
precipitadas. “Precisamos de 
tempo, conhecimento, critérios 
e estudos. Não se revisa uma lei 
dessa forma”, finaliza Gregório 
Salton.

Raquel Konrad

Dia dos Namorados
Intenção de compra é 
de 54,5% no comércio

O Dia dos Namorados chega 
para estimular o comércio que 
segue tentando retomar as vendas 
diante das perdas geradas face os 
reflexos da pandemia do Corona-
vírus, seja na ordem econômica, 
seja na mudança de comporta-
mento dos consumidores. Uma 
pesquisa feita pela Fecomércio-RS 
estima que 54,5% dos casais pre-
tendem comprar presentes para 
seu amor.

Passado um ano da pande-
mia, o número de pessoas que 
teve sua renda reduzida aumen-
tou, chegando a 57% na pesquisa. 
Com isso, a intenção de compra 
também reduziu, caindo de 62,5% 
para 54,5%. O gasto médio, por 
pessoa, em 2021, deverá ser de 
R$ 162,27 sendo que os homens 
deverão apresentar um gasto 
médio de R$ 186,80, enquanto as 
mulheres gastarão R$ 133,81. Re-
alizada entre 13 e 22 de abril de 
2021, por telefone, a pesquisa en-
trevistou 385 pessoas de diversas 
cidades gaúchas.

A pesquisa destaca como os 
principais locais de compra as lo-
jas do centro das cidades (48,8%), 
seguidas pelos Shopping Centers 

(24,2%) e Internet (17,1%), sen-
do os preços (39,7%), a existência 
de promoções (20,3%) e o aten-
dimento (16,4%) os três fatores 
mais citados como determinantes 
do local de compra. “A pandemia 
mudou o hábito de consumo, le-
vando as pessoas cada vez mais 
para o digital. Mesmo sabendo 
que as compras em lojas físicas 
ainda são maioria é importante 
que os lojistas atentem para o di-
gital, usando as redes sociais para 
potencializar suas vendas”, desta-
ca o presidente do Sindilojas Re-
gional Bento, Daniel Amadio, que 
reforça o pedido aos lojistas para 
seguirem os protocolos de segu-
rança e seguirem com a vacinação.

Os tipos de presentes mais fre-
quentes serão vestuário (35,6%), 
perfumes e cosméticos (22,9%) 
chocolates (11,7%) e calçados 
(11,7%); enquanto 14,5% não 
sabiam ou não haviam decidido. 
Quanto às formas de pagamento, 
73,5% pretendem realizar compras 
à vista e entre os que pretendem 
comprar a prazo, 66,7% pretende 
pagar em duas ou três parcelas su-
gerindo cautela diante do cenário 
econômico num futuro próximo. 

Previsão do tempo

Sol com chuva pela manhã 
e diminuição de nuvens 

à tarde. Noite com pouca 
nebulosidade

29/05
8º
19º

Sol com muitas nuvens, com 
chuva de manhã. Tarde e 

noite com temporal

28/05
11º
20º

Dia de sol com aumento de 
nuvens a partir da tarde.

Não chove

Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)

30/05
5º
16º


