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Máscaras de tecido continuam sendo 
recomendadas à população, esclarece infectologista

Uso obrigatório

Eduarda Bucco
A discussão sobre a eficácia 

de máscaras de tecido contra a 
COVID-19 voltou a ser pauta em 
diversos lugares do mundo no 
início deste ano, quando alguns 
países europeus passaram a 
exigir o uso daquelas profissio-
nais/cirúrgicas. A França, por 
exemplo, proibiu as máscaras 
caseiras, com exceção àquelas 
de tecido feitas de acordo com 
padrões específicos. O argu-
mento é que os modelos casei-
ros não oferecem a proteção 
necessária contra as novas va-
riantes do Coronavírus, consi-
deradas mais transmissíveis. 

No Brasil, o receio do contá-
gio diante das novas cepas, e os 
exemplos dos países europeus, 

Infectologista Nicole 
Golin afirma que 
máscaras de tecido 
são eficazes e alerta 
para o possível 
desabastecimento 
daquelas cirúrgicas, 
caso sejam 
adquiridas pela 
população em geral

levaram algumas pessoas a op-
tarem pelas máscaras profissio-
nais, as quais comprovadamen-
te oferecem maior proteção. 
Entretanto, a infectologista do 
Hospital Tacchini, Nicole Golin, 
ressalta que as máscaras de te-
cido continuam sendo eficien-
tes e recomendadas para a po-
pulação em geral. “As máscaras 
caseiras limitam, em muito, a 
emissão de gotículas que saem 
da boca quando falamos. Quan-
do duas pessoas se comunicam 
e ambas utilizam máscara, cria-
-se uma proteção dupla”, escla-
rece a médica.

A infectologista confirma 
que as máscaras N95 e PFF2 
são mais seguras, protegendo 
contra mais de 95% dos aeros-
sóis, “partículas menores que 
ficam suspensas no ar quando 
espirramos, além das gotículas”, 
explica Nicole. Entretanto, o re-
ceio está no desabastecimento 
desses produtos no mercado. 
“Esses são equipamentos de 
proteção usados por profissio-
nais de saúde. A procura em 
larga escala pode provocar sua 
escassez”, ressalta. 

Com isso, fora do ambiente 
hospitalar, a infectologista es-

clarece que as máscaras N95e 
PFF2 são recomendadas apenas 
para pacientes imunodeprimi-
dos ou para pessoas que preci-
sem frequentar locais fechados 
com grande concentração de 
pessoas. “Para a população em 
geral, as máscaras de tecido 
seguem sendo eficientes, prin-
cipalmente se tiverem camada 
dupla ou tripla”, afirma. “É im-
portante manter um processo 
adequado de lavagem, conser-
vação e trocá-la sempre que es-
tiver úmida para manter alto o 
poder de vedação delas”, reforça 
Nicole. 

USO DE MÁSCARA
APÓS A VACINAÇÃO
Nos Estados Unidos, o uso 

de máscara não é mais obrigató-
rio para as pessoas que já estão 
com o esquema vacinal comple-
to. O mesmo já tem sido obser-
vado em outros locais do mun-
do, onde a vacinação também 
está avançada. Entretanto, a 
infectologista Nicole Golin aler-
ta que, no Brasil, onde apenas 
11% da população já está com a 
1ª e a 2ª dose da vacina, o uso 
de máscaras ainda é fundamen-
tal como medida de proteção e 
prevenção individual e coletiva. 
“Acima dos 80% da população 
imunizada teremos consolidada 
a imunização de rebanho e po-
deremos, com cuidado, pensar 
em abandonar o uso de másca-
ras”, comenta.

Tacchini busca voluntários 
para possível opção de 
tratamento para COVID-19

Estudo clínico

O Instituto Tacchini de Pes-
quisa em Saúde (ITPS) está re-
crutando pacientes com Covid-19 
confirmado para a Fase 3 do estu-
do clínico com molnupiravir, um 
medicamento antiviral oral ex-
perimental que atua impedindo 
a replicação do vírus e que tem 
potencial de ação em diversos ví-
rus RNA, incluindo o SARS-CoV-2. 
O medicamento está sendo de-
senvolvido pela biofarmacêutica 
americana MSD, em colaboração 
com a Ridgeback Biotherapeutics.

O estudo ocorre simultanea-
mente em diversos outros países 

e, aqui no Brasil, essa possível 
opção terapêutica para COVID19 
está sendo disponibilizada no 
estudo clínico MK4482-002 no 
Tacchini e em outros cinco cen-
tros pelo país: três em São Paulo 
(dois na capital e um em São José 
do Rio Preto, no interior), Brasília 
(DF), Belo Horizonte (MG) e Curi-
tiba (PR).  “Essa possível opção de 
tratamento para COVID-19 é pro-
missora e muito nos honra estar 
sediando um estudo clínico desta 
magnitude no ITPS/Hospital Tac-
chini”, afirma a dra. Juliana Giaco-
mazzi, gerente do ITPS.

Critérios para participar:

• Ter, no mínimo, 18 anos de idade
• Ter testado positivo para COVID-19 há menos de 5 dias
• Apresentar algum fator de risco para a doença, como obesi-
dade, diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, câncer e 
doenças cardiológicas. Há algumas especificações para estas 
condições.
• Não estar hospitalizado
• Não ter recebido a vacina contra a COVID-19

Os interessados em participar podem entrar em contato com 
o ITPS pelo telefone (54) 3455 4333, ramais 1125 ou 4575, 
pelo WhatsApp (54) 9.9237 1788 ou pelo email instituto.pes-
quisa@tacchini.com.br.

Eduarda Bucco/Arquivo SERRANOSSA
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17 funcionários 
testam positivo e 
Cartório de 
Registro de 
Imóveis de Bento 
fecha por 14 dias

Surto Covid-19

O Cartório de Registros de 
Imóveis de Bento Gonçalves fi-
cará fechado pelos próximos 14 
dias. Isso porque, 17 dos 24 fun-
cionários testaram positivo para 
a Covid-19. 

Na segunda-feira, 14/06, três 
colaboradores haviam positivado 
e um quarto funcionário já estava 
afastado das atividades havia 10 
dias. Como medida de prevenção, 
todos os colaborador+++es foram 
testados e o resultado apontou 
que 17 estavam contaminados. 
Por conta disso, o cartório anun-
ciou a suspensão das atividades 
pelos próximos 14 dias. “Todos 
estão assintomáticos. Por esta 
razão o cartório ficará fechado 
neste período e todos os prazos 
estão suspensos. Cuidem-se”, diz 
o comunicado.

Semana de conscientização
“Eles me doaram vida”, diz moradora 
de Bento sobre doadores de sangue
Lauane Cristina dos 
Santos, de 24 anos, 
foi diagnosticada no 
ano passado com 
uma doença rara 
que afeta o sistema 
sanguíneo e precisou 
de diversas bolsas 
de sangue para 
sobreviver

Eduarda Bucco
Na segunda-feira, 14/06, foi 

comemorado o Dia Mundial do 
Doador de Sangue. Campanhas 
em diferentes partes do mundo 
evidenciam a importância da do-
ação, mas somente quem já preci-
sou dessas bolsinhas tão especiais 
sabe a verdadeira importância do 
ato. A moradora de Bento Gonçal-
ves Lauane Cristina dos Santos, 
de 24 anos, foi diagnosticada no 
ano passado com Hemoglobinú-
ria Paroxística Noturna (HPN), 
uma doença rara que acomete as 
células-tronco da medula óssea. A 
condição faz com que as células do 
sangue, principalmente os glóbu-
los vermelhos, sejam destruídas 
com maior facilidade. O quadro 
deu origem à anemia aplástica, 
que se desenvolve como resultado 
dos danos na medula óssea. “É até 
pior que câncer, pois somente o 

transplante [de medula óssea] po-
deria me curar”, comenta Lauane. 

A moradora internou no ano 
passado no Hospital Tacchini, com 
sintomas que iam desde fraque-
za nas pernas, até hematomas e 
sangramentos frequentes. “A in-
ternação durou quase dois meses, 
até ser transferida para o Hospi-
tal de Clínicas, em Porto Alegre”, 
conta. Antes do diagnóstico, en-
tretanto, Lauane precisou passar 
por uma série de transfusões de 
sangue para se manter viva. “Mi-
nha medula estava operando em 
3%, ou seja, quase nada. Então eu 
precisei de muitas doações e não 
tinha em Caxias [no hemocentro]. 
Só sei que começou a me bater o 
desespero. Eu sangrava por tudo. 
Mandei áudio para o meu marido 
me despedindo, porque eu achava 
que, naquele dia, eu iria morrer”, 
recorda. 

Entidades e veículos de co-
municação auxiliaram a moradora 
em uma campanha para doação 
de sangue, mobilizando dezenas 
de pessoas para ajudar a salvar 
sua vida. 

Após um ano, o transplante foi 
finalmente realizado no dia 05/05 
e sua nova medula começou a fun-
cionar no dia 21/05. “De uma pes-
soa que atingia no máximo 10 mil 
plaquetas e logo baixava, agora 
estou produzindo 111 mil plaque-
tas”, comemora.  Apesar de estar 
ainda internada, Lauane afirma 
que está bem e ansiosa pela alta 
hospitalar, que deve acontecer em 
breve. “Talvez uma vez ao mês eu 
tenha que continuar transfundin-
do até essa medula acordar por 
completo”, adianta. “Mas estou 
muito bem”, ressalta.

Questionada sobre a impor-
tância de cada doação de sangue, 
ela não poupa palavras para dizer 
que o ato, literalmente, salvou sua 
vida. “Cada bolsa tinha seis doado-
res e isso me deu dias de vida. Dias 
ao lado da minha família. Forças 
para eu chegar até aqui”, declara. 
“Essas pessoas me doaram vida”, 
finaliza. 

Os agendamentos para doa-
ção de sangue no Hemocentro Re-
gional de Caxias do Sul (Hemocs) 
podem ser feitos pelo número 
(54) 3290-4536 ou pelo WhatsA-
pp (54) 98418-8487. Para agen-
dar com o transporte gratuito de 
Bento, ligue para o telefone (54) 
3455-4151. 

A prefeitura de Bento Gon-
çalves divulgou na quinta-feira, 
17/06, a última atualização da 
vacinação contra a COVID-19 
no município. Até o momento, 
38.858 pessoas já receberam a 
primeira dose em Bento, o que 
representa 32% da população. 
Outras 17.312 pessoas já estão 
com o esquema vacinal comple-
to, ou seja, com a 1ª e a 2ª dose, 
chegando ao percentual de 14%. 
No total, o município já recebeu 
65.944 doses. 

A porcentagem é semelhan-
te a nível estadual, mas acima 
daquela registrada no país. Con-
forme os últimos dados do Con-
sórcio de veículos de imprensa, 
a partir de dados das secretarias 
estaduais de Saúde, 58.351.653 
brasileiros receberam a 1ª dose, o 
que equivale a 27,56% da popu-
lação. Já em relação à 2ª dose, o 
total é de 24.136.412 vacinados, 
11,4% da população brasileira. 

Entre a segunda-feira, 14/06 
e a quinta-feira, 17/06, foram 
vacinadas as pessoas de 54 a 51 
anos ou mais. Nesta sexta-feira, 
18/06, a imunização será voltada 
para aquelas de 50 anos ou mais. 
O drive-thru será realizado das 
16h às 20h, na Fundaparque. A 
vacina aplicada será a Astrazene-
ca. É necessário levar documento 
com foto, cartão SUS e cadastro 
preenchido.

Além disso, as mulheres 

Vacinação
Bento vacinou 32% da 
população com a primeira 
dose e 14% com a segunda

grávidas e puérperas dos grupos 
prioritários seguem sendo imu-
nizadas na Unidade Zona Sul, no 
bairro Botafogo. As pessoas dos 
demais grupos já contemplados 
anteriormente e que, por algum 
motivo, ainda não conseguiram se 
vacinar, podem se dirigir ao Espa-
ço de Saúde do Idoso, na rua Gio-
vani Girardi, bairro Progresso. Nos 
dois casos, não há necessidade de 
agendamento. 

A prefeitura ainda afirma que 
não há confirmação de recebimen-
to de novas doses da CoronaVac 
para dar andamento à aplicação 
da segunda dose daqueles vacina-
dos ainda no dia 09/04. 

Vacinados
52 anos: 810 
53 anos: 790 
54 anos: 850 
55 e 56: 1.680 
57 anos: 840 
58 anos: 765 
59 anos: 740 
Idosos 60+: 17.371 com a 1ª dose 
e 12.100 com a 2ª
Profissionais saúde: 4.400 com a 
1ª dose e 4.392 com a 2ª
ILPIS: 382 com a 1ª e a 2ª dose
Acamados: 510 com a 1ª dose e 
400 com a 2ª   
Forças de segurança: 366    
Comorbidades 18+: 6.550    
Profissionais educação: 2.305    
Indígenas: 38 com a 1ª e a 2ª
Presos e moradores de rua: 381    
Gestantes e puérperas: 80
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Tacchimed inaugura 
espaço dedicado à 
reabilitação neurológica

Espaço Prevenire

O Tacchimed inaugura nesta 
quarta-feira, 16/06, o novo ser-
viço de reabilitação neurológi-
ca. Instalado dentro do espaço 
Prevenire, no segundo andar 
do L’América Shopping, o local 
vai atender pacientes das mais 
diversas patologias que afetam 
as funções cerebrais, com o ob-
jetivo de reduzir os efeitos das 
incapacidades físicas, psicoló-
gicas e intelectuais, tornando o 
paciente o mais independente 
possível.

A sala da reabilitação neu-
rológica terá 52m² de área e 
conta com equipamentos  que 
efetivamente potencializam os 
resultados do tratamento, como 
o PediaSuit e o sistema de sus-
pensão para treino de marcha. 
Ambos devem auxiliar o pacien-
te a conquistar mais equilíbrio, 
mobilidade, força e amplitude 
de movimento nos membros 
inferiores.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
Com a criação da nova sala, 

os serviços de reabilitação neu-
rológica serão todos centraliza-
dos em um mesmo espaço. Isso 
quer dizer que o paciente terá 
à disposição uma equipe multi-
disciplinar completa, com fisia-
tria, neurologia, traumato-or-
topedia, nutrição, fisioterapia, 

terapia ocupacional, psicologia, 
assistência social, educação físi-
ca e enfermagem. 

Para garantir os melhores 
resultados, o paciente realiza 
uma avaliação global prévia, que 
analisa aspectos clínicos, físicos, 
cognitivos, sociais e emocionais. 
A partir dos resultados dessa 
análise, a equipe de atendimen-
to desenvolve um plano de rea-
bilitação individualizado, com 
objetivos e metas compartilha-
dos com pacientes e familiares.

“Vemos a criação desse 
espaço como um grande mar-
co. Vamos oferecer um serviço 
completamente integrado, com 
todos os profissionais em uma 
mesma linha de cuidado e trata-
mento. Isso tem um valor assis-
tencial muito elevado”, descreve 
Morgana Postal, Coordenadora 
de Serviços Próprios do Tacchi-
med.

Além da reabilitação neu-
rológica, o Prevenire ainda 
oferece outros serviços em sua 
estrutura, como o Programa de 
Gerenciamento de Doenças Crô-
nicas, o Programa de Prevenção 
e Detecção Precoce do Câncer 
de Mama, o Grupo Cessação ao 
Tabagismo, o Programa de Ci-
rurgia Bariátrica, Pilates, RPG 
e o Serviço de Fisiatria e Dor 
Lombar.

Hospital São Pedro poderá reduzir número 
de leitos de UTI por falta de recursos

Em Garibaldi

A direção do Hospital Bene-
ficente São Pedro, de Garibaldi, 
externou à comunidade nesta 
segunda-feira, 14/06, a difícil 
situação financeira que vem en-
frentando nos últimos dias. Atu-
almente, o hospital está com um 
déficit superior a R$ 2 milhões, 
o que poderá provocar o fecha-
mento de oito dos 18 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) hoje disponíveis na insti-
tuição de saúde.

Conforme o diretor adminis-
trativo, Jaime Kurmann, o princi-
pal fator que levou o hospital a 
essa situação foi o aumento nos 
valores dos medicamentos que 
compõem o chamado kit intu-
bação. Alguns deles passaram 

Conforme diretor 
administrativo 
Jaime Kurmann, 
os medicamentos 
do kit intubação 
tiveram aumento 
de mais de 600% 
nos últimos meses, 
levando o hospital 
ao déficit de mais 
de R$ 2 milhões

de um valor médio de R$ 15 por 
ampola para R$ 116, aumento 
superior a 600%. “E nós utiliza-
mos cerca de 1.400 ampolas por 
mês”, revelou Kurmann. 

Outro aspecto que tem ele-
vado a dívida do hospital diz res-
peito à falta de verbas. “No ano 
passado tivemos diversas emen-
das de custeio que nos permitiu 
manter e ampliar os leitos, pas-
sando de 10 para 18”, recorda. 
“Esse ano temos finalizado cerca 
de R$ 300 mil de emendas, o que 
é pouco”, lamenta. 

O hospital tem mantido 
conversas com a prefeitura mu-
nicipal e com deputados para 
tentar conseguir novas verbas 
de custeio, mas as expectativas 
são baixas. “Nós temos algum re-
curso em caixa e, até o momento, 

estamos conseguindo manter. 
Mas o recurso está acabando, 
por isso colocamos essa situa-
ção de possibilidade de redução 
para 10 leitos”, pontua. 

Questionado sobre até 
quando o hospital consegui-
rá manter os 18 leitos com os 
recursos em caixa, o diretor 
afirmou que será aguardado 
até o fim do mês para avaliar 
a situação. “Eu acredito que, 
com o avanço da vacinação, os 
casos comecem a reduzir. Mas 
hoje estamos estabilizados 
em um patamar elevado, com 
os 18 leitos ocupados”, alerta. 
Caso a situação continue grave, 
o hospital deverá comunicar 
o Ministério da Saúde sobre o 
fechamento dos oito leitos, com 
30 dias de antecedência.

Covid-19
UPA passa contar 
com bolha de 
respiração individual

Na segunda-feira, 14/06, a 
Secretaria da Saúde de Bento 
Gonçalves divulgou a aquisição 
de dez dispositivos de venti-
lação não invasiva que podem 
evitar que pacientes da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
acometidos pela covid-19 sejam 
intubados. A Bolha de Respiração 
Individual Controlada (BRIC) é 
uma espécie de capacete, em for-
mato de bolha, de uso individual, 
impermeável e com conexões 
respiratórias que permite uma 
zona de controle de oxigênio para 
ajudar o paciente que ainda não 
precisou de intubação ou que, 
eventualmente, está saindo desse 
processo, em especial os que não 
se adaptam a outro tipo de ven-
tilação.

Devido à sua vedação, a BRIC 
impede a propagação do vírus 
pelo ar, reduzindo o risco de 
contaminação dos profissionais 
de saúde e outros pacientes. De 
acordo com a coordenadora da 
UPA, Melissa Bonatto, o uso pode 
melhorar a oxigenação e o esfor-
ço do paciente, prevenindo a in-
tubação e evitando a ventilação 
mecânica invasiva com alto risco. 

A secretária de Saúde, Tatia-
ne Misturini Fiorio, destacou que 
os novos equipamentos serão 
agregados a todas ações já rea-
lizadas no combate à doença. “É 
mais um equipamento que vem 
a somar neste trabalho de salvar 
vidas”.
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Justiça nega direito de resposta para vereador Rafael 
Pasqualotto em processo movido contra SERRANOSSA

Caso encerrado

Presidente da 
Câmara de 
Vereadores de Bento 
Gonçalves ingressou 
na Justiça para pedir 
direito de resposta 
a reportagem que 
reproduziu frases 
ditas por ele na 
tribuna da Casa 
Legislativa

Raquel Konrad
Foi julgada improcedente a 

ação movida pelo presidente da 
Câmara de Vereadores de Bento 
Gonçalves, Rafael Pasqualotto, 
contra o Grupo SERRANOSSA. 
Ele pedia direito de resposta à 
reportagem intitulada “Presi-
dente da Câmara sugere que co-
munidade grave professores que 
discordam do retorno às aulas 
presenciais”. Na matéria, veicu-
lada no site e na edição impressa 
do jornal, foram reproduzidas 
falas ditas pelo vereador na tri-
buna da Câmara, na sessão do 
último dia 22/02.

Na sentença, que transitou 
em julgado no dia 02/06, não 
sendo mais passível de recurso, 
o juiz Paulo Meneghetti afirma 
que a demanda de Pasqualotto 
foi improcedente. “Observo que 

o animus narrandi externado 
pelo jornal não teve intenção de 
deturpação de fatos ou afronta à 
honra alheia. Reproduziu a fala 
do vereador em atendimento ao 
interesse público e ao direito de 
informação dos cidadãos acerca 
de dados objetivos de realidade 
para sua formação de opinião. 
Em outras palavras, o direito 
de informar não deturpou a 
existência dos acontecimentos, 
nem ofendeu a imagem do autor, 
ostentando cunho meramente 
informativo com declarações do 
autor”, pontuou.

Meneghetti também desta-
cou que o jornal “não extrapolou 
os direitos de livre expressão e 
informação, porquanto apenas 
veiculou manifestação do autor, 
contextualizada com as demais 
falas dos vereadores que se ma-
nifestaram na mesma sessão 
plenária”, explicou. 

Para o juiz, “o que se vê é 
que o vereador pretende expli-
car melhor aquilo que foi por ele 
dito e que consta, sem atentado à 
sua pessoa, da matéria publicada 
pelo jornal. Não evidenciado ex-
cesso, não há falar em ato ilícito, 
portanto, o que afasta qualquer 
possibilidade de responsabiliza-
ção da ré pela matéria questio-
nada na inicial”, continua. “As-
sim, por todo o exposto quanto 
ao cotejo de direitos constitucio-
nalmente tutelados e o contexto 
do caso específico, reputo au-
sente configuração de ato ilícito, 
consubstanciado em ânimo de 

ofender, injuriar ou difamar, de-
turpar a realidade, de modo que 
não há que se falar em direito de 
resposta. Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE a demanda”, 
conclui.

Com isso, Pasqualotto foi 
condenado ao pagamento das 
custas e de honorários advocatí-
cios aos procuradores do jornal 
arbitrado em R$ 1.000,00.

Para o diretor do Grupo 
SERRANOSSA, Diogo Zanetti, a 
decisão da Justiça engrandece 

e motiva ainda mais o trabalho 
de toda a equipe. “Esta sentença 
é um norte e um balizador das 
nossas ações.”

Na ação, representaram 
Pasqualotto os advogados Jai-
me Zandonai, Mariana Largura 
e Patrícia Brun Perizzolo. Já o 
SERRANOSSA teve como procu-
rador o advogado Cassiano Scan-
dolara Rodrigues. O processo nº. 
5001624-90.2021.8.21.0005 é 
público e não correu em segredo 
de justiça. 

Matéria que repercutiu fala do vereador foi publicada 
na edição impressa do SERRANOSSA e também nas 
redes sociais, em fevereiro

Em Bento
Abril volta a registrar 
saldo positivo de emprego

Depois de registrar o primei-
ro mês do ano com saldo negati-
vo de empregos em março (-84), 
Bento Gonçalves computou um 
abril azul na geração de postos 
de trabalho. Apesar da retoma-
da, os números foram tímidos: 
48 vagas. Ainda assim, com os 
grandes índices de janeiro (879) 
e fevereiro (433), o acumulado 
no ano até abril tem saldo posi-
tivo de 1.275 postos. 

Conforme os números do 
Novo Caged, esse saldo tem na 
indústria (767), principalmente, 
a razão pela boa performance. 
Mas esse segmento, como mos-
tra a análise do Observatório da 
Economia (OECON) do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC-BG), 
registrou pelo segundo mês con-
secutivo recuo nos saldos de em-
prego, chegando a -42 em abril – 
março havia fechado em -11.

A análise do OECON ainda 
traz o contraste aumento no 
número de registros de MEIs. 

Somente em abril, o saldo foi de 
+144. “No acumulado do ano, 
são quase 590 MEIs a mais na 
comparação com o fechamento 
de 2020”, observa Fabiano La-
rentis, integrante da equipe do 
OECON e professor da Univer-
sidade de Caxias do Sul, ressal-
tando que, no período da pan-
demia, são quase 1,8 mil novos 
MEIs no município.

Quanto aos empregos for-
mais, 2021 ultrapassou o con-
tingente de 2014, até então o 
maior da série, em 353 postos 
de trabalho, assim como é quase 
3% superior a 2020. “Importa a 
ressalva de que, a partir de 2020, 
tornou-se obrigatório por parte 
das empresas informar dados 
de empregos temporários, o que 
pode ocasionar inconsistências 
quando se comparam os resul-
tados até 2019 com o decorrer 
dos meses de 2021”, comenta 
Antônio Carlos Paludo, também 
membro do OECON e responsá-
vel pelo estudo.

Divulgação
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Thiago Galvan 

Chico Xavier, apesar de sua inclina-
ção para o espiritismo, é unanimidade 
quando o assunto é bondade. Todas as 
religiões ou doutrinas o reconhecem 
como tal. 

E não poderia ser diferente. Afinal, 
“metade dele é amor. E a outra metade 
também”, parafraseando Oswaldo Mon-
tenegro, em sua canção “Metade”. 

Contudo, sabe-se que até ele, em 
determinado momento, fraquejou. Aliás, 
Jesus fraquejou quando duvidou dos 
planos de Deus para com ele. Até Jesus 
disse: “Ó, Pai, por que me abandonaste?”.

Chico Xavier também se queixou 
para seu mentor, Emmanuel, de estar 
triste, deprimido, descontente com a sua 
vida. Nessa ocasião, Emmanuel sugeriu 
então que Chico Xavier saísse a andar 
pela região mais pobre nas proximida-
des de onde estava, o que prontamente 
ele o fez. Afinal, ao contrário da maioria 
de nós, que talvez relutaria ver as maze-
las da vida humana, Chico dela se com-
padecia e fazia disso alimento para seu 
trabalho de amor. E nessa ocasião não 
foi diferente! Ele sentiu vergonha do seu 
sentimento de tristeza quando retornou 
de sua caminhada, após ver a situação 
de pobreza e penúria que a população 
ao redor dele vivia. 

Essa passagem, contada pelo queri-
do amigo e colega Conrado Dall’Igna em 
uma de nossas conversas, nos faz lem-
brar que, por mais diferente, por mais 
triste, por mais deprimido que possa-
mos estar nos sentindo, há sempre que 
se observar a verdadeira realidade ao 
nosso redor. Meu pai sempre me disse 

A falta que não nos falta

Advogado (OAB/RS 64.762) | Especialista em Direito Público e em 
Direito Penal e Criminologia, ambas pela PUCRS. Diretor Jurídico 
da ASCORI. Diretor da AGADIE para o Biênio 2020/2022. Membro 
da Comissão Estadual de Direito Imobiliário. Assessor Jurídico do 
Município de Farroupilha, RS. Contato: thiago.galvan@terra.com.br

Pedro Della Côrte 

Inverno: melhor estação para peelings

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

Circulação: 
semanal, às sextas-feiras 
Endereço: 
rua 13 de Maio, 877/602 
(L’América Shopping), 
bairro São Bento, 
Bento Gonçalves - RS
Contato: (54) 3454 1015  | 
Tiragem: 10.000 exemplares | 
Direção: Diogo Zanetti 

E-mails de contato:    
redacao@serranossa.com.br
comercial@serranossa.com.br
financeiro@serranossa.com.br

Acompanhe on-line:   
www.serranossa.com.br
Facebook: SERRANOSSA
Instagram: jornalserranossa
Twitter: @serranossa

Expediente

Há quem diga que o inverno é 
uma das estações mais charmosas, 
principalmente aqui na Serra. A esta-
ção que registra as mais baixas tem-
peraturas do ano torna o ambiente 
gelado e cria o clima perfeito para 
desfrutar de um local aconchegante e 
deslumbrante, à beira de uma lareira, 
degustando um bom vinho e uma far-
ta tábua de frios.

Mas não são somente estes os 
bons momentos que o inverno nos 
propicia, já que a estação também é 
um bom período para fazer um dos 
tratamentos estéticos mais procura-
dos: os peelings. As baixas temperatu-
ras do inverno possibilitam que possa-
mos preparar melhor nossa pele para 
os dias mais quentes, tornando a esta-
ção propícia para o uso de ácidos que 
irão auxiliar na renovação, rejuvenesci-
mento e até mesmo nas manchas que 
podem surgir. Mas o que é peeling?

Peeling é um tratamento estético 
baseado na aplicação de algum agente 
esfoliante na pele, buscando promover 
de uma forma controlada a “destrui-
ção” de uma ou as duas camadas que a 
compõem, seja ela a epiderme (cama-
da mais superficial) ou a derme (cama-
da mais profunda). O uso desta técnica 
está associado à melhora da textura da 
pele, principalmente quando relacio-
nada ao envelhecimento ou até mes-
mo para o tratamento de acne, cravos, 
manchas e linhas suaves de expressão.

São vários os tipos de peelings, 
entre eles estão os peelings físicos, 

enzimáticos e até os mais agressivos, 
como os químicos. Os enzimáticos, 
mais comuns, baseiam-se no uso de 
ativos naturais, enzimas biológicas, 
buscando gerar uma renovação celu-
lar superficial com resultados muito 
positivos, pois podem ser aplicados 
em todo o corpo e em todos os tipos 
de pele, melhorando a textura, a ilumi-
nação e o brilho da pele.

Os peelings físicos também bus-
cam uma melhora na textura e rejuve-
nescimento da pele, porém os agentes 
responsáveis por esta ação dependem, 
muitas vezes, do uso de equipamentos 
de microdermoabrasão, como no caso 
por fluxo de cristais, também conhe-
cido como peeling de cristal ou pelo 
uso de lixas com pontas de diaman-
tes, o peeling de diamante.  Ambos 
são indolores e permitem excelentes 
resultados.

Os mais agressivos e que apresen-
tam os melhores resultados são clas-
sificados como químicos, pois, além 
de poderem atingir a camada mais 
profunda da pele, utilizam ácidos para 
poder retirar as camadas danificadas, 
promovendo o crescimento de cama-
das mais lisas, auxiliando no tratamen-
to de manchas e linhas de expressão. 
Mas esta técnica não pode ser usada 
por qualquer profissional, por isso é 
necessário procurar sempre clínicas 
especializadas e profissionais habili-
tados, minimizando, assim, os riscos 
para o paciente. Afinal, a pele é, além 
de tudo, a nossa vitrine.

sobre um provérbio chinês que diz mais 
ou menos assim: “Lamentava por não ter 
sapatos, até que encontrei um homem 
sem os pés...”. 

Pois bem, Dr. Conrado e eu faláva-
mos exatamente sobre os compromissos 
que temos, sobre a situação que vive-
mos, sobre as dificuldades experimenta-
das em todos os sentidos quando ele me 
falou dessa passagem, lembrando que, 
na saída do escritório, encontrou um ho-
mem que lhe pedia dinheiro, quando le-
vou a mão ao bolso e encontrou R$ 10,00 
(dez reais). 

Essa quantia, para muitos, pode pa-
recer ínfima, pode parecer troco, pode 
parecer nada. Para aquele senhor que es-
tava no caminho do Dr. Conrado foi mui-
to. Dizia-me o Dr. Conrado que, nessas 
épocas, é difícil honrar os compromissos 
do escritório, já que as receitas rarearam.

Porém, esse mesmo Dr. Conrado, 
para quem esses dez reais que não pare-
ciam tanto, alcançou para um senhor tal 
quantia, quem reagiu como se recebesse 
o mundo. Tal qual Chico Xavier, o Dr. Con-
rado viu que talvez a sua preocupação 
para com o dia seguinte, os compromis-
sos do mês, as mazelas de uma profissão 
sazonal como a nossa, tão afetada pela 
pandemia e Poder Judiciário fechados 
até pouco, por si só, não tornam a nossa 
vida difícil. Não tão difícil quanto algu-
mas...

Temos teto, casa, família, roupa lim-
pa, e a consciência de sermos mais um 
integrante dessa passagem. Afinal, como 
dizia o próprio Chico: TUDO PASSA!

Até a próxima!

SIGA NO
INSTAGRAM

APONTE A CÂMERA
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Virou ponto turístico

Morador da linha Buratti constrói 
mirante e gruta em homenagem aos pais
Espaços construídos 
por Valdecir Bellé 
já estão chamando 
a atenção de quem 
passa pela linha Bu-
ratti, pelo capricho e 
pela linda vista que 
proporcionam

Eduarda Bucco
A linha Buratti, no interior de 

Bento Gonçalves, passou a contar 
com dois pontos turísticos mui-
to especiais: um mirante e uma 
gruta em homenagem ao casal 
Geraldo e Aurora Bellé. Os espa-
ços foram construídos pelo filho, 
Valdecir Bellé, como uma forma 
de homenagem aos pais que tanto 
contribuíram com a comunidade 
local. 

O mirante está localizado 
em um dos pontos mais altos da 
linha, propiciando uma vista de 
tirar o fôlego. No local, seu Geral-
do costumava apreciar a linha Bu-
ratti e fazer algumas brincadeiras 
com os moradores. “Como na 
parte de baixo do precipício fica o 
campo de futebol da comunidade, 
era muito comum que, nos dias 
de jogos, ele rolasse pedras para 
assustar os jogadores, que imagi-

navam que o perau ia cair... Claro 
que, como entre o fim do perau e 
o campo passa o Rio Buratti, não 
havia perigo, era só mais uma 
das brincadeiras dele”, recorda o 
filho.

Dessa forma, no começo des-
te ano Valdecir decidiu criar uma 
plataforma para valorizar o es-
paço tão apreciado pelo seu pai. 
“Pensamos em algo bem simples, 
mas, com ideias, opiniões e ajuda 
de amigos, ficou maior e melhor 
do que esperava. Foram quatro 
dias de trabalho para fazermos a 
estrutura”, conta. O espaço rece-
beu o nome de “Mirante do Geral-
do” e conta com alguns elementos 
que relembram a vida de Geraldo. 
“O sino (seu brinquedo favorito, 
que ganhou do cunhado há déca-
das para chamar quem estivesse 
na roça), um barril de vinho, ro-
das de carroça e um arado, que 
representam o trabalho no cam-
po”, cita. “O próximo passo é colo-
car iluminação”, adianta Valdecir.

Já a gruta foi construída em 
homenagem a sua mãe, que apre-
ciava a tranquilidade da natureza. 
O local passou por limpeza e ajus-
tes e recebeu a imagem de Nossa 
Senhora de Caravaggio e Santo 
Antônio, por ter sido uma católica 
muito devota. “É um lugar bonito, 
tranquilo, que simboliza muito a 
mãe. Ainda estamos embelezan-

do o local, que é conhecido como 
‘rieto’, que significa ‘riozinho’”, es-
clarece Veldecir.

Depois de prontos, os locais 
foram divulgados por Valdecir a 
familiares e amigos, por meio do 
WhatsApp, “o que fez com que 
várias pessoas já viessem visitar 
o espaço”, revela. “Elas realmente 
ficam impressionadas com a vista 
do local. Uma vizinha fez as fotos 
do seu aniversário por lá”, conta. 
E não apenas o capricho e a be-
leza dos locais encantam, como 
também a linda homenagem feita 
pelo filho a um casal tão querido 
pela comunidade.

SOBRE SEU GERALDO
E DONA AURORA
Geraldo Bellé nasceu e cres-

ceu na linha Buratti. Filho de 
Desidério Bellé e Tereza Zanetti 
Bellé, casou-se com Aurora em 
1958, permanecendo no interior 
até o início da década de 1960. 
Na cidade, trabalhou na empresa 
Fasolo, na Corsan e na empresa 
Dreher. Em 1972, concretizou seu 
anseio de retornar à linha Burat-
ti, passando a cultivar as terras 
que antes pertenceram aos seus 
pais, além da criação de animais 
e da produção de vinho. “Geraldo 
considerava uma ‘vergonha’ que 

um agricultor precisasse comprar 
qualquer tipo de alimento, um 
atestado de que não era capaz de 
produzir”, recorda o filho Valdecir.

Aurora nasceu na Linha 40, 
em Pinto Bandeira, e sempre 
trabalhou no interior. Filha de 
Judith Piva Zandoná e Sebastião 
Zandoná, sempre auxiliou nas 
atividades de cultivo e na criação 
de animais. “Para ajudar no sus-
tento da família, toda semana ia 
à cidade, inicialmente a cavalo, 
para vender os diversos alimen-
tos produzidos na propriedade da 
família. Com o passar dos anos, o 
cavalo foi substituído pelo cami-

nhão da família, geralmente con-
duzido pelo filho Valdir, e depois 
pela icônica Brasília amarela do 
Geraldo”, conta. 

Geraldo e Aurora sempre fo-
ram muito ativos na comunidade, 
auxiliando em obras coletivas e 
participando das atividades lo-
cais, quase sempre ligadas à igre-
ja e ao salão comunitário, pontos 
de encontro das famílias da épo-
ca. “As maiores lutas do Geraldo 
sempre foram a despoluição do 
rio e melhores condições de aces-
so, com uma estrada melhor, que 
são lutas que temos até hoje”, re-
força o filho.
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AAMB
BALNEARIO

PORESTACA
BALCEOB

CORTARAD
RERANGER
ATMVNOME

CERIMONIAL
CALOSAME
ETLHTRAI
NOMADEDT

DOSARATEU
URBRIR
RACHADURA

LASANHAAS

A cidade
como

Cabo Frio

Borracha 
que simula

o seio
materno

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Arma pa-
ra matar
vampiros
(Folcl.)

Primeira
consoante
do nosso
alfabeto

Causar
aflição

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

Atmosfera
física

(símbolo)

Formali-
dades se-
guidas em
ato solene

São cau-
sados pelo

sapato
apertado
O povo
errante
como o
cigano

Forma de
decote
suave

Conso-
antes de
"hino"

Macarrão
em cama-
das com 

molho (Cul.)
A carta
mais

valiosa do
pôquer

Erva do
chimarrão
"(?) de Jó",

cantiga

Aparar 
(o cabelo) 
Marcha de
manobras

Função do 
conta-gotas

Lasca;
fenda

Cervídeo 
do Canadá
Fotogra-

fias (bras.)

Sucede 
ao "U"
Jogar

água em

Nome da
letra "T"
Grife de
roupa

Descrente
em Deus

Interjeição
gaúcha

Gargalhar
Daniel
Alves, 

futebolista

Sílaba de
"trufa"

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

Goste
muito

Chá, em
inglês

Item do
cadastro

"Nacional",
em Inpe

Orestes
Barbosa,
letrista
da MPB

Um milhar

Roçar os 
dentes uns
nos outros

O dedo no 
qual se põe
a aliança
Atmosfera

Dois ali-
mentos

ricos em 
vitamina A

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

EMILIARC
TUPIÃCAI

SOCOCOO
DCOUNS

MANOBRISTA
BOMIATP
EERMAILE

CLAROETER
ETBIDUT
ZICORUIVO

FAVOSÇÃ
ARTESÃOS

JURAIDOSA

Desco-
berto por
intuição;
decifrado

Apolo,
para os
gregos
(Mit.)

Haroldo
de An-
drade,

radialista 

"Selva 
de (?)",
antiga
novela

Tempo
que se

passa de-
socupado

A boneca
do sítio de

Lobato
(Lit.)

A lei
maior do

Brasil

Cobertura
(abrev.)

Principal
língua

indígena
no Brasil

Sabão de 
(?): é ideal
para lavar 
roupa clara

Elemento 
necessá-
rio à vida
(símbolo)

Situação
difícil
(pop.)

Líquido 
anes-
tésico

O maior
ídolo da 

história do
Flamengo

Fúteis;
inúteis

Nele a
abelha

deposita 
o mel

O cabelo
louro-

averme-
lhado

Tenho 
conheci-
mento de

Sílvio de
Abreu,

novelista

A mulher
da terceira

idade

Aquilo que
faz a for-
ça (dito)

7, em romanos

Livre 
de impu-

rezas

Tomba
Vasilha

para tomar
chimarrão

Alimentar-
se 

Laço
apertado

Alguns;
certos

Recurso
do verso

Está aí
(red.)

Sucede
ao "O"

O humor 
do otimista

Desabi-
tada 

Acionar o 
mecanismo

Cão do
Franjinha

(HQ)
Ruboriza

Terreiro
(Rel.)

Grosseiro;
indelicado
Consoantes
de "soda"

Promes-
sa; jura-
mento

Sozinho 
Aquele que
estaciona

carros

A quinta
letra

Passar a
noite em
(?): não
dormir

Substitui
o homem
na fábrica

Trabalhadores de ofí-
cio manual

Som
da vaia

3/Ilê. 4/ócio — vãos. 5/limpo — pedra. 8/artesãos. 10/adivinhado.

Divirta-se com as palavras 
cruzadas e o jogo dos 7 
erros na página  22 Pastor de Bento ganha bolsa 

integral para mestrado em Harvard

Conquista

Cristian Antoni 
Piazzetta iniciará em 
setembro o Master 
of Theological 
Studies, com foco 
no Novo Testamento 
e História do 
Cristianismo. “O 
grande segredo é 
tentar e acreditar”, 
revela

Eduarda Bucco
O pastor bento-gonçalvense 

Cristian Antoni Piazzetta, de 28 
anos, será oficialmente o mais 
novo estudante de uma das mais 
reconhecidas instituições de en-
sino do mundo, a Universidade 
Harvard, nos Estados Unidos. Ele 
foi aceito neste ano para o Mestra-
do em Estudos Teológicos (Mas-
ter of Theological Studies), com 
foco no Novo Testamento e His-
tória do Cristianismo. Mas a car-
ta de aceitação não veio sozinha. 
Ele também foi contemplado com 
uma bolsa integral, com cobertu-
ra total dos gastos relativos a seus 
estudos. “Esse feito representa 
muito na minha vida. É um sonho 

antigo, de continuar os estudos e 
fazer mestrado. Sou grato a Deus 
por essa oportunidade pessoal e 
profissional”, declara. 

Cristian é natural de Bento 
Gonçalves e estudou em institui-
ções públicas durante todo seu 
ensino básico, iniciando na escola 
municipal Santa Helena e con-
cluindo o Ensino Médio no Bom 
Retiro. O pastor da Igreja Adven-
tista morou durante um ano na 
Irlanda, onde aprendeu o idioma 

inglês, que o auxiliou na conquis-
ta da vaga e da bolsa. “Eu escolhi 
Harvard porque é uma instituição 
de renome, considerada a melhor 
do mundo. E o programa em Novo 
Testamento é muito forte por lá, 
com professores renomados. O 
curso vai me dar uma excelente 
formação nessa área”, comenta.

O pastor conta que o pro-
cesso de inscrição foi feito intei-
ramente on-line. Para tanto, é 
necessário submeter uma série 

de documentos, como exame de 
proficiência em inglês (Toefl), 
histórico acadêmico, cartas de 
recomendação de professores, 
artigos publicados, currículo e 
uma carta argumentando o mo-
tivo pelo qual a universidade de-
veria aceitar o candidato. Além 
disso, é necessário o pagamento 
de uma taxa de inscrição. 

Agora, Cristian está se prepa-
rando, junto de sua esposa e filha, 
para o início do curso em setem-
bro e para toda sua nova rotina 
nos Estados Unidos. Questionado 
sobre quais são seus objetivos 
após o término do mestrado, 
que terá duração de dois anos, o 
pastor afirma que sua vida “está 
nas mãos de Deus”. “Mas a inten-
ção é voltar para o Brasil, servir 
à igreja adventista na qual eu 
atuo como pastor no momento”, 
adianta.

Como conselho para quem 
também busca uma vaga em uma 
universidade estrangeira, Cris-
tian afirma que “o grande segre-
do é tentar e acreditar”. “Tudo 
começa com a fé, acreditar que 
pode dar certo, e estudar bastan-
te, não perder tempo. Reunir os 
materiais logo, se preparar para 
a prova de proficiência em inglês 
e aplicar para mais de uma uni-
versidade, para aumentar suas 
chances de admissão. Além de 
contar com a sorte e a benção de 
Deus”, finaliza.

143ª edição da 
Festa de Santo 
Antônio supera 
expectativas

Sucesso

A 143ª Festa de Santo Antônio 
de Bento Gonçalves, realizada no 
domingo, 13/06, foi marcada pela 
alvorada festiva, com o toque dos 
sinos no Santuário Diocesano de 
Santo Antônio e nas comunidades, 
e uma programação intensa de 
cinco missas, além da carreata pe-
las ruas da cidade. A participação 
popular superou as expectativas.

Ao longo do dia, mais de duas 
mil pessoas passaram pelo Santu-
ário Santo Antônio, seja nas Missas 
e também nos intervalos em que 
era possível adentrar à igreja para 
rezar. Além disso, constantemente 
os bancos foram higienizados e o 
local permaneceu aberto, ventila-
do e foram respeitados os limites 
de público, conforme as diretri-
zes sanitárias. Inclusive, algumas 
pessoas acompanharam as cele-
brações no estacionamento, com 
sonorização externa e receberam 
a Eucaristia no pátio.

Todas as missas foram trans-
mitidas pelas redes sociais da Pa-
róquia Santo Antônio e milhares 
de pessoas puderam celebrar a 
devoção que é a mais antiga da 
Imigração Italiana, com 143 anos 
de história, em suas casas. Num le-
vantamento que leva em conta as 
transmissões da Trezena de Santo 
Antônio e todo o conteúdo onli-
ne produzido com a temática dos 
festejos, foram mais de 350 mil 
pessoas alcançadas pelas diversas 
ações realizadas desde 31 de maio. 

Arquivo pessoal
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Estudante da Serra é premiado nos EUA com 
tecnologia capaz de reduzir uso de agrotóxicos

Eduarda Bucco
Mais um estudante de Car-

los Barbosa, na Serra Gaúcha, foi 
reconhecido, desta vez interna-
cionalmente, por uma pesquisa 
científica. Mateus Colombo rece-
beu no sábado, 12/06, medalha 
de prata na Genius Olympiad, de 
Nova Iorque, uma competição in-
ternacional de projetos do Ensino 
Médio, que tratam sobre proble-
mas ambientais. Neste ano, por 
conta da pandemia, a competição 
foi realizada de forma on-line. 

O projeto do estudante bar-
bosense, realizado durante o 
Ensino Médio na escola Elisa Tra-
montina, teve como objetivo prin-
cipal o desenvolvimento de uma 
tecnologia capaz de reduzir o uso 
de agrotóxicos, a qual, “aqui no 
Brasil, e também no restante do 
mundo, é uma prática comumen-

Inovação

Mateus Colombo, 
de Carlos Barbosa, 
desenvolveu uma 
lona biodegradável 
para cobertura do 
solo, impedindo o 
crescimento de plantas 
daninhas e auxiliando 
no controle da 
umidade do solo

te utilizada. Contudo, pode trazer 
uma série de malefícios e riscos 
se não utilizados corretamente, 
como a poluição do meio ambien-
te e perigos à saúde humana e to-
dos os outros organismos vivos”, 
ressalta o estudante. 

Com a coordenação da pro-
fessora Sandra Seleri, o estudante 
desenvolveu o ‘Biomulching’, uma 
espécie de lona biodegradável 
produzida à base de casca de la-
ranja e essência de pimenta para 
uso como cobertura do solo. “Se 
chama biomulching, pois vem de 
‘mulching’ do inglês, que é téc-
nica de cobertura do solo, e bio 
porque é biodegradável”, expli-
ca Colombo. A técnica impede o 
crescimento de plantas daninhas 
e auxilia no controle da umidade 
do solo.

Além disso, o projeto ainda 
estudou a possibilidade de agre-
gação de extratos naturais de 
plantas como alho, alecrim, salvia 
e pimenta, com o objetivo de re-
pelir os pulgões encontrados na 
cultura da couve. “Algumas das 
vantagens do biomulching é que, 
por ser biodegradável, durando 
cerca de três meses, ele não irá 
gerar resíduos plásticos como os 
mulchings convencionais”, cita 
o estudante. “Além disso, por 
apresentar a essência de pimen-
ta, contribui para repelir certas 
espécies de insetos, como os pul-

gões, formando uma agricultura 
mais saudável e segura, sem a 
utilização de agrotóxicos, e facili-
tando a vida dos produtores e dos 
consumidores”, complementa.

PARTICIPAÇÃO NA
GENIUS OLYMPIAD
O estudante conta que o ca-

minho foi longo até a classifica-
ção para a Genius Olympiad, dos 
Estados Unidos. Antes do con-
curso internacional, ele passou 
por feiras reconhecidas nacio-
nalmente, como a Mostratec e a 
Febrace, onde recebeu o 4º lugar 
na categoria engenharia, além de 

uma credencial para a MCTEA, no 
Pará. “Foi onde eu ganhei 1º lugar 
na categoria de ciências agrárias 
e consegui a credencial para par-
ticipar da Genius Olympiad”, re-
lata. “Com todas as feiras que eu 
participei, tive a oportunidade de 
viajar para outros estados no Bra-
sil e conhecer pessoas de diver-
sos lugares do mundo. Nessas fei-
ras, há bastantes trocas de ideias 
com os avaliadores e professores, 
e também fazemos vários amigos. 
Esse já é um dos benefícios”, con-
tinua.

Diferentemente das demais, 
a Genius Olympiad aconteceu de 
forma virtual, devido à pande-
mia. Por conta disso, o estudante 
conta que foi necessário gravar 
a apresentação do projeto ainda 
em maio. “Foi bem interessante, 
pois nunca havia apresentado em 
outro idioma, o inglês. E durante 
maio e esse mês de junho, ocor-
reram as avaliações dos projetos. 
Foi um pouco angustiante. Não 
sabíamos como o projeto estava 
indo nas avaliações, porque não 
se tinha contato com os avaliado-
res”, conta o estudante. 

No último sábado, 12/06, 
Mateus assistiu à premiação ao 
vivo pelo Youtube, acompanhado 
da família. “Felizmente consegui 
medalha de prata. Fiquei muito 
feliz com o resultado e, princi-
palmente, pela oportunidade 

de apresentar em um evento no 
exterior, onde havia centenas de 
outros projetos. Eu, de Carlos 
Barbosa, poder falar sobre a mi-
nha ideia dentre tantos outros 
projetos de estudantes de 85 pa-
íses é uma sensação muito boa”, 
expressa. 

FRUTOS DO PROJETO
Hoje, aos 20 anos, Mateus 

Colombo cursa biotecnologia na 
UFRGS. Por conta de sua paixão 
pela ato de cozinhar e pela reali-
zação do projeto do Biomulching, 
o estudante revela que pretende 
seguir carreira na área de alimen-
tos e agricultura. “Creio que será 
uma área que gostarei de traba-
lhar e que poderei contribuir com 
muitas ideias”, comenta.

Além de uma visão mais cla-
ra sobre o futuro, Colombo conta 
que a pesquisa científica, realiza-
da ainda no ensino básico, auxilia 
estudantes a obterem mais baga-
gem para o desenvolvimento dos 
trabalhos acadêmicos. “Tudo o 
que fiz durante esses quatro anos 
que desenvolvi o trabalho vai 
agregar bastante na minha vida 
pessoal e profissional. Nós mu-
damos a forma como vemos os 
problemas do mundo e como po-
demos fazer para melhorar. Seria 
muito bom se todos os estudantes 
tivessem a oportunidade de fazer 
um projeto assim”, finaliza.

Arquivo pessoal
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Netfar 
do Bem

 

Os óculos demonstram personalidade e estilo das pessoas e 
o que não faltam são modelos tanto para quem usa os de grau 
quanto os de sol, mas na hora de escolher o que mais combina 
com o formato do seu rosto bate aquela dúvida, não é mesmo?

Há algumas dicas que podem auxiliar na escolha dos óculos 
perfeitos, porém não é uma regra, visto que os óculos fazem 
parte do look e cada pessoa aposta em uma combinação. Vamos 
às análises?

•	 Rosto	redondo
A altura e a largura do rosto são proporcionais, a testa e o 

queixo são mais aparentes e possui poucos ângulos. Se você tem 
rosto redondo e está em dúvida de qual tipo de óculos escolher, 
opte pelos retangulares ou quadrados, as linhas retas destes 
modelos irão marcar mais ângulos no seu rosto.

•	 Rosto	quadrado
Este, também, possui largura e altura na mesma proporção, 

o maxilar e a testa são bem-marcados, o queixo é angular e largo, 
assim como as maçãs do rosto. Aposte em óculos redondos, 
ovalados ou gatinho. Lembrando que o modelo gatinho realça seu 
olhar.

•	 Rosto	triangular
São rostos com a testa mais fina e o maxilar mais largo e 

marcado, apresenta as maçãs do rosto pequenas. O ideal é 
optar por óculos maiores para chamar atenção na parte superior, 
produzindo mais equilíbrio. Modelos sugestivos são o aviador ou 
com a base ovalada.

•	 Rosto	oval
É o formato de rosto proporcional nas suas dimensões e com 

isso é o mais fácil de combinar os diversos formatos de óculos, 
pois o redondo, o retangular, o quadrado, o aviador, o gatinho, ou 
qualquer outro, ficarão bem.

Mas, acima de tudo, os óculos precisam ser confortáveis, 
encaixar perfeitamente no nariz, acompanhar sobrancelhas, 
apresentar harmonia com o formato do seu rosto e ter uma cor 
que combine com seu estilo, com seus cabelos e tom da pele.

Dicas da 
técnica em óptica

Qual modelo de 
óculos combina 
com o formato 
do seu rosto?

Daiana Stofel da Silva
Técnica em Óptica

Rua Júlio de Castilhos, 208 - 
Centro, Bento Gonçalves
Telefone: (54) 99602-6232
@opticadasla

O	provedor	de	internet	Ne-
tfar	 segue	 contribuindo	 com	a	
comunidade	através	do	projeto	
social	Netfar	do	Bem.	Com	cam-
panhas	 permanentes,	 a	 empresa	

uniu	 forças	na	campanha	do	agasalho	
e,	 somente	 no	 primeiro	 mês,	 arrecadou	
mais	de	1200	peças,	que	foram	destinadas	
ao	Gabinete	da	Primeira	Dama	de	Bento	
Gonçalves.	As	arrecadações	seguem	até	o	
final	do	mês.	As	doações	podem	ser	entre-
gues	na	sede	na	Netfar,	no	centro,	e	tam-
bém	em	pontos	de	coletas	nos	shoppings	
de	Bento	Gonçalves.	

Campanha
do Bem

O	Sindilojas	Jovem	e	o	Sindilojas	Regional	Bento	
aderiram	a	“Campanha	do	Bem”,	que	contou	com	
o	apoio	da	comunidade	para	arrecadção	de	alimen-
tos	e	agasalhos.	A	ação	movimentou	a	Via	del	Vino	
no	final	de	semana	e	contou	com	diversas	doações,	
que	serão	destinadas	ao	Lar	de	 Idosos	Luchese,	o	
albergue	municipal	 infantil	 e	 famílias	 em	 vulnera-
bilidade	social.	No	registro,	membros	da	diretoria	
das	entidades,	o	prefeito	municipal	Diogo	Siqueira	
e	a	primeira-dama,	Claúdia	Remus.	

Leilao de vinhos  & Solidariedade
A Associação Bento-gonçalvense de Convivência e Apoio à Infância e Juventu-
de (Abraçaí), com o apoio da Zaccarias Leilões, promete uma iniciatica inova-
dora em prol da manutenção do atendimento de 250 crianças e adolescentes 
atendidos pela entidade: um leilão de vinhos!  São 45 rótulos brasileiros que 
poderão ser arrematados até o dia 15/07 através do site www.zaccariasleilo-
es.com.br. Eles foram doados por pessoas, empresas e entidades numa ini-
ciativa que vai muito além de aromas e sabores. Os 45 vinhos serão leiloados 
com valores que partem de R$ 100, chegando a R$ 1.000 a garrafa, num 

trabalho voluntário do leiloeiro Volnei Zaccarias.
Entre as raridades, destaque para o Granja União Cabernet e 

o Granja União Merlot, ambos da Safra 1955. O primeiro, 
doado pelo estudioso, escritor, colecionador e vinhateiro 
Rinaldo Dal Pizzol. O segundo, pelo diretor da ABE, enó-
logo Dario Crespi. Outra preciosidade é o Casque D’Or 
Conhaque Safra 1968, doado pelo empresário Ayrton 
Luiz Giovannini. E tem ainda o Presidente Safra 1969, da 
Salton, e a Champanha Mônaco Demi-Sec 1969, ambos 
feitos para celebrar o Cinquentenário do Clube Espor-
tivo, doados por Solange Rossetti. Segundo Dal Pizzol, 

os vinhos são raros porque não estão mais disponíveis 
no mercado, mas sobreviveram ao tempo por terem sido 

guardados e conservados adequadamente, além de terem 
sido elaborados por produtores eficientes e considerados.

~

Formato digital mantido
Realizar	a	Avaliação	Nacional	de	Vinhos	no	ano	da	‘Safra	das	Safras’,	em	meio	

à	pandemia	do	Coronavírus,	desafiou	a	Associação	Brasileira	de	Enologia	(ABE)	a	
se	reinventar,	apostando	em	um	formato	inédito	para	o	evento.	A	adoção	dos	kits	
com	envio	para	todo	o	Brasil,	até	ao	exterior,	não	apenas	permitiu	a	realização	do	
evento,	como	também	ampliou	a	participação,	chegando	à	casa	de	apreciadores	
de	24	estados	brasileiros,	que	puderam	degustar	a	representatividade	da	Safra	
2020,	 acompanhando	pelo	Youtube	 em	 tempo	 real	 a	 experiência.	Com	grande	
aceitação,	o	modelo	será	mantido	para	este	ano,	confirmando	o	dia	6	de	novembro	
para	o	grande	momento	do	vinho	brasileiro.

fotos: divulgação
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Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 18 de junho de 2021

O Armazém Fit 
Store de Bento 
Gonçalves está 
em clima junino 
e, mesmo longe 
das tradicionais 
festas, nós 
ajudamos você 
a aproveitar 
as delícias 
gastronômicas 
dessa data. 
 
Então coloque 
seu chapéu 
de palha, sua 
camisa xadrez 
e anote essa 
receita de 
canjica fit: 

Ingredientes: 
- 1 xícara de canjica 
- Leite vegetal de sua escolha
- 1 colher de açúcar de coco ou xilitol
- Amendoim torrado 
- Pasta de amendoim 
- Canela a gosto 
 

Clima junino

Modo de preparo: 
Deixe a canjica de molho no mínimo seis horas. 
Cozinhe com água na pressão. Depois acrescente 
bebida vegetal ou leite sem lactose. Adoce com 
açúcar de coco ou xilitol e finalize com amendoim 
torrado, pasta de amendoim e canela.

Os ingredientes para tua canjica fit e muitos outros produtos saudaveís você encontra no 
Armazém Fit Store.
Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, 139, Cidade Alta.  
(54) 3702 0767 - 9 9119 0184 -  @armazemfitstore.bentogonçalves 

Dia do 
SIM

Tendência em tempo de 
pandemia, o mini wedding foi 
o escolhido para o casamen-
to de Clarissa Strazzabosco 
e Marcos Gazzoni, realiza-
do no cenário encantador 
da Vinícola Don Giovanni, 
em Pinto Bandeira. O casa-
mento teve a organização da 
cerimonialista Andreia Pilao. 
Os registros deste grande 
dia foram eternizados pelo 
fotógrafo Yuri Nunes. O 
projeto arquitetônico foi de 
Sandra Pilão e a decoração 
teve a assinatura da Bella 
Flor. Som e luz firam a cargo 
da Dwr e contou ainda com 
a animação do DJ Paulo Bic-
ca e Fabio Lopez.

Yuri Nunes
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

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

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

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

A partir de

R.6-48905

Livre de custos
de ITBI e Registro

LANÇAMENTO
NO BAIRRO

HUMAITÁ

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

R$ 194.000

VENDA

ALUGUEL

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES

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

2021
2007
2019
2014
2017
2009
20142014
2014
2019
2019
2019
2014
2010
20102010
2020
2020
2017

BRANCA
AZUL
CINZA
PRATA
BRANCA
CINZA
BBRANCO
BRANCO
BRANCA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BBRANCA
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
TTRATOR AGRALE  4300
TRATOR VALTRA A63 4x4 
TRATOR VALTRA A73
TRATOR JOHN DEERE 5075 
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20
PLAINA LAVRALE 1,30
RASPO TRANSPORTADOR 
RROTATIVA LAVRALE 1,00
ROTATIVA MECRUL 1,60

2020
2009
1998
2019
2012
2006
19801980
2019
2019
2016

NOVA
NOVA
NOVO




VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
LLARANJA
AMARELO
AMARELO
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
VERMELHO
VERMELHAVERMELHA
VERMELHA

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO apartamento no Edifício Luiz Gazzoni, na rua 
Emilio Pozza, bairro Maria Goretti, com 2 dormitórios, 
1  suíte, banheiro social, área de serviço, sala de 
estar, garagem, área real privativa 101, 58m². 
Contato (54) 98404 5302, 99981 3000. Valor R$ 
362.000.
VENDOVENDO casas de alvenaria, prontas, no loteamento 
Encosta do Sol. Financiáveis pela Caixa em 360 
meses ou pelo Sicredi em 100 meses. Valor a partir 
de R$ 170.000. Contato (54) 3449 4444 ou 99981 
3000. 
VENDOVENDO apartamento no Edifício Residá, com renda 
de aluguel, no bairro Maria Goretti, com 1 dormitório, 
sala/cozinha, área de serviço, bainheiro e box de 
garagem. Área total de 55,674m² e área privativa de 
41,872m². Prédio de esquina. Contato (54) 98404 
5302 ou 99981 3000. Valor R$ 160.000
VENDOVENDO lotes individuais em no Condomínio 
Residencial Villaggio Toscana, no bairro Barracão, 
em ótima localização. Condomínio fechado. 
Oportunidade única. Financiamento direto.  Valor a 
partir de R$ 124.000. Desconto especial  à vista. 
Contato (54) 99981 3000 ou 98404 5302.. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO  BRASILEIRO

6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

CHAMAMENTOCHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍNCIOS 
DA AGRICULTURA, POR MEIO DA MO-
DALIDADE DE COMPRA INSTITUCION-
AL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE 

ALIMENTOS - PAA

1. A Organização Militar acima indicada está 
realizando chamada pública, visando a aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor rural, destinado 
ao atendimento da Modalidade Compra Insti-
tucional do Programa de Aquisição de Ali-
mentos, com dispensa de licitação, conforme 
disposições do edital. Os interessados deverão 
apresentar a documentação para habilitação e 
Proposta de Venda até o dia 05 de julho de 
2021, às 13:30 horas, no 6º Batalhão de Co-

municações. 
2. O edital e seus anexos poderão ser adquiri-
dos na íntegra através do site do 6º Batalhão 
de Comunicações (www.6bcom.eb.mil.br) no 
menu “Serviços – Agricultura Familiar" ou 
contatar a Seção de Aquisições e Contratos, 
pelo correio eletrônico sal-
c@6bcom.eb.mil.br, pelo telefone (54) 
3452-1633, ramal 5263, para receber maiores 

informações. 

Bento Gonçalves, RS, 18 de junho de 2021.

ALEXANDRE SALES DE SOUZA – 
Coronel

Ordenador de Despesas do 6º Batalhão de
Comunicações

• Analista de Exportação
• Analista de PCP
• Assistente de Atendimento 
   (Turismo/Passeios)
• Assistente de Maquinista
• Assistente de T.I.
• Camareira (Diurno)• Camareira (Diurno)
• Desenhista Projetista de
   máquinas
• Designer de Produto (MEI)

• Marmorista
• Mecânico de caminhão
• Montador de máquinas
• Operador de máquina moveleira
• Operador/manutenção predial 
   em geral
• Soldador MIG/TIG• Soldador MIG/TIG
• Supervisor de vendas
• Televendas (Vinhos)
• Torneiro mecânico/Fresador
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Semana de conscientização da violência contra idosos

Cresce atendimento a idosos que 
sofrem violência, negligência e abusos
Com a instabilidade 
econômica e mu-
danças de hábitos 
ocasionadas pela 
pandemia, aumen-
taram os golpes na 
internet e outros cri-
mes contra a pessoa 
idosa. Somente em 
Bento, foram 119 
atendimentos por 
órgãos de proteção 
entre 2020 e 2021

Raquel Konrad
A reflexão sobre o cuidado 

com as pessoas mais velhas ga-
nhou mais força nesta semana: 
na última terça-feira, 15/06, 
foi lembrado o Dia Mundial da 
Conscientização da Violência 
Contra a Pessoa Idosa. A ideia é 
que nesse dia o mundo inteiro 
manifeste sua oposição a abu-
sos e sofrimentos infligidos às 
pessoas idosas. A data, porém, 
também escancara uma reali-
dade que não tem nada para ser 
comemorado: durante a pande-
mia, cresceu o número de casos 
de violência, negligência e abu-
sos contra os mais velhos.

De acordo com números 
do Disque 100, do Ministério 
da Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos, só em 2020, 
foram registradas mais de 48,5 
mil denúncias de violação de di-
reitos dos idosos. Entre março e 
junho de 2020, logo no início 
da pandemia, o número de de-
núncias cresceu cerca de 60% 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Em Bento, o 

cenário não é muito diferente. 
Conforme dados da Secretaria 
de Esporte e Desenvolvimento 
Social (SEDES), no período de 
2020-2021 foram realizados 
119 atendimentos a idosos 
que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social e/ou 
com violação de direitos. Des-
tes, 75 vítimas são mulheres, 
identificando-se a violência 
psicológica seguida de vio-
lência física como principais 
causas para atendimento. Es-
sas situações são atendidas na 
Assistência Social por meio do 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) ou Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS).

O atendimento, de acordo 
com o secretário da Sedes, Edu-
ardo Viríssimo, tem a função de 
orientar e apoiar as famílias e 
indivíduos no que diz respei-
to à prevenção das situações 
de violências, rompimento de 
vínculos familiares e comuni-
tários e isolamento social. “O 
trabalho social desenvolvido 
pelos serviços visa ao fortaleci-
mento dos vínculos familiares e 
comunitários, acesso a direitos 
sociais e proteção social”, com-
pleta.

VIOLÊNCIA EM CASA
De acordo com o defensor 

público Rafael Carrard, ainda 
que exista legislação protetiva 
própria (Estatuto do Idoso, Lei 
nº 10.741 de 2003), os idosos 
não raras vezes são vítimas dos 
mais variados tipos de violên-
cia, por ação ou negligência, 
como física, psicológica, sexu-
al e econômica. “Esse cenário 
potencializa-se em uma socie-
dade em que a juventude vive 
cada vez mais junto aos pais e 
avós, diante das dificuldades 
econômicas que assolam o país. 
Esse convívio próximo e dura-
douro acaba por criar, muitas 
vezes, um ciclo de violência 
que vitimiza os idosos, os quais 
como regra tendem ao silêncio, 
não só pela vergonha ou medo 
de denunciar, mas também por 
receio de aumentar a tensão fa-
miliar”, explica.

Para Carrard, o silêncio e o 
senso equivocado de proteção 
familiar eternizam uma reali-

dade violenta que normalmen-
te não chega às autoridades. 
“Tal realidade torna-se ainda 
mais dramática quando filhos e 
netos envolvem-se com drogas, 
pois pais e avós idosos, além 
de sofrerem naturalmente com 
os dramas familiares, acabam 
sofrendo não só com ataques 
físicos e emocionais, mas tam-
bém com assédios financeiros”, 
destaca. 

GOLPES NA INTERNET
Aliás, a violência financeira 

contra os idosos é outro pro-
blema recorrente no país. Além 
de casos de furtos, roubos a 
apropriação indevida realizada 
pelos familiares, um levanta-
mento da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) revela 
que desde o início da pandemia 
houve um aumento de 60% em 
tentativas de golpes financeiros 
contra idosos. “Há estelionatá-
rios que se especializaram em 
aplicar golpes na parcela mais 
idosa da sociedade, normal-
mente mais suscetível e com 
meios de defesa reduzidos, in-
clusive por dificuldade de ma-
nuseio das novas tecnologias”, 
alerta o defensor público.

Para ele, cabe aos familiares 
e amigos ficarem atentos aos 
movimentos dos idosos. “Mu-
danças repentinas de compor-
tamento, de humor, posturas 
depressivas ou excessivamente 
eufóricas, além de alterações 
econômicas sem justificativa 
podem indicar algo de errado. 
Nesses cenários, o melhor é 
tentar se averiguar os motivos 
das alterações no estado de es-
pírito dos idosos ou procurar as 
autoridades”, recomenda.

Denúncias podem ser feitas 
por meio do telefone 100 do go-
verno federal, ou o próprio 190, 
da polícia local. O Disque 100, 
ou Disque Direitos Humanos, 
é um canal de denúncias sobre 
violação dos direitos humanos 
que redireciona as demandas 
para os órgãos responsáveis. 
Funciona 24h por dia. Além 
disso, instituições como a De-
fensoria Pública e o Ministério 
Público também contam com 
estrutura e prerrogativas le-
gais para combater as diversas 
formas de violência contra os 
idosos.

Defensor público Rafael 
Carrard aponta que idosos 
são vítimas dos mais varie-
ados tipos de violência

Por inadimplência
Aneel prorroga proibição 
de corte de luz no Brasil

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) decidiu nes-
ta terça-feira, 15/06, que irá 
prorrogar por mais três meses a 
proibição de corte de energia por 
inadimplência para os consumi-
dores de baixa renda. A informa-
ção foi repassada pelo diretor-
-geral da Aneel, André Pepitone, 
durante audiência na Comissão 
de Minas e Energia da Câmara dos 
Deputados para tratar da crise hí-
drica no país.

Em março, a Aneel havia deci-
dido suspender o corte de energia 
por inadimplência para esta faixa 
de consumidores até 30 de junho. 
Com a prorrogação aprovada nes-
ta terça-feira, a proibição vai valer 
até o fim de setembro.

A medida não isenta os con-
sumidores do pagamento pelo 
serviço de energia elétrica, mas 
tem como objetivo garantir a con-
tinuidade do fornecimento para 
os que, em razão da pandemia 
do novo coronavírus (covid-19), 
não têm condições de pagar a sua 
conta.

A iniciativa, segundo a Aneel, 
deve beneficiar aproximadamen-

te 12 milhões de famílias, que 
estão inscritas no Cadastro Úni-
co, com renda mensal menor ou 
igual a meio salário mínimo por 
pessoa. Também terão direito ao 
benefício famílias com portador 
de doença que precise de apare-
lho elétrico para o tratamento, 
com renda de até três salários mí-
nimos, assim como famílias com 
integrante que receba o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC).

“Essas ações vêm permitin-
do resguardar o consumidor de 
energia elétrica mais carente, 
sem que haja o comprometimento 
econômico e financeiro das con-
cessionárias dos serviços de dis-
tribuição”, disse Pepitone.

fotos: Divulgação
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ESTÁ EM BUSCA DOS MELHORES VEÍCULOS
NACIONAIS E IMPORTADOS COM GARANTIA
DE PROCEDÊNCIA?

22
anos

Passe hoje mesmo na Bento Veículos, que neste mês de junho
completa 22 anos atendendo Bento Gonçalves e região. 

Travessa Itaqui, 89,
bairro Cidade Alta

NOVO ENDEREÇO
54 3451 6660
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3º BPAT comemora 15 anos com redução 
de indicadores e novo subcomandante

Criminalidade em queda

Em cerimônia 
realizada na terça-
feira, 16/06, batalhão 
apresentou dados 
de janeiro a maio 
deste ano, quando 
houve redução nos 
indicadores de roubo a 
veículo, a comércio, a 
pedestre e a residência

Eduarda Bucco
O 3º Batalhão de Policia-

mento de Áreas Turísticas (3º 
BPAT) completou 15 anos na 
quarta-feira, 16/06. Até sua 
criação, em 2006, Bento Gonçal-
ves era sede do 36º BPM, hoje 
localizado em Farroupilha. Para 
celebrar, a corporação promo-
veu um café da manhã com a 
imprensa, quando apresentou 
dados do trabalho em Bento 
Gonçalves e região. No total, o 
batalhão atende 25 municípios, 
somando uma população de 
341.348 habitantes. 

Entre os motivos para co-
memorar está a redução de 
principais indicadores de crimi-
nalidade em Bento Gonçalves. 
No acumulado deste ano, de ja-
neiro a maio, houve redução de 
64% nos roubos a veículos, 30% 
nos roubos a comércio, 18% nos 
roubos a pedestre e 57% em 
roubo a residência. Os homicí-

dios, os furtos/arrombamento a 
comércios e os furtos de veículo, 
entretanto, tiveram um aumento 
de 6%, 80% e 28%, respectiva-
mente. “Vínhamos de dois anos, 
2018 e 2019, bastante violentos, 
com 52 homicídios. No ano pas-
sado foi reduzido pela metade, 
com 25 homicídios. Claro que 
temos dificuldade em manter o 
índice do ano passado. Mesmo 
com a atuação do BPChoque [de 
Caxias do Sul], que está traba-
lhando em Bento no período da 
noite, os homicídios não são um 
crime tão simples de se conter”, 
disse o comandante tenente-
-coronel Luis Fernando Becker.

Em relação aos furtos em co-

mércio, o comandante revela ser 
uma problemática do município, 
“justamente porque é vinculado 
muito ao crime de drogas, por-
que geralmente aquele indiví-
duo que arromba um estabele-
cimento é para conseguir um 
objeto para trocar por droga”, 
expõe. Entretanto, o tenente-co-
ronel analisa como positiva a re-
dução dos crimes de assalto, que 
são os que afetam de forma mais 
direta a comunidade. “Esse é re-
sultado do trabalho dos nossos 
policiais que, incansavelmente 
e diariamente, desempenham 
essa função tão complexa e, ao 
mesmo tempo, que entram em 
um embate para tentar trazer 

maior segurança à comunidade, 
chegando ao ponto de entrar em 
um confronto armado com os 
criminosos”, comenta. “Nesses 
15 anos, também temos muito 
a agradecer a participação da 
comunidade e a parceria da im-
prensa”, ressaltou. 

Apenas neste ano, o 3º BPAT 
já apreendeu 36 armas, já abor-
dou 23.463 pessoas, fiscalizou 
12.629 veículos e prendeu 1.001 
pessoas. Também foram apreen-
didos mais de 39kg de maconha, 
19kg de crack e 1kg de cocaína.

Ainda durante o café da 
manhã, foram apresentadas as 
últimas melhorias feitas na sede 
do 3º BPAT, no bairro Cohab, as 

parcerias firmadas entre o Esta-
do e os municípios para aquisi-
ção de veículos, e a atuação do 
Centro Integrado de Operações, 
que conta com 92 câmeras de 
videomonitoramento e 58 câ-
meras para leitura de placas 
de veículos. O 3ºBPAT também 
atua fortemente com a Patrulha 
Maria da Penha, acompanhando 
as vítimas de violência domésti-
ca, e com o Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas e à 
Violência - o PROERD. 

NOVO SUBCOMANDANTE
Durante a cerimônia, o 

batalhão apresentou, oficial-
mente, o novo subcomandante, 
major Mauri José Bergamo. O 
major atuava no 3ºRPMom (Re-
gimento de Polícia Montada) de 
Passo Fundo e sua transferência 
foi motivada pela promoção que 
recebeu na carreira de 27 anos 
na Brigada Militar.

Natural de Erechim/RS, o 
major possui formação acadê-
mica Bacharel em Direito pela 
URI Erechim. “Para mim é uma 
honra servir em Bento Gonçal-
ves. É um novo começo. Vamos 
trabalhar da mesma forma, 
corretamente, proativamente. 
Temos que procurar não dei-
xar o crime acontecer, sempre 
se antecipar a ele. E vamos 
procurar trabalhar junto com a 
comunidade, na busca de uma 
prestação melhor de serviço”, 
declarou.

Fotos: Eduarda Bucco

Homem morre em 
acidente de moto

No bairro Licorsul

Um homem de 59 anos, 
identificado como Carmeli-
to Soligo, morreu no início da 
tarde de quarta-feira, 16/06, 
em um acidente de trânsito no 
bairro Licorsul, em Bento Gon-
çalves. Conforme informações 
da Brigada Militar, ele estaria 
conduzindo uma motocicleta 
pela rua Humberto de Alencar 

Castelo Branco, sentido bairro/
Centro, quando teria colidido 
contra um veículo que estava 
em sua frente. Com a batida, 
a motocicleta teria invadido a 
pista contrária, colidindo con-
tra uma caminhonete.

Soligo chegou a ser socor-
rido por uma equipe do Samu, 
mas morreu ainda no local.

Família procura
jovem desaparecido

Em Bento

O jovem Andriel Moreira Dall 
Agnol, de 21 anos, está desapa-
recido desde a quarta-feira pas-
sada, dia 09/06, em Bento Gon-
çalves. Conforme informações de 
sua tia Marieli Openkoski, ele saiu 
de sua casa, no bairro Maria Go-
retti, na quarta pela manhã, após 
um desentendimento com o seu 
pai.  O último contato teria sido 
com sua ex-namorada, com quem 
conversou por telefone.

“Algumas pessoas nos infor-
maram que viram ele na quinta-
-feira [10/06], meio desorienta-
do, vestindo chinelo, calça jeans 
e moletom. Mas não sabemos se 
essas informações são reais”, re-
vela a tia. 

Quando saiu de casa, Andriel 
vestia calça jeans branca, mole-
tom azul, jaqueta camuflada e tê-
nis. Ainda conforme a tia, o celu-
lar do jovem não está recebendo 
mensagens ou chamadas. 

A família registrou boletim 

de ocorrência na delegacia de 
Bento e pede auxílio da comuni-
dade para encontrar a jovem. 

Qualquer informação pode 
ser repassada pelo telefone (54) 
98422-9887.

Homem é preso no 
bairro Eucaliptos 

Descumpriu medida protetiva

Na noite de terça-feira, 15/06, 
por volta das 19h20, uma guar-
nição da Força Tática da Brigada 
Militar foi deslocada para atendi-
mento de uma ocorrência de vio-
lência doméstica no bairro Euca-
liptos, a qual resultou na prisão de 
um homem de 56 anos.

Conforme informações da 
Brigada Militar, no local da prisão 
ainda foi localizado um revólver 
calibre 38, municiado com seis 
munições, além de 15 munições 
sobressalentes. A vítima apre-

Rápidas
O corpo de um homem foi localizado na tarde de quarta-

-feira, 16/06, no km 206 da BR-470, próximo ao distrito de Tuiuty, 
em Bento Gonçalves. Conforme informações da Brigada Militar, 
o corpo estava embaixo de um viaduto, já em estado avançado 
de decomposição. Sua identidade ainda não foi descoberta. 

Por volta das 14h30 de segunda-feira, 14/06, a Bri-
gada Militar foi acionada para atender uma ocorrência 
de furto em Bento Gonçalves. Conforme informações da 
BM, um veículo Gol, modelo antigo, havia sido levado 
da rua Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro 
Fenavinho.

Após buscas pela região, o veículo foi localizado no 
município de Farroupilha, onde havia sido abandonado. 

sentou para a guarnição a medi-
da protetiva deferida pela Poder 
Judiciário, sendo constatado o 
descumprimento por parte do ho-
mem. 

Diante do fato, a guarnição 
conduziu as partes para a Dele-
gacia de Polícia, onde o autor foi 
autuado em flagrante pelos crimes 
de descumprimento de medida 
protetiva, ameaça e posse irregu-
lar de arma de fogo de uso per-
mitido. Após, foi encaminhado à 
Penitenciária de Bento Gonçalves.

Na manhã de segunda-feira, 14/06, a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) prendeu um homem, de 34 anos, e uma mulher, de 33 
anos, moradores de Ijuí, que transportavam um fuzil com nume-
ração raspada, dois carregadores e cem munições em um carro, 
na BR-386, em Montenegro.  Os acusados relataram que a arma 
havia sido retirada em um hotel de São Leopoldo, a pedido do pri-
mo da passageira, para entregá-la em Ijuí, e que seria pago para 
isso. Os dois foram encaminhados à polícia judiciária local.

Fiscalização
Grupos de 
jovens são 
dispersados 
na Planalto

A secretaria de Segurança re-
alizou no domingo, 13/06, mais 
uma operação de fiscalização. As 
ações são baseadas no novo Sis-
tema 3As de monitoramento. No 
total, cerca de 750 pessoas foram 
abordadas. 

Conforme a secretaria de Se-
gurança, a Guarda Civil Municipal 
(GCM) realizou operação para 
dispersar grupos de jovens que 
estavam aglomerados na rua Pre-
sidente Costa e Silva. Ainda segun-
do a pasta, as pessoas abordadas 
faziam uso de bebidas alcoólicas e 
não estavam usando máscaras.

No sábado, 12/06, cerca de 
650 pessoas foram abordadas, nos 
bairros Barracão, Borgo, Botafo-
go, Caminhos de Pedra, Centro, 
Cidade Alta, Humaitá, Juventude, 
Maria Goretti, Ouro Verde, Planal-
to, Progresso, Santo Antão, Santa 
Rita, São Bento, Santa Marta, São 
Roque, Universitário, Tuiuty e Vale 
dos Vinhedos.

Foram fiscalizados oito es-
tabelecimentos (bares, casa de 
eventos, campo de futebol e qua-
dra de esportes), sendo notificada 
uma quadra de esportes por des-
cumprimento das normas estabe-
lecidas. 

No bairro Santa Marta um 
grupo de pessoas, que estavam 
aglomeradas na rua, fazendo uso 
de bebidas alcoólicas, sem utili-
zação de máscaras foi abordado e 
dispersado do local.

BM BMArquivo pessoal
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Eduarda Bucco
Relatos de conteúdos ofen-

sivos e preconceituosos têm sido 
cada vez mais recorrentes nas re-
des sociais, principalmente quando 
o assunto se refere à política e ao 
cenário de pandemia no Brasil e 
no mundo. Em abril deste ano, uma 
estudante gaúcha, que prefere não 
se identificar, conta que decidiu se 
manifestar sobre a atuação do en-
tão participante do Big Brother 
Brasil (BBB) Rodolffo, durante mo-
bilização popular para eliminar o 
candidato por comentários homo-
fóbicos e racistas. “Rolando o Ins-
tagram, vi uma postagem sobre ele 
e comentei que ele era apoiador do 
presidente Bolsonaro, algo que ele 
mesmo já postou sobre e apoiou a 
candidatura em 2018”, conta. 

Após o comentário, a estudan-
te relata que recebeu uma série de 
mensagens de cunho ofensivo, de 
pessoas que se diziam apoiado-
ras do presidente. “Eu senti medo, 

“Responder, discutir e brigar na internet não alivia o descontentamento”
Ofensas nas redes sociais

Cada vez mais, 
usuários têm utilizado 
a internet para criar, 
compartilhar ou 
enviar frases de cunho 
ofensivo. Psiquiatra 
e professora alertam 
para “sofrimento real” 
que essas mensagens 
podem causar em 
suas vítimas e sobre 
as punições em que 
os autores podem ser 
enquadrados

porque foi um comentário comum, 
muitas pessoas estavam comentan-
do o mesmo”, recorda. O episódio 
levou a estudante a bloquear o seu 
perfil e a mudar seu comportamen-
to nas redes sociais. “Hoje eu não 
comento mais nada nesses perfis, 
apenas em locais com uma bolha, 
tendendo ao que eu acredito, para 
não receber comentários ofensi-
vos”, revela. 

Uma dançarina de hip hop de 
Bento, de 21 anos, passou por situ-
ação semelhante. Há alguns anos, 
ela fez uma postagem em seu Insta-
gram para um projeto de escola, fa-
lando sobre sua trajetória na dança 
e em sua vida pessoal. “Nesse vídeo 
eu relatei algumas vivências como 
mulher, e ideologias que eu acre-
ditava”, conta. “Na legenda da pu-
blicação, tinha a seguinte frase: ‘a 
melhor forma de quebrar padrões 
é sendo mulher e dançando... ’ E 
eu realmente acredito nisso. Quan-
do nós, mulheres, fazemos alguma 
coisa que não é comum, a gente é 
olhada com olhos de julgamento”, 
desabafa.  

A publicação desencadeou 
uma série de comentários precon-
ceituosos, com julgamentos sobre 
como a dançarina se comportava 
e como se vestia. “Acho que a pior 
ofensa que alguém pode receber é 
sobre o que acredita e como deve 
ou não se vestir”, comenta. 

Quanto a esse tipo de compor-
tamento, o psiquiatra do Hospital 
Tacchini, Rodrigo Tramontini, res-
salta a importância das pessoas 
entenderem que “as agressões vir-
tuais causam sofrimento real em 
suas vítimas” e podem desencade-
ar transtornos psiquiátricos. “Tam-
bém podem servir, inclusive, como 
gatilhos para comportamentos au-

toagressivos, suicidas e violência 
contra terceiros”, complementa. O 
psiquiatra ainda pontua que “res-
ponder, discutir e brigar na inter-
net, em geral, não elimina ou alivia 
o descontentamento e costuma 
prolongar sentimentos negativos, 
aumentar a alienação do envolvido 
e reforçar a compulsão pelo uso da 
plataforma”. 

HÁ PUNIÇÕES?
Crimes na internet têm se 

acentuado de forma expressiva nos 
últimos anos, levando a criações 
de setores e delegacias específicas 
para atender esses casos. No Rio 
Grande do Sul, a Delegacia de Polí-
cia de Repressão aos Crimes Infor-
máticos (DRIC/DEIC) é especializa-
da nessa área e atende demandas 
de todo o estado. Conforme o dele-
gado André Lobo Anicet, os crimes 
informáticos mais comuns podem 
ser divididos entre ‘próprio’ e ‘im-
próprio’. “O próprio é a invasão de 
dispositivo informático, quando 
tem ataque hacker. O segundo é 
relativo aos casos de estelionato e 
extorsão”, explica. 

Questionado sobre os conteú-
dos on-line considerados ofensivos, 
o delegado explica que, dependen-
do do caso, as pessoas podem, ou 
devem, registrar boletim de ocor-
rência. “Isso vai de cada pessoa, 
julgar se a mensagem é ofensiva 
ou não. Uma difamação vai ferir a 
honra objetiva da pessoa. A injúria, 
a subjetiva”, explica. 

A professora de direito penal 
da Universidade de Caxias do Sul, 
Giovana Cenci Zir, esclarece que 
a liberdade de expressão encon-
tra limites quando os conteúdos 
expostos nas redes sociais geram 
algum prejuízo moral ou implicam 

em alguma violação da lei penal. 
“Dependendo do caso, então, pode 
haver repercussão na área cível 
ou pode haver a incidência em al-
gum crime”, comenta. Nos casos 
dos crimes contra a honra – calú-
nia, difamação ou injúria – a pena 
pode ser ampliada quando forem 
praticados através de meios que 
facilitem a divulgação. “Inclusive, 
existe a possibilidade de punição 
na esfera penal de registro não au-
torizado da intimidade sexual ou 
ainda de divulgação de pornogra-
fia sem consentimento da vitima”, 
complementa. 

O delegado André Lobo Anicet 
ainda cita o mais recente crime de 
perseguição, ou “stalking”, que pre-
vê uma pena maior do que o crime 
de ameaça, “com causas de aumen-
to de pena para determinados gru-
pos, como mulher, criança, adoles-
cente ou idoso”, diz. 

Apesar de não haver uma lei 
específica de comportamentos nas 
redes sociais, a professora Giovana 
Zir ressalta que qualquer postagem 
nas redes sociais deve ser feita com 
responsabilidade e respeito. “É im-
portante não repassar conteúdos, 
nem acreditar em tudo que nos é 
enviado, sem que saibamos a fon-
te e a veracidade da informação”, 
pontua. 

Na opinião de Giovana, as ma-
nifestações de ódio pela internet 
podem se potencializar por conta 
da distância. “Se as pessoas estives-
sem na presença uma da outra, isso 
talvez não acontecesse”, analisa. A 
professora ainda reflete que a rede 
social pode se caracterizar como 
“uma extensão de si próprio e que, 
dependendo da sua manifestação, 
pode gerar consequências para si e 
para os demais”, continua. 

AS ARMADILHAS 
DA INTERNET
O psiquiatra Rodrigo Tramon-

tini expõe que o uso excessivo das 
redes sociais está associado a diver-
sos graus de sofrimentos psíquicos 
e de comportamentos disfuncionais, 
os quais podem se manifestar por 
meio de transtornos depressivos, 
ansiosos, alimentares, aditivos e de 
identidade, entre outros. Isso acon-
tece porque, segundo o profissional, 
essas plataformas tornam o usuário 
dependente, tendo em vista que seu 
uso “ativa o chamado sistema de re-
compensa cerebral, responsável por 
sensações de prazer parecidas com 
as da alimentação, do sexo e da inte-
ração social real”, compara. 

Entretanto, Tramontini ressal-
ta que essa sensação de satisfação 
seria “rápida e passageira”, fazen-
do com que a pessoa desenvolva 
um “comportamento compulsivo 
e imersivo que prejudica a forma 
como ela lida com seus sentimen-
tos, com sua autoimagem e com 
seus relacionamentos”. Após ad-
quirir esse comportamento, a pes-
soa estaria mais sujeita a utilizar 
o prazer momentâneo adquirido 
por meio das redes sociais, com o 
objetivo de eliminar sentimentos 
desagradáveis. 

“No decorrer desse processo, 
a exposição à vida, aos supostos 
sucessos alheios e à prática de cy-
berbullying geram comparações 
irrealistas com outras pessoas, 
aumentam sensações de inadequa-
ção, de insegurança e de desampa-
ro, e provocam impressões de se 
estar excluído, privado e distante 
do melhor da vida”, alerta. Além 
disso, o psiquiatra ressalta que a 
interação nas plataformas pode 
provocar uma “supervalorização 

da autoimagem e das opiniões e 
visão de mundo do usuário e de 
pessoas do seu mesmo círculo de 
interesses”, tornando os usuários 
alienados e, até mesmo, agressivos 
em relação a outras opiniões e con-
textos. “Isso, em última análise, di-
ficulta sua interação com o mundo 
real”, analisa. 

Dessa forma, Tramontini pro-
põe uma redução no tempo de uso 
das plataformas digitais, mesmo 
diante da pandemia, que tem fa-
cilitado a interação social em um 
momento de distanciamento. “Es-
tratégias como desativar notifica-
ções, deletar aplicativos, impor um 
limite máximo de tempo diário gas-
to nas redes e desativar perfis pe-
riodicamente e temporariamente 
podem ser úteis”, aconselha. “Tam-
bém é recomendável que se evite o 
uso das redes sociais em momentos 
de estresse e de fadiga mental, que 
nos deixam mais sensíveis ao uso 
compulsivo e a todos os problemas 
expostos acima”, complementa. 
Ainda, o psiquiatra reforça a impor-
tância de se valorizar e priorizar as 
interações na vida real, “pois estas 
podem ser realmente satisfatórias 
e dar sentido à nossa existência”. 

Quanto às mensagens ofen-
sivas e os ataques registrados no 
meio digital, o profissional acredita 
que a melhor forma de lidar com 
eles, seja os ignorando, bloqueando 
seus autores ou denunciando na 
própria plataforma. “Os agressores 
devem estar cientes de que podem 
sofrer bloqueios e restrições dos 
administradores da rede e de que 
suas mensagens podem servir de 
provas para eventuais processos 
judiciais. Muitas vezes, apenas uma 
punição concreta pode inibir ações 
desse tipo”, pontua. 

Eduarda Bucco
Em reunião realizada na última 

semana com o secretário extraordi-
nário de Parcerias do Estado, Leo-
nardo Busatto, foram apresentados 
às entidades da região da Serra 
Gaúcha o plano de obras e a con-
cessão de rodovias pertencentes 
ao eixo Avançar no Crescimento, do 
programa estadual Avançar. Juntos, 
o plano de obras e a concessão de 
rodovias deverão representar R$ 
5,2 bilhões de investimentos no RS, 
em um período de cinco anos. 

O plano de concessões foi divi-
dido em três blocos, de acordo com 
a proximidade geográfica, com os 
lotes viáveis sob forma de conces-
são comum e com a extensão capaz 
de atrair o maior número de inves-
tidores. A região de Bento Gonçal-
ves estaria contemplada no bloco 3.

Conforme a presidente do 
Conselho Regional de Desenvol-
vimento da Serra (Corede Serra), 
Monica Mattia, no primeiro ano de 
concessão estão previstas opera-
ções tapa-buracos e melhorias na 
sinalização horizontal e vertical 
das rodovias. No segundo ano, teria 
início o pedágio, com a obrigação 
por parte da empresa de realizar o 
recapeamento e a manutenção das 
rodovias. “Do ano três ao ano cinco, 
seria feita a duplicação da subida 
de São Vendelino até Farroupilha 
[pela ERS-122] e a duplicação de 

Plano de concessão de rodovias e obras deverá 
contemplar melhorias e pedágios na Serra Gaúcha

Avançar no Crescimento

Farroupilha até Garibaldi [pela 
RSC-453]. Já do ano cinco ao ano 
dez, seria feita a duplicação da ERS-
446, de São Vendelino até Carlos 
Barbosa”, cita. 

Já em relação aos pedágios, 
está prevista a troca da localização 
do pedágio em Portão, “aquele úni-
co pedágio que atende o fluxo de 
Montenegro, Serra e Vale do Caí”, 
refere. Esse, conforme apresentado 
pelo secretário Busatto, se trans-
formaria em dois: “um na direção 
de Montenegro [ERS-287, km 12,6]
e, outro, entre Bom Princípio e São 
Sebastião do Caí [ERS-122, km 
22,5]”, revela.

Ainda, seriam acrescentados 
três novos pedágios: um em Carlos 
Barbosa (ERS-235, km 11), outro 
em Farroupilha (ERS-122, km 50).  
e outro em Antônio Prado (ERS-
122, km 99,6). Já o pedágio em Flo-
res da Cunha (ERS-122, km 99,6) 
seria mantido. O local exato dos pe-
dágios foi apresentado na quinta-
-feira, 17/06, por Eduardo Leite. “A 
partir desta sexta, todo o plano de 
concessão, com aspectos técnicos, 
econômicos e jurídicos, estará dis-
ponível para a sociedade por meio 
de Consulta Pública. Qualquer pes-
soa, física ou jurídica, poderá colo-
car o seu posicionamento”, ressalta 
Monica.  Para participar da consul-
ta pública, acesse www.parcerias.
rs.gov.br/rodovias 

O grupo encarregado de ana-
lisar o plano Estadual na região é 
composto pelo Corede Serra, que 
representa todos os setores da so-
ciedade, além da Associação dos 
Municípios da Encosta Superior do 
Nordeste (Amesne), do Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimen-
to Sustentável da Serra Gaúcha 
(Cisga), do Parlamento Regional 
(representando as Câmaras de Ve-
readores), do MobiCaxias e do Ben-
to+20. “Nós solicitamos agenda 
com o secretário Leonardo Busatto 
para falarmos sobre a importância 
da presença da secretaria nas nos-
sas reuniões de trabalho, para que 
ela identifique problemas e possí-
veis melhorias. Assim, já teremos 
um posicionamento técnico sobre 
o que a secretaria considera viável, 
ou não”, comenta a presidente do 
Corede. 

O grupo conta com a assesso-
ria do engenheiro Vicente Brito, ex-
-diretor do Daer. “Nós convidamos 
ele, que já tem experiência, para 
assessorar o grupo, até porque tem 
outros muitos aspectos nesse plano 
que vão além de praças de pedágio, 
valor da tarifa e investimentos”, ex-
plica.

CONVÊNIOS
Outro aspecto relevante no 

projeto Avançar do Estado são os 
convênios. Dois deles, se concreti-

zados, favoreceriam Bento Gonçal-
ves e região. O primeiro, anunciado 
ainda na semana passada pelo SER-
RANOSSA, diz respeito à pavimen-
tação asfáltica entre a ERS-431 e a 
BR-470, ligando os distritos de Fa-
ria Lemos e Vale dos Vinhedos, na 
estrada do Vale Aurora. O convênio 
do Estado com o município seria no 
valor de R$ 7,6 milhões.

O segundo convênio seria en-
tre o governo Estadual e Federal, 
permitindo que o RS assuma obras 
no trecho da BR-470 entre Bento 
Gonçalves e Garibaldi. O convênio 
possibilitaria a duplicação do tre-
cho e a implantação de melhorias, 
como a construção de uma rótu-
la/viaduto ou túnel no acesso ao 
Vale dos Vinhedos. “A previsão é 
que, primeiramente, o trecho seja 
transferido ao Estado, por meio do 
convênio. Com isso, se faria a dupli-
cação e a melhoria nesse acesso ao 
Vale e no trevo da Telasul”, explica 
Monica. A presidente do Corede 
ainda adiantou que, durante reu-
nião na semana passada, foi aberta 
a possibilidade de ampliação do 
trecho que seria contemplado com 
o convênio, indo da entrada do Vale 
dos Vinhedos, em Bento, até Carlos 
Barbosa. “Ao invés de aguardar in-
vestimento do governo federal, que 
não tem isso previsto nos seus or-
çamentos, talvez fosse mais rápida 
[a realização da obra] com a volta 

da responsabilidade para o gover-
no Estadual”, opina. 

Ainda entre os convênios, está 
prevista a pavimentação da Rota 
do Pão e Vinho, ligando o Vale do 
Taquari ao Vale dos Vinhedos, pas-
sando pelos municípios de Muçum, 

Roca Sales e Santa Tereza, numa 
extensão de 23 quilômetros. Orça-
do em R$ 50 milhões, este projeto 
receberá do programa Avançar 
um investimento de R$ 10 milhões 
para a fase de licitação e início das 
obras.

Sobre o Plano de Obras
Na Região da Serra, que engloba 49 municípios (Coredes Cam-
pos de Cima da Serra, Serra e Hortênsias), o plano de obras prevê 
um total de investimentos de R$ 192,3 milhões e 356,16 quilô-
metros atendidos.
Rota do Sol
Nas obras de ligação regional listadas pelo estado está a Rota 
do Sol (RSC-453), que receberá intervenções para contenção de 
encosta e infraestrutura de postos de fiscalização, numa exten-
são total de 14 quilômetros. Com um investimento de R$ 4,2 mi-
lhões, essa obra tem conclusão prevista para 2022.
ERS-122
Também incluída no pedido de atenção apresentado por Gaspa-
rin, a ERS-122 receberá R$ 2,9 milhões para recuperar os trechos 
de 9,16 quilômetros, entre Farroupilha e Caxias do Sul, e de 11,83 
quilômetros, entre São Vendelino e Farroupilha. Também recebe-
rão obras de recuperação a ERS-446, entre São Vendelino e Car-
los Barbosa, a ERS-452, entre Bom Princípio e o entroncamento 
com a BR-116, e a ERS-452/VRS-826, entre Feliz e Alto Feliz.
Já na RSC-453, o total dos recursos a serem investidos até 2022 
é da ordem de R$ 10 milhões. O contorno de Caxias do Sul, num 
trecho de 11 quilômetros, consumirá R$ 3,4 milhões, devendo o 
restante ser aplicado nos trechos Bento Gonçalves – Farroupilha 
e na Rota do Sol (Tainhas – São Francisco de Paula e de Lajeado 
Grande a Tainhas).
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cial. O desempenho das organizações 
é importante para os stakeholders, 
que são todas as pessoas que têm in-
teresse na gestão das organizações, 
como os clientes, funcionários, acio-
nistas, fornecedores e para a comu-
nidade em geral. Para atender a todas 
essas expectativas, as organizações 
precisam ser bem gerenciadas, para 
serem capazes de utilizar corretamen-
te seus recursos e, com isso, atingir 
seus objetivos.

Como decorrência natural do 
desenvolvimento de Bento Gonçal-
ves e região, é possível perceber a 
crescente demanda por produtos e 
serviços mais avançados e eficientes, 
tanto para simplificar e modernizar 
os processos das organizações insta-
ladas na região, como para melhorar 
o atendimento ao consumidor. E, para 
isso, são necessários profissionais 
qualificados.

Os processos das organizações 
são importantes em qualquer con-
texto de utilização de recursos e o 
principal motivo para estudá-los é o 
seu impacto sobre o desempenho das 
organizações. Ao estudar esses pro-
cessos é possível o desenvolvimento 
de uma visão integrada dos princi-
pais métodos e técnicas de gestão na 
formação e organização empresarial, 
especificamente nos processos de 
comercialização, suprimento, armaze-
namento, movimentação de materiais 
e no gerenciamento de recursos finan-
ceiros e humanos. 

Profissionais qualificados atuam 
em empresas de diferentes segmen-
tos do mercado, realizando a gestão 
de processos organizacionais, com 
ações voltadas ao mapeamento, análi-

Vivemos em uma sociedade 
formada por organizações e sabe-
mos que elas fazem parte do nosso 
dia a dia porque nos afetam por 
meio dos seus produtos e serviços, 
embora raramente nos preocu-
pamos em saber como esses pro-
dutos e serviços são produzidos. 
Para Maximiano (2017), “as orga-
nizações assumiram importância 
sem precedentes na sociedade e 
na vida das pessoas. Há poucos 
aspectos da vida contemporânea 
que não sejam influenciados por 
alguma espécie de organização.”

Na sociedade contemporâ-
nea, dependemos das organiza-
ções para atender as nossas neces-
sidades, durante toda nossa a vida. 
Conforme explica Daft (2014), 
nascemos em um hospital, somos 
registrados no cartório, estuda-
mos em escolas e universidades, 
crescemos com alimentos produ-
zidos em fazendas, somos assisti-
dos por médicos, compramos uma 
casa construída por uma constru-
tora e vendida por uma imobiliá-
ria, pegamos dinheiro emprestado 
em um banco, recorremos à polícia 
e aos bombeiros quando estamos 
com problemas, usamos empresas 
de transportes, recebemos benefí-
cios de órgãos do governo e, ainda, 
a maioria de nós passa muitas ho-
ras trabalhando numa organização 
de um tipo ou de outro.

As organizações, quando bem 
gerenciadas, criam e geram valor 
para as sociedades, produzem ri-
queza, melhoram a qualidade de 
vida das pessoas e promovem o 
desenvolvimento econômico e so-

As organizações 
na sociedade 

contemporânea

Prof.ª Melissa Baccon
Coordenadora dos Cursos de 
Administração, Processos Gerenciais 
e Gestão Comercial da UCS Bento

se e proposição de melhorias dos 
processos existentes, buscando 
soluções inovadoras na solução 
dos problemas operacionais que 
ocorrem nas empresas.

Sendo assim, o desempenho 
das organizações na sociedade 
contemporânea está relacionado 
com o entendimento dos proces-
sos organizacionais, utilização de 
recursos e profissionais qualifica-
dos para realizar a sua gestão. 

Neste contexto, o Curso de 
Tecnologia em Processos Geren-
ciais da UCS  Bento permite o 
desenvolvimento de uma visão 
integrada dos principais métodos 
e técnicas de gestão na formação 
e organização empresarial, es-
pecificamente nos processos de 
comercialização, suprimento, ar-
mazenamento, movimentação de 
materiais e no gerenciamento de 
recursos financeiros e humanos. 
Além disso, pretende formar pro-
fissionais qualificados para atuar 
em empresas de diferentes seg-
mentos do mercado, realizando a 
gestão de processos organizacio-
nais, com ações voltadas ao ma-
peamento, análise e proposição 
de melhorias dos processos exis-
tentes, buscando soluções inova-
doras na solução dos problemas 
operacionais que ocorrem nas 
empresas.

Referências:
DAFT, Richard L. Organizações: teo-

ria e projetos. 11. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. 
Teoria geral da administração: da revolu-
ção urbana à revolução digital. 8. ed. Rio 
de Janeiro: Atlas, 2017.

Casa nova

Bento Veículos celebra 
22 anos em novo endereço

Conhecida por ter uma gran-
de variedade de veículos nacio-
nais e importados e um atendi-
mento personalizado, a Bento 
Veículos celebra seus 22 anos de 
atuação em Bento Gonçalves em 
novo endereço. Agora, a revenda 
passa a receber seus clientes na 
Travessa Itaqui, 89, no bairro Ci-
dade Alta.

Em um amplo e moderno 
espaço, a loja é referência em 
carros e camionetes novas e se-
minovas e, embora esteja em 
novo endereço, o atendimento 
segue sendo de muita atenção 
e comprometimento, como já é 
tradicional. Sob o comando dos 
sócios Dirceo Melatti, Éder Luiz 
Locatelli e Luciano Dal Ponte, 
a Bento Veículos está sempre 
atenta às tendências do merca-
do e busca oferecer o que há de 
melhor, de acordo com o desejo 
do cliente. “A compra de um au-
tomóvel não se resume à escolha 
do modelo, é preciso levar em 
consideração a parte burocrática 
de documentação, suporte que o 
cliente encontra na Bento Veícu-
los. Precisando de financiamento, 
a loja conta com várias parcerias 
de instituições financeiras, dan-
do opção para o cliente escolher 
a melhor forma de pagamento”, 
explicam os sócios.

Conheça o novo espaço e 
surpreenda-se com as oportuni-
dades na hora de trocar o carro.

Referência em venda de veículos novos e seminovos, a 
Bento Veículos agora atende na Travessa Itaqui, 89, no 
bairro Cidade Alta.

Solar Serra: solução para a 
economia e valorização de seu imóvel

Energia sustentável

Estar em constante evolução 
e atenta às tendências do mercado 
sempre foram as premissas da So-
lar Serra. A cada novo projeto, mais 
desafios são colocados à frente da 
equipe da empresa, que tem busca-
do entregar soluções de economia 
e sustentabilidade aos seus clientes 
de uma maneira completa: através 
da venda, projeto, instalação e ho-
mologação junto à concessionária 
de energia. Especializada em Ener-
gia Solar Fotovoltaica, uma aliada 
de quem busca uma solução para 
economizar na conta de energia.

Com atuação no mercado des-
de 2015, a Solar Serra conta com 
experiência em soluções de energia 
elétrica há mais de 20 anos “Nosso 
foco é entregar soluções com pro-
dutos e serviços de qualidade ao 
cliente. Trabalhamos com equipe 
de instalações própria e possuímos 
caminhões Munck, que garantem 
a qualidade e excelência de nossas 
obras”, comenta Mário Henrique 
Bordignon, engenheiro responsá-
vel e proprietário da empresa.  A 
Solar Serra é integrador autorizado 
WEG, que conta com mais de 1GW 
de equipamentos fotovoltaicos 
distribuídos e 200MW em usinas 
construídas. A WEG é pioneira no 
fornecimento de soluções em ener-
gia fotovoltaica para o mercado 
nacional, desenvolvendo soluções 
adequadas para cada necessidade. 
“Se hoje a energia solar é cada vez 
mais popular no Brasil, esse cres-

Solar Serra instalou 230m² de painéis fotovoltaicos na 
agência sustentável do Sicredi, em Veranópolis

cimento é resultado da experiência 
e tecnologia que a WEG dedica à 
geração e distribuição de energias 
renováveis, oferecendo soluções 
completas, incluindo módulos, in-
versores, transformadores, cubícu-
los e subestações, além de toda a 
engenharia de integração e softwa-
re aplicativo”, detalha. Com a parce-
ria global, a Solar Serra é capaz de 
atender grandes usinas, indústrias 
de diversos portes e segmentos, pe-
quenos comércios ou residências.

SICREDI SERRANA
Um dos projetos mais recen-

tes e que orgulha a Solar Serra, 
empresa com sede em Bento Gon-
çalves e centro de distribuição em 
Veranópolis, foi a entrega o proje-
to de energia solar fotovoltaica na 
agência Sustentável da Cooperativa 

Sicredi Serrana, em Veranópolis. 
No local, foram instalados 230m² 
de painéis fotovoltaicos, geran-
do energia limpa necessária para 
abastecer a unidade e também 
40% da necessidade da outra agên-
cia do município. “Conseguimos 
contribuir com a Sicredi Serrana, 
esta cooperativa que é fundamen-
tal para o desenvolvimento regio-
nal, crescimento de empresas, e, in-
clusive, do nosso negócio, já que o 
valor que o cliente estaria pagando 
para a concessionária de energia 
ele paga em investimento. Temos 
orgulho de fazer parte da história 
da primeira agência sustentável do 
sul do país, mostrando que é possí-
vel construir um futuro mais limpo, 
utilizando recursos naturais e con-
tribuindo com o meio ambiente”, 
complementa. 

Ana Paula Ribeiro Chies
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Rematrículas 2021
Os alunos da UCS que irão 

realizar a rematrícula para o 
segundo semestre de 2021 já 
podem agendar a orientação com 
os coordenadores dos respectivos 
cursos. É só acessar o UCSVirtual, 
na aba Matrícula/Agendamento. 

As matrículas presenciais 
ocorrem de 16 a 30 de junho e, 
quem tiver agendado horário, tem 
garantia de vaga nas disciplinas 
que pretende cursar. Para os que 
preferirem contratar as disciplinas 
de forma virtual, o acesso será 
liberado a partir de 1º de julho.

Visando incentivar a 
continuidade dos estudos, a 
UCS disponibiliza aos alunos 
que realizarem a rematrícula 
dentro dos prazos, descontos 
especiais que variam de 10 a 
25%. O benefício não é válido 
para cursos EaD, Medicina e 
Odontologia, além de contratações 
com parcelamento fixo ou 
personalizado, mensalidade fixa 
e Licenciaturas do Programa 
Integrado.

Processos Gerenciais? 
Na UCS  Bento tem!

A área administrativa das em-
presas requer profissionais cada vez 
mais qualificados e conectados com 
as novidades. Visando qualificar pro-
fissionais diferenciados, a UCS Bento 
está oferecendo o curso de Processos 
Gerenciais. 

O tecnólogo em Processos Ge-
renciais elabora e implementa planos 
de negócios em micro e pequenas 
empresas de caráter privado, utilizan-
do métodos e técnicas de gestão na 
formação e organização empresarial, 
especificamente nos processos de co-
mercialização, suprimento, armazena-
mento, movimentação de materiais e 
no gerenciamento de recursos finan-
ceiros e humanos. 

Além disso, o profissional realiza 
gestão de processos organizacionais, 
com ações como mapear, analisar e 
propor melhorias dos processos exis-
tentes e buscar soluções inovadoras 
para os problemas operacionais que 
ocorrem nas empresas.

Segunda
Licenciatura
Se você já cursou licenciatura na 

UCS e pensa em cursar uma segunda li-
cenciatura, não perca essa oportunida-
de! Mensalidades de apenas R$ 312,82 
nos cursos de Ciências Biológicas, Com-
putação, Filosofia, Física, Geografia, 
História, Letras Espanhol, Letras Inglês, 
Letras Português, Matemática, Pedago-
gia e Química. 

Mais informações e informações 
através do whats (54)99626-2771.

UCS SUMMIT – 
Engenharias e 

Tecnologias.  PARTICIPE!
Você tem dúvidas a respeito das escolhas 

profissionais e do planejamento de sua carreira? A UCS 
quer ajudar!

O UCS Summit é um evento 100% on-line e gratuito, 
que apresenta série de bate-papos e palestras com 
professores e empreendedores de expressão nacional, 
abordando diferentes aspectos e as perspectivas de 
cada profissão. A próxima rodada será para os cursos de 
Engenharia e Tecnologia.

Confira a programação: 
Dia 21 de junho, segunda-feira
Live 1 - 18h30min
Tema: Engenharias Química e de Materiais hoje: 

novas perspectivas
Live 2 - 19h30min
Tema: Panorama das engenharias Mecânica, 

Automotiva e de Produção
Dia 22 de junho, terça-feira
Live 1 - 18h30min
Tema: Desafios das engenharias Civil e Ambiental
Live 2 - 19h30min
Tema: Cenários das engenharias da Computação, 

Automação e Controle e Elétrica
Dia 23 de junho, quarta-feira
Live 1 - 18h30min
Tema: O momento atual das Tecnologias da 

Informação
Live 2 - 19h30min
Tema: Tecnologias da Informação

Vestibular 2021 - 
Ingresse na UCS Bento a qualquer momento

Não perca as oportunidades de ingressar 
em um curso superior de uma das universida-
des mais bem conceituadas do país. 

O Processo Seletivo Contínuo da UCS ocor-
re de forma semanal ou mensal, com taxa de 
ingresso de apenas R$ 20,00, que pode ser 
isentada mediante requisição, para quem apro-
veitar a nota de redação de vestibulares ante-
riores da UCS e para os ingressantes em cursos 
de Licenciatura. 

O ingresso semanal pode ocorrer com 
aproveitamento da nota da Prova de Redação 
do Enem de 2015 a 2020 ou então do Vestibu-
lar da UCS de 2016 a 2021. Já o ingresso men-
sal pode ocorrer mediante a realização de uma 
Prova de Redação.

Além de toda essa comodidade, o candida-
to aprovado deverá aguardar contato da Central 
de Atendimento UCS, que fornecerá instruções 
para efetivação da matrícula sem necessitar ir 
de forma presencial à Universidade.

Informações e inscrições, 
aponte a câmera de seu celular 
para o QR-Code!

Mais informações contate-nos através do 
WhatsApp: (54) 9 9923-0601 ou encaminhe um 

e-mail para atendimento-carvi@ucs.br

Se você tem esse perfil, fale conosco através do whats 
(54)99626-2771, informe-se e inscreva-se!

Informações e inscrições 
acesse o QR-Code:

Transfira seus estudos para 
a UCS Bento!

Você quer concluir seus 
estudos de graduação iniciados 
em outra universidade? Então não 
perca a oportunidade e transfira 
seus estudos para a UCS.

Aqui você pode aproveitar até 
100% das disciplinas já cursadas 
em outra instituição para a mesma 
graduação ou então escolher entre 
as diversas opções em todas as 
áreas de conhecimento.

Informe-se na Central 
de Atendimento pelo 
fone (54) 3449-5200, 

pelo Whats (54) 9 9923-
0601 ou ainda no site 

www.ucs.br/site/estude-
naucs/transferencias. 
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Evite falar sobre o que não entende. Man-
tenha os planos em segredo. Excelente 
momento no romance e paquera.

Touro – 21/04 a 20/05
Bom momento para resolver assunto pen-
dente. No romance, atenção para a rotina. 
Na paquera, controle o ciúme.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Aposte no diálogo e esclareça mal-enten-
didos. Momentos divertidos no romance e 
charme em alta na paquera. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Cuidado com o que diz e para quem diz. 
No amor, aposte em um programa caseiro. 
Na paquera, vá em busca. 

Leão – 22/07 a 22/08
Concentre-se nas suas tarefas. A dois, hora 
de um programa novo. Na paquera, pode 
se encantar à primeira vista. 

Virgem – 23/08 a 22/09 
Contratempos ligados à vida profissional. 
No romance e na paquera, não exagere 
nas cobranças e possessividade. 
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Libra – 23/09 a 22/10
Diplomacia e boas ideias são suas armas. 
Na paquera, hora de dar o primeiro passo. 
No amor, seja verdadeiro/a. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
Sua intuição avisa sobre quem merece sua 
confiança. Na paquera, redobre a atenção 
e dê um passo de cada vez. 

Sagitário – 22/11 a 21/12
Cuidado com o que faz ou diz. No roman-
ce, companheirismo e bom humor. Na pa-
quera, se está só, vá em busca.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Tenha foco para obter resultados. Popula-
ridade em alta na paquera. A dois, hora de 
conversar sobre o futuro.

Aquário – 21/01 a 19/02 
Evite briga e procure contornar os proble-
mas, inclusive no romance. Na conquista 
podem pintar novidades.

Peixes – 20/02 a 20/03
Mantenha o foco e dedique-se para obter 
resultados. Sensualidade em alta movi-
menta o romance e a paquera. 

Cinema 
Programação de 17/06 a 23/06

GNC 1
Em um bairro de Nova York
Musical, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 21h20, legendado.
Spirit: o indomável
Animação, livre, 87 minutos.
Diariamente, 13h20, 15h20 e 17h20, dublado.
Veneza
Drama, 16 anos, 92 minutos. 
Diariamente, 19h20, nacional.

GNC 2
Espiral – O legado de Jogos Mortais 
Terror, 14 anos, 93 minutos.
Diariamente, 16h15, legendado.
Diariamente, 18h40 e 20h45, dublado.
Veneza
Drama, 16 anos, 92 minutos. 
Diariamente, 19h20, nacional.

GNC 3
Cruella
Comédia, 12 anos, 134 minutos.
Diariamente, 21h30, legendado.
Em um bairro de Nova York
Musical, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
Godzilla vs Kong
Ação, 12 anos, 113 minutos.
Diariamente, 19h10, dublado.
Quem vai ficar com Mário?
Comédia, 14 anos, 114 minutos.
Diariamente, 16h45, nacional. 

GNC 4
Invocação do mal 3: a ordem do demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 13h30, 16h, 18h30 e 21h, du-
blado.

GNC 5
Invocação do mal 3: a ordem do demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 14h10, 18h50 e 21h10, dublado.
Diariamente, 16h30, legendado. 

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.
Dias 17, 18, 22 e 23, 15h, dublado.
Diariamente, 18h, dublado.
Dias 17, 19, 20, 22 e 23, 21h, dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 3

Spirit: O indomável
Animação, livre, 87 minutos.
Dias 17, 18, 20 e 23, 14h, dublado.
Dias 18 e 22, 18h30, dublado.
Dias 17 e 20, 18h30, legendado.
Tom e Jerry – o filme
Dias 19 e 22, 14h, dublado.
Diariamente, 16h, dublado.
Godzilla vs Kong
Ação, 12 anos, 113 minutos.
Dias 19 e 23, 18h30, dublado.
Dias 18, 20 e 22, 20h30, dublado.
Dias 19 e 23, 21h, dublado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Spirit: O indomável
Animação, livre, 87 minutos.
Dias 17, 22 e 23, 14h, dublado.
Diariamente, 18h30, dublado. 

Invocação do mal 3: a ordem do demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Dias 17, 19 e 20, 14h, dublado.
Diariamente, 16h, dublado.
Dias 17, 19 e 23, 18h30, dublado.
Dias 17, 18, 19 e 22, 21h, dublado.
Dias 20 e 23, 21h, dublado. 

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Arroz de forno colorido

INGREDIENTES
- 1 colher (sopa) de óleo
- 1 xícara (chá) de arroz lavado e escorrido
- 2 xícaras (chá) de água fervente
- 2 xícaras (chá) de presunto em cubos 
pequenos (cerca de 200 g)
- 2 xícaras (chá) de queijo mozarela ralado 
(cerca de 200 g)
- meia lata de ervilha em conserva 
escorrida
- 1 cenoura cozida em cubos pequenos
- 1 colher (sopa) de salsa picada
- 2 colheres (sopa) de queijo parmesão 
ralado

Solução

BANCO 33

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

LUPE
ADIVINHADO

EMILIARC
TUPIÃCAI

SOCOCOO
DCOUNS

MANOBRISTA
BOMIATP
EERMAILE

CLAROETER
ETBIDUT
ZICORUIVO

FAVOSÇÃ
ARTESÃOS

JURAIDOSA

Desco-
berto por
intuição;
decifrado

Apolo,
para os
gregos
(Mit.)

Haroldo
de An-
drade,

radialista 

"Selva 
de (?)",
antiga
novela

Tempo
que se

passa de-
socupado

A boneca
do sítio de

Lobato
(Lit.)

A lei
maior do

Brasil

Cobertura
(abrev.)

Principal
língua

indígena
no Brasil

Sabão de 
(?): é ideal
para lavar 
roupa clara

Elemento 
necessá-
rio à vida
(símbolo)

Situação
difícil
(pop.)

Líquido 
anes-
tésico

O maior
ídolo da 

história do
Flamengo

Fúteis;
inúteis

Nele a
abelha

deposita 
o mel

O cabelo
louro-

averme-
lhado

Tenho 
conheci-
mento de

Sílvio de
Abreu,

novelista

A mulher
da terceira

idade

Aquilo que
faz a for-
ça (dito)

7, em romanos

Livre 
de impu-

rezas

Tomba
Vasilha

para tomar
chimarrão

Alimentar-
se 

Laço
apertado

Alguns;
certos

Recurso
do verso

Está aí
(red.)

Sucede
ao "O"

O humor 
do otimista

Desabi-
tada 

Acionar o 
mecanismo

Cão do
Franjinha

(HQ)
Ruboriza

Terreiro
(Rel.)

Grosseiro;
indelicado
Consoantes
de "soda"

Promes-
sa; jura-
mento

Sozinho 
Aquele que
estaciona

carros

A quinta
letra

Passar a
noite em
(?): não
dormir

Substitui
o homem
na fábrica

Trabalhadores de ofí-
cio manual

Som
da vaia

3/Ilê. 4/ócio — vãos. 5/limpo — pedra. 8/artesãos. 10/adivinhado.

MODO DE PREPARO
Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o 
arroz até que ele fique brilhante. Junte a água 
fervente e cozinhe em fogo baixo, com a 
panela semitampada, por cerca de 15 minutos 
ou até a água secar. Desligue o fogo e deixe 
a panela tampada por cerca de 5 minutos 
para que o arroz termine o cozimento em seu 
próprio vapor. Em um recipiente refratário, 
misture o presunto, o queijo mozarela, a 
ervilha, a cenoura, a salsa e o arroz cozido. 
Polvilhe com queijo parmesão ralado e leve 
ao forno médio (180°C), preaquecido, por 
cerca de 30 minutos. Sirva.

Sete Erros | Respostas na página 10
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Artigo

A pandemia segue matando as empresas!
Como anda a saúde da sua 

empresa? Boa? Daquele jeito? 
Ou talvez respirando com a aju-
da de aparelhos? Os efeitos de-
vastadores da crise causada pela 
Covid-19, além de cruelmente 
ceifar quase quinhentas mil vi-
das brasileiras, também estão 
matando centenas, senão milha-
res, de micro e pequenas empre-
sas, dos mais variados setores. E 
a constatação mais triste: essa 
espiral descendente parece não 
ter fim, pois, ao se observar o 
mercado, principalmente o co-
tidiano de várias empresas, em 
diversas cidades gaúchas, pode-
mos notar, sem muito esforço, 
que os efeitos negativos e nefas-
tos da pandemia ainda assolam 
nosso comércio e determinados 
setores da cadeia produtiva. 

Uma prova disso é o recen-
te levantamento de dados re-
alizado pelo Serasa/Experian, 
que apontou, no último mês de 
maio, um forte crescimento do 
número de pedidos de falência 
e de recuperações judiciais, da-
dos estes que impactaram de 
forma mais incisiva nas micro e 
pequenas empresas do setor de 
serviços. 

Mas qual a diferença entre 
falência e recuperação judicial? 
Na prática, a falência é a morte 
da empresa. Durante o processo 
falimentar, é realizado um le-
vantamento de todas as dívidas 
e, posteriormente, a venda de 
seus bens para pagar os cre-

dores. Já a recuperação judicial é 
um processo pelo qual a empresa 
– economicamente viável, mas em 
crise – pede ajuda à Justiça para 
superar a situação de crise, man-
tendo suas atividades, os empre-
gos dos funcionários, a circulação 
de bens e serviços, pagamento de 
impostos, etc. 

Para se ter uma ideia, no mês 
passado, 92 empresas no Brasil 
buscaram socorro por meio da re-
cuperação judicial, um crescimen-
to de saltar os olhos, num percen-
tual de 48,4%, comparado ao mês 
de abril, que registrou 62 pedidos. 
Enquanto isso, os pedidos de falên-
cia chegaram a 103 em maio contra 
65 em abril. 

A gravidade da situação fica 
ainda mais evidente quando cons-
tatamos que 60 dos 92 pedidos 
de recuperação judicial eram de 
micro e pequenas empresas. Do 
outro lado, foram 24 empresas de 
porte médio e apenas 8 grandes 
empresas que buscaram socorro 
na Justiça. E a sangria continua na 
análise dos números dos pedidos 
de falência, entre os quais estavam 
70 micro e pequenas empresas, 12 
médias e 21 de grande porte.

E, a partir de agora, cabe uma 
reflexão: além da pandemia, o que 
está fazendo os negócios irem à 
bancarrota e o que está matando 
nossas empresas? Os fatores são 
diversos, pois fica claro que nem 
mesmo as flexibilizações por parte 
dos governos e instituições finan-
ceiras trouxeram melhorias para a 

geração de caixa das empresas, ou 
seja, não se vislumbra uma ajuda 
eficaz no horizonte. 

Desde que a pandemia co-
meçou, há 15 meses, as dívidas 
seguem se acumulando, seja por 
deficiência de geração de caixa 
para enfrentar esse período de di-
ficuldade, ausência de planejamen-
to financeiro, inexistência de boas 
garantias para oferecer aos bancos 
em troca de um financiamento, se-
guidos atos de má gestão na condu-
ção dos caminhos da empresa. 

Para se ter uma ideia de como 
a ausência de boas práticas de ges-
tão impacta nos negócios, o Sebrae 
tinha uma estimativa de que mais 
da metade das micro e pequenas 
empresas que já buscaram crédito 
no sistema financeiro desde o iní-
cio da crise do coronavírus teve o 
pedido negado, por motivos varia-
dos. 

Além disso, o Sebrae também 
alertou para o pouco ou total des-
conhecimento dos empresários 
sobre quais medidas poderiam ser 
adotadas para preservar empregos 
ou conseguir uma linha de crédito.  
Vou dar um exemplo prático: para 
a empresa conseguir uma linha 
de crédito via PRONAMPE, fica a 
critério da instituição financeira 
conceder ou não o empréstimo, e 
a recomendação é a de que o em-
presário que estiver negativado 
procure regularizar a pendência 
antes da solicitação do emprésti-
mo à instituição financeira. 

O chapéu serviu? Vamos a ou-
tro exemplo prático: sabia que até 
30 de junho está valendo a Medi-
da Provisória nº 1.028/2021, que 
dispensa instituições financeiras 
públicas e privadas de exigirem 
em contratação e renegociação 
de operações crédito por empre-

sas comprovações como certidão 
negativa de débitos trabalhistas 
e de dívida ativa da União, apre-
sentação de Certidão Negativa de 
Débito (CND), consulta prévia ao 
Cadin, entre outros? Lembrando 
também que a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN) está 
negociando tributos inscritos em 
dívida ativa da União vencidos no 
período de março a dezembro de 
2020 e não pagos em decorrência 
da pandemia.  

Para sair dessa crise, além 
da vacinação da população, 
que gradativamente fará a eco-
nomia voltar ao patamar pré-
-pandemia, as médias, micro e 
pequenas empresas devem ter 
em mente que boas práticas de 
gestão dos negócios, além de 
muita criatividade focada no 
crescimento, com responsabili-
dade fiscal e financeira, são os 
aliados-chave para a retomada 
dos bons negócios.

Conrado Dall´Igna 
– OAB/RS 62.603
Advogado Especialista em Reestruturação
 e Recuperação de Empresas 

Sustentabilidade hídrica

Sicredi Serrana lança ações que contribuem com 
o meio ambiente e apoiam a economia da região

A escassez de chuva é uma 
realidade, o que coloca o uso 
racional da água entre os de-
safios da economia da nossa 
região e do país. Conhecendo 
este cenário, a Sicredi Serrana 
– instituição financeira coope-
rativa que tem compromisso 
com os objetivos do desenvol-
vimento sustentável – uniu-se 
à Emater/RS, aos Sindicatos 
Rurais e aos poderes públicos 
da sua região de atuação para o 
desenvolvimento de ações que 
visam à preservação dos recur-
sos hídricos. 

O lançamento das inicia-
tivas aconteceu neste mês de 
junho, em um encontro híbri-

No mês em que 
é lembrado o 
Dia Mundial do 
Meio Ambiente, 
a cooperativa 
apresentou 
iniciativas de 
preservação dos 
recursos hídricos

do, com um grupo reduzido 
presente na sede da Sicredi 
Serrana, em Carlos Barbosa, 
que interagiu de forma on-line 
com as equipes das agências, 
representantes dos Sindicatos, 

dos poderes públicos e da Ema-
ter/RS.

Dentre as iniciativas do 
programa, estão: proporcionar 
conhecimento visando à cons-
cientização dos públicos en-

volvidos; apoiar na busca por 
tecnologias que incentivem o 
aumento da eficiência da pro-
priedade, a produtividade e a 
redução de custos; a disponi-
bilização de linhas de crédito 

voltadas à sustentabilidade, 
somando recursos próprios 
aos programas oferecidos pelo 
governo, para a construção de 
casas de defensivos agrícolas, 
barragens, sistemas de irriga-

ção e cisternas; bem como para 
projetos técnicos que contem-
plam a proteção de nascentes, 
o uso e o manejo racional da 
água.

Na oportunidade, na qual 
estiveram presentes o Presi-
dente da Sicredi Serrana, Mar-
cos André Balbinot; a Diretoria 
Executiva da Cooperativa, re-
presentada pelo Odair Dalagas-
perina e Marcos Citolin; o Pre-
sidente da Emater/RS, Geraldo 
Sandri, e o Vice-Presidente da 
Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura no Rio Grande 
do Sul - FETAG/RS, foi ressal-
tada a importância do movi-
mento no objetivo de conjugar 
esforços rumo a um novo com-
portamento frente à sustenta-
bilidade hídrica.

Os associados que têm in-
teresse em saber mais sobre 
essas ações podem conversar 
com os gerentes das suas con-
tas nas agências da Sicredi Ser-
rana.

arquivo/Sicredi Serrana
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“As baixas
 temperaturas
 são propícias
para peelings” 

Previsão do tempo

Chuvoso durante
 o dia e à noite

19/06
9º
15º

Dia de sol com muitas
 nuvens à tarde e à noite, 

mas sem chuva

18/06
5º
17°

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 

de nublado, com chuva a 
qualquer hora

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

20/06
10º
14º

Governadores se reúnem para debater 
desenvolvimento regional e pandemia

RS, SC, PR e MS

Na terça-feira, 15/06, os go-
vernadores Eduardo Leite (RS), 
Carlos Moisés (SC), Carlos Mas-
sa Ratinho Júnior (PR) e Reinal-
do Azambuja (MS) participa-

ram de reunião do Conselho de 
Governadores do Conselho de 
Desenvolvimento e Integração 
Sul (Codesul) no Palácio Pirati-
ni, em Porto Alegre. O encontro 

ocorreu em alusão aos 60 anos 
do Codesul, celebrados neste 
ano.

Na ocasião, foram debati-
das as medidas adotadas pelos 

Estados no enfrentamento à 
pandemia, com a participação 
dos secretários estaduais da 
Saúde, e a proposta de plane-
jamento estratégico Codesul 
2020/2040. 

Segundo os governadores, 
um dos assuntos críticos tra-
tados na reunião foi a  falta de 
repasses, por parte do Ministé-
rio da Saúde, para o custeio de 
atividades e serviços hospitala-
res, especialmente demandados 
devido à pandemia de Covid-19. 
Com exceção dos recursos des-
tinados ao custeio de leitos de 
UTI, neste ano, os chefes do 
Executivo relataram que não 
houve repasses garantidos para 
as demais atividades.

“Esse é um dos pontos que 
receberá mais atenção junto ao 
governo federal para que sejam 
garantidos recursos adicionais 
para gestão dos nossos siste-
mas de saúde em função da alta 

Além do 
enfrentamento 
à pandemia, os 
quatro governadores 
falaram sobre a 
consultoria técnica 
contratada pelo 
Codesul para 
elaboração de 
um plano de 
desenvolvimento 
integrado entre os 
quatro Estados.

Itam
ar A

guiar

demanda”, explicou Leite.
Os governadores também 

levarão ao Ministério da Saúde a 
sugestão de que seja elaborada 
uma ata global de unificação de 
preços de insumos, medicamen-
tos e equipamentos para que 
Estados e municípios possam 
aderir, além da discussão sobre 
um plano nacional para a reali-
zação de uma espécie de muti-
rão de cirurgias e diagnósticos 
eletivos, represados devido à 
capacidade hospitalar esgotada 
e aos riscos de contágio durante 
a pandemia.

Os secretários da Saúde dos 
quatro Estados apresentaram 
panoramas das ações de com-
bate à pandemia que foram to-
madas, bem como a velocidade 
do processo de vacinação.

Além do enfrentamento à 
pandemia, os quatro governa-
dores falaram sobre a consul-
toria técnica contratada pelo 

Codesul para elaboração de 
um plano de desenvolvimento 
integrado entre os quatro Esta-
dos. “Estamos olhando para os 
próximos 20 anos, identifican-
do os setores econômicos para 
os quais somos vocacionados, 
transformações que devem 
acontecer e, portanto, as agen-
das que nossos Estados devem 
promover, especialmente ao 
longo dos próximos 20 anos. 
Temos de olhar para além dos 
nossos mandatos, para além dos 
nossos quatro anos de governo, 
e olhar para o futuro”, explicou 
Leite.

A Macroplan, empresa de 
consultoria especialista na 
construção de cenários e pros-
pecção de futuros, está apoian-
do esse trabalho. A intenção é 
desenvolver um plano regional 
que deverá ser reproduzido em 
cada um dos Estados, com as-
pectos locais.


