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Novo colapso
Vacinação contra a 
COVID-19 será aberta 
para a população 
em geral em Bento
Na semana que vem serão vacinadas, 
com a AstraZeneca, as pessoas de 59, 
58 e 57 anos, na Fundaparque

Saúde | 4

Por idade

Tacchini ultrapassa 
lotação máxima e anuncia 
restrição de atendimentos

Eduarda Bucco/SERRANOSSA

Via Gastronômica, 
na Planalto, será 
revitalizada

Projeto contempla ampliação de calçadas, 
nova e moderna iluminação, espaço de 
convivência, arborização, entre outros

Geral | 9

Modernização

Saúde | 3

Na quarta-feira, 02/06, hospital confirmou novo colapso em sua estrutura, 
após registrar 60 pacientes em UTI, um indíce de ocupação de 133% 

Dia Mundial do Meio Ambiente

Especial | 18

“O planeta não 
aguenta mais esse 
nível de consumo”

Ana Paula Lazzarotto mantém um estilo de vida minimalista, vegano e sustentável no 
interior de Bento. Por meio do Instagram, ela tenta mostrar como é possível produzir 
menos lixo e reduzir consumo de produtos de origem animal

Promoções atrativas 
e experiências 
especiais devem 
marcar data em Bento

Economia | 6

Dia dos Namorados

Divulgação/Prefeitura

Raquel Konrad/SERRANOSSA
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Eduarda Bucco
Em março, o SERRANOSSA fez 

uma reportagem sobre alterações 
neurológicas causadas pela infec-
ção pelo Coronavírus, com mani-
festações psicopatológicas, tais 
como depressão, transtorno de pâ-
nico e humor, ansiedade, perda de 
memória, entre outros. Além des-
sas sequelas, pacientes têm relata-
do outras mudanças significativas 
no seu dia a dia, como alterações 
no olfato e paladar, dores de cabeça 
e dificuldade respiratória. 

O escrevente Wesley Bertoldi, 
de 25 anos, contraiu a COVID-19 no 
fim de outubro do ano passado e 
teve sintomas leves, como perda de 
olfato e paladar e dores de cabeça. 
Asmático, ele conta que costumava 
utilizar a bombinha apenas em ca-
sos extremos, cerca de cinco vezes 
ao ano. Mesmo não tendo lidado 
com dificuldades respiratórias du-
rante a infecção pelo Coronavírus, 

Impacto em longo prazo

Moradores de Bento Gonçalces relatam 
sequelas meses após infecção pelo Coronavírus
Sintomas variam 
desde dores de 
cabeça, cansaço, 
perda de memória, 
falta de ar, até 
mudança de olfato 
e paladar

Bertoldi conta que as crises respi-
ratórias se acentuaram significa-
tivamente no período pós-covid. 
“Hoje sinto necessidade de usar a 
bombinha antes de algum exercí-
cio físico ou, às vezes, até quando 
acordo para trabalhar, porque sin-
to minha respiração bem mais pe-
sada”, cita.

Mas a dificuldade para respi-
rar não apareceu logo após a infec-
ção, e sim cerca de três meses após 
o período. 

Efeitos tardios da infecção 
também estão sendo constata-
dos por outro morador de Bento, 
de 18 anos, que preferiu não se 
identificar. Ele conta que contraiu 
a COVID-19 no fim de fevereiro e 
teve sintomas “moderados”. “Pas-
sei dois dias na cama, sem forças, 
espirrando, e rapidamente já perdi 
o olfato e o paladar”, relata. Após a 
infecção, a ausência do olfato e do 
paladar permaneceu por cerca de 
dois meses. Entre o fim de abril e 
início de maio, os sentidos retorna-
ram. Mas há cerca de uma semana 
o jovem começou a sentir cheiros 
“estranhos e incômodos”. “Comidas 
com gorduras, molhos ou fritura se 
tornaram completamente desagra-
dáveis. Os cheiros se assemelham a 
lixo e o gosto à ferrugem, ou comi-
da estragada”, descreve. 

ESTUDOS SOBRE O TEMA
Casos parecidos têm sido rela-

tados de forma recorrente em di-
versas partes do mundo. No Brasil, 
o alto número de pacientes com 
sequelas pós-covid levou o Hos-
pital Universitário Pedro Ernesto, 
vinculado à universidade Estadual 
do Rio de Janeiro, a criar um am-
bulatório exclusivo para atendi-
mento desses pacientes. O centro 
foi inaugurado no dia 31/05, com 
o objetivo de produzir estudos 
sobre o tema, em parceria com a 
UERJ e com a Secretaria Estadual 
de Saúde. 

O mesmo foi feito pelo Hospi-
tal Universitário Cajuru, em Curi-
tiba, em parceria com a PUCPR. O 
espaço montado no local oferece 
atendimento de pneumologia, fi-
sioterapia respiratória e funcional, 
psicologia, neuropsicologia e car-
diologia, dependendo da necessi-
dade dos pacientes que são enca-
minhados pelo SUS, além de servir 
como ambiente acadêmico para 
pesquisas sobre a doença. 

De acordo com os dados alcan-
çados e analisados em quatro me-
ses de serviço, 90% dos pacientes 
entre 24 e 76 anos apresentam fa-
diga; 85% teve uma grande perda 
de massa muscular; 70% dispneia 
(falta de ar) e 50% cefaleia (dores 
de cabeça). “Logo no começo da 
pandemia nós percebemos que 
seria necessário um espaço espe-
cializado para tratamento das pos-
síveis sequelas da COVID-19 nos 

pacientes. Certos disso, criamos 
o ambulatório para prestar aten-
dimento gratuito aos pacientes e 
ainda contribuir com os avanços 
das pesquisas, ajudando a mapear 
o vírus e as sequelas mais comuns 
e severas da doença. O ambulatório 
une serviço, pesquisa e educação”, 
revela a pesquisadora do ambula-
tório Cristina Baena. 

De acordo com estimativas 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), pelo menos 10% dos pa-
cientes que se recuperam da CO-
VID-19 mantêm algum sintoma. 
Entretanto, ainda pouco se sabe 
sobre sua duração e gravidade. 

Em coletiva de imprensa do 
Tacchini realizada na semana pas-
sada, a diretora de divisão hospita-
lar, Roberta Pozza, citou um estudo 
publicado no Journal of the Ame-
rican Medical Association (JAMA), 
o qual demonstrou que 25% dos 
pacientes que internam com a CO-
VID-19, mesmo após receberem 
alta, correm o risco de retornar. “É 
um número que consideramos bas-
tante elevado, mas tivemos poucos 
casos como esse no Tacchini até 
então”, revelou. “Pacientes COVID 
e acometidos de muitas outras co-
morbidades, que têm mais idade, 
têm risco maior de fazer interna-

Demência: uma das explicações para o comprometimento neurológico é que o vírus penetra no sistema nervoso central, 
afetando neurônios e células da glia, induzindo várias patologias como isquemias, sangramentos, dores de cabeça, tonturas 
e perda do olfato. Algumas pesquisas levantam a possibilidade de danos cognitivos nos pacientes.  Doenças hepáticas: a 
COVID-19 pode afetar o fígado de duas formas: uma semelhante a uma hepatite e, outra, a uma colangite. Em relação ao 
padrão de colangite, sabe-se que as células das vias biliares têm uma quantidade semelhante de receptores para entrada do 
vírus (ACE2) que as pulmonares. Dessa forma, a COVID-19 pode afetar com bastante agressividade o fígado, especialmente 
se o paciente já tiver alguma doença hepática crônica.  AVC e trombose: o cardiologista e intensivista da UTI COVID do 
Hospital Marcelino Champagnat, Paulo Negreiros, explica que pacientes hipertensos correm mais riscos de desenvolver 
tromboses após a infecção da COVID-19. “O coronavírus desregula a pressão dos hipertensos, mesmo com uso de medica-
mento. O vírus pode facilitar a formação de coágulos, que levam à possibilidade de evoluir para complicações como AVC e 
infarto”. TOC: Estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade e depressão também têm sido comuns em pacientes que 
ficaram mais tempo internados. Além disso, os casos de transtornos obsessivos compulsivos (TOC) também têm se tornado 
frequentes na população, devido à necessidade da higienização constante das mãos, objetos e superfícies.  Perda de massa 
muscular: de acordo com dados do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde 
(Proadi-SUS), a duração média da internação hospitalar pela COVID-19 é de 22 dias, o que pode causar, além do cansaço 
emocional, a perda de massa muscular. “Os internados apresentam diversas alterações de funcionalidade tanto da mus-
culatura respiratória quanto da musculatura periférica, em membros superiores, inferiores e também têm sua capacidade 
cardiorrespiratória comprometida pelo alto tempo de internação”, explica a fisioterapeuta do ambulatório pós-Covid do 
Hospital Universitário Cajuru, Maria Leonor Gomes de Sá Vianna.

ções mais prolongadas por conta 
da sua dificuldade de reabilitar 
após o comprometimento pulmo-
nar. Muitas vezes o quadro da CO-
VID acaba descompensando outras 
doenças que estão tratadas de for-
ma adequada, como o próprio dia-
bete ou a insuficiência cardíaca”, 
ressaltou. 

Dessa forma, a médica alerta 
sobre a necessidade do acompa-
nhamento médico mesmo após a 
recuperação da doença. “A condição 
ideal é essa construção do cuidado 
continuado. Esses pacientes devem 
ficar em atenção fisioterápica e em 
contato com seu médico”, reforçou. 

Principais sequelas em estudo atualmente
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Após óbitos de vacinados, 
secretária alerta para necessidade 
de manutenção de cuidados

Não é 100%

Eduarda Bucco
O mês de junho começou com 

dois novos óbitos em decorrência 
da COVID-19 registrados em Ben-
to Gonçalves. Conforme o boletim 
de terça-feira, 01/06, dois mora-
dores na faixa etária dos 90 anos 
não resistiram às complicações 
da doença. Um deles, um homem, 
estava internado no Hospital São 
Lucas da PUC de Porto Alegre, não 
tinha comorbidades conhecidas e 
morreu no dia 29/05. Já a segunda 
vítima, uma mulher, estava inter-
nada no Hospital Tacchini, tinha 
comorbidades e morreu na terça, 
01/06. Conforme informações da 
secretaria de Saúde de Bento, um 
dos pacientes já estava imunizado 
com as duas doses da vacina contra 
a COVID-19. Já o outro, com apenas 
uma das doses. 

A secretária Tatiane Fiorio re-

vela que essa não foi a primeira vez 
que moradores já vacinados acaba-
ram morrendo em decorrência da 
doença, tanto aqueles imunizados 
com a CoronaVac, quanto com a 
AstraZeneca. Mortes de pessoas 
vacinadas têm sido constatadas 
em diferentes partes do Brasil e 
do mundo. “Nós já temos o conhe-
cimento de que esses pacientes 
[de mais idade] têm uma respos-
ta imunológica mais lenta do que 
uma pessoa mais jovem. E essas 
pessoas normalmente apresentam 
várias comorbidades que acabam 
agravando a situação”, explica a se-
cretária. 

Tatiane ainda reforça a infor-
mação de que nenhuma das vacinas 
utilizadas atualmente contra a CO-
VID-19 oferecem 100% de eficácia. 
“A vacinação ajuda a impedir, con-
forme o grau de imunização, o agra-

vamento da situação, mas elas não 
são 100% eficazes”, pontua. Con-
forme os estudos dos laboratórios 
fabricantes, a CoronaVac apresenta 
77,96% de eficácia após as duas do-
ses. Já a AstraZeneca possui 82,4% 
de eficácia e, a Pfizer, pode apresen-
tar até 95%. Essas são as vacinas 
utilizadas atualmente no país.

Mesmo assim, dados referen-
tes ao município demonstram uma 
redução significativa no número de 
óbitos em pessoas na faixa etária 
dos 80 aos 90 anos, a maioria já 
com as duas doses do imunizante. 
Em março, foram registradas dez 
mortes de moradores com cerca de 
90 anos. Em abril, o número caiu 
para cinco e, em maio, para dois. Na 
faixa etária dos 80 anos, foram 15 
óbitos constatados em março, cinco 
em abril e dois em maio. 

Diante das mortes já registra-
das de pessoas vacinadas, a secre-
tária alerta: “As pessoas precisam 
continuar mantendo os cuidados, 
principalmente as pessoas perten-
centes aos grupos de risco”, reforça. 

Além disso, especialistas res-
saltam que a vacinação se trata 
de uma proteção coletiva. Ou seja, 
a vida somente poderá voltar ao 
“normal” quando grande parte da 
população estiver completamen-
te vacinada e o vírus diminuir sua 
circulação. 

Tacchini anuncia novo colapso 
em sua estrutura após registrar 
133% de ocupação na UTI

Alerta

O Hospital Tacchini anunciou 
na quarta-feira, 02/06, um novo 
colapso em sua estrutura diante 
do alto número de atendimentos 
e pessoas internadas. Até o fecha-
mento desta edição [03/06] 60 
pacientes estavam em regime de 
UTI, o que representa 133% da 
sua capacidade. Cenário parecido 
havia sido registrado no início do 
mês de março, quando teve início 

Júlia Milani/SERRANOSSA

Até o fechamento 
desta edição, 60 
pacientes estavam 
internados em 
regime de UTI. 
Com isso, a 
recomendação 
é que todos os 
pacientes que 
precisarem de 
atendimento pelo 
SUS procurem 
a UPA 24h do 
Botafogo

o pico da segunda onda da pande-
mia da COVID-19.

Diante dessa situação, todos 
os pacientes que precisarem de 
atendimento pelo SUS devem se 
dirigir a UPA 24h do bairro Bo-
tafogo. Pacientes de outros con-
vênios em situação de urgência 
e emergência podem procurar o 
Pronto Socorro do Tacchini.

RECORDE NA 
FAST TRACK
Além da alta ocupação em 

UTI, o Tacchini registrou, na se-
gunda-feira, 31/05, o maior nú-
mero de atendimentos na estrutu-
ra fast track, montada em frente à 
instituição de saúde para atender 
pacientes com suspeita ou confir-
mação da COVID-19. Até então, o 
maior número havia sido consta-
tado há cerca de 15 dias, quando 
90 pessoas foram atendidas na 
barraca. No pico da segunda onda 
da pandemia, em março, o total 
havia chegado a 89 atendimentos. 

BENTO ANUNCIA
NOVAS MEDIDAS
Após o Hospital Tacchini de-

clarar o novo colapso, a prefeitu-
ra de Bento Gonçalves anunciou 
medidas de remanejamento de 
equipes de saúde e reforço na fis-
calização para conter a pandemia. 

Depois de se reunir com a 
equipe do gabinete de crise, o 
prefeito Diogo Siqueira e o vice, 
Amarildo Lucatelli, comunicaram 
que será ampliada a estrutura de 
atendimento no fast track, será 
aumentada a testagem, será rea-
lizada a organização de insumos 
em conjunto com o Hospital Tac-
chini, organização para remane-
jamento de profissionais das uni-
dades de saúde para atendimento 
na UPA, reforço na fiscalização e 
conscientização para prevenção 
ao vírus.

Também ficou definida a 
publicação de novo decreto com 
restrições de atividades de bares, 
eventos, restaurantes, lancherias 
e congêneres das 23h59 às 5h. 
O decreto foi publicado ainda na 
noite de quarta-feira, 02/06, e 
entrou em vigor na quinta-feira, 
03/06.

O prefeito destacou que é 
mais um momento que exige tra-
balho conjunto da comunidade. 
“Precisamos trabalhar de forma 
unificada para que a popula-
ção continue sendo atendida da 
melhor forma. Alinhamos ações 
para que possamos passar pelo 
momento com tranquilidade e 
segurança para população. Vamos 
ampliar ações, reforçar as equipes 
ampliar fiscalização”, disse. 
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Repercussão

Eduarda Bucco
Desde a divulgação da in-

clusão das pessoas privadas de 
liberdade no Plano Nacional de 
Imunização contra o Coronavírus, 
a comunidade tem levantado uma 
série de questões sobre a priori-
zação desse grupo. Na segunda-
-feira, 31/05, o início da vacinação 
dos presos em Bento Gonçalves 
gerou, novamente, uma onda de 
insatisfação. “Brasil é vergonhoso. 
Por que não foram nas empresas 

Médico explica importância 
da vacinação dos apenados 
para a sociedade
Coordenador 
médico da UPA 
24h, Amauri 
Vargas, comenta 
que os presídios 
são grandes fontes 
de propagação 
e incubação do 
vírus, podendo 
agir como vetores 
para a população 
no geral 

vacinarem os trabalhadores?”, es-
creveu uma leitora em notícia di-
vulgada pelo SERRANOSSA. “Que 
palhaçada. Se estão na cadeia, é 
porque merecem”, disse outra. 

A inclusão dos apenados 
nos grupos prioritários foi pauta 
de manifestações por parte dos 
presos, de familiares e de grupos 
ligados aos direitos das pessoas 
privadas de liberdade. Mas além 
de proteger os próprios presos, 
a vacinação desse público é de-
fendida por especialistas da área 
da saúde por outros motivos. 
Conforme explica o coordenador 
médico da UPA 24h do bairro Bo-
tafogo, Amauri Vargas, por redu-
zir as chances de contaminação, 
a ideia é que a imunização dos 
presos também seja um benefício 
indireto à sociedade. “Como se 
tratam de instituições fechadas, 
com outros fatores que propiciam 
a disseminação do vírus, as peni-
tenciárias são uma grande fonte 
de propagação e, com isso, de in-
cubação do vírus”, comenta. 

O médico ressalta que essa 
grande facilidade de contágio 
pode se refletir, de tempos em 
tempos, em contaminação para 
a sociedade. “Nos presídios pode 
haver transmissão profissional 
e familiar, por conta das visitas 

constantes, podendo agir como 
vetor para a população no geral”, 
esclarece.

Conforme a secretaria de Saú-
de, 375 presos foram vacinados 
na segunda-feira, 31/05, com a 
AstraZeneca. 

PREFEITURA EMITE NOTA
A prefeitura de Bento Gon-

çalves emitiu uma nota na terça-
-feira, 01/06, sobre a vacinação 
dos apenados no município, após 
grande repercussão nas redes 
sociais. Conforme a prefeitura, 
a decisão de priorizar esse gru-
po foi do Governo Federal, por 
meio do Ministério da Saúde, 
responsável pela elaboração do 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI) para a COVID-19. Esse pla-
no deve ser seguido por todas as 
cidades brasileiras que possuem 
população carcerária e “deve ser 
respeitado sem margem para 
descumprimento dos critérios de 
priorização”, diz a nota.

“A secretaria municipal de 
Saúde reafirma que trabalha 
incansavelmente com zelo, res-
ponsabilidade e transparência 
para que todos os grupos sejam 
vacinados o mais brevemente 
possível”, destacou a administra-
ção pública. 

A secretaria da Saúde de 
Bento Gonçalves espera receber 
novas doses da CoronaVac, con-
tra a COVID-19, na próxima se-
mana. Isso porque no dia 27/05 
o Instituto Butantan retomou a 
produção da vacina, que estava 
paralisada desde o dia 14/05, por 
falta do insumo farmacêutico ati-
vo (IFA). No dia 25/05, o instituto 
recebeu 3 mil litros de insumos, 
sendo possível fabricar 5 milhões 

Novas doses da CoronaVac devem 
chegar apenas na próxima semana

de doses do imunizante. 
Em Bento, 1.300 pessoas 

aguardam a aplicação da segunda 
dose. Elas foram vacinadas no dia 
09/04 e deveriam ter recebido 
a segunda dose ainda no início 
do mês de maio. “O Estado está 
tentando fazer um remanejo en-
tre os municípios, mas a maioria 
está sem doses”, disse a secretária 
da Saúde, Tatiane Fiorio. Dessa 
forma, o município projeta a che-

gada de novas doses na semana 
que vem, para dar andamento à 
segunda aplicação. 

Conforme o Instituto Bu-
tantan, até o final de setembro 
deverá ser inaugurada uma nova 
fábrica da vacina, que vai permitir 
a produção das doses da Corona-
Vac sem necessidade de importa-
ção da matéria-prima da China. O 
local terá capacidade de produção 
de 100 milhões de doses por ano.

Por idade
Bento abrirá vacinação 
para a população em geral

A secretaria da Saúde de Ben-
to Gonçalves anunciou a abertura 
da vacinação contra a COVID-19 
para a população em geral. A imu-
nização será realizada por idades, 
de forma escalonada. Na segunda, 
07/06, serão contempladas as pes-
soas com 59 anos. Na terça, 08/06, 
as pessoas com 58 anos e, na quar-
ta, 09/06, aqueles com 57 anos. 

A vacina será aplicada na 
Fundaparque, das 8h às 12h, no 

formato drive-thru. É necessário 
levar documento com foto e ca-
dastro preenchido. A vacina apli-
cada será a Astrazeneca. 

A abertura da vacinação para 
a população em geral, conforme a 
secretária Tatiane Misturini Fio-
rio, foi possível porque “a maioria 
do grupo das comorbidades já re-
cebeu a primeira dose”. A vacina-
ção por idade atende a orientação 
da CIB Estadual. 

Educação
Mais de 
1.300 
vacinados

Na quarta-feira, 02/06, 
a prefeitura de Bento Gon-
çalves realizou mais uma 
etapa da vacinação contra 
a COVID-19 dos profissio-
nais da educação. Entre a 
quinta da semana passada, 
27/05, e o sábado, 29/05, 
948 professores já haviam 
sido vacinados. Nesta quar-
ta, a imunização foi aberta 
para todos os profissionais 
atuantes na Educação Infan-
til, Fundamental, Médio, EJA 
e Superior, das redes priva-
da, municipal e estadual. No 
total, 1.330 pessoas recebe-
ram a primeira dose da As-
traZeneca no Pavilhão E da 
Fundaparque.

Júlia Milani
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Dia dos Namorados

Raquel Konrad
Datas especiais geram gran-

des expectativas na atividade 
econômica de qualquer muni-
cípio. Em Bento não é diferen-
te. Pesquisa da Fecomércio-RS 
aponta que 54,5% dos casais 
pretendem comprar presentes 
neste Dia dos Namorados. Pen-
sando nisso, o comércio local 
prepara ações especiais e até 
promoções para atrair a clientela. 
É o caso de uma óptica que, para 
a data, caprichou na vitrine e 
ainda lançou sorteio nas redes 
sociais para estimular as ven-
das. “A gente está bastante ani-
mado, inclusive já recebemos 
pedidos de alianças de compro-
misso personalizadas para o tão 
esperado dia. Outra aposta são 
os relógios e óculos de sol, que 
geram uma boa procura para a 
data”, comenta a proprietária do 

Expectativa de boas vendas e
experiências especiais para a data
Comércio prepara 
promoções e 
restaurantes 
apostam em 
cardápios e 
decoração 
temática para o 
dia do amor

estabelecimento, Daiane Silva.  
Outro nicho bastante procurado 
na data são as lojas de artigos ín-
timos. A proprietária de uma loja 
de lingeries e de produtos de sex 
shop, Meriene Stankievicz Bals-
sanello, aposta no aumento de 
10% nas vendas para a data. “As 
lingeries e a linha de sex shop são 
muito procurados para o Dia dos 
Namorados e, com a chegada do 
frio, nossa expectativa também 
é vender muitos pijamas quen-
tinhos”, comenta a empresária. 
Quem também está com boas ex-
pectativas são os restaurantes da 
cidade. Muitos estabelecimentos 

prepararam cardápio e decora-
ção temática para os casais ce-
lebrarem a data. De acordo com 
a diretora-executiva do Sindi-
cato Empresarial de Hotelaria e 
Gastronomia (Segh-BG), Márcia 
Ferronatto, haverá um aumento 
de fluxo de cliente, especialmen-
te porque o Dia dos Namorados 
neste ano é comemorado no sá-
bado. Márcia orienta que os casais 
lembrem de fazer reservas, por 
conta da redução da capacidade 
de atendimento, em respeito aos 
protocolos de segurança contra 
a Covid-19. “O empenho do se-
tor é poder equalizar as regras 

com o bem-receber e contar com 
a compreensão dos clientes. Es-
tamos ainda em pandemia e os 
empresários seguem mantendo 
protocolos, buscando equilíbrio 
no emocional e econômico, apos-
tando na retomada gradual graças 
à vacinação e cuidados”, comenta. 
De acordo com a pesquisa da Feco-
mércio, o gasto médio, por pessoa, 
em 2021, deverá ser de R$ 162,27, 
sendo que para os homens a esti-
mativa é de um gasto médio de 
R$ 186,80, enquanto as mulheres 
o gasto deve ser de R$ 133,81. A 
pesquisa destaca como os prin-
cipais locais de compra as lojas 
do centro das cidades (48,8%), 
seguidas pelos shopping centers 
(24,2%) e internet (17,1%). Os 
três fatores mais citados como 
determinantes do local de compra 
são os preços (39,7%), a existên-
cia de promoções (20,3%) e o 
atendimento (16,4%). “A pande-
mia mudou o hábito de consumo, 
levando as pessoas cada vez mais 
para o digital. Mesmo sabendo 
que as compras em lojas físicas 
ainda são maioria, é importan-
te que os lojistas atentem para o 
digital, usando as redes sociais 
para potencializar suas vendas”, 
destaca o presidente do Sindilojas 
Regional Bento, Daniel Amadio, 
que reforça o pedido aos lojistas 
para atenderem aos protocolos 
de segurança e seguirem com a 
vacinação.
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Thiago Galvan 

A besta, inicialmente, era uma 
arma antiga, que misturava um arco 
e flecha às armas com empunhadu-
ra e gatilho. Era uma arma que tinha 
um arco com cordas presas às duas 
pontas, que arremessava a flecha 
não quando se tracionava ela, mas 
por meio de um gatilho que aciona-
va o arremesso. Não me parece ter 
sido algo muito conhecido ou utili-
zado. Afinal, era uma besta... 

Por outro lado, a besta, no pe-
jorativo, sempre foi aquela pessoa 
desprovida de inteligência, ou que 
dela se utilizava pouco ou, ainda, 
que a usava para fazer pouco dos 
demais. Originária da cruza entre 
animais de diferentes espécies, a 
besta (ou mula, que também são o 
feminino do burro) nasce estéril, já 
que híbrida e, como não serve para 
procriação, é normalmente utilizada 
para cargas.  

Engraçado ou não, a verdade 
é que para que haja uma besta, é 
sempre necessário que haja um 
animal “puro”, que faz parte da ver-
dadeira espécie. Dele surgiria um 
animal inferior, incapaz de reprodu-
zir, hábil somente a realizar serviços 
pesados. 

Será? Será que é esse mesmo o 
ser inferior? Será que esse é mesmo 
a besta? Será que esse ser “inferior” 
seria o “burro”? E agora, sim, falo na-
quele ser desprovido de inteligên-
cia... Ou será que, por não poder re-
produzir, ele seria o final da cadeia, 

Besta!

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 

Futuro do Ensino

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

Em 2020 falávamos das dificul-
dades que as Instituições de Ensino 
nos mais variados níveis teriam para 
se adaptar ao Ensino Remoto, prin-
cipalmente aquelas que ainda não 
estavam habituadas com a tecno-
logia, além dos desafios que os dis-
centes e docentes iriam encontrar, 
sendo eles os verdadeiros protago-
nistas deste processo.

Passado mais de um ano do 
início da crise na saúde, e com a 
perspectiva que só seja superada 
com a vacinação de toda ou da 
maior parte dos brasileiros, qual o 
impacto sobre a aprendizagem do 
Pós-Pandemia na educação? E quais 
os desafios para o futuro do ensino? 
Não é fácil responder estes questio-
namentos, pois uma série de quesi-
tos devem ser avaliados, mas inicial-
mente é importante diferenciarmos 
o que é o Ensino Remoto e o Ensino 
a Distância (EAD), pois não são a 
mesma modalidade.

O Ensino Remoto praticado 
atualmente só é semelhante ao EAD 
por utilizar a tecnologia nos proces-
sos de ensino-aprendizagem, mas 
os princípios que o regem são os da 
modalidade presencial. Já o Ensino 
a Distância conta com o apoio de 
tutores no regime atemporal, com 
carga horária distribuída em dife-
rentes atividades síncronas e assín-
cronas. 

No Rio Grande do Sul, a moda-
lidade EAD é regulamentada so-

mente no Ensino Superior, seja na 
Graduação ou Pós-graduação. Mas 
hoje, passado todo aquele choque 
cultural de que a tecnologia na 
educação não fazia parte da nossa 
realidade, não conseguimos mais 
imaginar viver sem ela em nossas 
atividades educacionais. Seja no 
Ensino Remoto, que deverá retornar 
ao presencial em breve, ou no EAD, 
a tecnologia é o futuro da educação.

Por isso, muito deste Ensino 
Remoto já está consolidado nos 
processos de aprendizagem do Pós-
-Pandemia, a tecnologia que se dis-
cutia ser uma ferramenta do futuro 
já é realidade. Cabe as instituições e 
aos professores aprimorar estas fer-
ramentas para que sejam recursos 
importantes na construção do co-
nhecimento e não somente depósi-
tos de materiais de consulta para os 
alunos, como se viu neste período 
em certas ocasiões.

Os ambientes virtuais e a tecno-
logia têm muito a oferecer, seja para 
o aluno ou  para o professor, e es-
peramos realmente que sejam utili-
zados de forma correta, pois a nova 
geração que chega não irá supor-
tar ficar três, quatro horas sentada 
como fomos educados no passado. 
São muitos os desafios e, por isso, a 
família, a escola, os professores e os 
alunos devem estar cada vez mais 
próximos, pois só há futuro se tiver-
mos uma educação de qualidade, 
com a participação de todos. 

o animal mais evoluído da espécie? 
Afinal, não precisaria ele prosseguir 
com seu legado?! A raça pura dirá: 
mas ele é a besta! Ele é inferior! Ele 
não precisa reproduzir, já que sua 
espécie é inferior. E não precisamos 
que as raças inferiores se perpetuem. 

Quem garante que não é a besta 
que está dizendo: vamos deixar que 
os outros seres sintam-se superiores, 
já que são eles que nos dão a vida, e 
acreditam que nós só servimos para 
fazer o trabalho pesado. Afinal, nós 
estamos aqui para mostrar a eles que 
precisam se comparar com algum ser 
que consideram inferior para se sen-
tirem melhores quando, em verdade, 
nós somos o final da cadeia evoluti-
va. Nós, que entendemos o propó-
sito de servir, não precisamos mais 
prosseguir na cadeia evolutiva atra-
vés da perpetuação da espécie. Nós, 
os burros, as mulas, as bestas, somos, 
sim, melhores, quase perfeitos. 

Analisando assim, penso que, 
quando me fazem de burro, o bur-
ro, na verdade, não sou eu. Cada dia 
mais eu entendo o propósito do ser 
humano, que é servir. Ou acho que 
entendo...

Renato Russo, em uma letra cha-
mada “Quando eu estiver cantando/
Endless Love”, que atribui à última 
música do último lado do último dis-
co do Cazuza, diz que canta para se 
mostrar de besta. Pois bem, eu escre-
vo para me mostrar de besta!

Até a próxima!

SIGA NO
INSTAGRAM

APONTE A CÂMERA
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Acessibilidade, segurança e modernização

Via Gastronômica de Bento será revitalizada

Projeto contempla 
ampliação de 
calçadas, nova 
e moderna 
iluminação, espaço 
de convivência 
com bancos e 
mesas, troca da 
camada asfáltica, 
faixa de pedestres 
com elevação, 
arborização, entre 
outros. Previsão de 
investimento é de 
R$ 2,5 milhões

Raquel Konrad
Espaço conhecido por re-

ceber a comunidade, especial-
mente, aos finais de semana 
e também por ter mais de 80 
empreendimentos, 40 deles 
somente na área de alimen-
tação, lazer e hospedagem, a 
Rota Via Gastronômica de Ben-
to Gonçalves, localizada na rua 
Herny Hugo Dreher e avenida 
Planalto, passará por profundas 
mudanças. O projeto de revi-
talização, moderno e ousado, 
foi apresentado pela equipe de 
Turismo e do Instituto de Pes-
quisa e Planejamento Urbano 
(Ipurb) do governo municipal, 
e também pelo Sindicato Em-
presarial de Hotelaria e Gastro-
nomia (SEGH-BG), na tarde de 
terça-feira, 01/06, na Fundação 
Casa das Artes.

Dividido em duas partes, 
o projeto prevê ampliação das 

calçadas, com colocação de 
bancos, mesas, cadeiras, lixei-
ras e nova arborização, troca 
de toda a camada asfáltica da 
via, elevação da faixa de segu-
rança, instalação de postes de 
iluminação decorativos e com 
lâmpadas em LED em toda a via 
e nas ruas paralelas e, ainda, a 
preparação de tubulação para, 
futuramente, realizar a fiação 
subterrânea.

O primeiro trecho a receber 
os investimentos será a rua Her-
ny Hugo Dreher, nos 600 metros 
que contemplam a Casa das 
Artes até a esquina da aveni-
da Planalto. Para esta primeira 
fase o investimento previsto é 
de R$ 2,5 milhões, com recursos 
próprios. A segunda etapa, que 
prevê mudanças na avenida Pla-
nalto, só será orçada e licitada 
quando toda a rua Herny Hugo 
Dreher estiver revitalizada. 

LICITAÇÃO AINDA 
EM JUNHO
O projeto deve ser licitado 

ainda neste mês de junho e, as-
sim que aprovado, a obra será 
iniciada. A previsão de conclusão 
após o início das obras é de oito 
meses. O projeto é uma demanda 
antiga do SEGH e empresários 
da região, que apresentaram 
as ideias de revitalização ainda 
em 2006, sendo somente agora 
abraçado pela municipalidade. 
O prefeito de Bento Gonçalves, 
Diogo Siqueira, afirma que o 
projeto é um presente para a co-
munidade. “Esse investimento só 
trará benefícios para o cidadão. 
Precisávamos de melhoria na 
infraestrutura, na acessibilidade 
e também na segurança de toda 
a comunidade que frequenta a 
Via Gastronômica. Esse é o início 
de um projeto que vai construir 
o que Bento será no futuro: uma 

cidade moderna, de patamar in-
ternacional”, afirmou o prefeito.

A diretora-adjunta do 
IPURB, Melissa Bertoletti, afirma 
que todo o projeto foi pensado 
na humanização da via e também 
em dar prioridade para os pedes-
tres. Com a ampliação das calça-
das, o projeto prevê a redução 
de 48 para 23 vagas de estacio-
namento na Herny Hugo Dreher. 
“Como as vias paralelas e laterais 
receberão nova iluminação e, por 
consequência, mais segurança, 
os veículos poderão usar esses 
espaços para estacionar”, afirma. 
Além disso, a prefeitura acredita 
que, com a revitalização, empre-
sários podem apostar em novos 
investimentos em vagas para es-
tacionar.

O secretário de Turismo, 
Rodrigo Parisotto, afirma que, 
mesmo que o bairro seja mui-
to procurado pelos turistas, a 

obra é destinada especialmente 
à comunidade. “Já sabemos que 
70% dos frequentadores da Via 
Gastronômica são pessoas que 
moram em Bento. Então todo 
este projeto foi feito para que a 
comunidade possa andar com 
segurança e com conforto e usu-
fruir destes espaços”, aponta.

SONHO 
REALIZADO
A diretora-executiva do 

SEGH-BG, Márcia Ferronatto, co-
memorou a apresentação do pro-
jeto. “Para nós é um sonho sendo 
realizado. Há mais de 10 anos a 
gente luta por esta revitalização 
e a municipalidade entendeu a 
importância do projeto para o 
turismo de experiência, para a 
história da nossa cidade e para 
comunidade”, pontuou. “É um 
divisor de águas e um presente 
para toda a região”, finalizou.

Divulgação/Prefeitura Raquel Konrad
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AAMB
BALNEARIO

PORESTACA
BALCEOB

CORTARAD
RERANGER
ATMVNOME

CERIMONIAL
CALOSAME
ETLHTRAI
NOMADEDT

DOSARATEU
URBRIR
RACHADURA

LASANHAAS

A cidade
como

Cabo Frio

Borracha 
que simula

o seio
materno

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Arma pa-
ra matar
vampiros
(Folcl.)

Primeira
consoante
do nosso
alfabeto

Causar
aflição

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

Atmosfera
física

(símbolo)

Formali-
dades se-
guidas em
ato solene

São cau-
sados pelo

sapato
apertado
O povo
errante
como o
cigano

Forma de
decote
suave

Conso-
antes de
"hino"

Macarrão
em cama-
das com 

molho (Cul.)
A carta
mais

valiosa do
pôquer

Erva do
chimarrão
"(?) de Jó",

cantiga

Aparar 
(o cabelo) 
Marcha de
manobras

Função do 
conta-gotas

Lasca;
fenda

Cervídeo 
do Canadá
Fotogra-

fias (bras.)

Sucede 
ao "U"
Jogar

água em

Nome da
letra "T"
Grife de
roupa

Descrente
em Deus

Interjeição
gaúcha

Gargalhar
Daniel
Alves, 

futebolista

Sílaba de
"trufa"

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

Goste
muito

Chá, em
inglês

Item do
cadastro

"Nacional",
em Inpe

Orestes
Barbosa,
letrista
da MPB

Um milhar

Roçar os 
dentes uns
nos outros

O dedo no 
qual se põe
a aliança
Atmosfera

Dois ali-
mentos

ricos em 
vitamina A

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 4

STMP
AGRONOMIA

JURARDRENO
DEZPENAL
EVLOROTA

APELARRO
UERAIP
BARBEADOR

ELFOTARE
ITAMEADA
CCAMEDE

TAMANCOALI
ASIAIGP

PORTAMALAS
SEAAÇUDE

Parali-
sação de 
trabalha-

dores

Conduz;
trans-
porta 

Caracteriza
quem tem
menos de
18 anos

Pedir
auxílio

(a Deus) 

Conversa
fiada
(gíria)

Sua capi-
tal é Porto

Velho
(sigla)

(?)-pago,
o celular

sem conta
mensal

Aparelho
que subs-

tituiu a
navalha

Lesão da
mucosa
bucal

Capela
fora do

povoado;
igrejinha

Ser fan-
tástico do

mundo
das fadas

Hábito
passível de
se tornar

vício

Pedra,
em tupi

Forma
geomé-

trica

Calçado
cuja ba-
se é de
madeira

Movi-
mento do
oceano

(?) Babá,
herói de

conto
árabe

Casa de
gelo do
esquimó

Antônio
Dias,
pintor

Constru-
ção como
a de Orós,
no Ceará

Dar den-
tada em 

Nitrogênio
(símbolo)

(?) Caro-
sella, chef 
de cozinha
Congênito

Parte do carro 
para a bagagem

Continente onde se
localiza a China

Fios en-
rolados

Imaculada;
inocente

A ciência
do cultivo
da terra

Especia-
lidade do 

sanitarista
A letra
sinuosa

Fazer voto
solene 
Metade
de vinte

Relativo
às leis
Mentira
(bras.)

Tubo
cirúrgico
Cassetete 
de policiais

Verifica o
tamanho
Móvel do

quarto

Medida
agrária

Senhor de
escravos

O camisa
dez do 

Tetra (fut.)

Mar, em
inglês

Sem com-
panhia

3/itá — sea. 4/elfo — iglu — lero. 5/paola. 6/elipse.

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

Eduarda Bucco
A família de Lorenzo Bol-

son, de 8 anos, está empenhada 
em mais uma iniciativa para 
arrecadar valores para seu tra-
tamento. O menino foi diagnos-
ticado com Atrofia Muscular 
Espinhal (AME) tipo 2 com ape-
nas um ano e, desde então, tem 
passado por uma série de pro-
cedimentos para garantir maior 
qualidade de vida. Há seis anos, 
ele vive em uma cama, sobrevi-
vendo com auxílio de aparelhos.

Para dar uma nova chance 
para Lorenzo, a família precisa 
introduzir o tratamento com 
o medicamento Spinraza, que 
tem apresentado efeitos pro-
missores em crianças com AME. 
Entretanto, cada dose custa, em 

Todos pelo Lorenzo

Live solidária visa arrecadar 
valores para menino com AME 
Família de Lorenzo 
Bolson, de 8 anos, 
precisa de cerca 
de R$ 5 milhões 
para arcar com 
medicamento 
Spinraza e outros 
equipamentos para 
auxiliar em seu 
tratamento

média, R$ 145 mil. No total, a 
família estima que precisará 
juntar cerca de R$ 5 milhões 
para garantir todo o tratamento 
necessário, com demais equipa-
mentos e medicamentos supor-
tes, como colete cervical, cadei-
ra de rodas e antibióticos. “Sem 
o remédio, ele pode morrer a 
qualquer hora. Ele vai se de-
formando cada vez mais, enfra-
quecendo cada vez mais... isso 
pode gerar falência nos órgãos”, 
lamenta a avó, Guacira Bolson. 

No domingo, 06/06, às 11h, 
será realizada uma live solidária 
para ajudar Lorenzo. A iniciati-
va será transmitida pelo Face-
book e Youtube da Banda Alma 
Nova. Além deles, estão confir-
madas atrações como Banda 

San Marino, Passarela e Sétimo 
Sentido e cantores como Sami 
Almeida e Paulinho Belusso. A 
apresentação ficará por conta 
dos convidados Meza, Paullo 
Costa e Berna Wons. Durante 
a live, ainda serão sorteados 
brindes, incluindo uma cesta 
colonial. 

Ainda, a família estará reuni-
da com com o grupo Unidos pelo 
Bem e com amigos no sábado, 
05/06, das 8h às 12h, em um 
pedágio solidário em Bento Gon-
çalves. A ação ocorrerá na rua 
10 de Novembro, esquina com a 
Silva Paes, e na rua 13 de Maio, 
esquina com a Júlio de Castilhos. 

Mais informações pelo te-
lefone/WhatsApp (54) 99572-
9325, com Carla Alexandra.

Divulgação

A semana começou de forma 
especial para o 3º Batalhão de 
Policiamento de Áreas Turísticas 
de Bento Gonçalves, com dois vi-
sitantes que, apesar de diferentes 
gerações, possuem uma paixão em 
comum: a Brigada Militar. 

O pequeno Pietro Alpe Go-
mes, de apenas 4 anos, e seu avô, 
Novaz Moraes Gomes, de 84 anos,  
compareceram à sede do batalhão 
para uma visita surpresa e para 
mostrar todo seu carinho pela 
Brigada Militar.

Pietro, apesar da pouca ida-
de, tem uma história de luta e co-
ragem. Ele luta contra um Glioma 
de Tronco Cerebral, um tumor 
agressivo que atinge, entre outros 
tecidos, a medula óssea. Mesmo 
assim, esbanja simpatia e carisma. 
Durante a visita, entregou aos poli-
ciais militares um quadro com um 
desenho feito por ele. 

Acompanhando Pietro estava 
o seu avô, Novaz Gomes, ou como 
gosta de ser chamado, “Sargento 
Novaz “, que ingressou na Briga-
da Militar em 1958 na cidade de 
Santa Maria, e entre tantas mis-

Brigada Militar de Bento 
recebe visita especial

De geração para geração

sões, trabalhou no Palácio Piratini 
durante o mandato de três gover-
nadores durante a década de 60 e 
70. Sargento Novaz, que encerrou 
sua carreira na Brigada em 1988 
e atualmente mora em São Luiz 
Gonzaga, fez questão de vestir no-
vamente sua farda e vir até Bento 
Gonçalves para acompanhar seu 
neto na visita ao 3ºBPAT.

Recebidos pelo comandan-
te do Batalhão, tenente-coronel 
Becker, e pela sub-comandante 
Capitã Estefanie, Pietro e seu avô 
conheceram toda estrutura do 
quartel, andaram de viatura e, ao 
final, o pequeno foi presenteado 
com uma farda da Força Tática da 
Brigada Militar e com um brinque-
do, o Cão Policial do desenho “Pa-
trulha Canina”

“Apesar de breve, esse mo-
mento nostálgico para o Sargento 
Novaz, e mágico para o pequeno 
e verdadeiro Herói Pietro, ficará 
marcado não só em suas memó-
rias, mas também de todos os poli-
ciais que participaram desta tarde 
especial para o 3ºBPAT”, disse o 
batalhão em nota.

Brigada Militar

54 3452 0650 | 54 99145 0365        /academia.lamerica
phantomlamerica     www.phantomlamerica.com.br

ASPIRADOR AUTOMOTIVO 70W - TRAMONTINA



SERRANOSSA | Sexta-feira, 04 de junho de 2021 11

Eduarda Bucco
Desde 2014 à frente da 1ª De-

legacia de Polícia (1ª DP) de Bento 
Gonçalves, a delegada Maria Isabel 
Zerman Machado tem atuado de 
forma estratégica para combater o 
tráfico de drogas em Bento Gonçal-
ves. Após alguns meses de licença- 
maternidade, ela retornou no fim 
de abril com cerca de 500 inquéri-
tos em curso, já dando resposta à 
criminalidade com duas operações 
exitosas em maio. Em entrevista 
ao SERRANOSSA, a delegada fala 
sobre o trabalho da 1ª DP, sobre os 
crimes que têm sido recorrentes 
nos últimos meses, como o estelio-

Série de entrevistas com delegados

Delegada titular da 1ª DP projeta a chegada de novos 
policiais para resolver problema da defasagem em Bento
Maria Isabel Zerman 
Machado retornou 
à 1ª DP em abril 
deste ano, após um 
período de licença- 
maternidade, e 
aposta no aumento 
do efetivo para 
conseguir atender 
aos crimes de maior 
recorrência nos 
últimos meses, como 
o estelionato

nato, e sobre as expectativas para 
este ano, que inclui a chegada de 
novos policiais.

SN: As operações contra o 
tráfico de drogas são um dos 
grandes focos de trabalho da 1ª 
DP. Como elas funcionam?  

Maria Isabel: Esse mês de 
maio fizemos duas operações gran-
des, com 12 pessoas presas no 
total. Apreendemos 14kg de ma-
conha, 3kg de cocaína, mais LSD, 
ecstasy e sete armas. Então a gente 
teve um resultado muito bom com 
essas operações. E essas diligências 
que fazemos são, principalmente, 
para cumprir mandado de busca e 
apreensão dos nossos investigados. 
A gente vai procurar elementos que 
comprovem a materialidade do de-
lito que estamos investigando. Em 
operações relacionadas ao tráfico 
de drogas, por exemplo, a gente 
vai buscar drogas, arma, balança 
de precisão, dinheiro e todos esses 
elementos que podem trazer mais 
comprovação para as nossas dili-
gências acerca daquele delito que 
estamos apurando. 

SN: Quantos dos presos em 
operações continuam na prisão? 

Maria Isabel: Boa parte dos 
nossos presos fica presa justa-
mente porque, com a investigação, 
demonstramos ao Poder Judiciário 
que aquelas pessoas estão diaria-
mente envolvidas com o tráfico de 
drogas. Elas apresentam risco para 
a sociedade e precisam ficar presas. 

A prisão no nosso ordenamento ju-
rídico é uma exceção. A regra é que 
a pessoa responda o processo em 
liberdade e somente se tiver requi-
sitos da lei, como estar ameaçando 
testemunhas ou ter o risco de con-
tinuar praticando o delito se estiver 
solta, aí sim a prisão se impõe. Com 
a nossa investigação é isso que a 
gente demonstra, que se essa pes-
soa voltar para a residência dela, 
ela vai continuar cometendo delito 
e vai causar uma insegurança para 
a sociedade. 

SN: Quais os principais cri-
mes cometidos em Bento? 

Maria Isabel: O tráfico é o 
principal. Tivemos aumento de 
homicídios também. O tráfico traz 
com eles vários outros crimes, 
não somente o homicídio. Temos 
crimes contra o patrimônio e a 
própria violência doméstica. Mas 
hoje o que está incomodando mais 
a nossa sociedade são os crimes 
contra o patrimônio relacionados 
aos estelionatos. Com essa pande-
mia, que as pessoas ficaram mais 
em casa, usando a internet, tivemos 
muitos casos de estelionatos, gol-
pes do cartão de crédito, do bilhete. 
Pessoas que vendem seus objetos e 
acreditam que o comprador depo-
sitou o valor, mas não está na conta. 
Então gostaria de fazer um alerta: 
que desconfiem ao máximo das 
pessoas que abordam eles nas ruas, 
que querem fazer negócio com eles, 
porque é assustador o aumento 

desses delitos durante a pandemia.
Alguns desses estelionatários 

agem dos presídios. Tivemos uma 
prisão recente, em flagrante, de 
estelionatários de São Paulo, que 
já estavam com a passagem com-
prada [de volta]. Eles vêm, fazem 
os delitos aqui e vão embora, e se 
não são presos em flagrante, nunca 
mais vamos apurar a autoria. Por-
que a gente nunca mais vai conse-
guir encontrá-los. 

SN: Quantas investigações 
estão em curso atualmente? 

Maria Isabel: Temos várias 
operações, algumas exitosas, outras 
nem tanto, e todos os dias entram 
crimes novos. A gente teve crimes 
contra o patrimônio recentemente. 
Tivemos um latrocínio tentado, um 
roubo na área central, delitos que 
nós focamos nossa atenção para 
eles, e deixamos o que está em an-
damento um pouco de lado. Quere-

mos apurar o mais rápido possível 
enquanto está fresquinho aquele 
crime. Na 1ª DP temos em torno de 
500 inquéritos e abrangemos tudo, 
desde furtos até homicídios. 

SN: Como a comunidade 
pode contribuir com a elucida-
ção dos casos? 

Maria Isabel: Como a 1ª DP 
trabalhava muito com o tráfico, 
a gente recebia várias denúncias 
anônimas. E em relação aos homi-
cídios, é uma questão difícil de in-
vestigar justamente porque não se 
tem testemunha, ou às vezes elas 
ficam com medo de represálias. 
Temos duas situações: a denúncia 
anônima, que eu não sei o nome 
da pessoa e não sei onde ela mora. 
Essa pessoa liga para a delegacia, 
ou vai até lá e nos fala alguma coisa 
relacionada àquele crime. E tam-
bém temos o programa de proteção 
à testemunha. Tivemos dois casos 
em Bento em que as testemunhas 
vieram à delegacia e, diferente-
mente da denúncia anônima, eu sei 
quem ela é, eu sei onde ela mora, 
mas eu não posso colocar os dados 
dela no processo, ficam sigilosos 
comigo e com o Poder Judiciário. 
E isso faz muita diferença, porque 
acabamos conseguindo elucidar 
um homicídio. Tivemos até um 
caso em que conseguimos estancar 
o número de homicídios que estava 
acontecendo em determinado local 
de Bento. O telefone geral da Polícia 
Civil é o 197. Também temos o da 

1ª DP, 3452-2500. 
SN: Quais suas expectativas 

para os próximos meses?
Maria Isabel: Temos um pro-

blema que é a falta de efetivo. Se 
tivéssemos um número maior de 
policiais que pudessem dar aten-
ção para todos esses outros crimes, 
acredito que poderíamos dar uma 
melhor resposta para a sociedade. 
Mas temos um bom prognóstico em 
relação a novos policiais. Temos em 
curso na Acadepol uma turma de 
agentes e delegados. Então a ex-
pectativa é que, em razão de Bento 
estar no RS Seguro, a gente receba 
novos policiais, para diminuir essa 
nossa defasagem de efetivo. Hoje 
temos cerca de 45 policiais. Pela 
situação da minha DP, que são 9 
agentes comigo, precisaríamos de, 
no mínimo, o triplo de efetivo.

Também temos uma boa ex-
pectativa em relação à estrutura 
das delegacias [construção da 
Central de Polícia], com a doação 
desse terreno por parte da prefei-
tura ao Estado, com o prazo cur-
to de até três anos para o Estado 
construir. Isso nos dá um alento 
de que, logo, a gente vai mudar 
[de local]. A minha delegacia até 
tem uma estrutura boa, mas a 
DPPA e a DEAM são as duas que 
mais carecem de estrutura. Não 
temos acessibilidade, então difi-
culta o trabalho e o atendimento 
à população. 

SERRANOSSA
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Frio, vento, umidade alta ou 
baixa demais, ar-condicionado ou 
aquecedores. O inverno nem chegou e 
já se pode sentir o impacto da baixa temperatura, literalmente, na 
pele. “Nessa época do ano podem aumentar os problemas de pele. 
A principal reclamação é o ressecamento do rosto, vermelhidão 
e alergias”, alerta a docente dos cursos de Beleza do Senac Bento 
Gonçalves Jéssica Cogo.

A especialista explica que é normal que a pele fique mais 
ressecada no inverno e a principal dica é cuidar da hidratação. “Tomar 
muita água, utilizar águas termais todos os dias, protetor solar e um 
hidratante facial que seja ideal para seu tipo de pele é essencial. A dica 
é válida para todos os tipos de pele”, destaca ela. E para quem quer 
cuidar da pele da forma correta, o Senac desvenda as afirmações mais 
comuns em relação aos cuidados com o rosto no inverno.

Qualquer creme de rosto serve para mim
MITO. Cuidado: nem tudo que faz bem para a vizinha é bom para 

você! Existem diferentes tipos de pele: mista, oleosa, seca e normal. 
São várias especificidades e fototipos, e por isso não podemos usar e 
nem arriscar qualquer produto, seja industrializado ou caseiro.

O frio resseca a pele
VERDADE. O clima frio e seco faz com que a camada externa da 

pele encolha, fazendo com que uma textura seca e escamosa apareça 
muitas vezes. Aliás, no inverno, as mãos e as bochechas são as partes 
do corpo que mais sofrem com as baixas temperaturas por serem 
as áreas mais expostas, e esse encolhimento das células prejudica a 
hidratação natural da pele.

Pele oleosa não resseca, nem com o frio
MITO. Pele oleosa pode ressecar sim, especialmente com as 

baixas temperaturas. Mas é preciso ter cuidado na hora de hidratar a 
pele oleosa: os hidratantes têm que ser oil free ou então use loções 
específicas para o tipo de pele.

Então, aqui ficam as dicas infalíveis para cuidar da sua pele:
• Beba água. A quantidade adequada é de 35 ml por quilo ao 

dia e sua pele agradece;
• Higienize a pele com sabonete específico para a área do 

rosto;
• Hidrate com produto específico para seu tipo de pele: 

pele seca, mista, oleosa, pele sensível ou mais espessa;
• Use fotoprotetor ainda mais agora que vivemos sob 

intensa exposição digital.

Área da Beleza no Senac Bento Gonçalves
E para quem quer se especializar na área da Beleza, o 

Senac Bento Gonçalves está com inscrições abertas para 
diversos cursos como os de Cabeleireiro Intensivo; Massagista; 
Alongamento de Cílios; Técnicas de Maquiagem e Design de 
Sobrancelhas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.
senacrs.com.br/bento. Mais informações podem ser obtidas pelo 
Whatsapp (54) 99161-3507 ou pelo telefone (54) 3452-4200.

Espaço Senac Bento

Hidratação: 
o segredo de 
uma pele macia e 
bonita no inverno

O Dia dos Namorados está chegando e escolher o presente 
que agrade o parceiro é sempre um desafio, ainda mais para 
esta data tão especial. Você está em dúvida no presente? Não 
tem problema, o Armazém Fit Store te ajuda. 
 
Aqui você encontra diversos tipos de chocolates, 
personalizados em formato de coração, com chocolate belga 
e opções sem adição de açúcar, para agradar seu parceiro 
chocólatra. 
 
Temos também diversas opções de produtos para você montar 
aquela cesta de café da manhã especial, com todo carinho para 
presentear seu amor.  
 

Seu companheiro gosta de acessórios? 
Aqui você encontra os mais lindos. 

Garrafas, bolsas e mochilas 
térmicas personalizadas para 
impressionar.  
 
Estes e outros produtos você 
encontra no Armazém Fit Store 
Bento Gonçalves.  
Nos chame no WhatsApp e 
arrase no presente: 

(54) 9 9119-0184

Dia dos Namorados
no Armazem´

Rua Senador Joaquim 
Pedro Salgado Filho, 139, 
Cidade Alta.  
(54) 3702 0767 - 9 9119 
0184 - 
@armazemfitstore.
bentogonçalves

Inovacao 
premiada

Na última terça-feira, 01/06, o projeto Fimma Inova – esco-
la de inovação on-line da Fimma – premiou os profissionais 
e a empresa mais inovadores de sua primeira edição. Foram 
nove meses de imersão encerrados neste mês de maio.
O projeto Fimma Inova é um programa de mentoria or-
ganizacional voltado a executivos e empresários da cadeia 
produtiva de madeira e móveis. A primeira edição teve 
carga horária de 140 horas em formato gamificado. Com 
encontros virtuais, 115 profissionais participaram de imer-
sões sobre desenvolvimento de líderes, transformação di-
gital, pesquisa, estratégias de inovação e experimentação 
colaborativa. 
Os premiados foram:
Profissional mais inovador: Alex Jonas Ruaro 
Empresa mais inovadora: Móveis Sandrin
Grupos mais inovadores: 
Inova Ação (1º lugar): Daniel Ângelo Zanotto, Edinei 
Mussatto, Fernando Cardoso Vieira, Marlo Tremarin, Rafael 
Lagunaz, Tiago Deolindo da Silva. Case trabalhado: Treboll 
Móveis.
Win (2º lugar): Elisa Gasperin Lappe, Lais Pandolfo, Thua-
ni da Rosa. Case trabalhado: Movelaria Firenze.
Exploradores da Inovação (3º lugar): Ana Cristina Sch-
neider, Kleyton Pastore e Rodrigo Garcia e Alex Jonas Rua-
ro. Case trabalhado: PCR.

´

~

Fotos: Augusto Tomasi
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Carrinho
Caita 

Guilherme Farias, Cristiano Dalla 
Santa, Emanuela Goldoni, Luis Hen-
rique Mosconi e Valdomiro Taiariol 
foram os sortudos que garantiram 
o carrinho premiado da promoção 
“Girou, abriu, levou Caitá”. Eles re-
alizaram compras no supermercado 
e tiveram direito de abrir um cade-
ado que, caso tivesse com a chave 
correta, garantia um carrinho reple-
to de produtos.

´

Junho pode ser um mês de refe-
rência não somente para os aman-
tes de Baco, mas também para 
os profissionais responsáveis pelo 
serviço do vinho. No dia 03/06 foi 
comemorado o Dia Internacional 
do Sommelier, enquanto no Brasil 
o primeiro domingo de junho é o 
Dia Nacional do Vinho.

Para marcar essas datas, espe-
cialmente a da profissão de Somme-

lier, a regional gaúcha da Associação Bra-
sileira de Sommeliers (ABS-RS) brindará seus associados e 

ex-alunos, além de todos os amantes da bebida, com a Jornada do 
Sommelier. A ação será realizada no sábado, 05/06, com dois deba-
tes – um pela manhã (10h) e outro à tarde (16h). O evento aconte-
cerá de forma virtual no canal do YouTube da ABS-RS.

O debate da manhã destacará a profissão de Sommelier no Bra-
sil mostrando a realidade do mercado, as expectativas do setor, as 
atividades relacionadas à ocupação, assim como os concursos nacio-
nais e internacionais. O encontro terá a participação do Sommelier 
Diego Arrebola, que já foi eleito por três vezes o melhor profissional 
do país (2012, 2016 e 2018). Também estará presente Deisi da Costa, 
Sommelière Destaque no Prêmio ABS-RS 2019.

A profissão de Sommelier ao redor do mundo será o foco do 
evento que inicia às 16h. Danio Braga, italiano com mais de 30 anos 
no Brasil e nome reconhecido na alta gastronomia nacional e mun-
dial, será um dos convidados.

O Sommelier belga William Wouters, pre-
sidente da Association de la Sommelle-

rie Internationale (ASI), também fará 
parte da mesa.  Jorge Lucki, colu-
nista do jornal Valor Econômico, é 
outro debatedor. Com formação 
na Académie du Vin de Paris, Lu-
cki também é consultor de livros 
traduzidos sobre a bebida no Bra-
sil. A mediação dos dois encontros 
será feita pelo professor Júlio César 

Kunz, psicanalista, Sommelier e atu-
al presidente da ABS-RS.

Dia do Sommelier Premiacao
Considerado um dos concursos 
com grande prestígio interna-
cional, com a participação de 
mais de 75% de vinhos estran-
geiros, o Citadelles du Vin, rea-
lizado de 27 a 29 de março, em 
Bourg Sur Gironde, na França, 
reverenciou os vinhos brancos 
brasileiros, além dos espuman-
tes. Dos 14 prêmios alcança-
dos,  oito foram concedidos 
para rótulos de vinhos finos e 
seis para espumantes, o que 
reforça o que a Associação Bra-
sileira de Enologia (ABE) já vem 
afirmando nos últimos anos: o 
mundo reconhece a qualida-
de da produção nacional tanto 
para espumantes, quanto para 
vinhos tranquilos.
O concurso, que reuniu 50 
degustadores e cerca de mil 
amostras de 30 países, tem a 
patronagem da Organização 
Internacional da Vinha e do Vi-
nho (OIV), maior instituição do 
setor no mundo, além de ser 
membro da Federação Mundial 
de Grandes Concursos Interna-
cionais de Vinhos e Destilados 
(Vinofed).

PREMIAÇÕES
Prêmio Especial do Brasil e 
Medalha de Ouro
Aliança Chardonnay 2020 – 
Cooperativa Nova Aliança

Medalhas de Ouro
Casa Valduga Gran
Leopoldina Chardonnay 2020 – 
Casa Valduga Vinhos Finos
Garibaldi VG Espumante 
Extra Brut – 
Cooperativa Vinícola Garibaldi
Gazzaro Chardonnay 2020 – Viníco-
la Gazzaro
Ponto Nero Cult Brut – 
Ponto Nero
Zanotto Chardonnay 2020 – 
Vinícola Campestre
Zanotto Gewurztraminer 2020 – Vi-
nícola Campestre
Zanotto Sauvignon Blanc 2020 – Vi-
nícola Campestre

´

~
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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

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

ALUGUEL

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES

VENDA

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. 

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
NEW FIESTA 1.6 
FIESTA 1.6 COMPLETO
HILUX SW4 2.8 DIAMOND
HILUX SW4 2.8 SRX7 LUGARES
HILUX SW4 2.8 SRX5 LUGARES
PALIO WEEKEND 1.6 TREKKING
SIENA 1.0 FIRE 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
2014
2019
2019
2019
2014
20102010
2010
2020
2017

BRANCA
AZUL
CINZA
PRATA
BRANCA
BRANCA
CINCINZA
BRANCO
BRANCO
BRANCA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
PPRATA
BRANCA
CINZA
BRANCO

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

Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

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

Bento Gonçalves

Mais de 50 itens 
a preço único.

3451 7072 

Humaitá:
Rua Pernambuco, 501

(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

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

CARBONERA
Mercado

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

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

(54) 3454 2467

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

Imóveis

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO DE 

BENTO GONÇALVES
Base Territorial: Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, 

Santa Tereza e Pinto Bandeira.
Sede Própria: rua Dom José Baréa, 60 – São Bento – 

Bento Gonçalves/RS.

DIVULGAÇÃO DE REGISTRO DE CHAPASDIVULGAÇÃO DE REGISTRO DE CHAPAS
Em cumprimento ao disposto no Estatuto que rege 
a entidade sindical, comunico que foi registrada 
(01) uma chapa concorrente à eleição a que se 
refere o Edital de Convocação publicado na data de 
21 de maio de 2021.

NosNos termos do parágrafo 1º, do artigo 44, do Estat-
uto, o prazo para impugnação de candidatura é de 
03 (três) dias, a contar da publicação do presente 
aviso.
                              CHAPA ÚNICA

DIRETORIA

EFETIVOS
Oclair Sanchez
Mauro Toniolli
Adiles Fossá

Dilceo Maximino Barp
Everaldo Padilha da Silva

Jurandir ZanandreaJurandir Zanandrea
Moisés Monego

EFETIVOS
Mauro Toniolli
Oclair Sanchez

SUPLEMTES
Jurandir Zanandrea

Adiles Fossá

EFETIVOS
Darci Luiz Zotti

Marilene de Carvalho Nunes
Selvino Luiz Stormoscki

SUPLENTES
Edmilson Benincá

Luiz Augusto Ferreira
Helena Maria S. Dal Magro

CONSELHO FISCAL

Bento Gonçalves, 1º de junho de 2021.

OCLAIR SANCHEZ
PRESIDENTE

DELEGADOS JUNTO À FEDERAÇÃO

SUPLENTES
Elton Facchini

Claucir José Marchioretto
João Correa Coutinho Filho

André Lorenzini
Gilson Vargas

Elton Becker da SilvaElton Becker da Silva
Valmir Pedroso de Lima• Assistente contábil

• Assistente financeiro
• Atendente de turismo
• Atendente de varejo
• Auxiliar de almoxarifado
• Auxiliar de almoxarifado 
• Auxiliar de bomba de concreto • Auxiliar de bomba de concreto 
• Auxiliar de limpeza (Garibaldi)
• Auxiliar de limpeza (segunda a 
sábado/escala - domingos)

• Auxiliar de pintura
• Auxiliar de produção (PCD)
• Auxiliar de Saúde Bucal
• Cantineiro
• Consultor (a) vendas 
• Contador (Veranópolis)
• Eletromecânico• Eletromecânico
• Empregada doméstica
• Encarregado (transportes)
• Expedição/Op. de empilhadeira

VENDO sobrado, nos 
Caminhos da Eulália, 
com dois dormitórios, 
cozinha, sala, área 
de serviços, banhei-
ro social e vaga de 
garagem.  Pode ser 
financiado e usado o 
FGTS como entrada. 
Próximo à Transpor-
tadora Dumar. Valor 
R$ 120.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589. 
 
VENDO apartamen-
to, no Residencial Vi-
deiras, pronto para 
morar, com móveis 
planejados, dois dor-
mitórios, sala, área de 
serviços, banheiro so-
cial e vaga de garagem.  
Pode ser financiado. 
Prédio com elevador, 
ótima vista e posição 
solar. Valor a partir 
R$ 109.000. Contato 
(54) 99683 6257, com 
Luiz. Creci 42.589. 
 
VENDO apartamento 
mobiliado, no Resi-
dencial Melville, em 
andar alto, no bairro 
Humaitá, com eleva-
dor, dois dormitórios, 
sacada aberta, cozi-
nha, sala, área de ser-
viços, banheiro social 
e vaga de garagem.  
Pode ser financiado 
e usado o FGTS como 
entrada. Possui ótima 
posição solar. Valor R$ 
170.000. Contato (54) 
99683 6257, com Luiz. 
Creci 42.589.
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ção da UCS, no tocante à expansão do en-
sino, pesquisa e extensão com qualidade. 
Mantém integração principalmente com 
os Cursos de Graduação em Administração, 
Ciências Contábeis, Comércio Internacio-
nal e Engenharia de Produção, através da 
atuação dos docentes do PPGA ministrando 
disciplinas e orientando Trabalhos de Con-
clusão de Curso (TCC), bem como da parti-
cipação de alunos em projetos de pesquisa 
com bolsas de Iniciação Científica. 

O programa tem forte compromisso 
com o desenvolvimento regional e nacio-
nal, a partir da relevância social de suas 
pesquisas e da qualificação de profissio-
nais com atuação tanto no meio acadêmico 
quanto empresarial. 

As duas linhas de pesquisa do PPGA/
UCS são: Inovação e Competitividade; Es-
tratégia e Operações. A linha de pesquisa 
Inovação e Competitividade tem por objeti-
vo estudar as dimensões relacionadas com 
a inovação e a competitividade como fon-
tes de crescimento, de desenvolvimento e 
de sustentabilidade das organizações. Está 
articulada a partir de duas dimensões com-
plementares: Organizações e Processos 
buscando gerar um entendimento apro-
fundado sobre o conceito de inovação, e 
suas dificuldades e implicações, elementos 
intrínsecos e possíveis formas pelas quais 
pode ser incorporada às organizações para 
torná-las mais competitivas. 

Por sua vez, a linha de pesquisa Estra-
tégia e Operações tem por objetivo estudar 
as dimensões relacionadas com desenvol-
vimento e implantação de estratégias orga-
nizacionais e sistemas de operações de ma-
nufatura e de serviços como elemento de 
eficiência e eficácia, fundamentando a sus-
tentabilidade das organizações. Em relação 
a isso, busca compreender a Estratégia e as 
Operações como aspectos indispensáveis 
para o desempenho das organizações que 
operam em cenários de mercados regio-
nais, nacionais e internacionais. A linha 
está articulada a partir de duas dimensões 

O Programa de Pós-Graduação 
em Administração da UCS, Mestrado 
e Doutorado, está alinhado ao caráter 
comunitário da Instituição e ao seu 
compromisso com o desenvolvimen-
to regional baseado em conhecimen-
to. De fato, o papel do conhecimento 
como fator de desenvolvimento local 
e regional tem se acentuado e aponta-
do para a intensificação dos sistemas 
regionais de inovação nos quais o co-
nhecimento passa a ser o fator prin-
cipal para as trajetórias e dinâmicas 
do desenvolvimento local e regional.  
A presença e atuação do Mestrado e 
Doutorado em Administração (PPGA) 
na região de abrangência da UCS bus-
ca influenciar o equilíbrio adequado 
entre fatores endógenos e forças ex-
ternas que moldam a natureza, a di-
nâmica e os caminhos do crescimento 
socioeconômico local e regional. Nes-
sa perspectiva se define o propósito 
do PPGA que é o de “Transformar as 
organizações para um mundo melhor 
por meio do conhecimento e da edu-
cação superior”. 

Tal propósito se alinha com a 
abordagem do desenvolvimento em 
que a tecnologia, o conhecimento 
científico e os recursos humanos re-
presentam os principais fatores es-
tratégicos para o crescimento e é pos-
sível identificar um vínculo estreito 
entre os processos de aprendizagem, 
o processo de inovação, competitivi-
dade, internacionalização e desen-
volvimento social e econômico. Esses 
princípios fundamentam a missão do 
PPGA: “Desenvolver pessoas com do-
mínio da pesquisa e do ensino em ad-
ministração, inseridos globalmente, 
capazes de contribuir para o avanço 
da ciência e evolução da sociedade de 
forma ética e sustentável”.  

O Mestrado em Administração 
se insere na política de pós-gradua-

O Mestrado em Administração 
da UCS e o compromisso com 
o Desenvolvimento da região

Prof.ª Ana Cristina 
Fachinelli Bertolini
Coordenadora e Docente do Programa de 
Pós-Graduação em Administração

complementares: Sistemas e Mercado 
buscando trazer evidências teórico-
-empíricas acerca dos direcionamen-
tos estratégicos e da configuração das 
operações inerentes às organizações 
com ou sem fins lucrativos, dos mais di-
versos setores, segmentos ou nichos de 
mercado, no sentido de verificar a sua 
forma de competir e sua relação com o 
desempenho e a sustentabilidade, o que 
pode auxiliar pesquisadores e gestores 
na compreensão dos fenômenos que fa-
zem parte deste contexto. 

As duas linhas de pesquisa con-
tribuem para a formação de recursos 
humanos qualificados, tanto no âmbito 
acadêmico quanto gerencial, repercu-
tindo em uma maior capacidade de in-
tervenção na solução de problemas e no 
aproveitamento de oportunidades, que 
de acordo com suas áreas de interesse 
e de atuação.

Os projetos e orientações do 
PPGA têm sido contextualizados prin-
cipalmente nos seguintes segmentos 
da economia: metalmecânico, movelei-
ro, vitivinícola, agronegócios, turismo, 
serviços de saúde, educacionais e fi-
nanceiros (bancos) e indústria criativa, 
dentre outros, em sintonia com a matriz 
econômica regional. 

Considerando as características 
socioeconômicas da nossa Região, o 
PPGA tende a se consolidar como um 
centro de formação de pesquisa em 
estratégia e operações e inovação e 
competitividade. Ao mesmo tempo, tem 
diante de si um campo de pesquisa que 
conta com a concentração de indústrias 
e empresas de serviços na região. Além 
disso, está formando professores e pes-
quisadores de alto nível os quais através 
de seus projetos e estudos influenciam 
os rumos do desenvolvimento da região, 
com contribuições efetivas para empre-
sas, associações de classe, órgãos gover-
namentais e instituições de ensino. 

Adote um amigo

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

Gilda, porte G
Essa é  a guerreira Gilda. 

Passou por um tremendo apuro, 
mas tudo passou! Agora só resta 

comemorar a vida e seguir em 
busca de uma família! 

É jovem, porte grande, mas 
bebezona!

Novo comando

Fotos Brigada Militar

O governador Eduardo 
Leite e o vice-governador e se-
cretário da Segurança Pública, 
Ranolfo Vieira Júnior, oficiali-
zaram na segunda-feira, 31/05, 
a passagem do comando-geral 
da Brigada Militar (BM). A so-
lenidade foi realizada no campo 
de futebol do Estádio General 
Cypriano, do Departamento de 
Ensino da BM, em Porto Alegre. 
Assumiram o comandante-geral 
Vanius Cesar Santarosa; o sub-
-comandante-geral, Claudio 
dos Santos Feoli; e o chefe do 
Estado-Maior, Rogério Stumpf 
Pereira Júnior.

Bento-gonçalvense assume 
comando da Brigada Militar do RS
Coronel Vanius 
Cesar Santarosa 
ingressou na 
carreira de 
oficiais da BM 
em 1987 
e agora assume 
o primeiro posto 
da corporação

SOBRE SANTAROSA
Natural de Bento Gonçalves, 

o coronel Santarosa tem 52 anos e 
ingressou na carreira de oficiais da 
BM em  1987, quando se tornou pi-
loto de avião. Dos 34 anos de servi-
ço, passou 15 ligado ao Batalhão de 
Aviação da BM (BAV-BM). Obteve 
habilitação de piloto privado e co-
mercial de avião (1998 e 2000) e 
helicóptero (2003 e 2004), tornou-
-se instrutor de ambos os tipos de 
aeronave (2001 e 2006) e ainda se 
tornou examinador credenciado 
(2012) pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac).

Com habilitação para dez tipos 

de avião, seis tipos de helicópte-
ro e seis mil horas de voo, além de 
habilitação de piloto de linha aérea 
(2017), chefiou o Centro de Forma-
ção Aeropolicial da BM, em Capão 
da Canoa, entre 2013 e 2016. No 
ano seguinte, promovido a tenente-
-coronel e assumiu a chefia do Esta-
do-Maior do Comando Regional de 
Polícia Ostensiva do Vale do Rio dos 
Sinos (CRPO VS). Em 2019, passou 
ao posto de chefe de Operações da 
BM, quando foi responsável pelo 
planejamento de policiamento da 
Copa América, que naquele ano teve 
Porto Alegre como uma das sedes 
dos jogos. Promovido a coronel, 
assumiu a direção do Departamen-
to de Informática da BM e, em no-
vembro de 2019, quando o coronel 
Mohr chegou ao comando-geral 
da corporação, ocupou o posto de 
subcomandante-geral, no qual per-
maneceu até 1º de abril deste ano. 

Além da extensa carreira, San-
tarosa tem especialização em heli-
cópteros Agusta Westeland (modelo 
Koala MKII – AW-119Kx), realizada 
no Estado da Pensilvânia, nos Esta-
dos Unidos, em 2014, e especializa-
ção em Políticas em Gestão de Segu-
rança Pública (CEPGSP), concluída 
em 2017.

Na noite de quarta-feira, 
02/06, policiais do 4º Batalhão 
de Choque (BPChoq) de Caxias do 
Sul realizavam patrulhamento tá-
tico em diversos bairros de Bento 
Gonçalves, em mais uma ação da 
Operação Narco Brasil, coordenada 
pelo Ministério da Justiça, quando 
receberam a informação de que um 
homem estava vendendo drogas 
e efetuando disparos de arma de 
fogo no bairro Maria Goretti. 

O homem, de 19 anos, foi abor-
dado e com ele foram localizados 
armas de fogo, munições, drogas e 
dinheiro. Os policiais apreenderam 
uma espingarda Boito Pump cali-
bre 12, com numeração suprimida, 

Brigada Militar apreende drogas 
e armas no bairro Maria Goretti

Operação Narco Brasil

e oito munições do mesmo calibre 
intactas; uma pistola Taurus cali-
bre.380, com numeração suprimi-
da, e 46 munições calibre .380; três 
(3) munições calibre 9mm; 7 (sete) 
munições calibre .38; um colete ba-
lístico; uma máscara; quatro celu-

lares; duas câmeras de videomoni-
toramento; placas de veículo; 366 
gramas de substância semelhante a 
maconha e R$ 2.164,00.

Diante dos fatos, o homem foi 
preso e conduzido à delegacia e o 
material foi apreendido.
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Entrevista
“Todos deveriam prestigiar o serviço público, porque a ausência dele significa o caos”
Defensor Público 
Rafael Carrard 
fala da alta 
demanda de 
assessoria jurídica 
e da relação da 
comunidade com 
servidor público

Raquel Konrad
A Defensoria Pública, por es-

sência, oferece orientação jurídica, 
promoção dos direitos humanos e a 
defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individu-
ais e coletivos, de forma integral e 
gratuita, às pessoas em situação de 
vulnerabilidade econômica, social 
ou jurídica. Durante a pandemia, 
com o endividamento das famílias e 
mais pessoas entrando na linha de 
pobreza, os serviços da instituição 
tornaram-se ainda mais essenciais.

Em Bento Gonçalves, Rafael 
Carrard, Defensor Público titular 
da 1ª Defensoria Pública, que atua 
à frente da 1ª Vara Criminal, Tri-
bunal do Júri, Vara de Execuções 
Criminais e Juizado Especial da 
Fazenda Pública, esteve no SERRA-
NOSSA para falar sobre o atual ce-
nário, a alta demanda de assessoria 
jurídica, como a pandemia afetou e 
mudou os trabalhos para a comuni-
dade e ainda sobre a relação da co-
munidade com o servidor público.

A entrevista completa, em ví-
deo, pode ser conferida na fanpage 
do SERRANOSSA.

SN: Quais estão sendo os 
principais desafios da pandemia 
e como ela tem interferido no 
trabalho da Defensoria Pública?

Carrard: A pandemia, indis-
cutivelmente, afetou os serviços 
públicos, mas é muito importante 
que a comunidade entenda que a 
Defensoria Pública, assim como o 
Judiciário e o Ministério Público, 
não parou um dia sequer. A gen-
te teve que se adaptar, diante da 
impossibilidade de contato direto 
com os assistidos, e fizemos isso 
com muita rapidez. Nós passamos 
a atender pessoalmente aquelas 
pessoas que não têm possibilida-
de tecnológica, mas também inse-
rimos atendimentos por telefone, 
videochamadas etc. Nós continu-
amos atuando em um ritmo bem 
expressivo. Para se ter uma ideia, 
no ano passado, a Defensoria Pú-
blica Estadual prestou 1 milhão e 
200 mil atendimentos. Isso durante 
a pandemia. E, em alguns aspectos, 
esse atendimento foi ainda mais 
qualificado. Por exemplo, eu aten-
do a casa prisional de Bento e meu 
atendimento ordinário é ir até lá e 
conversar com os presos. Mas nós 
tínhamos um problema de internet, 
que existe até hoje no presídio. En-
tão a casa prisional se equipou e eu 
passei atender os presos da minha 
casa ou até da Defensoria e o resul-
tado é que conseguimos imprimir 
um ritmo melhor de atendimento. 
Porque, ao mesmo tempo em que 
eu atendia o apenado, conseguia 
consultar as bases, o sistema, e isso 
impôs agilidade. E o que aparen-
temente poderia surtir um efeito 
negativo acabou sendo positivo. É 
evidente que eu preciso estar no 

presídio para inspeções e para fins 
fiscalizatórios, mas o atendimento 
on-line é uma tendência que pode 
ficar porque se mostrou muito efi-
ciente.

SN: Sabemos que a popula-
ção cobra dos órgãos de segu-
rança pública e do Judiciário 
resoluções rápidas de casos, es-
pecialmente na questão penal. 
Na sua avaliação, isso pode acar-
retar excessos ou desprestígio a 
algumas garantias constitucio-
nais?

Carrard: Esse é um problema 
que identificamos no Brasil há vá-
rios anos. E isso é típico de países 
em processo de redemocratização, 
como nós. Passamos por perío-
dos turbulentos na nossa história, 
houve um aprimoramento demo-
crático e a constituição passou a 
prever uma série de garantias para 
todo cidadão. Só que, por não ter-
mos uma tradição jurídica e social 
muito presente, as pessoas, muitos 
por aspectos políticos e outros por 
motivos não tão nobres, passaram 

a desdenhar destas garantias e a 
questioná-las, dizendo que o Judi-
ciário ou as instituições existem 
para proteger bandido. É claro 
que, antes que alguém sugira que 
eu leve um bandido para casa, não 
estou passando a mão na cabeça de 
ninguém. Mas é importante que a 
comunidade entenda que quando 
falamos em garantias e direitos 
estamos falando de toda a comu-
nidade brasileira e não de A ou B. 
Eu não tenho dúvida de que aquele 
que fez algo errado tem que cum-
prir pena, mas estamos há tempos 
batendo somente nessa tecla e não 
evoluímos. Essa conduta sistemá-
tica de nós querermos o “quanto 
pior, melhor”, inclusive no sistema 
prisional, não faz a gente sair do 
chão. Quanto pior o sistema pri-
sional, mais problemas teremos na 
rua. 

SN: A “Lei Anticrime” fez al-
terações importantes no Código 
de Processo Penal. Uma delas diz 
respeito à determinação de que 
se reavaliem as prisões preventi-
vas com mais de 90 dias. Isso tem 
sido seguido?

Carrard: Aqui em Bento, sim. 
Os juízes daqui são muito cuidado-
sos com isso e a comunidade jurí-
dica de forma geral também. E isso 
é algo importante. A realidade do 
Rio Grande do Sul é muito distinta 
de outras regiões do Brasil, ainda 
temos uma comunidade jurídica 
muito responsável. Mas em outros 
locais do país as pessoas são sim-
plesmente abandonadas e, por isso, 
esse tipo de previsão normativa é 
muito importante, especialmente 
em alguns rincões do Brasil onde 
presos são esquecidos. A regra é 

que a pessoa responda o processo 
solta e fique presa apenas se hou-
ver necessidade, como a reincidên-
cia, por exemplo. Mas no país não 
temos condições de prender todas 
as pessoas que cometem crimes, 
teríamos que ter uns quatro presí-
dios por cidade. É uma disposição 
importante porque faz com que a 
cada 90 dias se reavalie a necessi-
dade de manter a prisão. 

SN: A Defensoria também 
atua em trabalhos de conciliação: 

Carrard: O Direito Conciliató-
rio vem ganhando espaço e isso é 
bom para todos. Porque o Judiciá-
rio recebe milhares de ações por 
ano e os servidores estão cada vez 
em menor número. E esse tipo de 
iniciativa contribui para o desafo-
gamento do Judiciário. Temos, por 
exemplo, um problema grande de 
pessoas endividadas e se busca um 
acordo com o credor. E isso é uma 
tendência, muito mais na área cí-
vel, de família, do que na área cri-
minal. Em Bento, a gente chegou 
a promover encontros com casais 
que estavam em vias de separação 
e servidores qualificados conversa-
vam com as partes, expondo as vir-
tudes de uma separação amigável. 
Assim, tudo era levado ao Judiciá-
rio apenas para homologação. Nós 
tivemos um índice muito grande de 
sucesso. 

SN: Sabemos que o serviço 
público é recorrentemente alvo 
de ataques. Como o senhor vê 
essa situação no país?

Carrard: Por muitos motivos, 
especialmente político, criou-se 
essa ideia de se falar contra o servi-
ço público. Claro que talvez eu seja 
suspeito para falar, porque a vida 

toda atuo nesta área, mas acredito 
que as pessoas deveriam se inteirar 
mais de como a atividade pública se 
desenvolve, inclusive no Judiciário 
e nas instituições que orbitam o po-
der. Posso garantir que é uma carga 
de trabalho quase que desumana. 
Nós temos um número de servido-
res muito limitado. E, em termos 
políticos, se criou um nicho de crí-
ticos ao serviço público e qualquer 
coisa que se reverta a favor disso é 
criticada hoje em dia. Pode haver 
excessos pontuais que merecem 
crítica e observações e, para isso, 
existem as ouvidorias e a própria 
imprensa. Não se é contra a crítica. 
Mas a comunidade deveria conhe-
cer os trâmites internos, o trabalho 
dessas instituições. O serviço públi-
co é um serviço essencial e as pes-
soas deveriam prestigiar mais, por-
que a ausência dele significa o caos 
e um custo a mais para a população. 
Então acredito que as pessoas de-
veriam defender o serviço público, 
sob pena de serem as mais prejudi-
cadas na ausência dele.

Acesse o QR Code e confira 
quem tem direito a assistência 
da Defensoria Pública
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Eduarda Bucco
Um estilo de vida minimalis-

ta, vegano, sustentável, saudável 
e com extremo comprometimen-
to ao futuro das próximas gera-
ções. Parece uma rotina inaces-
sível e improvável, mas é seguida 
com muito carinho pela pedago-
ga Ana Paula Lazzarotto, de 52 
anos. Do seu cantinho, no interior 
de Bento Gonçalves, Aninha ten-
ta demonstrar, pelo Instagram, 
como é possível seguir os 5Rs 
da sustentabilidade – repensar, 
recursar, reduzir, reutilizar e re-
ciclar – de forma fácil e acessível. 

A atenção às questões am-
bientais surgiu por meio da ali-
mentação saudável, seguida pela 
pedagoga desde jovem. “Eu perdi 
minha mãe com dois anos e isso 
me marcou muito. Sempre tive 
medo de morrer e deixar meus 
filhos. Com isso busquei ser o 
mais saudável possível. Fiz di-
versos cursos e criei um blog de 
culinária, quando conheci mui-

Dia Mundial do Meio Ambiente

Pedagoga ressalta importância da mudança de hábitos 
de consumo e alimentação para futuro do planeta
Ana Paula 
Lazzarotto, de 52 
anos, mantém 
um estilo de vida 
minimalista, 
vegano e 
sustentável

tas pessoas e aprendi bastante”, 
relata. Mas foi há cerca de quatro 
anos que sua visão se abriu para 
uma vida ainda mais conectada 
com a alimentação e com o meio 
ambiente. “Do saudável, eu fui 
para o vegano. Quando virei ve-
gana, comecei a assistir a docu-
mentários que provocaram uma 
mudança muito grande em mim”, 
comenta. 

Sem consumir ou utilizar 
qualquer produto de origem 
animal, Aninha comenta que o 
veganismo vai além do cuidado 
e amor pelos bichos, entran-
do na questão ambiental. “Um 
bife que a gente deixa de comer 
economiza cerca de 5 mil litros 
de água. A agropecuária é um 
dos grandes geradores de dió-
xido de carbono, um dos gases 
responsáveis pelo efeito estufa. 
Grande parte do desmatamento 
das nossas florestas está ligada 
ao cultivo de monoculturas para 
alimentar os animais. Então não 
tinha como eu me importar com 
os animais, com seu sofrimento e 
exploração, e dissociar do meio 
ambiente”, comenta. 

A partir dessa visão, a peda-
goga passou a investir em ações 
em seu ‘microcosmo’ e compar-
tilhar sua rotina pelas redes so-
ciais, a fim de gerar uma “onda 
de aprendizado”. “Meu Insta-
gram hoje é justamente para 
isso, influenciar outras pessoas 
a terem pequenas atitudes que, 

em longo prazo, mudam muita 
coisa”, revela. 

PEQUENAS MUDANÇAS
Uma das dicas da pedagoga é 

reduzir o consumo de carne e ou-
tros produtos de origem animal, 
com base na campanha ‘Segunda 
Sem Carne’, da Sociedade Vegeta-
riana Brasileira (SVB). O objetivo 
é conscientizar a população so-
bre a importância de se reduzir 
o consumo, ao menos em um dia 
da semana, convidando-as a des-
cobrir novos sabores. “Aqui em 
casa, somente eu fiz a transição 
alimentar para o veganismo, mas 
a influência foi grande. Meus fi-
lhos [de 23 e 15 anos] e meu 
marido começaram a ver aquele 
prato lindo, colorido, que eu sin-
to prazer de comer, e quiseram 

provar. Com isso, mudaram o 
modo de pensar sobre a comida 
e reduziram bastante o consumo 
de carnes e derivados. E a saúde 
deles é maravilhosa”, afirma. 

Sobre o estilo de vida vega-
no, Aninha ressalta que se trata 
de uma rotina acessível e fácil de 
seguir. “Tu tem que se puxar para 
aprender, porque tem que suprir 
as necessidades do teu corpo. 
Mas o veganismo não é caro. Um 
arroz, feijão e salada no prato não 
é caro. A carne que é barata de-
mais. É uma vida que está ali, seja 
um pintinho ou um boi, apenas 
num invólucro diferente”, analisa. 

Outra questão importante 
para o meio ambiente, na visão 
de Aninha, é o consumo cons-
ciente, a partir de uma vida mais 
minimalista. “Não precisamos 

de tantas roupas, nem de um ce-
lular a cada seis meses, nem de 
20 pares de sapato. A gente não 
precisa de tudo, o tempo todo. O 
planeta não aguenta mais esse 
nível de consumo”, comenta. 

Além de ações educativas 
mais fortes, Aninha propõe o uso 
da criatividade para dar vida a 
novos produtos, com aqueles já 
existentes, e a recusa às emba-
lagens descartáveis. “O plástico 
demora 400 anos para se de-
gradar. Imagina que a primeira 
escova de dente sua ainda está 
por aí. Por isso precisamos redu-
zir o consumo, assim as fábricas 
produzem menos, ou passam a 
se preocupar mais com soluções 
sustentáveis”, reflete. “Esses dias 
um cara atirou uma garrafa pet 
pela janela do carro, e acertou o 
meu carro. Ele acha que estava se 
livrando do lixo, mas a verdade é 
que não existe fora. Ele só não 

está mais enxergando, mas o lixo 
continua aqui, no nosso planeta”, 
acrescenta. 

Entre as ações postas em 
prática no seu dia a dia e de sua 
família está a utilização de saco-
las de pano para fazer compras, 
coletores menstruais ao invés de 
absorventes, aparelhos de bar-
beador daqueles antigos, com 
lâmina manual, escovas de dente 
de bambu, guardanapo de tecido 
e sacolas biodegradáveis para 
o lixo. “O planeta é muito maior 
que nós. O ser humano é pre-
potente de se achar dono dele, 
dono dos animais e dos recursos 
naturais. Mas se extrapolarmos, 
a natureza se encarrega de elimi-
nar o ser humano. Somos muito 
frágeis e precisamos pensar no 
amanhã dos nossos filhos e dos 
nossos netos. Porque tem um 
futuro impossível acontecendo 
agora”, finaliza. 

Como começar a mudar?
- recusar sacolinhas e descartáveis 
- evitar embalagens plásticas, preferir papel, latas e vidro. 
- levar na bolsa um “kit” lixo zero, com guardanapo, talheres 
e colher de cafezinho 
- consumir apenas o necessário 
- comprar a granel levando seus potes ou saquinhos 
reutilizáveis
- reduzir o consumo de alimentos e produtos de origem 
animal

Ed
ua

rd
a 

Bu
cc

o/
SE

RR
A

N
O

SS
A

5 de Junho
Dia Mundial do
Meio Ambiente

Para que suas atitudes façam 
a diferença:

 Que tal repensar sua rotina e contribuir ainda 
mais com o meio ambiente?

Você sabia que...

 A coleta seletiva para reciclagem dos materiais possibilita a recuperação 
diária de 36% de papel e assemelhados, 40% de plásticos, 20% de 
vidro, 3% de ferro e 1% de outros metais.

  A RN Freitas agradece o carinho da comunidade de Bento Gonçalves 
e reforça a importância dessa recepção respeitosa e da destinação correta 
do lixo, além do cuidado com a segurança dos coletores a partir do
descarte adequado dos resíduos.

- Tenha como hábito indispensável em sua residência e local 
de trabalho a separação do lixo, mantendo-o fora do alcance 
de crianças e animais.

- Não deixe lixo em casa, no quintal ou na garagem, evitando 
assim doenças e mau cheiro.

- Se guardar pneus velhos, garrafas e latas, certifique-se de 
que estejam em local que não acumule água.

-- Ao passear com seu animal de estimação leve recipiente para 
recolher os dejetos dele.

- É proibido por lei jogar lixo nas calçadas, ruas, rios, valetas 
e terrenos baldios, além de queimar lixo a céu aberto, pois 
causa poluição do ar e doenças.

54 3454 9209
Rua Domingos Rubechini,
159, bairro Fenavinho
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A Associação Ativista 
Ecológica de Bento Gonçal-
ves (AAECO) recebe neste 
sábado, 05/06, uma área 
de 55 mil metros quadra-
dos de mata nativa dentro 
do perímetro urbano da ci-
dade como doação da Lex 
Empreendimentos Imobi-
liários Ltda.

A ação se dá em come-
moração ao Dia Nacional 
do Meio Ambiente, com-
provando a constante pre-
ocupação que a empresa 
tem com o futuro das pró-
ximas gerações, bem como 
pela responsabilidade so-

Dia Mundial do Meio Ambiente

Empresa de Bento doa 55.000m² 
de área verde para AAECO

cioambiental em Bento.
Ao longo dos seus mais de 

40 anos de atuação na área de 
urbanização, a empresa já desti-
nou grandes áreas de terra para 
reflorestamento e compensação 
florestal. Somente nos últimos 
oito anos foram mais de 35 mil 
árvores nativas plantadas pela 
Lex, além da destinação de áreas 
para preservação que já ultra-
passam a ordem de 1,7 milhão 
de metros quadrados e que não 
param de crescer.

A área que está sendo doada 
à AAECO será a garantia de um 
novo pulmão permanente para 
Bento Gonçalves. “Não é de hoje 

que a empresa dá prioridade às 
questões de preservação e ao 
equilíbrio da biodiversidade e 
do meio ambiente, e ninguém 
melhor do que uma entidade 
como a AAECO para nos ajudar 
a cumprir esse objetivo”, enfatiza 
Ricardo Siviero, sócio-diretor da 
empresa. 

Nessa área verde de mais de 
55 mil metros quadrados, locali-
zada nas proximidades do bairro 
Universitário, serão preservadas 
milhares de árvores nativas de 
diferentes espécies protegidas, 
como araucárias, figueiras, cor-
ticeiras, angicos, caneleiras e je-
rivás, entre tantas outras. O local 

também é um corredor ecológi-
co que serve de habitat a diver-
sos animais silvestres tais como 
graxains, quatis, veados e gatos 
do mato, além de dezenas de es-
pécies de aves típicas da região. 

Para o biólogo, técnico em 
meio ambiente e presidente da 
associação, Willian Lando Czei-
koski, a doação dessa área ver-
de para a ONG tem uma grande 
importância, pois coroa uma luta 
de quase 15 anos da AAECO de 
conscientização da importância 
das questões ambientais. Mas 
esse ato, acima de tudo, é muito 
mais importante para a própria 
natureza e para o equilíbrio eco-

lógico das futuras gerações de 
bento-gonçalvenses. “Como pre-
sidente da AAECO, juntamente 
com o Gilnei Rigotto, que é figura 
essencial para esta conquista, es-
tamos enormemente emociona-
dos e agradecidos pelo reconhe-
cimento da Lex, tenho certeza de 
que não somente a nossa cidade, 
mas o planeta, respira melhor 
com essa área verde”, destaca 
Czeikoski. “Agora o próximo pas-
so é aproximar as universidades 
e os alunos das escolas da região, 
para que conosco possam pres-
tigiar a vitória da natureza, com 
muita pesquisa e educação”, con-
cluiu.

Para Gilnei Rigotto, 
membro da entidade am-
biental, receber a doação 
desta área, que fica em uma 
região estratégica da cida-
de, é de grande relevância, 
pois a preservação de áreas 
verdes é importante para a 
manutenção da qualidade 
ambiental das cidades, já 
que assumem um papel de 
equilíbrio entre o espaço 
modificado para o assen-
tamento urbano e o meio 
ambiente, sendo conside-
radas como um indicador 
na avaliação da qualidade 
ambiental urbana.

Fotos: Divulgação
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Artigo

O que é Justiça Ambiental?
Mais do que uma ne-

cessidade de adaptação do 
Direito com a sociedade, a 
incorporação dos aspec-
tos de Justiça Ambiental 
no corpo social mostram-
-se medulares para a rea-
lização de políticas desen-
volvimentistas na esfera 
do Meio Ambiente.

Os ditames de Justiça 
Ambiental são necessá-
rios para que se perpetue 
o equilíbrio entre o meio 
ambiente e o desenvol-
vimento jurídico-social. 
Desta forma, é funda-
mental e, acima de tudo, 
necessário embasar o 
conhecimento que aqui 
discorro com a obra de 
Cecília Campello Mello e 
Gustavo das Neves Bezer-
ra. Considero a obra como 
um arcabouço de funda-
mentações jurídico-am-
bientais que diversificam 
e complementam o signifi-
cado de Justiça Ambiental.

Considero a Justiça 
Ambiental como uma cul-
tura de direitos inerentes 
a todos, muito mais do 
que um conteúdo da aca-

demia, mas constitui-se em 
um verdadeiro “movimento” 
contra as injustiças tradicio-
nalmente incrustadas no Es-
tado de Direito convencional. 
É claro que a problemática 
ambiental incorpora desigual-
dades sociais, de raça, de sexo 
e de classe, o que segue de 
perto a lógica hegemônica de 
acumulação de capital e cer-
ceamento de oportunidades.

É substancial que nenhum 
grupo ou pessoa esteja acima 
da lei. Embora essa afirma-
ção possa ser encontrada na 
Constituição Federal, quando 
o legislador e o executor de 
lei implementam igualdade 
entre todos de fato, o que se 
percebe é que os grupos de 
indivíduos com mais poder 
aquisitivo obtêm proteção de 
forma mais acessível.

Outro fator que considero 
desigual e restritivo é a degra-
dação ambiental. Em função 
dessa constatação, reafirmo 
a existência da democracia, 
entretanto, esse instituto se 
acentua em grupos mais favo-
recidos economicamente. Um 
exemplo claro para que possa-
mos visualizar essa afirmação 

é a questão de saúde pública 
entre as periferias e os cen-
tros desenvolvidos. De um 
lado, cotidianamente, assiste-
-se a esgotos a céu aberto. De 
outro lado, nem sequer visu-
alizam a complexidade que é 
a questão sanitária, por não 
presenciarem, de forma efeti-
va, as situações expostas.

Além disso, é questioná-
vel que o planeta vem sendo 
apropriado por interesses 
cada vez mais excludentes. A 
poluição também não é demo-
crática e, como resultado das 
desigualdades que envolvem 
os problemas do meio am-
biente, torna desproporcional 
a proteção ambiental entre os 
cidadãos.

Indispensável citar os 
sociólogos Haroldo da Gama 
Torres e Eduardo Cesar Mar-
ques, os quais referem que 
Hiperperiferia são as áreas 
da periferia que apresentam 
condições adicionais de exclu-
são urbana. Ambos os soció-
logos realizaram um estudo 
chamado “Reflexões sobre a 
hiperperiferia: novas e velhas 
faces da pobreza no entorno 
metropolitano”, no qual cons-

tataram uma diminuição das 
diferenças entre as áreas mais 
abastadas e pobres das cida-
des e uma maior provisão de 
serviços urbanos por parte do 
Estado às periferias.

Neste momento, passo 
a analisar na forma oposta, 
[In] justiça Ambiental. Dessa 
forma, destacam-se as causas 
políticas que envolvem a de-
gradação ambiental pelo re-
gime liberal-neomalthusiano 
que predomina, até os dias 
de hoje, ao redor do planeta 
e que vem transformando a 
natureza em mero estoque 
de capital a ser explorado de 
acordo com as prioridades da 
globalização dos mercados.

Ressalto, ainda, que os ris-
cos ambientais podem decor-
rer de atos políticos. Isso sig-
nifica dizer que a poluição e 
seus impactos ambientais são 
uma forma de percepção da 
própria população e ela mes-
ma deve reagir em conformi-
dade com sua condição social, 
cultural e organizacional. Um 
exemplo a isso é, novamente, 
a questão das comunidades 
de baixa renda, que são, mui-
tas vezes, influenciadas a acei-

tar a morar sobreviver em 
áreas de risco em razão das 
condições de emprego, ain-
da que esses desfavorecidos 
fiquem próximos de lixões e 
locais poluentes, perigosos e 
com riscos ambientais consi-
deráveis.

Portanto, passo a consta-
tar que o movimento de Justi-

ça Ambiental é uma exten-
são ao movimento pelos 
direitos civis. Através des-
te grandioso movimento, 
as pessoas começaram a 
entender a importância 
da relação entre o local 
de trabalho, comunidade 
e saúde. Além disso, todos 
têm direito a viver em um 
ambiente limpo e saudá-
vel, assim como em seu 
local de trabalho. 

Exija que o meio am-
biente esteja ecologica-
mente equilibrado e, mais 
do que isso, lute e concor-
ra para que ele esteja sem-
pre estabilizado!

Leandro Antônio
Padilha 
Mestrando em Direito 
– Pesquisador
Especializando em 
Direito Público pela 
PUC-RS
Jurídico na Secretaria 
Municipal de Finanças 
de Bento Gonçalves
Contato: 
padilhaleandroanto-
nio@gmail.com 

RUA CARLOS FLORES, 540
SÃO BENTO
(AO LADO DO L’AMÉRICA SHOPPING)

No Posto Shopping, você paga com PicPay e recebe 10% do seu dinheiro 

de volta. Válido para 1 pagamento por dia no cartão de crédito. Pagamentos 

acima de R$ 100  terão cashback limitado a R$ 10

É mais que
dinheiro
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Vestibular de Inverno - Inscrições 
até 11/06.  Prova presencial: 13/06

Estão abertas as inscrições 
para o Vestibular de Inverno 
2021 da UCS, para o curso de 
Medicina e demais Bacharelados, 
Licenciaturas e Cursos Superiores 
de Tecnologia (UCSTec).

A prova será realizada no 
dia 13 de junho, atendendo 
aos protocolos e critérios 
determinados pelas normas de 
distanciamento controlado em 
face da pandemia da Covid-19 
e respeitando as diretrizes 
determinadas pelo poder público.

Para os cursos de graduação, 
com exceção do curso de 
Medicina, que terá prova à tarde, 
a redação presencial ocorre às 
8h30, em todos os campi da 
UCS. A entrada nos blocos será 
escalonada, a partir das 7h, em 
grupos específicos.

Também é possível ingressar 
a partir de prova de redação 
on-line e pelo aproveitamento 
das notas de redação do Enem 
(2015 a 2020) ou de Vestibulares 
anteriores da Universidade (de 
2016 a 2021) para começar a 
estudar em qualquer momento 
do ano, imediatamente após a 
aprovação.

Pós em Espiritualidade no Trabalho: 
Organizações Humanizadas e Ecoengajadas

Com o objetivo de elevar o ní-
vel de conhecimento na dimensão 
espiritual do ser humano a partir 
de ambientes laborais, hoje centrais 
na organização social, a UCS Bento 
promove o Curso de Especialização 
em Espiritualidade no Trabalho: Or-
ganizações Humanizadas e Ecoen-
gajadas.

O curso se destina a graduados 
em qualquer curso superior, com 
ênfase a profissionais da área de re-
cursos humanos, administradores, 
psicólogos, comunicadores, gestores 
e assistentes sociais. Para mais infor-
mações e inscrições, contate a área 
de Relações com o Mercado através 
do WhatsApp (54) 99653-3184.

Mestrado em Administração
Seguem até o dia 21 de julho as inscrições 

para o Processo Seletivo – Mestrado em Admi-
nistração, para ingresso no segundo semestre, 
na UCS Bento. Alunos egressos da UCS terão 
direito a um desconto de 30% sobre o valor 
da inscrição. Estão sendo oferecidas 16 vagas, 
sendo oito para a Linha Pesquisa Estratégia e 
Operações e oito para a Linha de Pesquisa Ino-
vação e Competitividade.

E para se preparar para o Mestrado, que tal 
um Curso Online Gratuito? Isso mesmo! 
O curso será realizado no dia 16 de junho, das 
18h30 às 20h30.

Além deste, a UCS oferece o curso 

“Como elaborar o seu currículo 
lattes”. O curso será realizado dia 23 de ju-
nho, das 18h30 às 20h30.

Segundo 
Bacharelado com 

desconto
A UCS é para você que vai além! Faça 

o seu segundo bacharelado com 33% de 
desconto na contratação de disciplinas ou no 
parcelamento fixo!

A oferta é válida para os cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas e Comércio Internacional, na 
modalidade presencial.

Poderão candidatar-se ao Programa 
de Segundo Bacharelado da Área do 
Conhecimento de Ciências Sociais os titulares 
de diploma dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Comércio Internacional e Direito, concluídos 
na UCS ou em outras Instituições de Ensino 
Superior devidamente credenciadas pelo MEC.

Para inscrições e mais informações, faça contato com a área de Relacionamento da UCS 
Bento, através do  Whatsapp: (54) 99653-3184 - E-mail: mercado4@ucs.br

Cursos Formação Detran com inscrições abertas
O Campus Bento da UCS promove 

três cursos de formação em parceria 
com o Detran:
- Atualização de identificador veicu-
lar documental
- Identificador Veicular Documental

- Diretor de Ensino
O Curso de Atualização de Iden-

tificador Veicular Documental é di-
recionado a profissionais que atuam 
como identificador veicular documen-
tal, com, pelo menos, 5 anos de cre-
denciamento no DETRAN-RS.

O Curso de Identificador Veicular 
Documental será dividido em são seis 
módulos, que tratam dos seguintes 
assuntos: A Autarquia e o Profissional, 
Legislação, Procedimentos Relaciona-
dos ao Registro de Veículos, Mecânica 
Básica, Atendimento ao Público e Me-
todologia da Identificação Veicular e 
Documental, além de Estágio Super-
visionado.

Já o curso de Diretor de Ensino 
visa formar profissionais para atu-
arem como diretores de ensino nos 
Centros de Formação de Condutores 
(CFC). Para participar é necessário ser 
maior de 18 anos, comprovar escola-
ridade de Ensino Superior Completo 
e apresentar certificado de conclusão 
do curso específico de capacitação 
para Instrutor de Trânsito.

Saiba mais sobre es-
tes ou outros cursos de 
extensão, conversando 
com o setor de Relacio-
namento, através do 
WhatsApp  (54) 99653-
3184, ou acessando o QR 
Code:

As inscrições devem ser 
feitas até 11 de junho.

Acesse o QR Code e 
saiba mais:

Segunda 
Licenciatura 

Se você já cursou licenciatura na 
UCS e pensa em cursar uma segunda 
licenciatura, não perca essa 
oportunidade! Mensalida-
des de apenas R$ 299,90 nos 
cursos de Ciências Biológicas, 
Computação, Filosofia, Física, 
Geografia, História, Letras Es-
panhol, Letras Inglês, Letras 
Português, Matemática, Pe-
dagogia e Química

.Informações, contate a área 
de Relacionamento (Gradua-
ção) pelos whats (54) 99626- 
2771 e (54) 99919-3141.
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Você esbanjará disposição. Na conquista, 
dê o primeiro passo. No amor, novidades 
à vista.

Touro – 21/04 a 20/05
Boas oportunidades na carreira. Atenção 
à falsidade. A dois, relação pode dar uma 
esfriada. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Astros favorecem planos mais ambiciosos. 
A dois, companheirismo deve fortalecer a 
relação. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Haja em segredo e ouça sua intuição. Na 
paquera, chance de relação virtual. A dois, 
confie mais.
 
Leão – 22/07 a 22/08
O conhecimento fará seu progresso. Na 
paquera, abuse do virtual. A dois, sur-
preenda seu amor.
 
Virgem – 23/08 a 22/09
Mudanças à vista, momento de desape-
gar. Paixão a todo vapor. Aposte na sua 
sensualidade.
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Libra – 23/09 a 22/10
Relacionamentos de amor e parceria es-
tarão protegidos. Aposte nas demonstra-
ções de carinho.
 
Escorpião – 23/10 a 21/11
Dia será de muita dedicação e esforço. 
Atenção à saúde. Na paquera, jogue todo 
o seu charme.
 
Sagitário – 22/11 a 21/12
Resultados exigirão esforço extra. Na pa-
quera, explore seu charme. A dois, muito 
carinho. 
 
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Família exigirá atenção. Pode surgir grana 
extra. A dois, desafio será controlar seus 
ciúmes.
 
Aquário – 21/01 a 19/02
Seu lado comunicativo estará em alta. 
Bom momento na conquista. A dois, apos-
te no diálogo.
 
Peixes – 20/02 a 20/03
Estará mais pé no chão na área das finan-
ças. Na vida amorosa, será preciso tomar 
a iniciativa.

Cinema 
Programação de 03/06 a 09/06

GNC Cinemas - Caxias do Sul Shop-
ping Villagio Caxias (antigo Iguate-
mi)

GNC 1
Aqueles que me desejam a morte
Suspense, 12 anos, 107 minutos.
Diariamente, 20h45, dublado.
Mortal Kombat 
Ação, 16 anos, 110 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, dublado.

GNC 2
Godzilla vs Kong
Ação, 12 anos, 113 minutos.
Diariamente, 13h40 e 18h40, dublado.
Invocação do mal 3: a ordem do de-
mônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 16h20 e 21h30, legenda-
do.

GNC 3
Alice e Peter: onde nascem os sonhos
Fantasia, 12 anos, 94 minutos.
Diariamente, 14h30, 16h50 e 19h, du-
blado.
Godzilla vs Kong
Ação, 12 anos, 113 minutos.
Diariamente, 21h10, legendado.

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

GNC 5 (3D)
Invocação do mal 3: a ordem do de-
mônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 14h10, 16h30, 18h50 e 
21h20, dublado. 

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 1
Invocação do mal 3: a ordem do de-
mônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 14h30 e 18h30, dublado.
Dia 7, 16h e 20h, dublado.
Dias 3, 4, 5 e 8, 20h45, dublado.
Dias 6 e 9, 20h45, legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 
GONÇALVES 3
Tom e Jerry – O Filme
Animação, livre, 102 minutos.
Diariamente, 14h30, dublado.
Invocação do mal 3: a ordem do de-
mônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Dias 3, 4, 5 e 8, 17h30, dublado.
Dias 6 e 9, 17h30, legendado. 
Godzilla vs Kong
Ação, 12 anos, 113 minutos.
Dias 3, 5 e 8, 20h30, dublado.
Mortal Kombat
Ação, 16 anos, 110 minutos.
Dias 4, 6 e 9, 20h30, dublado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Invocação do mal 3: a ordem do de-
mônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 14h30 e 18h15, dublado.
Dias 6 e 9, 20h45, dublado.
Dias 3, 4, 5 e 8, 20h45, legendado. 

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Fusilli com cogumelos e espinafre de uma panela só

INGREDIENTES
- 2 colheres (sopa) de azeite
- meia cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 200 g de cogumelos frescos ou 
champignon
- 300 g de macarrão tipo parafuso
- 1 caixa de creme de leite
-1 colher (chá) de sal
- meia colher (chá) de pimenta-do-reino
- 2 xícaras (chá) de espinafre lavado e 
picado
- meia xícara (chá) de queijo parmesão 
ralado
- meia xícara (chá) de cebolinha picada

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 4

STMP
AGRONOMIA

JURARDRENO
DEZPENAL
EVLOROTA

APELARRO
UERAIP
BARBEADOR

ELFOTARE
ITAMEADA
CCAMEDE

TAMANCOALI
ASIAIGP

PORTAMALAS
SEAAÇUDE

Parali-
sação de 
trabalha-

dores

Conduz;
trans-
porta 

Caracteriza
quem tem
menos de
18 anos

Pedir
auxílio

(a Deus) 

Conversa
fiada
(gíria)

Sua capi-
tal é Porto

Velho
(sigla)

(?)-pago,
o celular

sem conta
mensal

Aparelho
que subs-

tituiu a
navalha

Lesão da
mucosa
bucal

Capela
fora do

povoado;
igrejinha

Ser fan-
tástico do

mundo
das fadas

Hábito
passível de
se tornar

vício

Pedra,
em tupi

Forma
geomé-

trica

Calçado
cuja ba-
se é de
madeira

Movi-
mento do
oceano

(?) Babá,
herói de

conto
árabe

Casa de
gelo do
esquimó

Antônio
Dias,
pintor

Constru-
ção como
a de Orós,
no Ceará

Dar den-
tada em 

Nitrogênio
(símbolo)

(?) Caro-
sella, chef 
de cozinha
Congênito

Parte do carro 
para a bagagem

Continente onde se
localiza a China

Fios en-
rolados

Imaculada;
inocente

A ciência
do cultivo
da terra

Especia-
lidade do 

sanitarista
A letra
sinuosa

Fazer voto
solene 
Metade
de vinte

Relativo
às leis
Mentira
(bras.)

Tubo
cirúrgico
Cassetete 
de policiais

Verifica o
tamanho
Móvel do

quarto

Medida
agrária

Senhor de
escravos

O camisa
dez do 

Tetra (fut.)

Mar, em
inglês

Sem com-
panhia

3/itá — sea. 4/elfo — iglu — lero. 5/paola. 6/elipse.

MODO DE PREPARO
Em uma panela funda, adicione o 
azeite e refogue a cebola e o alho. 
Adicione os cogumelos e refogue 
por cerca de 2 minutos. Adicione 
o macarrão, o creme de leite, o sal, 
a pimenta e 500 ml de água. Mexa 
bem e deixe a panela tampada pela 
metade. Cozinhe por cerca de 5 
minutos ou de acordo com o tempo 
indicado na embalagem da sua massa. 
Adicione o espinafre, deixe cozinhar 
por cerca de 2 minutos e desligue 
o fogo. Salpique o parmesão e a 
cebolinha e mexa bem. Sirva.

Sete Erros | Respostas na página 10
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Especial Dia do Meio Ambiente

Com movimentos estru-
turados e consolidados nas 
áreas econômica e social, a 
instituição financeira coo-
perativa amplia a sua con-
tribuição ambiental junto 
à comunidade. Para isso,  
conta com diversas ações, 
dentre elas, as usinas sola-
res, a agência Sustentável 
em Veranópolis e o incentivo 
à preservação dos recursos 
hídricos. 

Sicredi Serrana cada vez mais sustentável
Para a cooperativa, 
ser sustentável 
é manter-se 
relevante pelos 
impactos positivos 
em todas as partes 
interessadas e no 
legado deixado às 
futuras gerações, 
com resultados que 
possibilitem chegar 
a mais pessoas e 
organizações com 
sua proposta de 
valor

USINAS SOLARES
A partir desta iniciativa, a 

Sicredi Serrana passa a capturar 
energia solar através de seis usi-
nas próprias para abastecer suas 
33 agências no Rio Grande do Sul 
e a sede administrativa em Carlos 
Barbosa. 

As usinas localizam-se nos 
municípios de Vila Flores, Nova 
Roma do Sul, Monte Belo do Sul, 
São Sebastião do Caí, Garibaldi e 
Farroupilha – locais estratégicos 

para facilitar o abastecimento. A 
unidade de Nova Roma do Sul foi 
a primeira a entrar em funciona-
mento, no final do ano passado. A 
liberação das demais está previs-
ta para 2021/2022.

Com esta ação, a cooperati-
va contribuirá com o meio am-
biente, visto que a energia será 
proveniente do sol. Além disso, 
as usinas não emitem gases po-
luentes, sua produção acontece 
de forma limpa, possuem baixo 

custo de manutenção e uma longa 
vida útil.

AGÊNCIA 
SUSTENTÁVEL
A agência Sustentável é a se-

gunda casa dos associados em Ve-
ranópolis. Mais do que uma obra 
que respeita o meio ambiente, a 
Sustentável representa a materia-
lização do modelo de negócio.

É um espaço pensado e cons-
truído visando o bem-estar dos 

colaboradores e o bem acolher da 
comunidade. Um ambiente ainda 
mais propício para a realização 
de bons negócios, que geram re-
sultados admiráveis para os asso-
ciados e possibilitam colocar em 
prática o compromisso da coope-
rativa com a comunidade.

Localizada na Palugana (re-
gião merecedora de um processo 
de revitalização), a agência foi 
construída a partir de 20 contê-
ineres reciclados, respeitando 

o conceito de economia verde. 
Conta com design bioclimático, 
sistema de ar inteligente, susten-
tabilidade e eficiência em energia 
e iluminação. Também possui ele-
mentos que garantem o uso cons-
ciente dos recursos hídricos.

Tudo isso porque a Sicredi 
Serrana acredita que protago-
nizar a construção de uma obra 
sustentável é reforçar a visão no 
futuro e colocar em prática o seu 
propósito.

RECURSOS
HÍDRICOS
Outra iniciativa em andamen-

to e que será uma das prioridades 
da cooperativa no segundo semes-
tre/2021 refere-se à utilização 
consciente dos recursos hídricos, 
visto que o cenário de escassez de 
chuva é uma realidade no país e al-
guns estados já sinalizaram alerta 
de risco hídrico.

Neste sentido, a Sicredi Serra-
na realizará movimentos em par-
ceria com a Emater e sindicatos ru-
rais, com foco na conscientização 
e disseminação do conhecimento 
sobre modelos sustentáveis de 
captação de água, irrigação, pre-
servação de nascentes, manejos 
seguros de defensivos agrícolas e 
redução do desperdício.

Dentre outras ações, destaca-
-se também a disponibilização de 
linha de crédito específica para 
este segmento, com taxas justas, 
similar ao que a cooperativa pra-
tica, desde 2018, com a energia 
fotovoltaica.

Agência Sustentável em Veranópolis é um dos movimentos da Sicredi Serrana em prol do meio ambiente

Vpro
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“A besta, no sentido 
pejorativo, sempre foi 
aquela pessoa desprovida 
de inteligência”

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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“Não conseguimos 
mais imaginar viver 
sem a tecnologia na 
educação”

Previsão do tempo

Sol com algumas
 nuvens. Não chove.

05/06
14º
28º

Sol com algumas
 nuvens. Não chove.

04/06
11º
25º

Sol com algumas
 nuvens pela manhã. Chove à 

tarde e à noite.

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

06/06
11º
18º

Venda de vinhos 2021

A comercialização de vinhos 
finos e espumantes brasileiros 
segue em crescimento. Nos qua-
tro primeiros meses de 2021, 
as vinícolas brindam a venda 
de 9,5 milhões de litros, um au-
mento de 34% se comparado 
ao mesmo período do ano pas-
sado que alcançou 7,1 milhões 
de litros. A melhor performance 
percentual é dos espumantes 
moscatéis com incremento de 
37,76%, seguido pelos vinhos 
finos com 34,35% e pelos espu-
mantes brut com 30,87%. Já o 
suco de uva amarga uma queda 
de 15,68%. Estes são os dados 
oficiais da União Brasileira de 
Vitivinicultura (Uvibra), com 
base no Sistema de Cadastro Vi-
nícola da Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural do Rio Grande 

Quase 10 milhões de litros em quatro meses
Desempenho 
positivo registra 
aumento de 34% 
em relação ao 
mesmo período de 
2020

do Sul.
A retração desenhada em ja-

neiro e fevereiro deu espaço para 
a aceleração das vendas nos dois 
meses seguintes. “O vinho brasi-
leiro segue sendo descoberto pe-
los brasileiros, que ao degustar 
nossa diversidade e qualidade, 
estão percebendo a evolução e 
aprovando. É animador ver esta 
importante conquista. Com uma 
safra maior em 2021 os estoques 
estão sendo abastecidos, poden-
do atender ao mercado”, destaca 
o presidente da União Brasileira 
de Vitivinicultura (Uvibra), Deu-
nir Argenta.

Argenta aposta ainda mais 
na aceleração das vendas diante 
da ampliação de canais, da me-
lhor distribuição, do preço justo, 
além do próprio lançamento de 
produtos das vinícolas. Com a 
flexibilização dos protocolos de 
segurança diante da Covid-19, 
o enoturismo também ganhou 
impulso, fortalecendo ainda 
mais a relação entre produtores 
e consumidores. A aposta no e-
-commerce e em ferramentas 
práticas como o próprio What-
sApp também tem facilitado a 
venda com entrega em qualquer 
parte do país.

SUCO DE UVA EM QUEDA
O volume de suco de uva co-

mercializado de janeiro a abril 
chegou a 48,7 milhões de litros, 

15,68% menos que em 2020 
quando foi de 57,7 milhões de 
litros. Se comparado ao mesmo 
período de 2017, percebe-se um 
crescimento de 29,92%.

EXPORTAÇÕES EM ALTA
O cenário em relação às 

exportações também é favorá-
vel em relação a vinhos finos e 
suco de uva. Nos quatro meses, 
1,9 milhões de litros de vinhos 
finos brasileiros saíram do país, 
ou seja, 169,23% a mais que 
no mesmo período de 2020. Já 
o suco de uva, com exportação 
de 879 mil litros, teve um im-
pulso maior com aumento de 
239,16%. Porém, está longe de 
alcançar o desempenho de 2019 
quando o volume foi de 1,02 mi-
lhão de litros.

Números da comercialização 
no Estado em litros

  jan/abril 2020 jan/abril 2021
VINHOS FINOS    4.460.348  5.992.301
BRUT  1.617.797  2.117.198
MOSCATEL 1.032.644  1.422.541
SUCO DE UVA 57.760.311 48.701.222

Prepare o bolso
Conta de luz fica mais 
cara no mês de junho

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) anunciou no últi-
mo dia 28/05, que a bandeira ver-
melha, no patamar 2, será acionada 
no mês de junho. Com a medida, a 
tarifa sofre acréscimo de R$ 6,243 
para cada 100 kW/h consumidos, 
fazendo com que as contas de luz 
fiquem mais caras. 

Segundo nota da Aneel, o mês 
de maio foi o primeiro da estação 
seca nas principais bacias hidro-
gráficas do Sistema Interligado Na-
cional (SIN) e registrou “condições 
hidrológicas desfavoráveis”. No dia 
28, o Sistema Nacional de Meteoro-
logia emitiu um alerta conjunto de 
emergência hídrica para a área da 
Bacia do Paraná, que abrange os es-
tados de Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. 

O mês de junho vai começar 
com os principais reservatórios do 
SIN em níveis mais baixos do que o 
ideal para esta época do ano, o que 
tende a significar redução da gera-
ção de energia por hidrelétricas e 
o aumento da geração por terme-
létricas, o que encarece o custo da 
produção. “Essa conjuntura pres-
siona os custos relacionados ao 

risco hidrológico (GSF) e o preço 
da energia no mercado de curto de 
prazo (PLD), levando à necessidade 
de acionamento do patamar 2 da 
Bandeira Vermelha. O PLD e o GSF 
são as duas variáveis que determi-
nam a cor da bandeira a ser aciona-
da”, informa a nota.

O sistema de bandeiras tarifá-
rias foi criado pela Aneel e sinaliza 
o custo real da energia gerada. Se-
gundo a agência, a as cores verde, 
amarelo e vermelho (nos patama-
res 1 e 2) indicam ao consumidor 
se a energia custará mais ou menos 
em função do custo da geração e 
possibilitará que ele tome medidas 
para economizar no consumo ou 
efetuar um consumo mais cons-
ciente.


