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Dia dos Namorados

Histórias de amores singulares marcam data especial
Jekaterina Goidina

Fotos arquivo pessoal

Casais unidos pela mesma paixão, que venceram o tempo e a distância e que regam suas relações com muito companheirismo e
amor, compartilharam suas histórias com o SERRANOSSA para homenagear todos os diferentes amores neste Dia dos Namorados
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Padroeiro de Bento

Felipe Padilha

Comunidade
celebra 143ª
Festa de Santo
Antônio

Tatuagem

Médicos, policiais, rappers,
tatuadores e outros
profissionais discursam
contra preconceito
Política | 18

Programa nacional

Bento e Garibaldi devem
introduzir escola cívico-militar ainda neste ano
Geral | 6

Domingo, 13/06, será marcado pela programação religiosa que inicia às 6h, com a
alvorada festiva, e pelo almoço em drive-thru, das 11h30 às 13h

Geral | 19
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Coronavírus

Última etapa

90% dos internados na Com baixa adesão em Bento, vacinação
UTI do Tacchini estão contra a gripe entra na terceira fase
com a COVID-19
O grupo dos idosos
Quem pode
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Tacchini
atende 60 pacientes em estado
grave, sendo 90% com confirmação para a COVID-19. O número foi atualizado na quinta-feira, 10/06.
De acordo com o Tacchini, a
média de idade dos pacientes graves é de 55 anos. Em dezembro, a
idade média era de 69 anos e caiu
para 57 em março – no pico da
segunda onda. O mais jovem inter-

nado neste momento tem 24 anos
e o mais velho 89. Mais da metade
dos internados em UTI tem abaixo
de 60 anos.
Nos leitos COVID fora de UTI,
67 adultos estavam internados no
hospital, além de uma criança. No
total, 122 pacientes com confirmação da COVID permaneciam internados até a quinta-feira, 10/06,
e três com a suspeita da doença. Já
o número de respiradores estava
em quase 78% de ocupação.

Com mais de 33 mil pessoas
imunizadas com a primeira dose da
vacina contra o coronavírus, Bento
Gonçalves dá continuidade no cronograma e, neste próximo domingo, 13/06, realiza drive-thru para
pessoas de 55 e 56 anos ou mais.
A vacina Astrazeneca será aplicada
na Fundaparque, das 8h às 14h. É
necessário levar documento com
foto, cartão SUS e cadastro preenchido.

vacinar. Telefone 3771-4250, das
9h às 17h. (AstraZeneca).
- Gestantes e puérperas com
comorbidades, com indicação
médica de avaliação dos riscos ou
pertencentes a algum grupo prioritário. A imunização é realizada
na Unidade Zona Sul, no bairro
Botafogo das 7h30 às 11h e das
13h30 às 17h. Não é necessário
agendamento. (Pfizer/BioNTech).
- Segunda dose CoronaVac
para os grupos imunizados no
dia 09 de abril. A Secretaria da
Saúde aguarda o envio das doses
pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual para realizar a
imunização.

Vacinação de pessoas de
55 e 56 anos será realizada
neste domingo, em Bento

CONFIRA O ANDAMENTO
DA VACINAÇÃO EM BENTO:
- Agendamento para os grupos prioritários e pessoas que por
algum motivo não conseguiram se

foi o que menos
compareceu para
receber imunizante.
Do total estimado
em Bento, apenas
20% já estão
vacinados contra
a Gripe

Eduarda Bucco
A terceira fase da Campanha de Vacinação Contra a Gripe
no Brasil iniciou na quarta-feira, 09/06. Essa fase contemplará cerca de 22 milhões de pessoas, incluindo portadores de
doenças crônicas, pessoas com
deficiência permanente, profissionais das forças de segurança,
caminhoneiros, trabalhadores
de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de
longo curso.
Na segunda etapa da campanha, destinada a idosos com
mais de 60 anos e professores,
a expectativa era chegar a 33
milhões de pessoas vacinadas
no país, mas segundo o Vacinômetro do Ministério da Saúde,
apesar de mais de 58,3 milhões
de doses já terem sido distribuídas aos 26 estados brasileiros e
ao Distrito Federal, a meta está

longe de ser atingida. Em todo
país, até o início da semana,
somente cerca de 22,1 milhões
de pessoas haviam sido imunizadas. Em Bento Gonçalves,
o cenário se repete. Conforme
o último dado repassado pela
prefeitura, 15.435 pessoas foram vacinadas até esta semana,
sendo 5.255 crianças (64%),
6.810 idosos (20%), 824 gestantes (60%), 153 puérperas
(70%), 1.595 trabalhadores da
saúde (30%), 760 professores
(28%) e 38 indígenas (100%).
A baixa adesão é justificada pela
secretaria da Saúde devido à
vacina contra a COVID-19, que
está sendo feita de forma concomitante. Para tanto, é necessário um intervalo de 15 dias
entre uma e outra vacina.
Diante do pouco engajamento da população, a expectativa é abranger um maior número de pessoas no sábado, 12/06,
durante o Dia D de vacinação.
A ação será realizada das 8h às
14h, em todas as unidades de
saúde de Bento e abrangendo
todos os grupos prioritários. A
Unidade Móvel também estará
na Via Del Vino para aplicação
da vacina.
Nos restantes dos dias, a
vacinação seguirá nas unidades,
com exceção do Maria Goretti,
15 da Graciema, Fenavinho, São
Valentim, Cohab e Vila Nova II.
Para imunização é necessário
apresentar a carteira de vacina-

ção e não ter tomado a vacina
contra a COVID-19 nos últimos
15 dias. Para as crianças que
estão recebendo a vacina contra a Gripe pela primeira vez, é
necessária a aplicação de uma
segunda dose.
IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO
Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a
gripe (influenza) pode ser leve,
grave ou até fatal. “Estima-se
que as epidemias anuais dessa
doença causem de 3 a 5 milhões
de casos graves e de 290 mil a
650 mil mortes no mundo”, diz a
organização.
Dessa forma, a medida mais
eficaz para prevenir a influenza grave e suas complicações é
a vacinação. Como os vírus da
gripe muda constantemente, é
necessário o desenvolvimento,
a cada ano, de novas vacinas
específicas para a cepa do vírus
que está circulando. No caso do
Brasil, essas vacinas são produzidas anualmente pelo Instituto
Butantã.
As outras importantes ações
preventivas recomendadas pelo
Ministério da Saúde são as mesmas que, comprovadamente,
funcionam contra a COVID-19:
limpar as mãos regularmente,
evitar tocar nos olhos, nariz ou
boca; manter distanciamento
físico de outras pessoas; cobrir
a boca e o nariz com o cotovelo
ao tossir ou espirrar, inclusive
de máscara.

vacinar-se?

-Crianças de 6 meses a 05
anos 11 meses e 29 dias,
gestantes, puérperas e
povos indígenas e trabalhadores da saúde
-Idosos a partir de 60 anos
e professores
-Demais grupos prioritários
estabelecidos
pelo Ministério da Saúde
(portadores de doenças
crônicas, pessoas com
deficiência permanente,
forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo
rodoviário de passageiros
urbano e de longo curso) .
Número
de imunizados
Professores: 760
Crianças dose única: 4232
Crianças primeira dose:
1023
Crianças segunda dose:
192
Gestantes: 824
Puérperas: 153
Idosos: 6810
Trabalhadores da Saúde:
1595
Povos indígenas 38
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Dia dos Namorados

Hotéis de Bento estão com
100% de ocupação neste sábado

ratura, entre outros. Alguns
locais ainda oferecem serviços
para evitar aglomerações, como
horário marcado no café da manhã ou alimentação servida nos
quartos.
De acordo com o secretário
de Turismo de Bento, Rodrigo
Parisotto, a alta procura por
Bento se deve aos protocolos
adotados pelo município em
torno da pandemia. Segundo
ele, a cidade tem sido procurada, inclusive, por representantes de todo o país como exemplo de adoção de medidas que
favorecem o setor turístico.
“Bento tem sido exemplo na
vacinação, na rápida reestruturação de atendimento e ações

de conscientização, tudo isso favorece um circular mais seguro.
A data do Dia dos Namorados
tem permitido alcançar patamares elevados de ocupação
nos hotéis e pontualmente irá
favorecer a questão econômica,
porém é apenas um dia”, pontua
o secretário, que reitera que os
estabelecimentos ainda passam
por inúmeras dificuldades financeiras, por conta das restrições dos últimos meses.
A diretora-executiva do
Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da Região
Uva e Vinho (SEGH), Márcia Ferronato, comenta que a retomada está sendo lenta e gradual.
“O setor vem administrando a

incerteza, informações desencontradas, novas ondas, protocolos e decretos, o medo de ser
contaminado, de falir, o rótulo
de ser responsável pelo contágio. Isso é desumano. Temos ciência que a pandemia não acabou e que a superação depende
do comportamento e cuidados
de cada indivíduo”, destaca.
Segundo Márcia, as empresas adotaram protocolos, selos e
ainda orientam equipes e clientes. “Neste momento, a hotelaria pode atender com até 75%
da sua capacidade. A procura
em determinadas datas cria
certa esperança ao setor, mas
com esta sazonalidade, valor de
diárias bem abaixo do praticado
antes da pandemia, ainda há um
longo caminho a percorrer para
se falar em equilíbrio”, destaca.
“A vacinação trouxe perspectiva, mas sabemos que os cuidados permanecem”.
A diretora ainda destaca algumas recomendações: “adote
o hábito de fazer reserva nos
estabelecimentos; respeite as
regras; se o local estiver lotado,
procure outro espaço, mesmo
que seja o seu preferido; evite
filas; use máscara e álcool em
gel. Ajude e apoie a retomada
dos negócios do turismo, gastronomia e hotelaria, de forma
segura”, completa.

Governo do Estado anuncia
convênio de R$ 7,6 milhões para
pavimentação do Vale Aurora
Na última quarta-feira, 09/06,
o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, participou, em Porto
Alegre, do lançamento do programa Avançar de investimentos e
ações do governo do Estado. O projeto prevê o convênio com o município no valor de R$ 7,6 milhões
para a pavimentação asfáltica da
estrada entre a ERS-431 e a RSC470, ligando os distritos de Faria
Lemos e Vale dos Vinhedos, na estrada do Vale Aurora.
Três eixos compõem a iniciativa: Avançar com Sustentabilidade,
Avançar para as Pessoas e Avançar
no Crescimento. No plano de obras
estão previstas importantes ações
para Bento Gonçalves e para Serra.
Entre elas a recuperação de rodovias como no trecho da ERS-453 entre Bento e Farroupilha; ERS-122,
ERS-446, ERS-444 e outras ações.
O governo do Estado também
anunciou que dará seguimento a
33 convênios que já estão em andamento em diferentes cidades do
Estado. Para isso, investirá cerca
de R$ 61,5 milhões. Entre eles está

a continuidade da pavimentação
de 12,4 km da estrada do Vale
Aurora. A obra foi paralisada em
2011, por decisão do governo estadual da época.
Segundo a prefeitura, já foi
realizada a licitação para pavimentação asfáltica do trecho 01,
com extensão de um quilômetro.
O valor da obra é R$ 1.129.997,46.
A licitação está em finalização.
“Estamos falando de uma obra
aguardada há muito tempo pela
população, e em um convênio que
representa o maior aporte de recursos entre os Municípios. É uma
via importante para o escoamento da produção e de integração
de diversas comunidades rurais.
Com essa obra, estaremos não só
proporcionando mais qualidade
e segurança para os moradores
da região, mas consolidando uma
nova rota de desenvolvimento e
facilidade aos atrativos turísticos.
Agradecemos o Governador por
priorizar a cidade, e entender o
significado desta obra para o Estado”, comemorou o prefeito.

Fabiano Mazzotti

Raquel Konrad
A Serra Gaúcha foi o destino
escolhido por muitos casais de
todo o Brasil para comemorarem o Dia dos Namorados. Prova disso é que em Bento Gonçalves não há quartos disponíveis
neste sábado, 12/06, em hotéis,
pousadas e, inclusive, no Airbnb, plataforma de hospedagem
utilizada em todo o mundo.
Os empreendimentos têm
permissão de atender até 75%
de sua capacidade, de acordo
com o decreto de prevenção
da Covid-19. Além disso, uma
série de protocolos deve ser
seguida pelos estabelecimentos, como distanciamento em
ambientes de uso coletivo, uso
de máscara, álcool em gel nos
cômodos, medição de tempe-

Raquel Konrad/ arquivo SERRANOSSA

Com capacidade
reduzida por conta
da pandemia,
muitos turistas não
encontraram quartos
disponíveis na rede
hoteleira e nem
nos aplicativos de
hospedagens

Demanda antiga

SERRANOSSA | Sexta-feira, 11 de junho de 2021

5

6

SERRANOSSA | Sexta-feira, 11 de junho de 2021

Em Bento

Programa nacional

Novos alunos soldados são apresentados
no Centro de Treinamento dos Bombeiros

Bento e Garibaldi passarão
a contar com programa
de escola cívico-militar

Eduarda Bucco

21 alunos iniciaram
sua formação
nos últimos dias
no Centro de
Treinamento dos
Bombeiros da
Serra Gaúcha,
com sede em
Bento Gonçalves, e
deverão se formar
no fim do ano
Eduardo Bucco
O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul passou a
contar, nos últimos dias, com uma
nova turma de alunos soldados.
As aulas estão acontecendo no
Centro de Treinamento dos Bombeiros da Serra Gaúcha, com sede
em Bento Gonçalves, um dos mais
qualificados para formação de novos soldados. São 21 alunos que
foram aprovados no último concurso do Estado e deverão passar
por aulas teóricas e práticas, concluindo a formação em novembro.
Eles foram oficialmente apresentados às autoridades e comunidade nesta terça-feira, 08/06.
Conforme o comandante
do Corpo de Bombeiros Militar
de Bento, Major Márcio Müller

Batista, mais de 100 alunos já
foram formados no centro de
treinamento de Bento. “São três
núcleos de treinamento no RS,
um em Porto Alegre, um em Santa Cruz e outro em Bento. Aqui
temos uma estrutura pensada e
montada para formação de novos soldados, com alojamento,
refeitório, salas de aula, pista de
treinamento de altura, com torre,
casa de fumaça para treinamento
de combate a incêndio e túneis
para treinamento de resgate para
locais confinados. Também temos um contêiner simulador de
combate a incêndio”, citou.

Os novos soldados serão alocados em diferentes corporações
do estado, de acordo com a demanda e com a nota de cada aluno
no concurso. “Conforme a nota,
eles podem escolher para onde
querem ir”, explicou o Major.
Questionado sobre a necessidade de manter esses soldados
em Bento, o comandante afirma
que, atualmente, o município tem
uma das melhores guarnições em
termos de quantidade de efetivo.
“Nas últimas turmas formadas no
estado, Bento foi contemplado.
Hoje temos 36 militares, entre
praças e oficiais, comando, solda-

dos e sargentos”, disse.

CINCO TURMAS
FORMADAS
O Centro de Treinamento
dos Bombeiros da Serra Gaúcha
foi inaugurado em 2016 e já formou cinco turmas, além da atual.
As aulas são ministradas por seis
profissionais capacitados por instrutores do Espírito Santo, com
formação específica para treinamento de combate a incêndio,
com exercício real de fogo. A partir do curso em Bento, os soldados
aprendem sobre atendimentos
pré-hospitalares, salvamento em
altura, resgate veicular, salvamento aquático, combate a incêndio
e outras situações nas quais os
soldados prestam atendimento à
comunidade. No total, serão 1.600
horas-aula, entre atividades teóricas e práticas.
Estiveram presentes na cerimônia de apresentação dos novos soldados o comandante do 5º
Batalhão de Bombeiros Militar,
tenente-coronel Julimar Fortes
Pinheiro, o comandante do 3º
BPAT de Bento, tenente-coronel
Luiz Fernando Becker, o comandante do Corpo de Bombeiros de
Bento, Major Márcio Müller Batista, a representante da secretaria
de Segurança de Bento, Maria de
Fátima Siqueira, o presidente do
Consepro, Adriano de Bacco, e a
representante do Consepro Janete
Casagrande.

Os municípios de Bento Gonçalves e Garibaldi estão próximos
de introduzir o primeiro modelo
de escola cívico-militar, iniciativa do governo do Estado, com
base no Programa Nacional das
Escolas Cívico-Militares. No dia
01/06, a comunidade escolar da
EMED Atílio Tosin votou favorável
à implantação do programa. Entre
pais, responsáveis e professores,
115 dos 140 votantes que compareceram foram favoráveis à adesão da iniciativa, ou seja, 82,14%.
Em Bento Gonçalves, a secretaria
de Educação afirma que a iniciativa também foi bem-aceita pela comunidade da EMEF Maria Borges
Frota (Caic), localizada no Zatt.
Bento e Garibaldi estão entre
os 44 municípios gaúchos selecionados para o programa, após manifestarem interesse ao governo
do Estado. Agora, as instituições
aguardam o próximo passo, que
é a escolha de um profissional,
militar da reserva, que será responsável pelo monitoramento do
programa. “Os monitores reservistas aposentados interessados
em fazer parte do programa passarão por um processo seletivo, e
após, por treinamento”, explica a
secretária de Educação de Garibaldi, Beatriz Arregui Sopelsa.
O programa do governo federal apresenta um conceito de
gestão nas áreas educacional,
didático-pedagógica e adminis-

trativa, com a participação do
corpo docente da escola e apoio
dos responsáveis. “O modelo a
ser implementado tem o objetivo de melhorar o processo de
ensino-aprendizagem, bem como
acompanhar, proteger e auxiliar
alunos e professores, não admitindo ações de qualquer natureza
que possam colocar em perigo a
dignidade e segurança de todos
os envolvidos no processo”, complementa a secretária.
A previsão de implantação,
conforme a diretora da escola
Attílio Tosin, Ivete Benini, é para
setembro deste ano. Sobre a escolha da escola, o prefeito de Garibaldi, Alex Carniel, comenta que
a prefeitura tem buscado formas
de qualificar o ensino do município desde o início do mandato.
“A escola cívico-militar é mais um
entre tantos esforços que estamos
realizando, sempre dialogando e
construindo junto com a comunidade. É uma oportunidade de
ofertar uma nova experiência,
mas que já apresenta resultados
muito interessantes”, destaca.
Em Bento, a secretária de
Educação, Adriane Zorzi, adianta
que há o interesse de implementar o programa em outras instituições. “Estamos aguardando o ‘ok’
do governo do Estado. Assim que
estiver funcionando na EMEF Maria Borges Frota, daremos início a
escolha de outra escola”, adianta.
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Expediente

Pedro Della Côrte

Thiago Galvan

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

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.

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

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

Reabilitação Pós-Covid-19
Há mais de um ano estamos
acompanhando os sinais e sintomas
que os pacientes que contraíram o
Covid-19 vêm apresentando, desde os
casos mais simples, muitas vezes assintomáticos, até os casos que levaram
os pacientes a serem entubados. São
diversos os órgãos e sistemas que podem sofrer com a evolução da doença,
destacando os pulmões por serem o
“marco zero da infecção”, como indicam os especialistas, mas rins, o trato
intestinal, o coração e o sistema vascular, assim como o cérebro, também
podem sofrer com as lesões causadas
pelo vírus.
Com a observação clínica dos profissionais que estão na linha de frente,
percebeu-se que até os casos mais
simples poderiam apresentar sequelas, sejam temporárias ou permanentes, mesmo após passar pela doença.
Muitos destes pacientes, após retornarem as suas atividades normais, relatavam falta de ar e fadiga, tendo sua qualidade de vida e profissional afetadas.
Diante deste cenário, muitos pacientes
deram continuidade ao processo de
reabilitação, principalmente da função
pulmonar através da Fisioterapia Respiratória, que já era desenvolvida nos
pacientes quando internados.
Durante esta Pandemia, além dos
profissionais da Medicina e Enfermagem, que vêm apresentando um papel
importante no cuidado e tratamento
dos pacientes, a Fisioterapia também
teve a sua importância reconhecida.

Nunca se ouviu falar tanto do trabalho magnífico que estes profissionais
realizam, não somente na reabilitação
durante a internação, mas na continuidade do tratamento após a covid-19,
reabilitando o máximo possível as sequelas que estes pacientes poderiam
vir a desenvolver. Mas, como se sabe,
esta é somente uma das especialidades dos fisioterapeutas, diante dos
inúmeros campos de atuação desta
profissão tão importante na área da
saúde.
A atuação da Fisioterapia Respiratória pode ocorrer de forma preventiva
também, como observado em inúmeros casos, permitindo que os danos
causados aos pulmões caso o paciente
venha a se infectar, possam ser minimizados. Além das inúmeras ações
desempenhadas durante a internação hospitalar por estes profissionais,
tanto nos casos moderados até nos
mais graves, no pós-covid-19 também
observamos o quanto estas técnicas
cientificamente comprovadas são importantes, para que a reabilitação possa ocorrer da melhor forma possível
uma vez que a doença atinge diversos
órgãos.
Portanto, se você teve contato com a doença, e mesmo após o
tratamento percebe que ainda não
recuperou totalmente suas funções,
não deixe de procurar um profissional
habilitado para que possa lhe auxiliar
na reabilitação das possíveis sequelas
deixadas pela doença.

SIGA NO
INSTAGRAM

“Canhota”!
E mais uma vez a semana foi agitada,
repleta de notícias que chocam a comunidade em geral. Aliás, o clamor social
tem sido, desde sempre, o pior juiz que
pode existir. Ele é implacável!
Digo isso já preparado para sofrer
pelos julgamentos que advirão de parte
desse texto. Afinal, tenho sido taxado de
“canhota” por pessoas bem próximas a
mim, que estão dizendo que tenho me filiado às correntes de esquerda, como se o
que vemos no sistema atual fosse mesmo
a esquerda, aquela esquerda lecionada
pela ciência política em sua essência...
Não! Sabemos que não! Aqueles que me
taxam de “canhota” também sabem que
não!
Quem acompanha esta coluna deve
lembrar que escrevi, poucos dias atrás,
sobre julgamentos. E o fiz por ter sido
julgado em uma delas pelas minhas opiniões que, para alguns, também foram
tidas como da “canhota”. Gente que nem
sequer me conhece disse com todas as
letras que sou “canhota”.
Pois bem, dentre os fatos chocantes
da semana, que vão desde um jovem
que acabou morto em uma perseguição
policial, ao que parece, fugindo de uma
blitz (fato esse, aliás, que é incontroverso,
tendo sido, inclusive, relatado o motivo
pelo qual ele teria tentado fugir da abordagem, qual seja, não possuir carteira de
habilitação), passando por um ataque a
um agente penitenciário para a fuga de
um preso que estava em uma unidade
de atendimento médico, à noite, até uma
pessoa encontrada viva em um porta-malas de um veículo que se envolveu em
um acidente.

Ora, o que se sabe, sem sombra de
dúvida, é que cada uma dessas pessoas
fez o que fez em nome de uma vontade,
uma necessidade, um medo, um sentimento. E é aqui que eu tenho certeza que
mais uma vez serei taxado de “canhota”...
Certo ou errado, a verdade é que
todos eles buscavam a mesma coisa: LIBERDADE! Com certeza, aquela pessoa no
porta-malas do veículo também queria
liberdade. Afinal, ninguém estaria lá, creio
eu, por vontade própria. A menos que a
sua libertação necessária fosse de alguma
moléstia mental. Mas e quem sou eu para
julgar quem está certo nessa hora?
Posso elevar isso aos meus conceitos
de certo e erado e interpretar conforme
eles. Julgar, nunca! Eu não estava lá! Eu
não estou na pele deles. Eu não calcei os
seus sapatos...
“Canhota” ou não “canhota”, trata-se
de um claro exercício de altruísmo. Afinal,
quem sou eu para dizer o que é certo ou
errado? Quem é, realmente, o bandido?
Não será, para mim, o bandido aquele
que comete crimes diferentes dos meus?
E porque seus crimes são diferentes dos
meus? Não serei eu o errado? Ou qual
seria a minha parcela de culpa pelo seu
erro? Hoje eu reconheço a maior parcela
das minhas culpas pelos meus erros. Mas
e o outro? Será que tem esse discernimento? Será que ele tem que ter esse discernimento? Quem sou eu para achar o que
ele tem ou não tem que ter? Por certo,
ninguém!
Se isso é ser “canhota”, meus caros
leitores, perdoem-me? Eu tenho os dois
lados esquerdos...
Até a próxima!

APONTE A CÂMERA
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Números positivos

Em Bento

Rio Grande do Sul tem queda
de 29% nos homicídios em maio

Brigada Militar e Polícia Civil
prendem acusado de furto a
estabelecimento no Centro

Em Bento
Gonçalves, a
redução foi
ainda maior. Dos
cinco homicídios
registrados em
maio do ano
passado, o índice
caiu para zero no
mesmo período
deste ano.
Pelo sétimo mês consecutivo,
o Rio Grande do Sul registrou redução no principal indicador de
criminalidade do Estado. O número de vítimas de homicídio em
maio caiu 29% na comparação
com igual período de 2020, passando de 176 para 125. No acumulado desde janeiro, a queda é
de 20,2%, com uma soma de 673
óbitos contra os 843 registrados
do primeiro ao quinto mês do ano
anterior. Em ambos os recortes, o
dado atual é o menor desde 2007.
Em Bento Gonçalves, a redução foi ainda maior. Dos cinco
homicídios registrados em maio
do ano passado, o índice caiu para
zero no mesmo período deste

ano. O único caso de assassinato
registrado durante o período foi
de Clessiane Castagnetti, de 28
anos, que está sendo investigado
como feminicídio. No acumulado do ano, entretando, o número
subiu. Até a presente data do ano
passado, haviam sido registrados
16 assassinatos. No acumulado
deste ano, já são 17 homicídios.
A secretaria de Segurança
Pública do RS atribuiu a redução
a nível estadual às ações do RS
Seguro. Conforme a pasta, o foco
territorial aplicado pelo programa, com a concentração de esforços para combate ao crime nos
locais onde ele mais se faz presente, impacta na diminuição dos indicadores como um todo. Dos 23
municípios priorizados pelo RS
Seguro, 16 municípios fecharam
o mês com queda ou estabilidade
no número de assassinatos. Oito
encerram maio sem nenhum homicídio: Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Capão da Canoa, Farroupilha, Ijuí, Lajeado, Rio Grande e
Sapucaia do Sul. Em Farroupilha,
é o quarto mês consecutivo sem
assassinatos na cidade. O indicador está zerado há dois meses em
Capão da Canoa e Lajeado.
O impacto da estratégia também se impõe quando observado
o indicador no acumulado de cinco meses. As 10 maiores quedas
de homicídio, na comparação de

períodos deste ano e do anterior,
ocorreram em municípios priorizados pelo programa. Além disso, o conjunto de 23 municípios
elencados pelo RS Seguro para
monitoramento intensivo pela
Gestão de Estatística em Segurança (GESeg) foi responsável
por 72,9% da redução de homicídios em todo o Rio Grande do Sul
– significa que a cada 10 homicídios a menos, sete deixaram de
ocorrer nas cidades priorizadas.
Conforme o secretário-executivo do programa RS Seguro,
delegado Antônio Padilha, o rápido e constante reflexo na redução
dos indicadores é resultado da
metodologia para acompanhamento contínuo e sistematizado
das evidências estatísticas que
orientam o foco territorial das
ações na ponta de forma integrada. “Sem dúvida nenhuma, uma
ação muito bem articulada entre
os órgãos de Segurança Pública,
e agora também da Administração Penitenciária, juntando os
esforços e concentrando as ações
estratégicas nessas localidades
definidas a partir de análises técnicas e científicas, com métricas
muito bem estabelecidas, tem
sido um grande diferencial”, afirma Padilha.
Número de latrocínios no RS
em maio é o menor da série histórica

Outro crime que apresentou
redução recorde em maio no Rio
Grande do Sul foi o latrocínio, que
atingiu o menor número para o
mês em toda a série histórica de
contabilização, iniciada em 2002.
Foram registrados três casos
em todo o Estado, um a menos
(-25%) que no mesmo período
do ano passado. A comparação
com o pico de ocorrências, justamente no primeiro ano do monitoramento, com 16 casos, o dado
atual representa uma redução de
81,3%.
Além do alto índice de elucidação, que nos últimos anos tem
se mantido entre 80% e 90% dos
casos investigados, o aprofundamento na redução de latrocínios
está relacionado com a retração
também constante nos crimes
patrimoniais (leia mais abaixo)
como roubo de veículos e ataques
a transporte coletivo, geradores
dos roubos com morte.
Na leitura acumulada desde
janeiro, a soma de latrocínios no
Estado também é a menor desde o
início da série histórica. O total de
delitos em cinco meses baixou de
28, no ano passado, para 25, neste ano, o que representa retração
de 10,7%. Frente ao pico de casos
entre janeiro e maio, ocorrido em
2016, quando houve 84 roubos
com morte, o dado atual significa
uma diminuição de 70,2%.

A Polícia Civil de Bento Gonçalves, por meio da 1ª DP, com
apoio da 2ª DP e da Brigada
Militar, prendeu na manhã de
quinta-feira, 10/06, um homem
que havia praticado furto em um
estabelecimento comercial no
centro do município, no fim do
mês de maio. Ele foi localizado
durante cumprimento de mandado de prisão preventiva e de
busca, também no Centro. No local foram apreendidos celulares,
roupas, dinheiro e uma balança
de precisão.
Conforme informações da delegada da 1ª DP, Maria Isabel Zerman Machado, o furto havia sido
cometido em uma loja de celulares. Após o crime, o Policiamento
Comunitário da Brigada Militar
analisou imagens das câmeras de
monitoramento, existentes próxi-

mas ao local do fato, e repassou
informações à Polícia Civil, que
deu continuidade às diligências.
O preso foi encaminhado à
DPPA, para registro de ocorrência e conduzido à Penitenciária
Estadual de Bento Gonçalves. Ele
tem passagens por lesão corporal, furto, receptação, ameaça,
roubo, posse de arma, tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
Ainda na quinta-feira, uma mulher, de 26 anos, e um homem, de
32, se apresentaram à delegacia.
Outro indivíduo que havia participado da ação segue foragido.
Conforme informações da
Polícia Civil, a mulher possuía
antecedentes por posse de arma,
tráfico de drogas e associação
para o tráfico. Já o homem de 32
tinha antecedentes por receptação, roubo, porte de arma.
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AS DIRETAS

Especial
dia dos namorados
© Revistas COQUETEL
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De infância, à distância, à primeira vista
e para toda vida: amores que inspiram
Amores pacientes, duradouros e capazes de enfrentar barreiras inimagináveis. São histórias assim que tornam o Dia dos
Namorados uma data tão especial. Neste sábado, 12/06, casais brasileiros de diferentes idades, culturas e orientações
A entrega
sexuais
celebrarão sua união. O SERRANOSSA reuniu histórias inspiradoras de casais da Serra Gaúcha para tornar esse
rápida dos
momento ainda mais singular para quem acredita no verdadeiro amor.
Correios
Jekaterina Goidina

Após seis meses separados,
um casamento dos sonhos
A namorada do
Popeye
(HQ)

(?) natura:
não industrializado
(alimento)
Eduarda Bucco

para a Europa, foram longos seis
meses de relacionamento a distância. “Foi uma prova para o nosso amor. Não foi fácil, mas superamos juntos”, recorda.
Em outubro de 2014, Dionisio
se mudou para Dublin, na Irlanda,
onde o casal passou a morar junto.
Foi lá que os dois decidiram jurar
amor eterno. “Logo após o casamento, nos mudamos para Lisboa,
em Portugal, onde vivemos por
mais dois anos e meio. Em março
de 2019 retornamos para Bento, e
estamos aqui desde então”, relata
Felipe.
Juntos há quase oito anos e
casados há cinco, Felipe e Dionisio
têm muito para comemorar neste
Dia dos (eternos) Namorados. “O

Felipe Postal e Dionisio Augusto De Bortoli não imaginavam
que, de uma conversa on-line, por
meio de um aplicativo de relacionamentos, ainda em 2013, fosse
surgir um sentimento tão verdadeiro. Na época, Felipe já estava
com data marcada para viajar
para a Itália e o casal concordou
(?) de
que iria
dar um fim ao relacionabarbear:
mento
assim que chegasse o dia
gilete
do embarque.
“Após umas duas
semanas que eu tinha ido embora,
16, em
mantivemos oromanos
contato e decidimos que o Dionisio largaria tudo
Sem comaqui e iria morar
comigo na Europanhia
pa”, conta Felipe.
Mas até a chegada do dia em
que o companheiro se mudaria

Desprovida de
Divirta-se com as palavras
beleza DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
cruzadas e o jogo dos 7
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
erros na página
22
Erva do
dedo no
Dois ali- OTim
Ordem dos
Borracha
A cidade
chimarrão
mentos qual se põe
Advogados
que simula
como
ricos em
Rescala,
a aliança
do Brasil
"(?)
de
Jó",
o
seio
Cabo Frio
vitamina A Atmosfera
(sigla)
materno
cantiga
músico

Dio foi meu primeiro namorado
sério e é ainda hoje a melhor pessoa que poderia ter ao meu lado.
Ele me ensinou que, todos os dias,
escolhemos ficar ao lado um do
outro. E essa é a melhor decisão
que faço todos os dias. Mais que
maridos e namorados, somos amigos. Eu tive a sorte de encontrar o
homem da minha vida”, se declara.
Para Dionisio, Felipe representa
um misto de descobertas e redescobertas. “Quando iniciamos o
nosso namoro, eu não imaginava
que seríamos essa realização de
tanto e em tão pouco tempo. Hoje
somos mais que um casal, somos
cúmplices, amigos, nos realizamos
com certeza mais e mais a cada
dia”, complementa o companheiro.
Fotos: Arquivo pessoal

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

A década era 1950. Em uma
tradicional festa na Igreja Cristo
Rei, os jovens Plinio de Bacco
e Ignez Gava se conheceram e,
rapidamente, se apaixonaram. E
para quem duvida do amor de
adolescência, eles são a prova
de que ele existe: neste mês de
junho, o casal completa 68 anos
de casados.
Na época de namoro, Plinio morava na localidade da
Garibaldina e, Ignez, no bairro
Santo Antão. “Era distante e o
percurso todo era feito a pé ou
com a mula”, conta a filha Silvana Marangon. Em 1953, o casal
de namorados decidiu se casar.
“No dia do casamento, antes da

Arma para matar
vampiros
(Folcl.)
Cervídeo
do Canadá
Fotografias (bras.)

Nova visão
sobre um
mesmo assunto (pl.)

Causar
aflição

Goste
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Chá, em
inglês

"Pula" a
cerca (gír.)
500, em
romanos

Do amor platônico de adolescência
à construção do futuro, juntos

Gargalhar
Daniel
Alves,
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panheiro Gustavo
Baldissera
14
Cemim desde a adolescência.
Aos
12 anos, quando disse aos
Solução
amigos que havia se apaixonado
à primeira vista, parecia brincadeira. “Nós estudávamos na mesma escola. Ele era melhor amigo
do meu irmão. Nossas mães foram colegas na escola e nossos
pais jogavam bola juntos. Então
era uma pessoa muito próxima,
mas ele nunca me deu bola, até
porque ele tinha 15 anos e eu era
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Amor e companheirismo marcam
relação quase septuagenária

uma criança”, relembra.
Durante cerca de três anos,
Alessandra
alimentou
uma
paixão platônica por Gustavo.
“Ficava olhando para ele no recreio da escola. Eu tenho muitas
conversas da época com amigas,
quando eu falava muito dele, escrevia bilhetes, poemas...”, conta
a jornalista.
Após a escola, eles ficaram
cerca de sete anos sem se ver ou
conversar pelas redes sociais.
Mas há cerca de dois anos, os
dois se reencontraram e se co-

nectaram rapidamente. “Descobri que ele sabia que eu gostava
dele na escola”, conta Alessandra.
“A gente se conectou e foi a vez
dele de se apaixonar por mim”,
continua.
Hoje, Alessandra tem 23
anos e, Gustavo, 26. Além de um
companheirismo sem igual, os
dois decidiram construir um futuro, juntos. “Estamos morando
há mais de um ano juntos e tem
dias que ainda não acredito que
o cara por quem fui apaixonada
a vida toda está comigo”, reflete.

cerimônia religiosa, foi servido
um café no salão da comunidade
da noiva e, após a cerimônia, os
convidados foram recebidos na
casa do noivo, onde foi servido
um churrasco”, relata a filha.
E a grande comemoração
foi mais que merecida. Hoje, ele
com 90 e ela com 87 anos, o casal
comemora os obstáculos ultrapassados e os momentos alegres
compartilhados ao longo de uma
relação quase septuagenária.
Da relação vieram quatro filhos,
Davi, Tarcisio, Silvana e André, e
seis netos, Ana Paula, Giovanni,
Pablo, Gustavo, Debora e Júlia.
“Eles residiram na colônia
por um tempo e, depois, resolve-

ram construir uma casa na cidade, onde vivem até hoje. Sempre
fomos incentivados ao trabalho,
ao estudo e a dar ‘os passo conforme as pernas’. E sempre nos
apoiaram nas nossas escolhas”,
comenta a filha. Da relação dos
pais, fica o aprendizado de um
relacionamento persistente, leve
e feliz. “Nesses anos de convivência, houve períodos mais difíceis,
pois os recursos eram escassos.
Mas, com perseverança e persistência foram superados”, diz.
“Para mim, a maior lição é a resiliência. Para eles não tem nada
difícil, tudo é possível. Basta ter
vontade, disciplina e persistência”, finaliza a filha.
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O que o vinho uniu ninguém separa
Raquel Konrad
Eles moravam na pequena cidade de Dom Pedrito, na fronteira com o Uruguai, mas não se conheciam. Rodi Goularte, 33 anos,
e Lucas Simões, 27 anos, tinham
mais do que a cidade de origem
em comum: eles carregavam a
paixão pelo vinho. Foi na universidade que os seus caminhos se
cruzaram. Ambos ingressaram no
curso de Enologia e entre estudos, eventos acadêmicos e festas
entre os colegas os laços foram se
estreitando.
Foi em um destes encontros
festivos, no ano de 2013, que a
aproximação rendeu o primeiro
beijo. Era o início de uma ligação
que viraria uma grande história
de amor. A cada novo encontro, o
sentimento ia aumentando. Bastaram poucas semanas para Rodi
e Lucas começarem a namorar.
“Em uma conversa falamos: ‘e aí?
Qual vai ser? Estamos namorando?’. A resposta foi: vamos tentar.
E assim já se passaram quase 8
anos juntos”, relata Rodi.
Como toda história de amor
nem todos os momentos foram
fáceis. Após conclusão da faculdade, Lucas veio morar em Bento,
enquanto Rodi ainda precisava de
um ano para concluir o curso. O
desafio era passar este período
namorando a distância. “Sempre
que possível, arranjávamos alguns feriados e finais de semana
para poder nos encontrar. Por
vezes, ficamos meses sem nos encontrar, mas a vontade de estarmos juntos foi maior que tudo”,
relata.
Mesmo com a distância, os
planos só se renovavam. Desta

vez, o passo era dividir o mesmo lar e cada um foi comprando
utensílios ou adereços para decoração da casa. “A gente sempre
compartilhava essas pequenas
conquistas um com o outro com
muita alegria”, revela o casal.
Após um ano, Rodi mudou-se
para Bento e, finalmente, eles
começaram a morar juntos. “Até
hoje dividimos nosso lar e aprendemos a conviver com as manias
e hábitos de cada um”.
A paixão pelo vinho que os
uniu permanece até hoje no dia
a dia do casal. Ambos trabalham
em vinícolas e se destacam pelo
conhecimento e pela forma inovadora que mostram a paixão
pela bebida. Recentemente, o
casal criou uma conta no Instagram (o @engarrafados2), onde
compartilham dicas e experi-

ências em torno da bebida. “A
nossa profissão é um dos nossos
maiores prazeres. Também amamos viajar e desfrutar de novas
experiências, pois esta parceria
sempre nos leva a grandes aventuras, afinal com um sagitariano
e um geminiano não poderia ser
diferente”, brinca Rodi.
Os planos para o futuro são
muitos e incluem casar e aumentar a família. “Pretendemos
adotar e seguir compartilhando
amor. Hoje temos nossa filha de
quatro patas, nossa cachorrinha
que se chama Pê, e que a amamos
muito. Independente de qualquer
coisa, o amor sempre esteve entre
nós e, o mais importante, é que
sempre tivemos apoio de todos
que nos rodeiam, principalmente de nossa família, que é nosso
porto-seguro”, finaliza o casal.
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Augusto Tomasi

Espaço OralUnic

´

Um rose para o dia do amor
Celebrações especias pedem bebidas especiais. E os vinhos e
espumantes rosés se destacam pelo frescor e jovialidade, agradando a diversos paladares. Por isso é uma boa dica para o Dia
dos Namorados. A Cooperativa Vínicola Garibaldi tem excelentes opções: o vinho frisante Relax, por exemplo, pode ser uma
ótima forma de dar início à noite. A premiada bebida, eleita o
melhor vinho rosé da última Grande Prova de Vinhos do Brasil,
pode servir para um drink de happy hour. Na hora do jantar, a
pedida é o Granja União Merlot Rosé, novidade 2021 do catálogo da vinícola, enquanto a sobremesa pode ser arrematada com
outra condecorada bebida, o Prosecco Rosé Brut. Para quem
prefere algo mais doce, a pedida é o Garibaldi Moscatel Rosé,
outro espumante carregado de distinções em vários países.

Scanner intraoral:
um novo aliado na
rotina da Oral Unic

Salton Lovers
A Família Salton também preparou um mês dos
Namorados bastante completo para os casais que não
abrem mão de apreciar um bom vinho nesta data. Além
de apresentar opções exclusivas de kits personalizáveis
em suas duas lojas físicas e também em sua loja virtual,
a marca ajuda os apaixonados a descobrir quais são as
opções de vinho mais indicadas para cada perfil de casal,
por meio de um hotsite. No link www.salton.com.br/salton-lovers/, os enoapaixonados podem responder o Quiz
Salton Lovers - Descubra o seu Par Perfeito, e conhecer
o vinho e a harmonização ideais para acertar na escolha,
deixando assim a celebração ainda mais especial.

Augusto Tomasi

~
~
Salao Design com inscricoes abertas
´
De 14/06 a 31/08, estudantes e profissionais de design, arquitetura e afins já podem garantir a participação de seus projetos de mobiliário no Prêmio Salão Design, promovido pelo
Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves
(Sindmóveis). Neste ano, o Prêmio Salão Design prossegue
com uma mudança implementada desde a última edição como
instrumento para fortalecer o design na cadeia moveleira: serão admitidos somente projetos de mobiliário, não havendo
categorias para acessórios domésticos e iluminação. Os concorrentes podem se inscrever em cinco categorias: Desafio
dos Espaços em Transformação; Desafio da Identidade Brasileira 2022; Desafio do Uso de Painel; Desafio da Tecnologia
Embutida e Desafio das Experiências Positivas. O regulamento
está disponível no site salaodesign.com.br.

As inovações tecnológicas estão revolucionando a relação dentistapaciente, já que melhoram a comunicação, tornam os tratamentos
mais previsíveis e oferecem mais conforto aos pacientes durante os
procedimentos. Aqui na Oral Unic Bento Gonçalves estamos sempre à
frente, além de já contarmos com o RX panorâmico digital e tomografia
computadorizada, na própria clínica, agora anunciamos a compra de mais um
aliado a diagnósticos e tratamentos: o scanner intraoral!
Você já conhece o escaneamento intraoral? É um procedimento recente
que tem a função de escanear digitalmente a arcada dentária do paciente, sem
a necessidade do processo de moldagem com aquela massinha rosa. Além do
mais, esse processo usa da tecnologia para diminuir o tempo e aumentar a
precisão dos resultados.
O scanner intraoral é o principal meio de conversão da clínica
odontológica para trabalhar com Odontologia 3D. Este é um equipamento
muito importante a ser incorporado à rotina diária. Além de excluir formas
convencionais de trabalho como a moldagem, o scanner nos traz inúmeros
benefícios para um fluxo digital mais rápido e eficiente. O procedimento é
feito todo com uma máquina de escaneamento. Essa ferramenta é inserida
na área onde ficam os dentes e gengivas, projetando uma luz sobre toda a
superfície. “A luz refletida é captada por seu sensor de imagem e o software
de escaneamento gera uma nuvem de pontos que serão triangulados após
tomadas sucessivas de imagem gerando um modelo tridimensional superficial
do paciente”. O processo gera o modelo virtual da arcada do paciente,
copiando tanto os tecidos duros, dentes, quanto os moles, gengiva. Com isso,
o profissional pode avaliar melhor quais procedimentos fazer e consegue ter
mais precisão em suas decisões.
Além de diminuir o tempo do procedimento e aumentar a precisão, o
escaneamento intraoral pode ser a solução para alguns pacientes que têm
dificuldade de realizar o processo de moldagem convencional. Aposto que
alguma vez na vida você já precisou fazer. É um método em que se morde
uma moldeira com um gel rosa e tem de ficar com ela por alguns minutos.
Alguns pacientes relatam um certo desconforto, mas existem aqueles que
realmente não conseguem realizar esse tipo de exame. É o caso de pacientes
com deformidades anatômicas no palato, ou seja, no céu da boca. Com eles,
o material de moldagem pode escoar e acarretar náuseas dificultando o
tratamento.

ConceitoCom

Visita especial
Como já é tradição, todos os anos o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, percorre
diversas cidades gaúchas numa ação de aproximação e troca de informações. Nesta semana, foi a
vez de Bento Gonçalves, que teve como anfitrão
o presidente do Sindilojas Regional Bento, Daniel Amadio e a presidente do Sindilojas Jovem,
Claúdia Alberici Pinto. A agenda do líder estadual
também incluiu visitas às unidades do Sesc, Senac
e Sindilojas, além de uma audiência com o prefeito Diogo Siqueira.

A aquisição do scanner intraoral pode ser um fator determinante,
diagnósticos serão aprimorados pela possibilidade de combinar materiais
variados, como radiografias, tomografias, fotografias e dados do exame
clínico, em algum software visualizador que descreve com exatidão as
características clínicas de cada paciente, e com todos os seus dados clínicos
fáceis de serem acessados e averiguados, e tudo isso sem sair da Oral Unic,
unindo tecnologia e mão de obra qualificada para melhor atendê-los.
Conheça o tratamento mais humano aliado à tecnologia, agende
já sua avaliação pelos telefones 3057 1007 ou 99925 1007 e faça parte
da família Oral Unic!

Francisco Brust

Novo aplicativo Agas
A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) lançou na quinta-feira, 10/06, em evento on-line transmitido pela plataforma
Zoom, um aplicativo que chega para aproximar varejistas de diferentes setores e fornecedores de produtos, equipamentos e
serviços 24 horas por dia, em uma espécie de alternativa à tradicional movimentação de negócios proporcionada pela Expoagas
– feira de negócios presencial anualmente realizada em agosto e
que acaba de ser oficialmente transferida para 2022. Batizado de
Agas Total, o aplicativo é um canal de consulta para que gestores
e compradores de supermercados encontrem fornecedores em
áreas que estão necessitando, desde produtos para abastecer as
gôndolas até equipamentos e serviços.

Bruna Portela Torres
Oral Unic Bento Gonçalves
Rua Xingu, 235, bairro Cidade Alta, Bento
Telefone: (54) 3057-1007
Face: @oralunicbentogonçalves
Insta: @oralunicbento

raquel@serranossa.com.br
serranossa.com.br/colunas/raquel
Raquel Konrad
Sexta-feira, 11 de junho de 2021

@nacaronadaquel
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Maca peruana:

uma raiz poderosa

A maca peruana é uma raiz originária da Cordilheira dos Andes, no Peru. Consumida há séculos pelos
indígenas, a opção é uma importante aliada da saúde de homens e mulheres. Dentre tantos benefícios,
podemos começar pelo seu poder energizante natural, sendo uma ótima alternativa para dar aquele up
no seu dia a dia.
Estudos demonstram que sua suplementação apresenta resultados positivos para aumentar a libido e
auxiliar a fertilidade. Outro fator benéfico para mulheres é sua utilização para ajudar a regular os níveis
hormonais na menopausa.
Uma das principais funções da maca é agir como antioxidante. Ela tem
capacidade de atuar contra a ação dos radicais livres e proteger as células
do estresse oxidativo, capazes de causar envelhecimento precoce.
Este maravilhoso suplemento e outros produtos saudáveis você encontra no
Armazém Fit Store Bento Gonçalves.
Qualquer dúvida, nos chame no nosso WhatsApp: (54) 99119 0184 ou nos
mande um direct pelo Instagram @armazemfitstore.bentogoncalves

Viralizou
Um reels, plataforma de vídeos e fotos dentro
do Instagram, produzido pelo SERRANOSSA viralizou na internet. Até quinta-feira, 10/06, o vídeo que
mostra as belezas e atrações de Bento já tinha mais
de 199 mil visualizações. “Quando falo que moro
em Bento, é isso que quero dizer” traz imagens da
Maria Fumaça, das rotas turísticas, de eventos importantes – como o Natal Bento e balonismo – e
ainda da farta gastronomia local. O reels, que está
no instagram @jornalserranossa, foi compartilhado
4.305 vezes. A ideia partiu da equipe do Serranossa
e contou com vídeos e fotos desta colunista, Quel
Konrad, do secretário de Turismo, Rodrigo Parisotto, de Jaqueline Milani e de Odirlei de Cesaro. Após
alguns dias da publicação, internautas criaram uma
nova versão do vídeo, incluindo personagens e também fatos curiosos que já aconteceram em Bento

´

Estudos Italo-brasileiros
Com o intuito de comemorar a presença dos italianos na região e
promover trocas culturais, a Universidade de Caxias do Sul (UCS)
realizou de 6 a 9 de junho, o V Simpósio Internacional e XIII Fórum de Estudos Ítalos-brasileiros. Pesquisadores brasileiros e estrangeiros reconhecidos internacionalmente se reuniram virtualmente para discutir temas como imigração, cidade e patrimônio,
relações interétnicas, estudos de memória e a contribuição da
imigração na economia, na política e na educação da região. A
programação ainda incluiu oficinas, seminários, mesas-redondas,
lançamentos de livros e a apresentação do documentário Dal Lanificio Rossi al Vale del Profondo: Galópolis, una Nova Schio nel
Rio Grande do Sul.
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FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão
54

54 3451 7773 | 3055 7774

3453 2802

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,
Santa Marta

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

LOCAÇÕES

www.oliparimoveis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 570,
Centro, Bento Gonçalves

VENDA

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

EM OBRAS

NO BAIRRO
BORGO

A
AP

G
TRE

021

2
RA

EN

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.

2 dormitórios
Sacada aberta
Churrasqueira
Elevador
Box de garagem

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.

Valor

R$ 169.900

VENDA

ALUGUEL

AMAROK 3.0V6 HIGHLINE0 KM 2021
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL 2007
COROLLA GLI 1.8 10 MIL KM 2019
COROLLA 2.0 XEI
2014
DUSTER 1.6 FLEX
2017
ECOSPORT XLT 1.6
2009
NEW FIESTA 1.6
2014
FIESTA 1.6 COMPLETO
2014
HILUX SW4 2.8 DIAMOND
2019
HILUX SW4 2.8 SRX7 LUGARES 2019
HILUX SW4 2.8 SRX5 LUGARES 2019
PALIO WEEKEND 1.6 TREKKING 2014
SIENA 1.0 FIRE
2010
SCENIC 1.6 PRIVILEGE
2010
TORO RANCH 2.0 4x4 DIESEL 2020
TRATOR YANMAR SOLIS26 2020
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 2017
COM ENXADA ROTATIVA

BRANCA
AZUL
CINZA
PRATA
BRANCA
CINZA
BRANCO
BRANCO
BRANCA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA
CINZA
VERMELHO
BRANCO

TRATOR YANMAR 1145 4x4
TRATOR YANMAR 1145 4x4
TRATOR YANMAR 1050 4x4
TRATOR AGRALE 4230 4x4
TRATOR AGRALE 4230 4x4
TRATOR AGRALE 4118 4x4
TRATOR AGRALE 4300
TRATOR VALTRA A63 4x4
TRATOR VALTRA A73
TRATOR JOHN DEERE 5075
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20
PLAINA LAVRALE 1,30
RASPO TRANSPORTADOR
ROTATIVA LAVRALE 1,00
ROTATIVA MECRUL 1,60

2020
2009
1998
2019
2012
2006
1980
2019
2019
2016
NOVA
NOVA
NOVO



VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
LARANJA
AMARELO
AMARELO
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
VERMELHO
VERMELHA
VERMELHA

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.
Contato (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. 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.

54 3449 4444

contato@pinusplac.com.br
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Veículos

VENDO apartamento, no bairro Borgo,
com 1 dormitório,
churrasqueira na sacada aberta, banheiro
social e vaga de garagem. Financiamento
pelo banco de sua
preferência e aceita

o FGTS como entrada. Valor R$ 138.000.
Contato (54) 99966
4616, com Adriano.
Creci 42.504.
VENDO apartamento no Residencial Videiras, pronto para

AVISO DE EXTRAVIO
EVERTON GIURIATTI, CPF 014.307.990-56, inscrição estadual nº.
401/1008493, residente na Linha José Júlio s/n, Santa Tereza/RS, comunica o
extravio de Talão de Produtor Série 177, Modelo 4, das notas 165641 a 165650,
não se responsabilizando pelo uso indevido das referidas notas.
Bento Gonçalves, 11 de junho de 2021.

morar, com móveis
planejados, 2 dormitórios, sala, área
de serviço, banheiro
social e vaga de garagem. Pode ser financiado. Prédio com
elevador, ótima vista e
posição solar. Valor a
partir de R$ 117.000.
Contato (54) 99683
6257, com Luiz. Creci

SUA MOTOCICLETA NO
LUGAR CERTO!

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

(54) 3454 6422

Rua Mario Morassutti, 230
Borgo - Bento Gonçalves

www.persolle.com.br

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis, 155
Botafogo | Bento Gonçalves

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo
Bento Gonçalves

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

Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!
(54) 3055 2200 | 3055 4400

Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG
negocios@imoveispontual.com.br
facebook.com/imoveispontual
www.imoveispontual.com.br

Mais de 50 itens
a preço único.

54 3452 2755
NO CORAÇÃO DA CIDADE

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,
sala 302, BG, RS

• Analista de Expedição
• Analista de PCP
• Analista de Qualidade
• Analista de Sistemas
• Analista de Depto. Pessoal
• Assistente de Desenvolvimento
de Produto
• Atendente de farmácia
(13h30 às 19h30)
• Auxiliar de borracheiro

• Auxiliar de Almoxarifado
• Caldeirista
• Eletromecânico
• Empregada doméstica
• Estofador(a)
• Garçom (noite)
• Marceneiro(a)
• Motorista de coleta/entrega
(Curso MOP)
• Torneiro mecânico

(54)

3454 2467

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

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

Mercado

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

Rua Marques de Souza, 492 | Bairro
São Francisco | Bento Gonçalves
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Câmara de Vereadores
“Está difícil ser gestor público neste país”, diz Pasqualotto
ao colocar em votação o fim da reposição salarial
Ao colocar o projeto em votação, o
presidente da Câmara de Vereadores
manifestou descontentamento com as
diferentes normas técnicas publicadas
pelo TCE. Fim do reajuste foi aprovado.

Raquel Konrad
Foi aprovado na segunda-feira, 07/06, por orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sul (TCE-RS), o fim da
reposição salarial de 3,14%, concedida no final do ano passado
para servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Bento
Gonçalves e do Executivo Municipal. O valor pago até agora não
precisará ser devolvido. Ao colocar o projeto em votação, o presidente da Câmara de Vereadores,
Rafael Pasqualotto (PP), manifestou descontentamento com
as diferentes normas técnicas
publicadas pelo TCE: “Está difícil
ser gestor público neste país, que
está uma verdadeira anarquia”,
desabafou. “Executivo Federal
falando uma coisa, Legislativo falando outra e STF falando outra
coisa e nesse burburinho o ordenador de despesas que depois ali
na frente arque com as consequências”.
Isso porque, em março do
ano passado o TCE proibiu a
concessão de aumento real, mas
permitiu a reposição das perdas
inflacionárias limitada ao índice
do IPCA aferido pelo IBGE. No entanto, em abril deste ano, o mesmo tribunal afirmou que o reajuste encontrava-se impedido, após
o Plenário do Tribunal de Contas
do Estado conceder medida cautelar de suspensão da aplicação
de lei do município de Canoas,
que também havia concedido revisão inflacionária aos servidores

Vinícola Aurora é
homenageada
Imagens: Câmara Municipal de Vereadores

públicos.
Com isso, o TCE recomendou
o fim das reposições em todos os
municípios. Pasqualotto usou o
artigo 37 da Constituição Federal para afirmar que a reposição
é um direito do trabalhador. “Não
foi aumentado o subsídio do vereador, o que foi dado foi um reajuste de 3,14%, que o próprio TCE
nos liberou. Mas assim que recebemos a orientação do Tribunal
de Contas nós fizemos o projeto
de lei para revogar”, explicou.
Embora não tenha aprovado
um reajuste no salário real, apenas a reposição nos salários dos
vereadores e demais servidores
municipais representaria, em
quatro anos, R$ 1.674.947,28 no
orçamento da Câmara.

A Cooperativa Vinícola Aurora
foi homenageada pela Câmara Municipal, em Sessão Solene na noite
de segunda-feira, 07/06. O Poder
Legislativo concedeu à instituição,
a Portaria de Louvor e Agradecimento pela passagem de seus 90
anos de existência.
A homenagem foi idealizada
pelo vereador Rafael L. Fantin, o
Dentinho (PSD), e contou com a
aprovação de todos os vereadores. Em seu discurso, o vereador
Dentinho enalteceu a importância
social, cultural e econômica da Aurora ao longo da história de Bento Gonçalves. “Que a Cooperativa
Vinícola Aurora se fortaleça ainda
mais, e que seus associados comemorem orgulhosos os próximos
anos rumo ao centenário, como
prenúncio de que outras centenas
de anos virão como os melhores
vinhos envelhecidos: fortes, robustos e com uma identidade marcante. E, principalmente, com ousadia
e inovação”, finalizou o vereador.
O prefeito Diogo Siqueira
enalteceu a Aurora, pela sua capacidade de sempre se reinventar
ao longo de sua história, pela alta

tecnologia aplicada e por chegar
aonde chegou. “É a empresa individualmente que mais arrecada
impostos em Bento Gonçalves,
mas além da questão econômica e
cultural, ela possui mais de 1.100
cooperados, e podemos dizer que é
a nossa locomotiva de Bento” pontuou o prefeito.
O Presidente da Câmara, vereador Rafael Pasqualotto (PP), falou
que o Poder Público sente orgulho
em prestar essa homenagem a
tudo que a Vinícola Aurora representa para o município.
O presidente da Vinícola Aurora, Renê Tonello, lembrou do esforço de todas as gerações que deram seu sangue e suor para que a
cooperativa chegasse aos 90 anos.
“Ver a vinícola chegar aos 90 anos
é motivo de orgulho para todos. Se
estamos aqui para celebrar as conquistas da cooperativa é graças aos
pilares da fé, do trabalho e da família. Precisamos voltar nossos olhos,
nossos corações aos homens e mulheres que carregaram nas mãos as
marcas do trabalho nas videiras,
que carregam com orgulho as marcas de tantas e tantas vindimas.”

SERRANOSSA | Sexta-feira, 11 de junho de 2021
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Arte na pele

“A tatuagem representa a liberdade sobre minhas escolhas pessoais”
Tatuadores,
médicos,
professores,
policiais, fotógrafos
e rappers discursam
contra preconceito,
ressaltando
importância da
tatuagem para
renda pessoal,
expressão de
sentimentos,
personalidade e
para a melhora da
autoestima
Eduarda Bucco
Nos últimos dias, uma coluna publicada em um jornal da
cidade gerou uma onda de manifestações na internet. No texto,
o colunista caracteriza de forma
pejorativa e da voz ao preconceito que ainda existe na sociedade
em relação a pessoas tatuadas e/
ou com piercing. Além da repercussão negativa, a coluna trouxe
à tona a necessidade de discussões sobre o assunto.
A professional piercer Deise
Bianchi atua na área há dez anos
e tem seu corpo coberto por ta-

tuagens repletas de significados
pessoais. Por meio delas e dos
piercings, Deise já participou de
diversos concursos de miss, representando Bento Gonçalves,
conquistando títulos como Miss
Pin Up Style Contest, Miss Girl
Tattoo, Miss Diosa Tattoo, Bela
Tatuada e Miss Pin Up. “Ainda,
estou inteiramente ligada aos
movimentos que enriquecem
a cena da tatuagem e piercing,
onde tenho privilégio de participar como jurada em concursos
de categoria de Piercing”, conta.
Além de uma forma de arte e
sustento para sua família, Deise
afirma que as tatuagens representam sua essência, estilo “e a
liberdade sobre minhas escolhas
pessoais”, complementa.
O mesmo sentimento é compartilhado pelo tatuador Otávio
Moreira, que relata receber mensagens frequentes de clientes
agradecendo pelo trabalho feito
em suas peles. “O significado da
tatuagem vem muito do que a
pessoa está vivendo no momento atual de sua vida. Elas marcam
ciclos importantes, são uma forma de homenagem”, destaca. Em
relação àqueles que ainda veem
a arte com preconceito, ele opina: “são pessoas com a cabeça
fechada, sem ampliar horizontes
e conhecimentos. Até porque, a
maioria das pessoas que eu conheço tem alguma tatuagem. Tenho vários clientes bem-sucedidos que têm diversas tatuagens”.
É o caso da médica-legista
e patologista Liane Faccio. No

“Seja quem tu é e quem tu quer ser e pague o preço, ou se
encolha, se enquadre, se adapte, e viva tranquilamente do
jeito que pensaram pra ti”, reflete a professora do curso
de Direito da UCS, Melissa Demari

Fotos arquivo pessoal

A professional piercer Deise Bianchi e o tatuador Otávio
Moreira acreditam que o preconceito apenas irá acabar
quando houver respeito e tratamento igualitário para todos

Cristian Fernando Policarpio Flaiban, de 19 anos, conta
que já enfrentou dificuldades para conseguir uma vaga
no mercado de trabalho por conta de suas tatuagens

total, a profissional tem 20 tatuagens, a mais recente feita
há cerca de 15 dias. “Tatuagem
é uma maneira de expressar a
nossa personalidade. Mesmo
que as preferências mudem ao
longo dos anos, não existe arrependimento. São sentimentos,
momentos e amores que fizeram
parte da nossa história”, pontua.
A médica ainda cita a importância dos traços para a medicina, que se diferem do estético,
“como no caso de pacientes que
tatuam o nome de doenças crônicas, alergias a medicamentos ou
tipo sanguíneo”, ressalta.
Apesar da relevância da arte
até mesmo para fins de saúde,
Liane comenta que ainda há resistência no mercado em relação
às tatuagens. “Existem áreas de
atuação mais conservadoras e

além demonstrar qual o tipo de
crime que ele comete, seja tráfico, roubo ou algum outro”, explica.
O policial revela que a ideia
inicial era desenhar o símbolo
do seu signo, mas o mesmo traço
era utilizado por uma das principais organizações criminosas
que atua em Bento. “Mesmo tendo total ciência que o objetivo da
tatuagem era o oposto da utilizada por eles, optei por não fazer
e resolvi fazer a segunda opção,
que foi um lobo”, relata.
Por conta disso, algumas
corporações, como a Brigada Militar, liberaram a tatuagem para
policiais há pouco tempo. “Existia realmente um impedimento
em relação às tatuagens porque
os militares têm de possuir um
padrão, como corte de cabelo
específico, não usar barba, etc”,
explica o comandante do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas
Turísticas (3º BPAT), tenente-coronel Luis Fernando Becker.
Hoje, o comandante afirma que
não há mais restrições, justamente pelo entendimento de que
a tatuagem é uma “expressão de
arte no corpo”. “Muitas pessoas
expressam sentimentos, nomes
de pessoas queridas, o time para
que torce...”, comenta. Mesmo assim, os policiais militares ainda
recebem orientações contrárias
a tatuagens que representem
ideologias criminosas, preguem
a violência ou a discriminação e
que, no geral, atinjam a ética.
“Para mim a tatuagem é uma
forma de demonstrar o próprio

isso deve ser levado em conta na
escolha do desenho e local a ser
tatuado”, comenta.
RESTRIÇÕES A SÍMBOLOS DE
VIOLÊNCIA OU DISCRIMINAÇÃO
Algumas dessas restrições
são observadas na área da segurança pública. O policial civil
Guilherme – que prefere não ser
identificado – conta que precisou
pensar bem no local e no desenho antes de fazer sua primeira
tatuagem no início deste ano.
“Sempre tive vontade de fazer
tatuagem, mas me preocupava
com o pensamento dos outros
em relação à minha atividade.
Quem trabalha na segurança pública sabe que alguns símbolos
são utilizados pelos criminosos
como forma de identificar a organização em que ele pertence,

“As tatuagens representam minha liberdade e, sem dúvida, falam muito sobre mim. Sobre ser eu mesma, sem me
encaixar em um padrão, e também mostra um pouco do
que eu faço”, afirma a fotógrafa Ramoniele.

Restrições no mercado de trabalho
Trabalhando em uma empresa de redutores em Bento e pertencente
a um grupo de rap de Bento, o jovem Cristian Fernando Policarpio
Flaiban, de 19 anos, conta que já enfrentou dificuldades para conseguir uma vaga no mercado de trabalho por conta de suas tatuagens.
“Algumas pessoas ainda devem pensar que, por ter tatuagens, eu não
quero nada com a vida”, lamenta.
Apesar das situações de preconceito, o jovem ressalta o poder da arte
para a geração de renda e para a autoestima de pessoas que podem
cobrir cicatrizes que marcaram momentos difíceis em sua vida. “Sempre vai rolar preconceito, porque a gente vive numa sociedade onde
julgam as tuas roupas, o teu cabelo e até as músicas que tu escuta.
Essa cultura preconceituosa só persiste porque as pessoas ainda são
muito mente fechada, e talvez achem que uma pessoa com tatuagem
e piercing não tenha capacidade para fazer algumas coisas”, acredita.
Mesmo trabalhando com arte, a fotógrafa Ramoniele Janaira Alves da
Silva também relata que já sofreu preconceito por parte da sociedade. “Escuto frases como ‘nossa, para que tanta tatuagem?’, ou mas por
que você foi fazer isso?’. Fora alguns olhares que as pessoas nem disfarçam”, diz. Por conta disso, ela revela que sempre buscou emprego
em locais onde sabia que já trabalhavam pessoas tatuadas ou com
piercings, “para não ter que passar por certas situações”. Atualmente,
além de fotografar, Ramoniele trabalha com dança, com criação de sites para eventos de Hip Hop e como vendedora na loja Nest Panos, no

Shopping Bento. “As tatuagens representam minha liberdade e, sem
dúvida, falam muito sobre mim. Sobre ser eu mesma, sem me encaixar
em um padrão, e também mostra um pouco do que eu faço”, comenta.
A professora do curso de Direito da UCS Melissa Demari tem tatuagens e piercings há cerca de 20 anos. Também atuando como advogada, ela revela que, no meio jurídico em geral, as tatuagens e piercings
ainda são vistos como uma questão de maior relevância. “Para algumas profissões, a sociedade e o mercado são muito mais tolerantes.
Mas não há como negar que isso ainda pode ser um estigma”, avalia.
Quando questionada pelos alunos sobre fazer, ou não, tatuagens, a
professora não esconde o peso da escolha: “Afinal, assim é a vida e
assim são as pessoas. Não significa que elas não possam mudar, ou
mesmo aprender que tatuagens e piercings não carregam nenhum
valor ou símbolo negativo, mas o fato é que essa estética não passa
despercebida numa profissão que a sociedade associa a uma imagem
mais ortodoxa, como são as carreiras jurídicas”, comenta.
“As tatuagens, a roupa, o comportamento, tudo para a sociedade importa (não deveria, mas importa!), e tudo pode pesar negativamente
na tua vida”, ressalta. Para Melissa, as tatuagens e piercings expressam
a sua individualidade. Por conta disso, a professora sugere a reflexão:
“Faça uma escolha: seja quem tu é e quem tu quer ser e pague o preço,
ou se encolha, se enquadre, se adapte, e viva tranquilamente do jeito
que pensaram pra ti”.

perfil. Optei pelo lobo porque são
animais que vivem em matilha
(sociedade). Observando o modo
de agir de uma matilha, se percebe que todos se cuidam e se protegem como uma família, e isso
se reflete muito bem na nossa
profissão. Na polícia somos um
só, uma única unidade, e prezo
muito por esses valores”, declara
o policial Guilherme.

O policial Guilherme,
que tem um lobo tatuado, afirma: “Para mim a
tatuagem é uma forma de
demonstrar o próprio perfil. Optei pelo lobo porque
são animais que vivem em
matilha (sociedade)”

Como acabar
com o preconceito?
A professional piercer Deise Bianchi opina que todo
o ser humano deve ser livre para fazer ou ser o que
quiser, “desde que isso não interfira ou venha a ferir
a integridade do próximo”. Para ela, o preconceito
em relação à estética de pessoas tatuadas e/ou com
piercing ainda existe de forma evidente e ressalta que ninguém precisa gostar ou aprovar o estilo.
“Mas cada um expressa o que guarda dentro de si.
Alguns com doçura, outros com venenos”, analisa.
“Respeitar o que não lhe diz respeito é o suficiente,
afinal, o preconceito faz transparecer o caráter de
quem julga, não de quem é julgado”, analisa.
O tatuador Otávio Moreira complementa a ideia,
sugerindo que a solução para o preconceito seja o
tratamento igualitário entre todos. “As pessoas precisam parar de se tratar pelo sobrenome, pela cor,
religião, nacionalidade, preferência sexual... têm que
se respeitar pelo que elas são”, diz. “Uma vez fiz uma
brincadeira com um conhecido: se tu fosse cego e
estivesse conversando comigo hoje, o que tu sentiria? Eu sou uma pessoa ruim por ter tatuagem?
Enfim, o que irá resolver tudo isso é todo mundo se
tratar por igual, sem preconceito e todos por uma
vida melhor”, finaliza.
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143ª Festa de Santo Antônio
Homenagem marca a vida de milhares de bento-gonçalvenses
Mesmo na
pandemia,
paróquia Santo
Antônio e devotos
se mobilizam para
manter essência
da maior festa da
cidade
Eduarda Bucco
O município de Bento Gonçalves celebra a vida e a história
de Santo Antônio desde 1878,
quando o padre Giovanni Menegotto, vindo de Pádua, chegou
à então Colônia de Dona Isabel.
A forte devoção pelo santo veio
na bagagem com o padre, dando
início aos festejos em honra ao
padroeiro de Bento, seguidos de
forma assídua até os dias atuais.
No próximo domingo, o município celebrará a 143ª Festa de
Santo Antônio, dessa vez em um
formato diferente, mas não menos importante para toda a paróquia e para os fiéis.
E não são apenas as pessoas
de mais idade que cultivam uma
devoção inabalável por Santo Antônio. O adolescente Felipe Brito
da Costa, de 16 anos, é exemplo
de fé e dedicação aos ensinamentos repassados pelo santo em
vida. “Eu sou católico desde pequeno. Meus pais sempre me ensinaram e mostraram os valores
religiosos”, conta Felipe.
O carinho pela figura de Santo Antônio surgiu cedo, quando
o fiel passou a entender a importância dos santos e de ter um
santo de devoção. “Eu sempre
estive muito presente nas ações,
missas e festas da Paróquia Santo Antônio e, aos poucos, eu fui
conhecendo a história de Santo
Antônio e fui gostando, e virando
devoto”, relata.
A história conta que, durante
sua vida, Santo Antônio conquistou grandes milagres: muitos
doentes se curaram depois de
suas pregações em praças e igrejas. Mesmo após sua morte, em
1231, outros grandes feitos continuaram sendo presenciados na
comunidade, o que o levou, onze
meses após sua morte, a ser beatificado e canonizado. Hoje, ele é

O adolescente Felipe Brito
da Costa, de 16 anos, é fiel
de Santo Antônio

Ines Rizzardo participa
há mais de 25 anos como
voluntária da igreja

conhecido como protetor das coisas perdidas, dos pobres e dos casamentos. É o Santo dos milagres
e, por isso, “representa um exemplo de vida” para Felipe. “Sempre
que eu consigo, costumo estar
presente nas celebrações que a
Paróquia [de Santo Antônio] faz”,
comenta o jovem.

quermesses, se faziam bilhetinhos de paqueras”, recorda com
nostalgia.
Mas além da fé inabalável e
da vontade de ajudar, Ines trouxe
consigo o amor e o talento pelo
canto, que marca sua vida e sua
ligação com a igreja até os dias
de hoje. Seu envolvimento com o
canto iniciou quando ainda criança, cantando no coral de Pinto
Bandeira. “Em Bento, gerenciei
corais em algumas empresas e o
coral de crianças, abraçado pelo
Padre Oscar Bertoldo e pela paróquia Santo Antônio”, conta.
Dessa forma, há cerca de 25 anos,
a paróquia passou a contar com
o coral Vindimeira, de crianças, e
o coral Centenário, formado por
adultos. Foi nessa época que surgiu a canção “Via Santo Antônio”,
interpretada até os dias de hoje
pela cantora. “A música foi escrita pelo padre Oscar, que era um
poeta. Com o passar dos anos,
gravamos a canção com a minha
voz. Até hoje, ela marca as visitas
de Santo Antônio nos bairros”, revela Ines.

QUASE 1,5 MIL
VOLUNTÁRIOS
E são exemplos de fé como a
de Felipe que tornam a paróquia
Santo Antônio uma grande família. Atualmente são quase 1,5 mil
voluntários, nas diversas frentes
de trabalho, que ajudam a preservar a forte cultura religiosa.
Somente em relação à festa de
Santo Antônio, são cerca de 500
pessoas engajadas.
Uma dessas pessoas é a cantora Ines Rizzardo. Quando ainda
criança, as celebrações religiosas
na paróquia de Santo Antônio se
tornaram uma parte importante
em sua vida. “Morávamos na colônia e tínhamos o prazer de vir
para a cidade para acompanhar
as missas. Minha mãe comprava
roupas novas e nós almoçávamos na casa da tia Vitória Piletti
Rizzardo [em memória]. Era um
entusiasmo total”, recorda. Sua
família sempre se doou à igreja,
auxiliando em diferentes trabalhos voluntários.
Com o passar dos anos, Ines
se mudou para a cidade e continuou se fazendo presente nas
ações da paróquia Santo Antônio,
auxiliando na festa em honra ao
padroeiro, no jantar do codeguim e nas antigas quermesses
para jovens. “Quando servíamos
pinhão, amendoim e pipoca nas

13 DE JUNHO
DIA DE SANTO ANTÔNIO

QUE O PADROEIRO
DERRAME SUAS BÊNÇÃOS
SOBRE A CAPITAL
DO VINHO!
54 2621 2747 | 99144 3371 | real@realassessoria.com
Rua General Góes Monteiro, 218, bairro São Francisco, Bento Gonçalves, RS

No dia 28/05, a cantora animou a todos no Jantar do Codeguim, adaptado para o modelo
drive-thru por conta da pandemia. “Foi uma noite de chuva forte e, mesmo assim, as pessoas se
fizeram presentes em seus carros, buzinando e transmitindo
alegria”, descreve.
No próximo domingo, 13/06,
dia da 143ª Festa de Santo Antônio, Ines também estará alegrando o evento com sua voz.
O almoço será novamente no
formato drive-thru, das 11h30
às 13h, contando com espaguete ao molho italiano, churrasco,
galeto e maionese, além de uma
porção de sagu com creme e uma
garrafa de vinho comemorativo à
143ª Festa. “O que me deixa tão
feliz é que essa festa não parou.
Ela vai crescendo cada vez mais,
a cada ano. Durante a pandemia,
os festeiros, as irmãs e o nosso
pároco, padre Ricardo Fontana,
com toda sua equipe de padres,
se dedicaram ainda mais para
preparar toda programação com
muito carinho”, comenta. “E a população de Bento também se doa
ao máximo. Essas coisas marcam
a gente e fazem com que queiramos nos empenhar cada vez mais
para essa festividade”, continua.
Atualmente, além de participar das programações religiosas
e festivas, Ines faz parte do coral
Santo Antônio e continua auxiliando em ações como venda de
rifas. “Todo esse empenho da comunidade torna a paróquia uma
grande família. E esperamos que
o tempo contribua neste domingo para vivermos mais um dia
especial. Estaremos cantando
da sacada da casa paroquial, recebendo as pessoas com muita
alegria e fé”, afirma Ines.

A comunidade
bento-gonçalvense se
alegra com a celebração
do Dia do Padroeiro
Santo Antônio!
54 3454 9209
Rua Domingos Rubechini,
159, bairro Fenavinho

Que cada lar
receba a proteção
do padroeiro
Santo Antônio!
13 de junho
Dia de Santo Antônio
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Oportunidade

Segundo idioma é requisito
para o mercado de trabalho
Docente do
Senac destaca a
importância da
Língua Inglesa
e dos cursos de
idiomas para o
currículo
Em um mundo cada vez mais
conectado, aprender uma nova
língua possibilita a comunicação
com pessoas de diferentes lugares, ajuda a ver o mundo de novas
perspectivas e também é fundamental no mercado de trabalho.
De acordo com a 51ª Pesquisa Salarial da Catho, pessoas com cargo de gerência que têm fluência
no inglês podem ganhar até 60%
a mais dos que não dominam o

idioma.
Para a docente dos cursos de
Idiomas do Senac Luana Dariva
Cabreira, a fluência em inglês deixou de ser um diferencial e tornou-se um requisito no currículo.
“Muitas empresas já utilizam esse
critério. Em outras, o salário de
um colaborador fluente no idioma
é mais alto, principalmente nas
áreas de finanças, negócios e tec-

nologia”, afirma.
Pensando em oferecer uma
ótima oportunidade para quem
busca se aperfeiçoar para a vida
profissional, o Senac Bento Gonçalves está com inscrições abertas
para turmas dos cursos de Inglês.
Luana destaca que a proposta utiliza a metodologia de Abordagem
Comunicativa, que, como o nome
já diz, é focada na comunicação.
“São trabalhadas as quatro
habilidades linguísticas – ler, escrever, ouvir e falar – de forma integrada e prática, expondo o aluno
a diferentes contextos e situações
do cotidiano, com ênfase na comunicação oral, desenvolvendo
a criatividade e a autonomia na
fala. O material didático utilizado
é importado e faz com que os alunos aprendam de uma forma leve
e divertida, através de atividades
lúdicas e práticas”, ressalta.

Curso de Inglês no Senac Bento Gonçalves
Atualmente, o Senac Bento Gonçalves está com inscrições abertas para o curso de Inglês para Jovens
e Adultos com aulas uma vez por semana, no turno da noite, e para o curso de Inglês para Crianças, com
aulas no turno da tarde. Entre os diferenciais dos cursos de Idiomas da escola estão os materiais didáticos
gratuitos, salas de aula personalizadas para o ensino de idiomas, aulas dinâmicas com uso de aplicativos
e de outros recursos multimídia e acompanhamento pedagógico com feedbacks constantes aos alunos.
Uma experiência completa para quem busca tecnologia, inovação, prática, apoio pedagógico e avaliação
frequente.
Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo site do Senac Bento Gonçalves www.
senacrs.com.br/bento, pelo telefone (54) 3452 4200 ou ainda pelo WhatsApp (54) 99255 7649. A escola
fica localizada na rua Saldanha Marinho, 820, Centro.

Segurança no Trabalho
em tempos de pandemia
Assim como tantos outros
profissionais, o Técnico em Segurança do Trabalho precisou
se reinventar neste momento
de pandemia, em que muitos
setores passaram por relevantes mudanças, o que alterou o
cotidiano das pessoas e as formas de trabalho nas empresas
do mundo todo. O home office,
a flexibilização de horários e o
ensino a distância são práticas
que passaram a ser amplamente
utilizadas. Ao mesmo tempo, setores ligados à saúde, incluindo
a Segurança do Trabalho, vêm
sendo protagonistas no combate e na prevenção da doença
causada pelo coronavírus.
Com a pandemia da Covid-19, os profissionais de
área de Segurança do Trabalho
ganharam um protagonismo
maior, concentrando seus esforços não só em prevenir acidentes e doenças do trabalho,
mas em identificar os riscos de
contaminação no ambiente, em
realizar o levantamento de materiais e equipamentos de segurança necessários em cada setor
e elaborar planos de ação para
evitar o contágio do coronavírus
nas empresas.
Mais do que nunca, a prevenção se faz necessária e urgente. Além dos riscos já existentes no ambiente de trabalho,
também temos que lidar com o
impacto da Covid-19. É preci-

Na Assembleia Legislativa

Aprovada lei que autoriza
educação domiciliar no RS
Na terça-feira, 08/06, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do sul aprovou o projeto que
autoriza a educação domiciliar,
sob tutela dos responsáveis pelas
crianças. A iniciativa, de autoria
do deputado estadual Fábio Ostermann (Novo), recebeu 28 votos
favoráveis e 21 votos contrários.
O texto será encaminhado para o
governador Eduardo Leite (PSDB),
que pode sancioná-lo ou vetá-lo.
Em 2018, o Supremo Tribunal
Federal (STF) considerou que a
educação domiciliar não é inconstitucional, mas precisa de uma normatização para ser permitida. O
Distrito Federal sancionou uma lei
semelhante em fevereiro de 2021.
Um projeto de educação do-

Em maio

miciliar tramita na Câmara dos
Deputados e deve ser votado
ainda em junho.
A proposta admite a educação
domiciliar, sob o encargo dos pais
ou dos responsáveis pelos estudantes, desde que existindo “articulação, supervisão e avaliação
periódica da aprendizagem pelos
órgãos próprios dos sistemas de
ensino”. Conforme o projeto, os
pais e responsáveis passam a ter
plena liberdade para decidirem
entre o ensino escolar ou domiciliar, comunicando a Secretaria
da Educação do município onde
residem. A fiscalização ficará a
cargo do Conselho Tutelar e das
secretarias municipal e estadual
da Educação.

Cesta básica no Rio Grande
do Sul foi a mais cara do país
Em maio, o custo médio da
cesta básica ficou mais alto em 14
das 17 capitais brasileiras que são
analisadas na Pesquisa Nacional
da Cesta Básica, estudo divulgado
mensalmente pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Entre as capitais analisadas, a
cesta mais cara foi a de Porto Alegre, onde o custo médio dos produtos básicos somou R$ 636,96. Em
seguida aparecem São Paulo (R$
636,40), Florianópolis (R$ 636,37)

e Rio de Janeiro (R$ 622,76). A cesta mais barata foi a de Aracaju, cujo
preço médio encontrado foi de R$
468,43.
A capital que apresentou
a maior alta no mês foi Natal
(4,91%), seguida por Curitiba
(4,33%) e Salvador (2,75%).Com
base na cesta mais cara, registrada
em Porto Alegre, o Dieese estimou
que o salário mínimo do país deveria ser de R$ 5.351,11, valor que
corresponde a 4,86 vezes o piso
nacional vigente, de R$ 1.100,00.

Profª. Silvania
Rossatto

Coordenadora e docente do curso
técnico em Segurança do Trabalho

so estabelecer procedimentos de
segurança para evitar que o trabalhador seja acometido pela doença.
Para definir as ações de controle e
diminuição dos riscos de transmissão da Covid-19, se faz necessário
conhecer toda a legislação pertinente.
Para cumprir seu papel corretamente e de acordo com a nova
realidade, o Técnico em Segurança
do Trabalho precisa acompanhar
em tempo real o cenário epidemiológico local e global. Nas ações de
conter no que se refere à Covid-19,
os boletins de atualização dos funcionários acometidos pela doença
ou em suspeitos são ferramentas
importantes para nortear as decisões do SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho, no qual
o Técnico em Segurança do Trabalho está inserido.
As autoridades competentes,
a Organização Mundial da Saúde
(OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) têm exigido
das empresas a adoção de diversas
medidas específicas para o combate à doença. Estratégias em segurança do trabalho precisaram ser
colocadas em prática com mais rigor, por exemplo: cartilha de orientação dos procedimentos adotados
pela empresa em questão; análise
do grupo de risco; aferição regular
de temperatura corporal; obrigatoriedade de uso de máscara de proteção; disponibilização de álcool

em gel 70%; revezamento ou
ainda remanejamento de funcionários, se possível; antecipação da vacinação de H1N1; higienização dos equipamentos e
ferramentas de uso comum; desinfecção regular dos ambientes
de trabalho nas áreas internas e
externas; distanciamento entre
pessoas ou instalação de barreiras físicas; número máximo
de pessoas em cada ambiente;
controle de acesso; realização
periódica de exames; adoção
de protocolos de afastamento
e acompanhamento em caso de
pessoas sintomáticas ou com
contaminação confirmada, entre outras.
A conscientização deve ser
diária e estimulada nos treinamentos, que devem ser registrados com assinatura de todos
os treinados, gerando assim
evidência para futuras fiscalizações e até possíveis demandas
trabalhistas.
Tanto empresas como trabalhadores precisam aprender
a conviver com essa nova realidade. O novo formato de se
relacionar, de vender os seus
produtos e serviços, de executar as suas atividades, o lazer
em família, o estudo e todas as
formas anteriormente chamadas de “normais” não vão mais
existir, precisamos nos adaptar
a essa nova realidade. Precisamos nos reinventar.

O Complexo em Saúde Animal do curso Medicina Veterinária da Universidade de Caxias
do Sul (UCS) – que já conta com
clínicas veterinárias para pequenos e grandes animais, laboratórios de diagnóstico, unidade
móvel, uma Escola Experimental
e interface com o Zoológico e
com o Museu de Ciências Naturais, além dos lagos da Instituição e sua biodiversidade – terá
sua estrutura ampliada visando
qualificar a formação acadêmica e profissional de seus mais
de 700 alunos, a prestação de
serviços à comunidade, a pesquisa e a inovação. A previsão
é que o ecossistema de ensino
e aprendizagem ganhe um Instituto Hospitalar Veterinário a
partir de abril do próximo ano,
transformando-se em modelo de
estrutura e atendimento em saúde animal no Rio Grande do Sul
e no Brasil.
Com obras iniciadas, o novo
Instituto terá área de 3.684,30
m², sediado no bloco 46 do
Campus-Sede, em Caxias do Sul,
e comportará atendimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e
práticas laboratoriais voltadas
aos animais.
O espaço abrigará a clínica
de pequenos animais (hoje localizada no bloco 47) com ambientes ampliados, o que acrescerá
nas atividades clínicas e cirúrgicas com enfoque principal em
cães e gatos; potencializará o

tratamento de doenças infecciosas, o que demanda áreas
específicas e de isolamento;
aumentará a quantidade de especialidades veterinárias atendidas, a exemplo da oncologia;
e os diagnósticos especializados
a partir de técnicas mais avançadas em uma ala laboratorial,
como de zoonoses e o PCR em
tempo real, que ainda não é realizado na região, exame que permitiu a primeira identificação
de Covid-19 em felinos no Rio
Grande do Sul; além de sediar
serviços de bacteriologia, micologia, parasitologia e análises
clínicas veterinárias.
No mesmo bloco, salas de
aula centralizarão as turmas da
graduação (hoje concentradas
no bloco 74) e terá sede a coordenação de curso, quadro docente e Diretório Acadêmico.
Os ambientes ainda poderão
ser ocupados, por locação, por
profissionais independentes na
realização de procedimentos
clínicos e cirúrgicos, como o que
já é feito nas clínicas e blocos cirúrgicos do curso.
A clínica de grandes animais
e seu bloco cirúrgico permanecerão no bloco 56, próximo ao
novo Instituto Hospitalar Veterinário, e o local que hoje abriga
a clínica de pequenos animais
dará lugar a laboratórios voltados à produção e à reprodução
animal, anatomia e patologia
veterinária.

Para abril de 2022
Complexo em Saúde Animal
da UCS ganhará Instituto
Hospitalar Veterinário
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A UCS Bento é pra você que quer cursar
o Técnico em Segurança do Trabalho
A
pandemia
mostrou
o quanto os profissionais
da área de segurança no
trabalho
são
importantes
para a prevenção de doenças
e acidentes de trabalho. Neste
caso pandêmico, em específico,
além de resguardar o físico
dos profissionais, contribui
para inibir a proliferação da
Covid-19.
Pensando nisso e nas
pessoas que têm interesse em
cursar Técnico em Segurança
do Trabalho, a UCS Bento está
com condições imperdíveis
para ingressar no curso.
O Curso Técnico em
Segurança
do
Trabalho
conta com uma parceria com
diversas empresas da região.
A área de atuação é vasta e as
possibilidades são muitas.

Estude na UCS Bento:
ingresso toda semana
Pensando em facilitar o ingresso
no Ensino Superior, a Universidade
de Caxias do Sul desenvolveu inúmeras modalidades. Além dos tradicionais vestibulares de Verão e Inverno, os interessados também têm
a oportunidade de realizar a prova
semanal de acesso, oferecida às segundas e quintas-feiras.
O ingresso semanal pode ocorrer com aproveitamento da nota da
Prova de Redação do Enem de 2015
a 2020 ou então do Vestibular da
UCS de 2016 a 2021.

Confira os cursos
oferecidos no Campus Bento:

Mais detalhes sobre o curso, condições de pagamento e inscrições, contate-nos pelo
WhatsApp (54) 99609.4580 /99653-3184 ou pelo e-mail atendimento-carvi@ucs.br. As
vagas são limitadas e as aulas iniciam em agosto!

Transfira seus
estudos para a
UCS Bento

Não perca a oportunidade de estudar
numa das melhores universidades do
Brasil, a UCS. Aproveite até 100% das
disciplinas já cursadas para ingresso no
mesmo curso ou escolha entre diversas
opções ofertadas em todas as áreas de
conhecimento.
Mais informações, acesse o QR
Code e converse conosco:

Administração; Arquitetura e
Urbanismo; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências
Contábeis; Comércio Internacional;
Design; Direito; Educação Física;
Engenharia Civil; Engenharia de
Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Pedagogia e Psicologia.

Segunda
graduação

Mais informações em www.ucs.br/site/processo-seletivo-continuo. Você também pode contatar
diretamente a Área de Relacionamento (Graduação)
pelo WhatsApp (54) 54 99626-2771.

Se você já é graduado pela UCS e pensa em cursar
uma nova graduação, chegou a sua vez! Egressos da
UCS têm um desconto exclusivo de 25%, com exceção
do Programa de Segunda Licenciatura EaD, Segundo
Bacharelado - Ciências Sociais, Segundo Bacharelado
- Comunicação e cursos EAD que possuem condições
especiais.
Já os graduados provenientes de outras Instituições de ensino têm um desconto de 15% para realizar a segunda graduação na UCS. Além disso, as disciplinas cursadas na primeira graduação podem ser
aproveitadas para reduzir o tempo do curso e agilizar a conquista do segundo diploma. Mas atenção:
em ambas as situações, a oferta não é válida para o
curso de Medicina.

Não perca essa
oportunidade!
Acesse o QR
-CODE e saiba mais:

Segundou
EAD:

chegou a
oportunidade
que você tanto
queria!
O segundo semestre já começou no EAD UCS! Sabe por
quê? Porque já estão abertas as
inscrições para bolsas limitadas
com 50% de desconto na primeira mensalidade e bolsa de até
100% no período.
Você não pode ficar fora dessa! Acesse ead.ucs.br/segundou, inscreva-se
gratuitamente e aproveite!!! A campanha é válida até 13 de junho.

Especialização em Conservação Arquitetônica:

Diagnóstico e Intervenção

Com o objetivo de formar
profissionais capazes de elaborar
diagnóstico
para
projetos
de
restauração em sua fase inicial, de
delimitação de critérios de conservação
de originais autênticos, a UCS Bento
promove o curso de especialização
em
Conservação
Arquitetônica:
Diagnóstico e Intervenção.
O curso é direcionado a
profissionais
graduados
em
Arquitetura e Engenharia, como
também a graduados com formação
em História, Artes e Design, que
poderão fazer disciplinas isoladas.
As aulas serão quinzenais,
ministradas de setembro de 2021 a
abril de 2022.
Mais informações, através do
WhatsApp (54) 99653-3184, ou no
site da UCS, na aba especialização.
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Receita |

Cruzadas | Respostas na página 10
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Emissora como a
Globo ou o SBT
É reduzida com o uso
de adesivo de nicotina
Aquele
que não
gosta de
trabalhar

Mulher
que
administra o lar
Macio
(o cabelo)
Selo de
qualidade

Em + as
(Gram.)

Picadinho de Carne, Alho-poró, Mandioquinha e Quinoa

© Revistas COQUETEL
Rumor
O talento
que vem Deborah
de berço Secco,
atriz

Combus- Bebida natural utilitível do zada como calmante
fogão
Alvo dos cuidados
doméstico
da babá

Botânica
(abrev.)
O 6o planeta (Astr.)

A entrega
rápida dos
Correios

A namorada do
Popeye
(HQ)

(?) natura:
não industrializado
(alimento)

(?)-book,
livro
eletrônico
(Inform.)
Saudável; sã
Valente;
corajoso
Joia
usada no
dedo
Proibiu
(p. ext.)
Consoantes
de "divã"
Banheira
japonesa
circular e
grande

Sílaba de
"furor"
A região dos
esquimós

16, em
romanos
Sem companhia

Tipo de
janela
comum em
banheiros

Fonte de
matéria
orgânica
do vegetal

Desprovida de
beleza
Ainda, em
espanhol
Pão de (?),
tipo de bolo

Natural da
cidade de
Roma

Tim
Rescala,
músico

Trecho
solo de
uma
ópera

3/aún — mio. 4/humo. 5/boato — ofurô — sedex.
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BANCO

Libra – 23/09 a 22/10
Ambição deve guiar seus passos. Amigo
pode ajudar na paquera. No amor, animação e sintonia a dois.

Touro – 21/04 a 20/05
Seu lado comunicativo está em alta. Lance
passageiro anima o coração. Vida amorosa
fica mais agitada.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Disposição para aprender coisas novas.
Novo amor para quem está na pista. A
dois, a paixão reaquece.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Momento favorável na área financeira.
Bom papo anima a paquera. No amor,
atenção à possessividade.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Aumenta desejo de mudança, desapegue!
Na paquera, pode surgir novidades. A dois,
paixão em alta.

Câncer – 21/06 a 21/07
Dose extra de ânimo e sorte nas finanças.
Novidades movimentam a conquista. A
dois, tome a iniciativa.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Evite compartilhar segredos. Na conquista, se busca algo sério, demonstre! A dois,
sensualidade em alta.

Leão – 22/07 a 22/08
Aja nos bastidores e aproveite a dose extra
de energia. A dois, ter mais confiança fortalece a relação.

Aquário – 21/01 a 19/02
Astros favorecem finanças e oportunidades. Evite que a rotina tome conta do romance ou da conquista.

Virgem – 23/08 a 22/09
No trabalho, procure pensar fora da caixa.
Aventura amorosa à vista. A dois, é hora de
tentar algo novo.

Peixes – 20/02 a 20/03
Evite se irritar com bobagens. Na paquera,
seu charme está em alta. No amor, aposte
no romantismo.

Cinema
Programação de 10/06 a 16/06

Habitação
A (?):
sem rumo

MODO DE PREPARO
Em uma panela de pressão aqueça o óleo,
acrescente o alho, a cebola e o alho-poró e
doure bem. Coloque a carne, aos poucos,
em fogo alto para não juntar água.
Adicione os tomates e a pimenta-do-reino.
Tampe a panela e cozinhe por cerca de 10
minutos, após iniciar a pressão. Retire a
pressão, abra a panela cuidadosamente,
junte a mandioquinha e a quinoa e
cozinhe, com a panela parcialmente
tampada, por cerca de 20 minutos.
Polvilhe a salsa e o tomilho. Sirva.

Áries – 21/03 a 20/04
Assuntos domésticos ganham destaque.
Paquera promete novidades e paixão esquenta a relação.

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

Meu, em
italiano
(?)
elástica:
combate
varizes

INGREDIENTES
- 2 colheres (sopa) de óleo
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 1 xícara (chá) de alho-poró fatiado
- 1 kg de coxão duro em cubos
- 2 tomates sem sementes, picados
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- 3 xícaras (chá) de água fervente
- 2 xícaras (chá) de mandioquinha em cubos
- meia xícara (chá) de quinoa em grãos
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
- 1 colher (sopa) de tomilho fresco

Charge

(?) de
barbear:
gilete

O maior
de todos é
a baleia

Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Divulgação/Nestlé

www.coquetel.com.br

Horóscopo

SERRANOSSA Gourmet

GNC 1
Espiral – O legado de Jogos Mortais
(pré-estreia)
Terror, 14 anos, 93 minutos.
Diariamente, 20h30, dublado.
Spirit: o indomável
Animação, livre, 87 minutos.
Diariamente, 13h50, 16h10 e 18h20,
dublado.
GNC 2
Invocação do mal 3: a ordem do demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 16h20 e 21h30, legendado.
Quem vai ficar com Mário?
Comédia, 14 anos, 114 minutos.
Diariamente, 13h40 e 18h40, nacional.
GNC 3
Alice e Peter: onde nascem os sonhos
Fantasia, 12 anos, 94 minutos.
Diariamente, 14h30, dublado.
Godzilla vs Kong
Ação, 12 anos, 113 minutos.
Diariamente, 16h40 e 19h, dublado.
Diariamente, 21h20, legendado.
GNC 4 (3D)
Invocação do mal 3: a ordem do demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente13h30, 16h, 18h30 e 21h,
dublado.
GNC 5 (3D)
Invocação do mal 3: a ordem do demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 14h10, 16h30, 18h50 e

21h20, dublado.
GNC 6
Cruella
Comédia, 12 anos, 134 minutos.
Diariamente, 14h, 17h e 20h, dublado.
MOVIE ARTE SHOPPING
BENTO GONÇALVES 1
Invocação do mal 3: a ordem do demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 15h, 18h30 e 20h45, dublado.
MOVIE ARTE SHOPPING
BENTO GONÇALVES 3
Spirit: O indomável
Animação, livre, 87 minutos.
Diariamente, 14h e 18h30, dublado.
Godzilla vs Kong
Ação, 12 anos, 113 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.
Diariamente (exceto sexta e terça),
20h30, dublado.
Mortal Kombat
Ação, 16 anos, 110 minutos.
Sexta e terça, 20h30, dublado.
MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Spirit: O indomável
Animação, livre, 87 minutos.
Diariamente (exceto sexta), 14h, dublado.
Domingo e terça, 18h30, dublado.
Invocação do mal 3: a ordem do demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente (exceto sexta), 16h, dublado.
Dias 10, 12 e 16, 18h30, dublado.
Dias 10, 11, 12 e 15, 20h45, dublado.
Dias 13 e 16, 20h45, legendado.
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Previsão do tempo
Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)
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“Nesta pandemia,
os profissionais da
Fisioterapia tiveram a sua
importância reconhecida”

Quel
Konrad

Thiago
Galvan

Páginas
12 e 13

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

11/06

6º
17°

Página 8

“O clamor social tem
sido, desde sempre, o
pior juiz que pode existir.
Ele é implacável!”

Sol com algumas
nuvens. Não chove.

12/06

2º
17º
Dia de sol, com geada ao
amanhecer. As nuvens
aumentam no
decorrer da tarde.

13/06

3º
20º
Dia de sol, com geada ao
amanhecer. As nuvens
aumentam no
decorrer da tarde.

Iniciação científica

Estudantes de Carlos Barbosa são premiadas com pesquisa
de uso de canabidiol para tratamento do Parkinson
Pesquisa das alunas
Brenda Victoria
Bonatto e Sabrina
Zaro, sob orientação
da professora Sandra
Seleri, da escola
Elisa Tramontina,
recebeu o primeiro
lugar na feira da
UCS e foi premiada
na Febrace
Eduarda Bucco
O projeto de duas alunas da
Escola Estadual de Ensino Médio
Elisa Tramontina, Brenda Victoria
Facchini Bonatto e Sabrina Machado Zaro, está recebendo atenção
e reconhecimento nacional. Sob
orientação da professora Sandra
Seleri, as estudantes desenvolveram uma pesquisa que visava comprovar a viabilidade de extração de

canabidiol da planta arruda (Ruta
graveolens), a fim de criar um extrato para possível controle de tremores do Parkinson.
A pesquisa participou da mostra municipal de Carlos Barbosa
e recebeu o prêmio destaque, na
área da natureza, além de credencial para a Mostraseg, promovida
pela Universidade de Caxias do Sul
(UCS). Na feira da UCS, o projeto
ganhou o primeiro lugar, com direito a bolsa de estudos e credencial
para a Mostratec em novo Hamburgo. Nesse evento, a pesquisa recebeu o prêmio “Revista Liberato”,
com direito a publicação de artigo
na revista da instituição.
Neste ano, a pesquisa foi selecionada para a Feira Brasileira de
Ciências e Engenharia, a Febrace. O
evento aconteceu em março, de forma on-line. “Para mim, como orientadora, que acaba de sair de uma
avaliação formidável e repleta de
apontamentos positivos por parte
dos avaliadores, sou só orgulho, das
minhas alunas e da minha escola
(porque o apoio da direção e colegas é importante)”, declara a pro-

fessora Sandra Seleri. O projeto recebeu, na Febrace, o Prêmio ABRIC
de Incentivo à Ciência; o Prêmio Sociedade Brasileira de Bioquímica e
Biologia Molecular (SBBq) e, ainda,
foram selecionadas para participar
da INFOMATRIX Brasil, que acontecerá em setembro.
Sandra orienta pesquisas científicas pré-universitárias desde
2012. Essa é a sua sexta participação na Febrace, sendo que, em
2017, recebeu o prêmio de professor destaque na feira. “Projetos que
oriento participaram e participam
de feiras municipais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais.
Em 2018 recebemos medalha de
prata na Genius Olimpyad em NY,
com outro projeto que também
participou da Febrace na época”,
conta. Questionada sobre como
ajudar a incentivar novos pesquisadores, a professora revela que o
segredo é motivação, dedicação e
“vontade de fazer a diferença, de
acreditar que mesmo tão jovens
eles podem abrir novos caminhos
para si e para os que virão a seguir”,
revela. “Ouço muito dos alunos fi-

Divulgação

nalistas que participar de projetos
de pesquisa mudou a perspectiva
que eles tinham do futuro, a perspectiva que tinham de si mesmos.
Porque às vezes o aluno só precisa
que alguém acredite neles...acredite que eles podem, que são capazes”, complementa a professora.
SOBRE A PESQUISA
A ideia da pesquisa surgiu de
uma situação pessoal das alunas.
Tanto Brenda quanto Sabrina têm
avôs que sofrem do Parkinson. “Nós
sempre percebemos a dificuldade
que eles têm para fazer as coisas do
dia a dia. Uma vez, procurando se

informar sobre o assunto, a Sabrina
achou um vídeo de um homem que
tomava o extrato do canabidiol da
Cannabis sativa e, logo, os sintomas
motores da doença quase desapareciam”, conta Brenda.
A doença se trata de um distúrbio do sistema nervoso central
que afeta o movimento, muitas vezes causando tremores. Danos às
células nervosas do cérebro fazem
com que os níveis de dopamina
caiam, causando os sintomas. Com
base em evidências científicas de
que o canabidiol possui potencial
para proteção das células que produzem a dopamina, as estudantes
decidiram estudar a viabilidade
de extração de canabidioides, de
modo relativamente simples, de
uma planta mais comum e que seja
legal. Atualmente, o Brasil ainda
lida com burocracias para obter
remédios à base de cannabis sativa,
por se tratar de uma planta ilegal.
“Nosso organismo é cheio de receptores e a arruda tem componentes
que conseguem se ligar com esses
receptores, então eles vão agindo
para proteger nossos neurônios e

não causar efeitos psicotrópicos”,
explicam as alunas.
A pesquisa recebeu o nome
de “Estudo da viabilidade da extração de canabidioides da Ruta
graveolens no possível controle dos
tremores do Parkinson”. As alunas,
então, desenvolveram um extrato
de arruda que possui canabidiol
em sua composição. Dessa forma,
os três objetivos da pesquisa foram
alcançados: encontrar uma planta
comum que possua canabidioides,
salvo a cannabis sativa; desenvolver um método de extração específico e realizar testes para comprovar a existência de canabidioides
no extrato resultante. “Para mim,
desenvolver um projeto sobre tratamentos alternativos para uma
doença tão séria e ainda conseguir
resultados positivos, me fez perceber que vale a pena se arriscar para
atingir objetivos que pareçam impossíveis”, comenta Brenda. Ainda,
me deu mais esperança para tentar
a faculdade de Medicina. Agora estou fazendo cursinho pré-vestibular para, justamente, apostar nessa
possibilidade”, revela.

