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PEC 32

Eduarda Bucco
Ao longo das últimas sema-

nas, entidades, sindicatos e ser-
vidores públicos têm realizado 
uma série de manifestações on-
-line e presenciais contra a pro-
posta de Reforma Administrativa 
(PEC 32), que altera regras para 
futuros servidores. Pertencente 
à diretoria do Sindicato Nacional 
dos Servidores Federais da Edu-
cação Básica e Profissional (SI-
NASEFE) Seção Bento Gonçalves, 
a técnica administrativa Vanessa 
Soares de Castro aponta uma sé-
rie de aspectos da proposta do 
governo federal que a tornam 
“um verdadeiro retrocesso”, na 
sua avaliação.

Um deles diz respeito aos 
novos vínculos empregatícios 
estabelecidos, que iniciam com a 
ameaça da estabilidade. “A esta-

Reforma irá sucatear serviços públicos, avaliam servidores
bilidade do servidor público mu-
nicipal, estadual e federal é uma 
garantia de que ele estará a ser-
viço da população, tendo condi-
ções e segurança para denunciar 
qualquer situação de ilegalidade 
cometida pelo gestor público”, co-
menta. A proposta da PEC é criar 
cargos por “vínculo por prazo 
determinado” e por “vínculo de 
experiência”, os quais, na visão da 
servidora, submeteriam os fun-
cionários públicos a buscarem, 
sempre, agradar sua chefia para 
que não sejam demitidos. Atu-
almente, complementa, existem 
mecanismos de punição de servi-
dores caso haja comportamentos 
corruptos ou uma prestação de 
serviço inadequada. “Ao mesmo 
tempo, a PEC cria a possibilidade 
de indicação de cargos de lideran-
ça que não passem por concurso, 
chamados “Contratos de Gestão”, 
ou seja, indicados pelo próprio 
governo, que podem ser preenchi-
dos por apadrinhados, parentes, 
nomeados por interesses políti-
cos, etc.”, expõe.  

Sobre os vínculos por prazo 
determinado, Vanessa analisa que 
o cargo aumentaria a rotatividade 
e a precarização do trabalho, “tor-
nando o atendimento à população 
pior, mais inconstante e instável”. 

Ainda dentro do texto da PEC, 
a servidora destaca a proposta de 
exploração do patrimônio das ins-
tituições para geração de renda, 
além da ideia de firmar parcerias 
com empresas privadas para a 
execução dos serviços, estimu-
lando a privatização das institui-
ções. “Ao estimular a ‘gestão de 

receitas próprias’, [a PEC] cria um 
orçamento que não está sujeito às 
normas orçamentárias e financei-
ras gerais e que pode ser desviado 
e usado indevidamente de forma 
bastante simples”, analisa. 

Outro ponto bastante criti-
cado pelos sindicatos represen-
tantes dos servidores públicos é 
a manutenção das regras atuais 
para os cargos de alto escalão, 
como juízes, militares e políticos. 
“Além de trazer esses problemas, 
a contrarreforma não atinge 
aqueles que de fato recebem al-
tos salários, piora a situação dos 
servidores já mais vulnerabiliza-
dos, acabando com os planos de 
carreira, progressões e licenças, 
não traz nada de novo ou que de 
fato beneficie a população”, diz 
Vanessa. “Ela não só não melhora 
nada, como é um retrocesso, pro-
pondo um retorno a um momento 
da história brasileira quando não 
havia transparência e a ocupação 
de cargos públicos se dava por in-
dicações e interesses políticos. Ou 
seja, sendo aprovada, a PEC atin-

giria servidores/as da escala mais 
vulnerável, que atendem direta-
mente a população e fazem com 
que as políticas públicas cheguem 
até as pessoas, piorando drastica-
mente o atendimento ao povo e a 
execução dos serviços públicos de 
forma geral”, complementa. 

INÍCIO DAS DISCUSSÕES
Conforme o professor do 

Mestrado em Psicologia e Doutor 
em Ciências Políticas da Universi-
dade de Caxias do Sul (UCS), João 
Ignácio Pires Lucas, a discussão 
sobre a necessidade de uma re-
forma administrativa surgiu ainda 
no governo de Fernando Henrique 
Cardoso, em 1995. Na ocasião, foi 
criado um ministério voltado para 
a proposta de reforma do estado, 
tendo como ministro o economis-
ta Bresser Pereira. “O objetivo era 
trazer aqueles princípios de efi-
ciência, de gestão por resultado”, 
relembra. 

Segundo o professor, naquela 
época grupos neoliberais passa-
ram a questionar a eficiência do 
conceito “de bem-estar social”, 
que vê o Estado como uma ins-
tituição que tem por obrigação 
organizar a economia do país e 
ofertar aos cidadãos o acesso a 
serviços básicos, como saúde, 
educação e segurança. “Essa dis-
cussão acerca da reforma geren-
cial acabou diminuindo de inten-
sidade nos anos 2000, até com a 
própria crise do neoliberalismo 
e a necessidade de retomada ou 
de criação de um Estado mais 
atuante na esfera social”, explica. 
Mesmo assim, ele analisa que essa 

“cicatriz” se manteve nas décadas 
seguintes. 

“No caso do Brasil a discussão 
sempre foi enviesada na questão 
dos privilégios de determinadas 
carreiras, jurídicas, aquelas do 
próprio Estado e até mesmo os 
militares que são intocáveis, so-
brando para o servidor público, 
sempre vitimados pelos cortes 
de salário, enxugamento e com a 
política não muito frequente de 
aumento de salário”, comenta. 

Na análise do professor, a 
questão da reforma sempre este-
ve atrelada a setores mais conser-
vadores. Além disso, ele comenta 
que há setores privados interes-
sados em áreas lucrativas, hoje 
ocupadas pelo serviço público. 
“Há uma visão negativa de alguns 
setores, sempre querendo sucate-
ar, privatizar o Estado Brasileiro, 
com a justificativa de que o Estado 
seria inchado e inoperante”, expli-
ca.  “Quando na verdade é ao con-
trário. O Estado sempre foi boico-
tado, teve uma série de restrições. 
O Brasil tem uma das menores 
dívidas públicas, porque nunca se 
investiu em saúde e educação de 
verdade”, continua. 

Em relação à visão do servi-
dor público “como um inimigo na-
cional”, o professor acredita que 
ela tenha surgido a partir da épo-
ca da ditadura. “Essa visão nunca 
soube entender que, ao contrário 
do que é falado, o servidor públi-
co seria a principal ferramenta 
para o exercício da cidadania e 
dos direitos. Em relação à saúde, à 
educação, à segurança e ao trans-
porte”, cita. 

Proposta em 
tramitação no 
Congresso Nacional 
prevê medidas 
criticadas como fim 
da estabilidade, 
possibilidade 
de indicação de 
cargos pelo próprio 
governo, exploração 
do patrimônio 
das instituições e 
manutenção das regras 
para cargos de alto 
escalão

MEDIDAS PARA BARRAR A PEC
Apesar de alguns pontos cri-

ticados já terem sido retirados da 
reforma, o SINASEFE afirma que o 
objetivo das mobilizações feitas em 
todo o Brasil é barrar a proposta, 
tendo em vista os demais aspectos 
citados. “Enxergamos que, mesmo 
que haja melhorias a serem feitas 
no serviço público, elas precisam 
ser discutidas amplamente, com a 
população esclarecida não só dos 
problemas como das formas de so-
lucionar e melhorar os serviços pú-
blicos”, analisa a servidora do IFRS 
Vanessa Soares de Castro.

Por conta disso, o sindicato 
tem promovido campanhas de 
conscientização, primeiramente 
direcionadas aos próprios servi-
dores. “Também temos buscado 
informar a população. Em nossas 
campanhas de doação de alimen-
tos começamos a enviar junto um 
material informativo”, cita. O SINA-
SEFE também tem apoiado campa-
nhas mais amplas promovidas por 
outras instituições representativas 
do funcionalismo público. “Além 
disso, apoiamos e compartilhamos 
ações de movimentos importantes 
que visam pressionar os/as depu-
tados/as e senadores/as para que 
votem contrariamente à reforma, 
enviando a eles mensagens co-
brando seu posicionamento con-
trário a esse retrocesso”, continua. 

Ainda segundo Vanessa, al-
guns dos principais materiais 
informativos sobre a Reforma Ad-
ministrativa podem ser acessados 
em sites como naoapec32.com.br e 
napressao.org.br/campanha/diga-
-nao-a-reforma-administrativa.
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Em uma ação estratégica de 
combate à COVID-19, a Prefeitura 
de Bento Gonçalves realizou na 
terça-feira, 22/06, a testagem da 
população no centro da cidade. 
Foram realizados 384 testes e 40 
pessoas tiveram diagnóstico po-
sitivo. Isso representa 10,4% do 
total. Eles foram encaminhados 
para acompanhamento no servi-
ço de saúde. Outras 37 pessoas 
com sintomas gripais negativa-
ram o teste e, por conta disso, foi 
coletado PCR e enviado para o 
Lacen para análise.

A equipe da saúde realizou 
o teste de antígeno (teste do co-
tonete) e também o PCR, com a 
finalidade de detectar a doença 
e rastrear os casos positivos e 
conter a cadeia de transmissão 

40 pessoas, das 384 
testadas, têm diagnóstico 
positivo para a COVID-19

Teste na Via Del Vino

do vírus, além de identificar as 
pessoas que já o contraíram. 

A ação intensifica o trabalho 
realizado para testagem da popu-
lação. Neste ano, até o dia 11/06, 
foram aplicados 8369 testes, sen-
do 2949 antígenos e o restante 
PCR. Além dos testes realizados 
nas pessoas que procuram aten-
dimento médico, foram feitas 
ações com os profissionais da 
educação, nos bairros com maior 
incidência de casos e nos profis-
sionais do setor do turismo.

Em junho, também foi am-
pliado o espaço no ambulatório 
fast-track com uma sala para 
testagem. “Estamos com um tra-
balho intenso em nossa cidade, 
atuando em diversas frentes. Na 
próxima semana, estaremos cum-

prindo mais essa etapa na área 
central, e será importante para 
o andamento das nossas ações”, 
disse a secretária de Saúde, Tatia-
ne Misturini Fiorio.

O secretário-adjunto da Saú-
de, Gilberto Júnior, destacou a im-
portância da ação realizada em 
frente à Prefeitura.

“Estamos realizando a testa-
gem de pacientes sintomáticos e 
assintomáticos do município vi-
sando identificar o quanto antes 
do paciente para que consigamos 
realizar o atendimento efetivo. 
O paciente vem até a unidade 
móvel e realiza a testagem, e se 
confirmada a contaminação o 
direcionamos até a UPA e lá rea-
liza o atendimento efetivo. Juntos 
venceremos o Coronavírus”.

Fotos: Eduarda Bucco

Desde a segunda-feira, 
21/06, está aberta a vacinação 
contra a COVID-19 para gestan-
tes e puérperas (período pós-
-parto) sem comorbidades. A 
imunização está sendo realizada 
no Espaço de Saúde do Idoso, no 
bairro Progresso. No local, tam-

O município de Bento Gon-
çalves  também deu início, na 
quarta-feira, 23/06, à vacinação 
dos caminhoneiros e motoristas 
de transporte coletivo contra a 
COVID-19. A imunização com a 
vacina da Oxford/AstraZeneca 
foi realizada na sede do Sest/
Senat, durante a manhã e a tar-
de. No total, 1.014 profissionais 
foram imunizados. 

Aqueles que não consegui-

Gestantes e puérperas sem 
comorbidades já podem se vacinar

Vacinação

bém podem realizar a vacina as 
pessoas pertencentes aos grupos 
prioritários e que não consegui-
ram realizar a primeira dose por 
algum motivo. 

A imunização pode ser rea-
lizada das 7h30 às 11h30 e das 
13h30 às 17h30, sem agenda-

mento. É necessário apresentar 
documento com foto, cartão do 
SUS e caderneta de gestantes. No 
caso de pessoas dos grupos prio-
ritários, também é necessário 
comprovante da comorbidade 
(laudo médico, exame ou receita 
de medicamento utilizado).

Bento inicia vacinação de caminhoneiros 
e motoristas de transporte coletivo

ram se imunizar na data podem 
procurar o Espaço de Saúde do 
Idoso, localizado na rua Giovani 
Girardi, bairro Progresso, sem 
necessidade de agendamento. 

Para realizar a imunização, 
conforme a secretaria da Saúde, 
é necessário apresentar docu-
mento com foto, cartão do SUS e 
comprovante de vínculo empre-
gatício, CNH categorias “C”, “D” 
ou “E” (Motoristas).

A prefeitura de Bento Gonçal-
ves ampliará a vacinação contra 
a COVID-19 para as pessoas de 
49 e 48 anos nesta sexta-feira, 
25/06. A imunização será reali-
zada no formato drive-thru, das 
8h às 12h, na Fundaparque. Para 

Pessoas de 49 e 48 anos serão 
vacinadas nesta sexta-feira

tanto, é necessário apresentar um 
documento com foto, cartão SUS 
e cadastro preenchido. A vacina 
que será aplicada é a AstraZeneca.

Até o momento, mais de 41 
mil pessoas já foram vacinadas 
contra a COVID-19 em Bento e 

mais de 17 mil já receberam a se-
gunda dose.

O cadastro pode ser acessado 
na matéria do site do SERRANOS-
SA: “Pessoas de 49 e 48 anos se-
rão vacinadas contra a COVID-19 
nesta sexta, 25, em Bento”.
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Raquel Konrad
Uma realidade que ainda não é 

conhecida por todos, mas que existe 
para pelo menos 156 meninas em 
Bento Gonçalves: a impossibilidade 
de comprar absorventes íntimos. A 
pauta da chamada “pobreza mens-
trual” virou assunto no país todo e 
muitas casas legislativas e prefeitu-
ras têm apostado na distribuição de 
absorventes para evitar a evasão es-
colar. Isso porque muitas estudantes 
deixam de ir à escola quando estão 
menstruadas por conta da falta da 
proteção. Nesta semana, o vereador 
de Bento Gonçalves David Da Rolt 
protocolou uma indicação de ante-
projeto, para ser avaliado pela pre-
feitura, que visa à distribuição gra-
tuita de absorventes higiênicos para 
alunas de escolas da rede pública.

De acordo com a justificativa, a 
média de ausência em sala de aula 
é de cinco dias por mês durante o 
período menstrual. “Isso significa 
que essas estudantes perdem cerca 
de 45 dias de aulas por ano, com 
óbvias consequências para o pro-
cesso educacional e de socialização 
dessas jovens”, aponta o documento. 
“Disponibilizar o acesso gratuito 
e ao alcance de quem necessitar, é 

Pobreza menstrual
Anteprojeto na Câmara sugere distribuição de 
absorventes para estudantes da rede pública
Cerca de 150 
meninas, de 12 a 
17 anos, vivem em 
extrema pobreza em 
Bento e poderiam 
ser beneficiadas com 
o projeto

fundamental, pois absorventes hi-
giênicos não são itens supérfluos e 
sim de necessidade básica. Portanto, 
deve fazer parte do orçamento do 
município, assim como as provisões 
de outros itens necessários à saúde 
das alunas da rede pública de ensi-
no”, pontua. 

Ainda no anteprojeto, o vere-
ador defende que distribuir absor-
ventes higiênicos para estudantes 
é levar dignidade e esperança para 
um futuro mais justo e igualitário. 
“Não podemos cruzar os braços para 
essa triste realidade e permitir que 
problemas como a falta de material 
escolar, merenda ou absorventes 
íntimos sejam fatores que desenco-
rajam essas jovens de frequentarem 
as escolas, reduzindo as chances de 
um futuro melhor”, concluiu.

Para o secretário de Esportes e 
Assistência Social, Eduardo Virissi-
mo, que acompanha de perto a vul-
nerabilidade das famílias de Bento, 
esta é mais uma lacuna aberta que 
deve ser atendida. “O projeto pode 

reduzir os estragos que a extrema 
pobreza cria na sociedade. As meni-
nas acabam tendo seus direitos, de 
alguma forma, quebrados, o que as 
tira de um caminho de crescimento 
para um futuro próspero”, pontuou. 
“Projetos de incentivo à minimiza-
ção destas questões fazem com que 
nós tenhamos uma juventude mais 
focada em aprendizado e cresci-
mento pessoal, criando adultos de 
bem e com dignidade assegurada”, 
destacou.

De acordo com levantamento 
da secretaria, hoje existem 2.762 
pessoas que vivem em situação de 
extrema pobreza em Bento Gonçal-
ves, 455 destas são do sexo femini-
no e têm entre 4 a 17 anos. São 156 
meninas, de 12 a 17 anos, que viven-
ciam essa realidade.

Agora o anteprojeto está em 
análise e, se for considerado cons-
titucional, pode voltar como projeto 
de lei na Câmara, apresentando o 
detalhamento de como deve ocorrer 
a distribuição. 
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Thiago Galvan 

Quem convive um pouco mais comi-
go, conhece meus gostos musicais. Mais 
ainda: quem convive comigo sabe que 
meu estilo de música preferido é o rock 
dos anos 80 e 90. Nacional e internacio-
nal. Algumas coisas dos anos 2000 ainda 
são aceitas. Pouquíssimas, confesso! 

Porém, quem me conhece um pou-
co mais sabe o quão tolerante eu sou, no 
sentido de aceitar ouvir qualquer coisa, 
desde que agradável aos ouvidos ou no 
momento certo. Afinal, cabe, sim, har-
monização musical ao ambiente ou às 
circunstâncias.

Explico tudo isso pelo fato de que, 
curiosamente, este texto ganhou corpo 
na parte inicial de uma música da du-
pla Jorge & Mateus, chamada “Pergunta 
Boba”, que questiona, em sua primeira 
estrofe, se é possível voltar no tempo, 
relatando que seria a vontade do prota-
gonista da música. Será?

Curiosamente, todos nós, eu creio, 
em determinado momento, temos von-
tade de voltar no tempo. Em alguns 
momentos bons, lembranças, locais ou 
até de estar perto de pessoas que já não 
mais fazem parte das nossas vidas ou já 
não mais estão entre nós, por certo, fa-
zem com que queiramos, sim, voltar no 
tempo.

Nesta semana mesmo, mais uma 
vez, voltei no tempo mais de uma vez. 
Lembranças dos tempos de escola, lem-
branças de um passeio sensacional que 
eu fiz, dentre outras pessoas, com um 
casal de amigos, pessoas especiais, com 
quem eu tenho a alegria de conviver até 
hoje. Aliás, esse casal de amigos é daque-
les que, mesmo que às vezes aconteça de 

Voltando no tempo

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 

O conhecimento e a experiência

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.
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(L’América Shopping), 
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Expediente

A origem da palavra conheci-
mento nos remete ao ato ou efei-
to de conhecer, descobrir, per-
ceber ou compreender através 
da razão e/ou experiência algo 
novo. Sabemos também que ele 
é a fonte de energia para a trans-
formação do ser humano. É a luz 
que nos dá o caminho para sem-
pre estarmos lapidando aquela 
pedra bruta que existe em nós, 
mostrando o quão bom pode ser 
o ser humano. Sem ele, podemos 
viver na escuridão, sem nunca 
descobrir o verdadeiro significa-
do da vida. 

Se o conhecimento nos pro-
porciona todas estas benfeito-
rias, a experiência adquirida atra-
vés dele nos possibilita passar 
segurança para quem está à sua 
procura, pois o verdadeiro mes-
tre é aquele que conduz com se-
gurança o aprendiz ao caminho 
da luz. Mas para se considerar um 
bom mestre, a busca pelo conhe-
cimento deve ser constante. La-
mento quando alguém diz que já 
sabe tudo sobre aquele assunto, 
pois somos eternos aprendizes 
em busca do conhecimento.

Meses atrás participei de 
uma reunião com empresários 
da região para discutir como as 
instituições de ensino poderiam 
auxiliar as empresas na busca 
por colaboradores capazes de 

lidar com as dificuldades do dia 
a dia. Recordo que na época a 
maior queixa era a chegada de 
currículos com os mais diversos 
títulos adquiridos em anos de es-
tudo, uma mão de obra altamente 
especializada, porém sem nenhu-
ma experiência. Experiência essa 
necessária para a resolução de 
problemas que podem surgir na 
rotina diária das empresas.

Neste caminho, diante da evo-
lução dos processos de ensino-
-aprendizagem, as instituições 
e os mestres passaram a investir 
cada vez mais em metodologias 
que tirem o aluno da zona de 
conforto e o coloquem no centro 
da aprendizagem, estimulando e 
promovendo práticas que o tra-
gam para vivência da profissão 
desde o inicio do curso, e não 
mais como era feito antigamente, 
quando o aluno só tinha contato 
com a realidade ao cursar os está-
gios obrigatórios.

De nada adianta você ter co-
nhecimento se não souber o que 
fazer com ele. A prática e a expe-
riência são o que definem se você 
é bom ou não na sua atividade. 
Portanto, não deixe de continuar 
buscando conhecimento, pois ele 
é contínuo, mas não se esqueça 
de colocá-lo em prática sempre 
que possível, pois o mercado atual 
quer aquele que sabe fazer.

ficarmos meses ou até anos sem nos ver-
mos, os encontros são sempre calorosos, 
acalorados e repletos de lembranças, ao 
mesmo tempo em que sempre queremos 
saber uns dos outros, já que sempre qui-
semos – e ainda queremos – o bem uns 
dos outros.

Nesse ponto, mais uma vez, posso me 
sentir privilegiado. Também nesse pon-
to, eu diria, já que tenho experimentado 
situações que, diariamente, me mostram 
que eu tenho muito mais a agradecer do 
que a pedir. Até se considerarmos o que foi 
escrito nesse espaço na última semana...

A verdade é que somos a soma dos 
nossos dias. A pessoa que eu sou hoje é o 
produto do dia após dia. O Thiago de hoje 
é, por certo, um somatório de tudo aqui-
lo que aconteceu, de todas as histórias 
e lembranças vividas nesses 41 anos de 
vida. 41 anos muito bem vividos, hoje – e 
cada dia mais – eu tenho a certeza disso. 

Tudo bem, Thiago, mas e a vontade 
de voltar no tempo? Onde fica? Não fica! 
Eu, hoje, carrego o meu passado na me-
mória, mas tenho plena consciência de 
que o hoje é que importa. No “hoje” eu 
tenho minha família, meus amigos, meu 
trabalho, meu sócio, que é uma das pes-
soas mais sensacionais que eu conheço, 
e todos vocês sabem disso, pois ele já foi 
homenageado aqui, e mais 24 horas de 
possibilidades de chegar em um novo 
amanhã. 

E, se o amanhã não chegar, eu tive o 
hoje. Mas não tenho vontade nenhuma 
de voltar no tempo. Eu tenho o passado 
somente nas boas lembranças, pois o lu-
gar dele é lá, no passado...

 Até a próxima!+

SIGA NO
INSTAGRAM

APONTE A CÂMERA

www.bentoveiculos.com.br      bentoveiculosrs@gmail.com 

Travessa Itaqui, 89, bairro Cidade Alta
NOVO ENDEREÇO

54 3451 6660 | 54 99978 2615

KWID 1.0 12V INTENSE
2020 BRANCO

ONIX LTZ 1.4 MPFI
2019 PRATA

PRISMA LTZ 1.4 MPFI
2019 AZUL

ETIOS SED 1.5 X PLUS 16V  
2019 BRANCO

FIESTA 1.6 SE HATCH
2018 PRATA

FRONTIER 2.8 SE 4x4
2005 PRETA

VITARA 1.6 4YOU 16V 
2019 CINZA

AMAROK COMFORTILINE
2.0 4x4 TDI
2020 PRATA

HILUX 4.0 GRS 4x4 CD 
GASOLINA
2020 PRETO

HRV 1.8 16V FLEX TOURING
2018 CINZA
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Mais de 300 mortes

Familiares e amigos prestam homenagem àqueles 
que tiveram sua vida interrompida pela COVID-19
Professores que deixaram de educar. Estudantes que não concluíram seu aprendizado. Mães e pais que ainda tinham muito a ensinar. Amigos que deixaram 

de amparar e alegrar. Reportagem especial do SERRANOSSA traz algumas das perdas irreparáveis da pandemia e as marcas eternas que elas deixarão 

Eduarda Bucco
Bento Gonçalves ultrapassou 

na segunda-feira, 21/06, a marca 
de 300 mortes em decorrência 
da COVID-19. No total, 313 pes-
soas já perderam a luta contra o 
Coronavírus no município desde 
o início da pandemia. No começo 
do ano passado, quando ainda se 
tinha pouca informação sobre o 
vírus, Bento jamais pensou que 
atingiria esse número. 

Além de idosos e pessoas 
com comorbidades, grupos con-
siderados de risco, a COVID-19 
levou pessoas mais jovens e sem 
doenças pré-existentes, com fi-
lhos pequenos, com objetivos e 
com sonhos que não puderam ser 
concretizados. No mês de maio, 
o município registrou a menor 
média de idade desde o início da 
pandemia: 62 anos. 

Nesta edição, o SERRANOSSA 
conversou com familiares e ami-
gos de pessoas especiais, que ti-
veram sua vida interrompida pelo 
vírus, mas que deixaram marcas 
eternas para aqueles que tiveram 
a chance de compartilhar sua vida 
com elas. É uma homenagem a 
todos os 313 moradores de Ben-
to que partiram por uma doença 
que, há mais de um ano, tem feito 
milhares de vítimas diariamente 
no mundo.  

Natural do Maranhão, Geni-
ce Teixeira Sales Angheben, de 40 
anos, tinha entre seus principais 
objetivos terminar a faculdade de 
Licenciatura em Pedagogia, no Ins-
tituto Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS) Campus Bento. Mesmo sem 
o diploma em mãos, Genice já mos-
trava a todos que seria uma grande 
profissional.  “Era uma mulher ba-
talhadora, lutando para conquistar 
seu espaço enquanto professora. 
Ria e se divertia com as colegas. 
Falava muito do filho, que ainda 
dependia muito dela, e almejava 
terminar a faculdade”, recorda a 
diretora da escola infantil Criança 
Feliz, Jamiele Flamia, onde Genice 
atuava desde março deste ano. 

E quem passava por sua vida, 
permanecia, a exemplo da ex-cu-
nhada Tatiane Angheben Batista, 

Genice venceu desafios e sonhava 
em ser professora

com quem dividiu momentos espe-
ciais. “A Genice foi uma pessoa de 
alma linda, uma grande irmã que 
a vida me deu. Sempre disposta a 
ajudar. Guerreira! Passou por mui-
tos desafios em sua vida, desde sua 
infância pobre e sofrida. Sempre 
muito alto astral, devota de sua 
religião à qual participava assidu-
amente. Uma mãezona, que fazia 
tudo o que fosse preciso pelo filho. 
Corajosa, pois sempre foi em busca 
de seus sonhos”, conta Tatiane. A 
ex-cunhada ainda recorda sobre o 
carinho que as crianças das escolas 
onde trabalhou durante sua vida 
sentiam por Genice. “Ela acolhia e 
tratava todas as crianças como seus 
próprios filhos. Sempre com muito 
carinho e cuidado”, diz. 

Genice morreu no dia 15/06. 
Além de familiares e amigos, como-
veu a todo comunidade acadêmica 
do IFRS, o qual decretou luto por 
três dias, com suspensão das aulas. 
A estudante de Pedagogia deixou 
seu filho de 10 anos e o namorado, 
com quem vivia atualmente. “Ela 
deixa sua família no Maranhão e 
sua outra família aqui, que somos 
nós de Pinto Bandeira e Bento Gon-
çalves”, finaliza a ex-cunhada. 

Simone deixa legado de amor pela natureza e pelas pessoas

Simone Dalla Costa Lemos, de 
51 anos, ficou conhecida pela dedi-
cação e pelas iniciativas criadas em 
prol do meio-ambiente. A bióloga 
começou a atuar no município de 
Bento Gonçalves como professora, 
em 1990. Trabalhou como super-
visora pedagógica da secretaria 
de Educação por 11 anos e, desde 
2009, estava cedida para a Edu-
cação Ambiental, na secretaria do 
Meio Ambiente. Na pasta, a bióloga 
auxiliou na condução de projetos 
como agentes da natureza, flores-

cendo para vida, educação ambien-
tal sobre separação de resíduos, 
entre outras ações. E quem sempre 
esteve atuando e crescendo junto 
foi a amiga e colega Caroline Rober-
ta Todeschini Lazzarotto. “Com ela 
os dias eram leves. Ela contagiava 
o ambiente com positividade. A 
Simone era uma inspiração em di-
versos aspectos: profissional, mãe, 
amiga. Mais que uma colega, era 
uma grande amiga. Era um privilé-
gio compartilhar os dias com ela”, 
declara a amiga. 

Além de professora da rede 
municipal, Simone atuou na Uni-
versidade de Caxias do Sul (UCS), 
onde contribuiu na formação de 
inúmeros profissionais que hoje 
atuam nas escolas de Bento Gonçal-
ves e região. “Em 2008, tive a opor-
tunidade iniciar com ela o Setor de 
Educação Ambiental, que atua no 
diálogo e relacionamento com a 
comunidade”, recorda Caroline. No 
setor, Simone elaborou e executou 
dezenas de projetos e ações em 
prol da comunidade. 

Juntas, Simone e Caroline es-
creveram o livro “O Encanto da Cas-
cata”, em 2013, o qual deu origem 
a uma peça teatral que reuniu mi-
lhares de espectadores. “Ainda sem 

data de lançamento, também redi-
gimos o Livro Bela Descoberta, que 
buscará educar e sensibilizar sobre 
a questão dos resíduos”, adianta a 
colega. 

Na opinião da amiga de déca-
das, Simone deixou o legado “do 
diálogo, do entendimento, das re-
lações carismáticas. Do amor pela 
natureza e pelas pessoas. Além 
disso, diversas ações voltadas à 
comunidade nas questões ambien-
tais”, afirma. Apesar de descrever a 
dor da perda como intensa e cons-
tante, Caroline se agarra à fala do 
filho de Simone, o Pedro, de apenas 
11 anos: “Quando soube que a mãe 
tinha partido, ele falou à madri-
nha dele que todos nós temos um 
propósito nesse mundo, e se a mãe 
dele tinha partido, era porque tinha 
cumprido o propósito dela”.

Fotos: arquivo pessoal
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Empatia é a palavra-chave 
para descrever a figura do taxis-
ta Elton Rigo. Sempre contente, 
Elton não media esforços para 
alegrar a todos ao seu redor. A 
família era seu pilar. Estufava o 
peito para falar da filha Paola 
Rigo, com quem sempre teve 
uma ligação muito forte. “Ele 
era minha âncora. Ele dizia para 
todo mundo que eu era a vida 
dele. E ele, era a minha”, recorda 
Paola. 

Elton trabalhou em diver-
sas áreas durante sua vida, mas 
foi dentro de um táxi que ele 
se encontrou. Fez dezenas de 
amigos e ajudou clientes em 
momentos difíceis, inclusive 
transportando pacientes com a 
COVID-19. “Tinha clientes que 
confiavam no meu pai para le-
var seus filhos ao médico ou 
a escola, que ligavam para ele 
apenas para conversar. Ele vivia 

Ana Paula veio a Bento em busca de uma vida melhor

“Moça alegre, cheia de vida 
e sonhos...”, assim descreve a tia 
Patrícia Boaro sobre a sobrinha 
Ana Paula Aguirre da Silva, que 
morreu na última segunda-feira, 
21/06. A partida da jovem de 

apenas 25 anos comoveu a comu-
nidade bento-gonçalvense, que 
compartilhou da dor dos familia-
res e amigos por uma perda tão 
prematura.  

Ana Paula é natural de São 
Borja e veio a Bento Gonçalves há 
cerca de dois anos, em busca de 
uma vida melhor. Apesar da pou-
ca idade, já assumia grandes res-
ponsabilidades, como a de educar 
e dar qualidade de vida aos seus 
quatro filhos, todos meninos, 
de 11, 7 e 4 anos, e um bebê de 
apenas um mês.  “Ela veio para cá 
[Bento] pensando em dar o me-
lhor para seus filhos”, revela a tia. 

Além de uma mulher bata-
lhadora, Patrícia descreve a so-
brinha como uma pessoa alegre, 

Elton Rigo não media esforços para alegrar a todos
“O que temos iremos deixar... 

O que somos irá a qualquer lugar 
conosco”. Quem pesquisava Tatiane 
de Lima nas redes sociais encon-
trava essa frase, que descrevia com 
exatidão a forma como a bento-
-gonçalvense levava a vida. “A Tati 
era de um riso fácil, difícil alguém 
não virar amigo dela”, conta a amiga 
Paola Barreto Petroli. 

Aos 36 anos, completos no 
dia 11/05, Tatiane se mostrava 
uma verdadeira apaixonada pela 
vida, aproveitando cada momento 
intensamente. “Tinha dicas para 
tudo, pensava na sustentabilidade 
do planeta. Tinha as melhores re-
ceitas. Era aquela amiga que esta-
va sempre disposta para qualquer 
convite! Era apaixonada pela vida, 
pelo mundo do vinho, por música, 
pelos amigos, e amava sushi”, recor-
da a amiga. 

A amizade das duas teve início 

dando conselhos. Sempre dizia que 
não tinha estudado muito, mas ti-
nha se formado na escola da vida”, 
conta com carinho. 

“Forte como um touro”, a famí-
lia jamais imaginou que um vírus 
levaria uma pessoa tão especial, 
aos seus 53 anos. Foram longos 
dias de internação em UTI e a des-
pedida foi de longe, pela tela de um 
celular. Elton morreu no dia 20/03. 
“Quando ele se foi, eu voltei à esta-
ca zero. Não sabia como seguir em 
frente”, lamenta a filha. “Hoje pos-

so dizer que estou melhor, mas 
a vida continua sem muito sen-
tido. Era para ele que eu corria 
quando precisava de um conse-
lho ou um abraço. Era o sorriso 
dele que eu queria ver quando 
tinha uma notícia boa para con-
tar. Ele acordava às 5h da manhã 
feliz, cantando. Vinha pular na 
minha cama, incomodar a Meg 
[cachorrinha da família]. Ela ain-
da espera ele chegar em casa e, 
às vezes, realmente parece que 
ele vai chegar”, continua Paola. 

Apesar do vazio deixado por 
Elton, a filha afirma que seu pai 
deixou um verdadeiro legado 
de alegria e empatia. “O caris-
ma dele contagiava. O amor dele 
pela família. Ele me ensinou so-
bre honestidade, ser fiel a mim 
mesma. E tenho certeza que 
nossa ligação é de outras vidas. 
E a gente só está separado tem-
porariamente”, declara. 

Tatiane era apaixonada pelo mundo do vinho e pela vida
por volta de 2007 e, desde então, 
vinham compartilhando momentos 
especiais. “Era uma amiga muito 
próxima. Eu sou casada com o pri-
mo dela, temos um filho de dois 
anos, o qual ela tratava com muito 
carinho, assim como todos nós”, 
conta. “Nossa amizade era leve, era 
aquele tipo de amiga que eu podia 
falar o que quisesse sem julgamen-
to algum”, continua Paola.  

Apesar da pouca idade, da vida 
saudável que levava e da sede de 
viver, Tatiane foi mais uma das ví-
timas que vivenciaram a pior face 
do Coronavírus. “Ela baixou hos-
pital no dia 11/06 e foi entubada 
no dia 18/06”, conta a amiga. “Não 
consigo explicar em palavras o que 
significa a perda dela. Está doendo 
muito, ainda mais por saber que ela 
era saudável, uma pessoa tão alegre 
e que amava tanto viver”, lamenta.

Apesar da perda, a amiga agra-

dece por ter tido a oportunidade de 
conviver com ela. “A Tati era ilumi-
nada, uma pessoa bondosa, alegre, 
sem preconceitos, uma pessoa fácil 
de amar”, homenageia. 

Fo
to

s:
 a

rq
ui

vo
 p

es
so

al que contagiava a todos com o 
seu sorriso. “Estava sempre fe-
liz. Essa era a nossa Paulinha”, 
comenta. “A minha tristeza não é 
só minha. Quantas pessoas ainda 
chorarão a dor da perda? Quan-
tos filhos sem pais, quantos cora-
ções partidos. As flores continu-
am brotando, eu sei. E ainda há 
pardais nos muros. Mas hoje, me 
junto a todos vocês que já perde-
ram alguém pra essa pandemia, 
que choram e, sem saber como, 
precisam continuar. Sei que você 
estará em um lugar de paz...sem 
dor e nem lágrimas... que Deus te 
receba Ana Paula da Silva .... aqui 
vai ficar só saudade... vai em paz”, 
escreveu a tia em suas redes so-
ciais.

O anfitrião que distribuía conhecimento e alegria
O dia 9 de janeiro de 2021 

nunca será esquecido pela Viní-
cola Dal Pizzol. Foi nesse dia que 
a vinícola perdeu um de seus fun-
dadores, o Antônio Dal Pizzol, de 
71 anos, o Seu Toninho, como era 
carinhosamente chamado por to-
dos que o conheciam. 

Dono de um carisma que en-
cantava a todos, Antônio era visto 
com frequência interagindo com 
os turistas, contando histórias e 
falando sobre o que mais amava: 
o vinho.

Dirceu Scotttá, enólogo da vi-
nícola, emociona-se ao falar sobre 
ele. “Ele queria e ainda quer o su-

cesso da empresa, com respeito e 
dignidade. Ele sempre comentava 
que não queria enriquecer com o 
vinho, mas ser lembrado por ser 
uma pessoa boa. Ensinou a todos 
nós que não somos os melhores, 
mas que sempre devemos fazer 
o melhor, ter vinhos de excelente 
qualidade”, comenta ele. 

Dentro da extrema simplici-
dade, Antônio era um homem que 
entendia do mercado, da cantina 
e se tornou referência no ramo. 
“A determinação dele em fazer o 
melhor levou a vinícola a ser re-
conhecida nacional e internacio-
nalmente”, garante Dirceu.

A rotina da vinícola e das pes-
soas que lá trabalham nunca mais 
foi a mesma. Mas as lembranças, 
o legado e as marcas que seu To-
ninho deixou estão eternizados.
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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
Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

CARBONERA
Mercado

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

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

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.. 

SELECIONA

 Com experiência. Para ambos os turnos.
Interessadas entrar em contato pelo
telefone / Whatsapp  54 99903 3671

CAMAREIRA

AMAROK 3.0 V6 HIGHLINE0 KM
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL
COROLLA GLI 1.8 10 MIL KM
COROLLA 2.0 XEI
CORSA 
DUSTER 1.6 FLEX
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
S10 CD LT 2.8 4x4 DIESEL
SIENA 1.0 FIRE SIENA 1.0 FIRE 
SCENIC 1.6 PRIVILEGE
TORO RANCH 2.0 4x4 DIESEL
TRATOR YANMAR SOLIS26
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

2021
2007
2019
2014
1996
2017
20142014
2014
2019
2019
2019
2014
2015
20102010
2010
2020
2020
2017

BRANCA
AZUL
CINZA
PRATA
BRANCO
BRANCA
BBRANCO
BRANCO
BRANCA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
VERDE
PPRATA
BRANCA
CINZA
VERMELHO
BRANCO

TRATOR YANMAR 1145 4x4
TRATOR YANMAR 1145 4x4
TRATOR YANMAR 1155 4x4
TRATOR YANMAR 1050 4x4
TRATOR AGRALE 4118  4x4
TRATOR AGRALE 4230 4x4
TTRATOR AGRALE 4118 4x4
TRATOR AGRALE  4300
TRATOR VALTRA A63 4x4 
TRATOR VALTRA A73
TRATOR JOHN DEERE
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20
PLAINA LAVRALE 1,30
RRASPO TRANSPORTADOR
ROTATIVA LAVRALE 1,00
ROTATIVA MECRUL 1,60

2020
2009
2010
1998
2014
2012
20062006
1980
2019
2019
2016

NOVA
NOVA
NNOVO




VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
LARANJA
AMARELO
AMARELO
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
VERMELHOVERMELHO
VERMELHA
VERMELHA

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES
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Matriz: (54) 3453 6516
Rua Caxias do Sul, 527, Glória

Filial 1: (54) 3453 1713
Rua Marcos Valduga, 232 ,

Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161

Rua Carlos Cembranel, 28,Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

• Analista de Exportação
• Analista de Logística
• Analista de PCP
• Atendente de varejo
• Atendimento publicitário 
• Auxiliar de almoxarife 
• Auxiliar de bomba de concreto• Auxiliar de bomba de concreto
• Balconista 
• Gerente de Loja
• Líder de Setor (alimentos)

• Motorista caçamba 
• Operador de tratamento
   de efluentes
• Operador de CNC 
• Operador de Máquina
   Moveleira
• Projetista Mecânico• Projetista Mecânico
• Televendas - Vinhos 
   (14h às 20h)

COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA
Rua José Francisco de Nadal, 506, Santa Tereza/RS 

CNPJ 89.963.789/0001-90 –  IE 401/0000120 
NIRE: 43400001361. Telefone: (54) 3456 1157. CEP 95715-000. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
OO presidente da Cooperativa Santa Teresa Ltda., com sede na rua José Francisco 
de Nadal, nº 506, em Santa Tereza/RS, no uso de suas atribuições, convoca os 
senhores associados para a Assembleia-Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 
de julho de 2021, nas dependências da Casa do Idoso, Centro de Santa Tereza/RS, 
em frente ao Clube Santa Tereza. 

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
AA ser realizada em 1ª convocação, às 14h, com 2/3 (dois terços) dos associados; 
às 15h, em 2ª convocação, com metade e mais um dos associados, e às 16h, em 3ª 
e última convocação, com o mínimo de presença de 10 (dez) associados, para de-
liberar sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas do exercício social encerrado em data de 31 de dezembro 
de 2020, com apreciação do Balanço Geral, do Demonstrativo de Sobras e Perdas, 
bem como o Parecer do Conselho Fiscal; 
2. Destinação do resultado apurado em 31/12/2020; 
3. Eleição dos membros Conselho Fiscal, conforme determina o artigo 39º do Es-
tatuto Social; 
4. Fixação dos honorários da Diretoria e para as cédulas de presença dos membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal; 
5. Autorizar o Conselho de Administração para adquirir, alienar ou onerar bens 
móveis e imóveis da sociedade, conforme o Art. 35, letra “p” do Estatuto Social; 
6. Apresentar o Plano de Atividades para o ano de 2021; 
7. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 
OBS.1:OBS.1: para efeito de quórum, o número de associados em condição a votar é de 
68 (sessenta e oito). 
OBS.2: é obrigatório o uso de máscara para acessar o local. Serão tomados todos 
os cuidados e cumprido o teto de ocupação conforme Decreto. 

Santa Tereza-RS, 14 de junho de 2021.

Valtemor Gentilini
Presidente

Resumo de Contrato
ContratoContrato de Rateio nº 094/2021 – Dispensa de 
Licitação nº 019/2021 – Constitui-se como objeto 
do presente a definição das regras e critérios de 
participação financeira do consorciado junto ao 
consórcio, nos repasses devidos ao custeio das 
despesas de todas as atividades consorciadas para 
o exercício de 2021, consoante a transferência de 
recursosrecursos para custeio. Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Vale do Rio Taquari – CONSISA 
VRT. Valor: R$ 724,92 mensais. Prazo: 12 meses, 
a contar de 15/06/2021. 
Contrato nº 095/2021 – Pregão Presencial nº 
022/2021 – Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de enfermagem, 40 
(quarenta) horas semanais, na Unidade Básica de 
Saúde do Município de Santa Tereza-RS, com 
recursos do Termo de Convênio FPE nº 
1372/2020, firmado com o Governo do Estado do 
RioRio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria 
da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, 
objetivando a execução do projeto “Cuidado e 
Cidadania a Pessoa Idosa Prioritária”, conforme 
Processo nº 20/28.00-0000707-2. P Heberle 
Serviços de Educação e Saúde Ltda. Valor: R$ 
4.986 mensais. Prazo: 03 meses, a contar de 
16/06/2021. 16/06/2021. 

Resumo de Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº 009/2021 - Pregão 
Presencial nº 023/2021 – SRP nº 010/2021 – 
Registro de preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de horas de 
miniescavadeira para agricultores do município de 
Santa Tereza/RS. Ivan Balbinot. Valor: Até R$ 
75.000. Vigência da ata de registro de preços: 12 
meses, a contar de 16/06/2021. meses, a contar de 16/06/2021. 

Resumo de Rescisão de Contrato
Rescisão do contrato nº 040/2021 – Tomada de 
Preços nº 003/2021. Referente à prestação de 
serviços de inseminação artificial em animais 
bovinos e suínos do Município de Santa 
Tereza/RS. Michel Batista Bettinelli. Por motivo 
da alteração da Lei Municipal nº 1.643/2021, que 
ensejará em novo procedimento licitatório, 
tornandotornando conveniente para administração findar o 
presente acordo. A contar de 15/06/2021. 

Resumo de Contrato Administrativo por tempo 
determinado
Contrato Administrativo por tempo 
determinado nº 003/2021 – Processo Seletivo 
Simplificado nº 003/2021 – Lei Municipal nº 
1.660/2021 - Referente à contratação de um 
profissional para o cargo de Operário, por tempo 
determinado. Augusto Agenor Tepouven. Valor 
R$ 1.080,53 mensais. Prazo: 06 meses, a contar de 
22/06/2021,22/06/2021, podendo ser rescindido a qualquer 
momento e, também, podendo ser prorrogado por 
igual período, caso haja necessidade.

Gisele Caumo 
Prefeita Municipal

EDITAL Nº 007/2021

Convoca comunidade para participar de Audiência 
Pública para apresentação e discussão do PPA 
2022/2025.  
 
ADENIRADENIR JOSÉ DALLÉ, Prefeito Municipal de 
Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, torna público e faz saber a quem interes-
sar possa, que o Município de Monte Belo do Sul 
realizará Audiência Pública para Apresentação 
e Discussão do Plano Plurianual 2022/2025, na 
Câmara Municipal de Vereadores, no dia 6 de 
julho de 2021, às 18h. julho de 2021, às 18h. 

Monte Belo do Sul, 24 de junho de 2021. 

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Gabinete do Prefeito Municipal

VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL matrícula 151/99, devidamente autoriza-
do pelo Exmo.(a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves – RS, 
FAZ SABER a todos quantos do presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que 
foi autorizado a realizar o Leilão do (s) bem (ns) penhorado (s) no Processo nº 0000487- 
02.2013.5.04.0511, que Maria Celina Ferreira Borges e outros (3) move contra Pizzaria Dal 
Moro Ltda e outros (4), referente a: Imóvel: apartamento n º 1004 – com área total de 
87,05m², área real privativa de 71,46m², área de uso comum de 15,39m², correspondendo a 
áreaárea ideal do terreno de 0,0069336, localizado no décimo pavimento(10º) Bloco I do “Edifí-
cio Imigrante”, a ser construído confinado a área maior do terreno de 2.114,00m² (dois mil 
cento e quatorze metros quadrados) onde se assentará o Edifício sito na rua Ramiro Barce-
los, onde faz frente, fundos da rua Saldanha Marinho, zona urbana desta cidade, distando 
13m(treze metros) da esquina da rua Saldanha Marinho, na direção sul-norte, no quarteirão 
formado pelas ruas Saldanha Marinho, Ramiro Barcelos, Marechal Deodoro e Júlio de Cas-
tilhos; Norte, por uma linha reta que inicia na rua Ramiro Barcelos e que corre rumo leste-o
este, na extensão de vinte e cinco metros (25m) com propriedade de Romano Franzoloso; 
daí por outra linha reta que corre rumo sul-norte, na extensão de trinta metros e cinquenta 
centímetros(30,50m), com propriedade de Romano Franzoloso e herdeiros de Victor Reali; 
daí por uma linha reta que corre no sentido leste-sudoeste, na extensão de trinta e sete 
metros e trinta centímetros (37,30m), por um muro de alvenaria – nos primeiros cinco me-
tros(5m) de propriedade de Celeste Dall Oglio e os restantes trinta e dois metros e trinta cen-
tímetros (32,30m) com dita do Clube Aliança; Sul por uma linha inclinada que inicia na rua 
Ramiro Barcelos e corre rumo leste-oeste, na extensão de trinta e dois metros (32m) que a 
separa da área remanescente deste imóvel e sobre o qual se acha construído o Edifício Me-
negotto; daí por uma linha inclinada que corre rumo sul-noroeste, na extensão de vinte e três 
metros (23m), daí por outra linha que corre no sentido leste-oeste na extensão de vinte e 
cinco metros (25m) sempre com propriedade de Lydia Catharina Kremer Menegotto; Leste 
na extensão de vinte e sete metros (27m) com a rua Ramiro Barcelos; Oeste na extensão de 
vinte e oito metros e sessenta centímetros (28,60m) com propriedade da Prefeitura Munici
pal, fechando assim o imóvel que tem a forma geométrica de um polígono. Matrícula 2.483 
do R. I. da Comarca de Bento Gonçalves RS. Avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta 
mil reais). Valor mínimo no 2º leilão: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Ônus: R. 18 – 2.483 
– Hipoteca de Primeiro Grau – Credor Banco HSBC Bamerindus S.A.; Av. 19 – Averbação 
de Existência de Ação – Processo 005/1.15.0002707-0 da 2ª Vara Cível de Bento Gonçal-
ves-RS. A arrematação será pela maior oferta, desde que não preço vil. O arrematante 
deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu valor. Se o arrematante, 
ou seu fiador, não pagar dentro de 24 horas, o preço remanescente da arrematação, perderá, 
em benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste artigo, voltando à praça os bens 
executados, art. 888 CLT. O arrematante/alienante fica isento dos créditos tributários relati-
vos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imó-
veis, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a 
contribuições de melhorias da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, salvo quando 
conste do título a prova de sua quitação. A venda é livre de ônus conforme art. 130. P.U. do 
CTN. Se for o caso, que caberá ao interessado investigar a existência de qualquer ônus ou 
direitos reais sobre o (s) bem (ns) levado (s) a leilão. Caso não haja ofertas à vista será facul-
tado o oferecimento de lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis con-
forme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo que o arrematante 
deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o remanescente parce-
lado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas. O valor remanes-
cente, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa aplicada pelo 
juízo da causa, garantido por hipoteca sobre o próprio bem no caso de imóvel. Da Participa-
ção e Pagamento: Quem pretender arrematar dito (s) bem (ns) deverá ofertar lanços através 
da plataforma eletrônica www.zaccariasleiloes.com.br,  devendo, para tanto, os interessa-
dos efetuarem cadastramento prévio na plataforma digital. O site estará disponível para re-
cepção de lances a partir da publicação do edital. Dos lances: Sobrevindo lance nos 03 (três) 
minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamen-
to do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente a cada lance efetu
ado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os usuários interessados tenham oportuni-
dade de ofertar novos lances (art. 21 da Resolução CNJ 236/2016), passados 03 (três) minu-
tos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, os lanços deverão ser ofe-
recidos diretamente no sistema do leiloeiro e imediatamente divulgados on-line, de modo a 
viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Após o encerramento, o (s) arrematante (s) 
devera (ão) pagar o valor do lance à vista, mais a comissão ao Leiloeiro, calculada sobre o 
valor da arrematação. Os pagamentos deverão ser efetivados em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de Guia de Depósito em favor do juízo 
(arrematação). Desde já ficam cientes os participantes que os lances são irretratáveis. Não 
sendo efetuado o depósito da oferta no prazo estabelecido e/ou o pagamento de sua comis-
são, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz responsável, informando os lances imediata-
mente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo da aplica-
ção de sanção prevista no art. 897 do CPC ao arrematante remisso. Além disso, arcará o ar-
rematante remisso com todos os ônus e consequências de sua omissão, inclusive para a
tenção de novos documentos e ressarcimento das despesas para a realização da praça, além 
da multa de 10% sobre o saldo devido, em aplicação direta ou analógica do §4º, do artigo 
895 do CPC. Informações com o Leiloeiro Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, atra-
vés do site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: (54) 3441-1902 – (54) 99612-1051 e 
e-mail: zaccarias@zaccariasleiloes.com.br.  Despesas de Condomínio: Pagamento pelo ar-
rematante, valor atualizado até 14 de junho de 2021 de R$ 34.565,83.

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICO

DATA: 1ª Praça/Leilão: dia 20 de julho de 2021, às 10h.
             2ª Praça/Leilão: dia 20 de julho de 2021, às 10h10.
LOCAL: Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br
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O peeling é um procedimento estético que induz renovação celular, estimulando 
colágeno e elastina da pele. É indicado para suavizar imperfeições da pele, como 
marcas de expressão, manchas solares e cicatrizes de acne. Além disso, contribui 
no controle da oleosidade, diminui poros dilatados, reduz linhas finas e melhora 
o tônus facial. 

Existem diferentes tipos de peelings, como os físicos, nos quais a pele é submetida 
a uma esfoliação, que pode ser manual ou através de aparelhos – como o peeling 
de diamante, que realiza sucção com um aparelho, sendo principalmente indicado 
para melhorar o aspecto dos poros dilatados e a textura da pele; e os peelings 
químicos, que consistem na aplicação de ácidos, produzindo um efeito que vai 
desde a esfoliação até a destruição 
completa da epiderme (camada 
superficial da pele). 

Ácido glicólico, salicílico, retinoico 
e mandélico são alguns dos mais 
utilizados nesse tratamento. Cada 
um apresenta finalidade diferente 
e podem ser aplicados sozinhos 
ou em associação a outros ativos. 
A indicação da substância será 
realizada pelo profissional de 
acordo com a queixa do paciente, 
tipo e cor da pele, profundidade 
e localização das manchas ou 
cicatrizes. A periodicidade das 
sessões irá depender do tipo de 
peeling realizado e da resposta 
na recuperação da pele, podendo 
variar de 7 a 30 dias.

Embora peelings químicos sejam utilizados principalmente na face, também 
podem ser usados para melhorar a pele no pescoço, nas mãos e também o 
aspecto das estrias.

O inverno é a melhor época para realização de tratamentos que garantem a 
renovação celular, como os peelings químicos, pois a incidência solar fica mais 
amena, favorecendo os benefícios da técnica.

Durante a aplicação, pode haver um leve ardor tolerável e discreta vermelhidão, 
dependendo da substância utilizada. Em média, após três dias inicia-se uma 
descamação controlada, que pode durar em torno de cinco dias, dependendo 
do tipo de peeling utilizado. Evitar exposição solar, utilizar o filtro solar e cremes 
hidratantes são cuidados essenciais após a realização do procedimento.

Dentre os benefícios desse tratamento estão a melhora da textura da pele, um 
clareamento efetivo, diminuição de linhas finas, uniformidade do tom, pele mais 
viçosa e radiante. É possível obter resultados satisfatórios já na primeira sessão.

Aproveite a melhor época para tratar suas manchas e deixar a pele mais saudável 
e viçosa.

Dicas da 
biomédica

A vez dos peelings!

WhatsApp: 54 991381111
Instagram: @ericaballestreri 
Facebook: draericaballestreri

Endereço: Rua Fernandes Vieira 81, sala 401 – 
Edifício Olavo Bilac – Cidade Alta

Daniel Amadio, presidente Sindilojas Regional Bento Gonçalves; Rosângela de Souza 

Jardim, diretora do Senac Bento Gonçalves; José Paulo da Rosa, diretor regional Sesc/

Senac e Jaques Fachineli, gerente Sesc Bento Gonçalves, elegantes no registro, 

apresentaram para a comunidade bento-gonçalvense o projeto da nova escola do 

Senac em Bento, na última quarta-feira, 24/06. O projeto conta com 1.994,76 m² 

e terá 13 espaços para aulas, sendo três salas multiuso,  duas salas de Idiomas, um 

laboratório de Informática, três laboratórios de Beleza (Maquiagem, Massagista, 

Cabeleireiro e Manicure), quatro laboratórios de Gastronomia, além das áreas 

administrativas e de atendimento, espaços de convivência e estacionamento. A 

mudança de localização também vem acompanhada de várias novidades. Entre elas a 

inauguração da Cozinha Show para eventos e da Sala Sommelier. 

Nova escola do Senac

Pelo quarto ano consecutivo, a Vinícola Aurora participa 

do Dia de Cooperar (Dia C), um movimento de 

responsabilidade social que prevê iniciativas voluntárias e 

transformadoras. Colaboradores, associados e a população 

em geral são convidados a fazer parte da ação doando 

alimentos, produtos de higiene e de limpeza. 

A entrega dos itens pode ser feita até o dia 01/07 no 

setor Social, na unidade matriz da Vinícola Aurora (bairro 

Cidade Alta), e nas portarias das unidades 2 (bairro São 

Francisco) e Vinhedos (Vale dos Vinhedos), entre segunda 

e quinta-feira, das 7h30 às 17h30, e nas sextas-feiras, das 

7h30 às 16h30. Todas as doações serão encaminhadas para 

a Parceiros Voluntários de Bento Gonçalves, que repassará 

para as entidades assistenciais do município.    

Dia de cooperar
Karine Fonseca

Novos jurados Salao Design
Com inscrições abertas até o dia 31/08 para projetos de mobiliário, o Prêmio Salão 
Design – promovido pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves 
(Sindmóveis) – divulga seu primeiro grupo de jurados. São cinco especialistas 
convidados a analisar os projetos inscritos com base em critérios técnico-funcionais. 
São eles: Ana Brum, do Centro Brasil Design (CBD); Diego Farto, da empresa 
Artetílica; Giulio Palmitessa, professor da Unisinos; Ricardo Dal Piva, do Instituto 
Senai de Tecnologia de Madeira e Mobiliário; Silvana Carminati Heckman, da 
Associação Brasileira de Design de Interiores (ABD). 
Podem participar do Prêmio Salão Design projetos de mobiliário de estudantes 
e profissionais. São cinco categorias para participação: Desafio dos Espaços em 
Transformação; Desafio da Identidade Brasileira 2022; Desafio do Uso de Painel; 
Desafio da Tecnologia Embutida e Desafio das Experiências Positivas.

~
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Campanha do agasalho no 
Armazem Fit Store

Solidariedade

Fazer o bem sempre foi uma premissa do Armazém Fit Store Bento Gonçalves, afinal 
a empresa trabalha oferecendo o que há de melhor para a qualidade de vida e a saúde 
dos clientes. Pensando em como é possível contribuir ainda mais com a comunidade em 
que está inserido, o Armazém juntou forças com o projeto social “Por Mais Empatia” 
e iniciou a própria Campanha do Agasalho, com o único objetivo de contribuir com as 
pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Agora, o Armazém Fit Store também é ponto de arrecadação de roupas, calçados, 
cobertores, toalhas e acessórios de inverno novos ou em bom estado, que serão 
doados a quem mais precisa. Nesta ação, a equipe faz um pedido especial à família de 
Ana Paula Aguirre da Silva, mãe de quatro crianças (entre eles um bebê de apenas 
um mês), que acabou não resistindo às complicações da Covid-19. Para esta família, 
estamos solicitando leite Nestogeno e fraldas para o bebê, além de roupas para as 
outras crianças (com 4, 7 e 11 anos).

As doações podem ser deixadas na loja, localizada na rua Senador Joaquim Pedro 
Salgado Filho, 139, bairro Cidade Alta.  A Campanha segue até o final do mês de julho.
Faça parte desta rede de solidariedade e ajude a aquecer o inverno de quem precisa!
Qualquer dúvida, entre em contato pelo telefone (54) 3702 0767 ou pelo WhatsApp 
(54) 99119 0184.

´

Vinhos para aquecer o inverno
Não é preciso motivos para abrir uma garrafa de vinho. Mas é 
inegável que a chegada da temporada de frio estimula esse hábito. 
Com as temperaturas mais baixas e a permanência maior em 
casa, a pedida por vinhos mais encorpados cresce. Diante desse 
cenário, é hora de os tintos entrarem – mais ainda – em cena. 
Muito dessa predileção está associada à harmonização com os 
alimentos consumidos durante o inverno: vinhos tintos casam 
bem com comidas mais quentes e gordurosas. É hora, então, de 
rótulos como Cabernet Sauvignon, Merlot e Tannat ganharem 
predileção à mesa para acompanhar pratos como sopas, fondues, 
assados, massas, entre outros. E também de ajudar a manter o 
organismo mais aquecido. A Cooperativa Vinícola Garibaldi tem 
opções de sobra para atender a essa demanda. Tanto em variedade 
quanto em questão de corpo de vinho, já que o período pode 
ser significativamente oportuno para apreciadores iniciantes se 
aventurarem nos tintos secos. Confira algumas dicas: Granja União 
Cabernet Sauvignon, Garibaldi Merlot Reserva, Garibaldi Reserva 
90 Anos, entre outros.
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Eduarda Bucco
O Projeto de Lei (PL) 

170/2019, que regulamenta o 
ensino domiciliar no RS, também 
conhecido como ‘homeschooling’, 
foi aprovado no dia 08/06 pela 
Assembleia Legislativa. De auto-
ria do deputado Fábio Ostermann 
(NOVO), a proposta prevê que as 
famílias que optarem pelo ensino 
doméstico informem sua escolha 
para a secretaria Estadual de Edu-
cação, que ficará responsável por 
regulamentar a matéria. Além dis-
so, os responsáveis deverão manter 
um registro atualizado das ativi-

Autorização de ‘homeschooling’ no RS ainda depende de sanção de Leite
Debate

Modelo de ensino 
domiciliar aprovado 
pela Assembleia 
Legislativa no dia 
08/06 vem sendo 
duramente criticado 
por entidades e 
profissionais da 
área da educação. 
“Retrocesso e crime 
contra formação de 
nossas crianças”, 
disse presidente do 
SINEPE/RS, Bruno 
Eizerik 

dades pedagógicas desenvolvidas 
com os alunos. Para comprovar o 
aprendizado, crianças e adolescen-
tes educados no regime domiciliar 
deverão passar por avaliações peri-
ódicas aplicadas pelo sistema regu-
lar de ensino.

Por meio do homeschooling, 
crianças e jovens são educados fora 
do ambiente escolar pelos próprios 
pais/responsáveis ou com o apoio 
de professores particulares. “Trata-
-se de uma questão de liberdade de 
escolha. As escolas seguirão cum-
prindo seu papel, mas precisamos 
garantir segurança jurídica para 
aqueles que optam por assumir a 
responsabilidade da educação dos 
seus filhos. O homeschooling já é 
um fato social em todo o Brasil, 
mas ainda é alvo de preconceito e 
represálias. Cabe a nós garantirmos 
que a educação domiciliar aconteça 
dentro da lei”, argumentou o depu-
tado Ostermann.

O método de ensino, entretan-
to, é visto como um retrocesso para 
a educação por algumas entidades 
e profissionais da área, como é o 
caso do presidente do Sindicato 
do Ensino Privado (SINEPE/RS), 
Bruno Eizerik. “As crianças vão à 
escola para aprender, mas também 
para aprender a conviver. Privar os 
estudantes desse ambiente resul-
tará em um adulto com menos au-
tonomia e empatia. Sem entrar na 
questão da falta de conhecimento 
pedagógico dos pais em assumir a 
função da escola. Não se pode, sob 
nenhum aspecto, comparar a rela-
ção entre pais e filhos com a rela-
ção professor e aluno”, contrapõe. 
“Além de um retrocesso, é um crime 

contra a formação de nossas crian-
ças”, continua o presidente.

O coordenador do curso de Pe-
dagogia do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS) Campus Ben-
to, Henri Fuchs, argumenta que a 
educação domiciliar “vai na direção 
contrária a uma política pública da 
educação gestada, gerida e constru-
ída pela sociedade e implementada 
pelo Estado”. Segundo o professor, 
a educação escolar tem o intuito 
de educar todas as crianças com 
base em “fundamentos basilares, 
diretrizes curriculares, legislações, 
decretos e resoluções, que indi-
cam uma sociedade participativa, 
democrática, tolerante, dialógica 
e que respeita a diversidade exis-
tente no país”, esclarece. “A escola é 
entendida como lugar privilegiado 
para a garantia do direito de todo 
ser humano ter acesso aos conhe-
cimentos sistematizados e disponi-
bilizados para a formação cidadã. 
Essa formação se dá com base na 
diversidade cultural, nos princípios 

éticos e morais da sociedade”, com-
plementa o professor.

Dessa forma, na opinião do 
professor, a educação deve ser 
pensada de forma coletiva, com o 
intuito de combater desigualdades 
sociais e a exclusão de grupos da 
sociedade. “A escola contribui para 
evitar os abusos, violências e alie-
nações, que são frequentes em la-
res localizados nos mais diferentes 
contextos urbanos e rurais. Tam-
bém contribui para acompanhar o 
desenvolvimento da aprendizagem 
das crianças e adolescentes na me-
dida em que há profissionais qua-
lificados e capacitados para acom-
panhar cada indivíduo em suas 
peculiaridades”, complementa. 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO
No Rio Grande do Sul, mesmo 

aprovado pela Assembleia Legislati-
va, o Projeto de Lei que regulamenta 
o ensino domiciliar no estado ain-
da aguarda sanção do governador 
Eduardo Leite. Na segunda-feira, 

21/06, representantes de entidades 
ligadas à educação entregaram ao 
chefe de gabinete da Casa Civil do 
governo do estado do Rio Grande 
do Sul, Jonatan Brönstrup, e ao sub-
chefe legislativo da pasta, Luiz Gus-
tavo Borges Carnelos, um ofício di-
rigido ao governador Eduardo Leite 
pedindo o veto do projeto. 

Atualmente, apenas o Distrito 
Federal já regulamentou a modali-
dade de ensino, utilizada por cerca 
de 20 mil famílias no país. No Rio 
Grande do Sul, estima-se que mil 
famílias pratiquem a educação 
domiciliar, mesmo sem legislação 
para tal. “Os casos de educação 
domiciliar ocorrem à margem da 
legislação e dependem de ampa-
ro judicial, pois, pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, é obri-
gatória a frequência escolar”, escla-
rece o professor Henri Fuchs. Fora 
do país, a prática é legalizada em 
mais de 60 nações, como Estados 
Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Ni-
carágua, Bolívia e México. 

Em 2018, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) considerou que a 
educação domiciliar não é incons-
titucional, mas precisa de uma 
normatização para ser permitida, 
o que abriu margem para a cria-
ção de projetos de lei nos estados. 
Na Câmara dos Deputados, segue 
em tramitação o Projeto de Lei 
3179/12, do deputado Lincoln 
Portela (PL-MG), o qual prevê que 
o Poder Público faça a supervisão e 
a avaliação periódica da aprendiza-
gem desses estudantes. Na visão de 
Portela, é preciso respeitar o direi-
to de famílias que optam por edu-
car os filhos longe da escola.

Presidente do SINEPE/RS, Bruno Eizerik, e coordenador 
do curso de Pedagogia do IFRS, Henri Fuchs, argumentam 
que ambiente escolar é essencial para formação 
intelectual e psicológica de crianças e jovens 

Fotos: arquivo pessoal
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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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HAC
DESPOVOAR

LERTROMBA
SACOOPM

CENAHRIPA
SÇPOLEN
TAMBORETE
IADNES

AMOLAPUDIM
URTRAIRA

OLEOADOG
AGTANGAA

ARAPUCAED
NAMORICO

COIREZAR

Reduzir a
população

de um
lugar

Fazer
perder o
ânimo 

Bens
deixados
no testa-
mento

Meio de 
locomo-
ção das

aves

Entendida
(a lição) 

Facilita
o acesso
de cadei-

rantes

Consumir
(o jornal) 

(?)-d'água,
chuva

muito for-
te (pop.)

Bolsa de 
super-

mercado

Robin (?),
herói dos
ladrões

(Lit.)

Com
todas as
partes;

completo

Paulo
Betti, ator
brasileiro

Cada
lance de

uma
novela

Tirânico;
opressivo

(fig.)

Assento
sem en-
costo ou
braços

1, em al-
garismos
romanos

Tempero 
tradicio-
nal da
pizza

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Delator
(gíria)

Peixe cuja
carne é 

vendida em
conserva 

Inter-
jeição que 
exprime

nojo

(?) Mort, 
persona-
gem de

Verissimo

Armadilha
para pe-
gar pas-
sarinhos

Relação
amorosa

breve

Comitê
Olímpico 

Internacio-
nal (sigla) 

Prática
comum
para o

religioso

Capaz;
habilitado
Sufixo de
"tremor" 

Iguaria
como o flã
Ressen-
timento 

Sílaba de
"cones"

Incentivo
ao cavalo

Produto
da soja
Prata

(símbolo)

Veste do
Tarzan

O "herói"
do filho

Cão, em
inglês 

Terminal
de trens

Fina poeira
de flores
Enfermi-

dade

Pedaço 
estreito de
madeira

Afia o
gume da
lâmina 

3/dog. 4/hood. 5/pólen. 6/tromba. 9/despovoar.

Divirta-se com as palavras 
cruzadas e o jogo dos 7 
erros na página  22
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Eduarda Bucco
O número de crimes de estelio-

nato pela internet continua aumen-
tando em Bento Gonçalves. Somente 
entre abril e junho deste ano, as de-
núncias recebidas pela 1ª Delegacia 
de Polícia (1ª DP) de Bento Gonçal-
ves já somam 283. Conforme dados 
repassados pela delegacia, os golpes 
tiveram um salto de, aproximada-
mente, 100% durante a pandemia, 
passando de uma média de 66 em 
maio do ano passado para 132 no 
mês seguinte. “Em junho do ano 
passado percebemos um aumento 
bem significativo, quando começou 
de fato a pandemia e as pessoas 
perceberam que poderiam aplicar 
golpes. Mas já estamos há mais de 
um ano de pandemia e o número de 
estelionatos não baixam”, comenta a 
delegada da 1ª DP, Maria Isabel Zer-
man Machado. 

Até a última segunda-feira, 
21/06, junho já somava 54 casos 
de estelionatos registrados apenas 
na 1ª DP. Mesmo assim, a delegada 
acredita que o número de crimes 
desse tipo seja ainda maior, “porque 

Efeito em Bento
Casos de estelionato tiveram aumento 
de cerca de 100% durante a pandemia
Delegada da 1ª DP 
de Bento, Maria 
Isabel Zerman 
Machado, ressalta 
que crime mais 
comum continua 
sendo a clonagem 
de WhatsApp

algumas pessoas têm vergonha de 
registrar como golpe”. 

Conforme Maria Isabel, os gol-
pes mais comuns continuam sendo 
a clonagem de WhatsApp e a chanta-
gem para envio de fotos pessoais, a 
fim de praticar a extorsão. “Também 
há golpes relacionados às vacinas 
contra a COVID-19, com pessoas se 
identificando como sendo do Minis-
tério da Saúde”, revela.

Por conta disso, a delegada re-
força o alerta: “desconfiem de men-
sagens que chegaram pelas redes 
sociais. Desconfiem de telefonemas. 
Não passem nenhum dado pessoal. 
Ainda que seja algum conhecido 
mandando mensagens, desconfiem, 
porque aquele WhatsApp pode 
estar clonado”. Ela ainda ressalta 
que o Ministério da Saúde não está 
aplicando vacinas nas residências e 
que o cronograma da imunização é 
divulgado exclusivamente pelas pre-
feituras. “Ninguém está ligando para 
marcar ou agendar vacina”, cita.

No caso do golpe do WhatsApp, 
o delegado da Delegacia de Pronto 
Atendimento (DPPA) de Bento, Ál-
varo Pacheco Becker, explica que 
“alguém entra e pede para mandar 
um código, clona seu WhatsApp e 
começa a fazer o pedido de dinhei-
ro”. Segundo ele, toda vez que isso 
acontece é porque as pessoas não 
usam a dupla autenticação do What-
sApp: “só tem uma senha, esquecem 
de fazer a segunda. Esses indivíduos 
clonam quando a pessoa só tem uma 
senha. E aí, no momento que conse-
guem clonar, colocam a segunda 
senha e a vítima não consegue mais 
entrar na sua conta”, relata.

Dessa forma, o delegado acon-
selha que as pessoas que tenham 
sido vítimas de golpes façam a 
tentativa de entrar no seu What-
sApp por sete vezes. “Toda vez vai 
dizer senha errada e, na sétima, o 
WhatsApp bloqueia o número, não 
apenas para a vítima, mas para o 
estelionatário. Depois, entrando no 
suporte do WhatsApp, é possível re-
cuperar sua conta”, afirma.

Sobre a identificação e punição 
dos estelionatários, a delegada Ma-
ria Isabel revela ser um processo 
complicado pelo fato de os crimi-
nosos não utilizarem dados pes-
soais. “Houve estelionatários que 
foram presos em flagrante em abril/
maio. Mas nesses golpes de nudes 
e WhatsApp, o saque acontece de 
forma muito rápida. E normalmente 
eles usam outras vítimas para isso, 
usando dados dessas pessoas. En-
tão é bem difícil apurar a autoria”, 
lamenta. 

Casos de golpes devem ser re-
gistrados na DPPA de Bento, ou na 
delegacia on-line, mas a principal 
recomendação é que as pessoas fi-
quem atentas às mensagens e tele-
fonemas suspeitos.

2020: 
Abril – 46 
Maio – 66

Junho – 132
2021:

Abril – 106 
Maio – 123

Junho (até 21/06): 54

Casos na 1ª DP de Bento
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medicamentosa e  atual, exame fí-
sico, testes de força respiratória e 
muscular e exames complementa-
res, a fim de quantificar e estabe-
lecer o diagnóstico cinético funcio-
nal, traçando condutas e objetivos 
a serem atingidos. O programa de 
reabilitação deve ter exercícios 
respiratórios, exercícios de forta-
lecimento e resistência muscular, 
treino de equilíbrio/propriocepção 
e treino para retorno às atividades 
de vida diária.

A frequência dos exercícios 
pode variar dependendo do grau 
de acometimento; pacientes com 
sintomas leves, de 3 a 5 vezes/
semana, por um tempo de 20 a 30 
minutos; pacientes com sintomas 
mais acentuados de fadiga (cansa-
ço), 2 a 3 vezes/semana, com prá-
tica diária (exercícios domiciliares) 
por 20 minutos; e, para pacientes 
que apresentarem uma fraqueza 
muscular generalizada, é indicado  
realizar exercícios diários, inician-
do com séries de 5 a 10 repetições 
para atividades propostas, lem-
brando sempre de respeitar a indi-

Vivemos um momento bas-
tante delicado, uma pandemia 
que “chegou” dia 26 de feverei-
ro de 2020, sem pedir licença, e 
nos atingiu. Ainda estamos em 
pandemia e por isso devemos 
continuar com os protocolos de 
cuidados em saúde e regras do 
distanciamento, mas vivemos 
também outro momento: “o 
pós-COVID-19”. Por isso,   se-
guem algumas orientações para 
o programa de reabilitação.

Os objetivos da Fisiotera-
pia na reabilitação de pacien-
tes com sequelas da COVID-19 
devem ser: promover alívio 
de sintomas, tratar e prevenir 
complicações respiratórias, 
cardiovasculares, músculo es-
queléticas, melhorar qualidade 
de vida e retorno às atividades 
laborais, sociais e esportivas. 
Embora as sequelas pós-CO-
VID-19 sejam mais comuns em 
pacientes que desenvolveram 
a forma grave, indivíduos que 
apresentaram a forma modera-
da da doença podem ter algum 
grau de comprometimento fun-
cional. Portanto, uma avaliação 
individualizada que contemple 
aspectos físicos e funcionais  é 
fundamental para definição do 
plano terapêutico.

Na avaliação fisioterapêu-
tica, deve-se “ouvir” o paciente, 
qual sua queixa principal, histó-
ria da doença atual, história de 
patologias anteriores, história 

Reabilitação 
pós-Covid-19

  Prof. Luiz 
Erostildes Aver
Docente do Curso de Fisioterapia da UCS

vidualidade de cada paciente. E 
ao final de cada sessão um mo-
mento de relaxamento. A cada 
semana, o paciente deve ser 
reavaliado para que aumente 
gradualmente a intensidade de 
seus exercícios e assim atinja 
seus objetivos.

Algumas contra-indicações 
devem ser listadas; febre, fre-
quência cardíaca de repouso 
menor que 50 e maior que 100 
batimentos por  minuto, satu-
ração de oxigênio menor que 
88%, sinais de desconforto res-
piratório, hipertensão descon-
trolada, maior de 180 mmHg 
e/ou menor de 110 mmHg. Al-
guns critérios para que sejam 
interrompidos os exercícios: 
náuseas, tonturas, falta de ar, 
fadiga intensa, diminuição da 
saturação de oxigênio, sudore-
se excessiva, dor ou sensação 
de aperto no peito. Não pode-
mos esquecer do uso dos EPIs 
(equipamentos de proteção in-
dividual) e a lavagem das mãos 
antes e após os atendimentos.

O Fisioterapeuta, como 
parte da equipe multidiscipli-
nar ou atuando na reabilitação 
pós-Covid, é de fundamental 
importância para o sucesso do 
tratamento, atuando para evi-
tar complicações e recuperar 
capacidades. E, por fim, pacien-
tes e familiares também devem 
fazer parte do processo para o 
sucesso da reabilitação.

Estar diante de uma plateia 
pode parecer uma tarefa sim-
ples para algumas pessoas, mas 
para quem tem dificuldades de 
falar em público isso represen-
ta um momento desafiador e 
de muito sofrimento. Assim se 
sentia André. Experiente e com 
uma carreira sólida, ele não se 
conformava em perder muitas 
oportunidades em razão do 
medo de estar diante do públi-
co em situações formais. “Tinha 
fobia de público. Não conseguia 
me expressar, o corpo começa-
va a tremer, não controlava a 
respiração, mesmo dominando 
o assunto”, conta. Foi quando a 
esposa sugeriu que fizesse Hip-
nose Condicionativa e ele acei-
tou conhecer a terapia. 

Após fazer as sessões, ele 
relata que agora faz questão 
de aceitar desafios que antes 
eram praticamente impensá-
veis. “Neste mês, participei de 

Vença já o medo de falar em público
Hipnose condicionativa

HIPNOSE CONDICIONATIVA
TRATAMENTO IMEDIATO, COM POUCAS SESSÕES:

Medos | Ansiedade | Depressão  Insônia
Estresse | Insegurança | Timidez | Obesidade

ADRIELE SOPELSA
Hipnóloga (1605) | Terapeuta Holística (CRT 48203)

Especialização em Psicologia Transpessoal

(54) 99936 4051    | adsopelsa81@gmail.com  
Atendimento em Garibaldi/RS

um evento no qual falei para 
centenas de pessoas de todo o 
Brasil, podendo passar minha 
mensagem, sem medo de me 
inibir”, comemora.  Para André, 
além da autoconfiança e da sa-
tisfação, o melhor benefício foi 
perceber que venceu o medo de 
falar em público. “Agora tenho 
mais vontade e satisfação de me 
expressar diante de um grande 

número de pessoas”, garante.
A hipnoterapeuta Adriele 

Sopelsa, que atende em Garibal-
di, refere que qualquer tipo de 
medo está associado a causas 
emocionais (traumas conscien-
tes e inconscientes), que são 
trabalhadas sem ser necessário 
reviver estas situações, evitan-
do o sofrimento. Trabalhando 
a origem de qualquer problema 
ou dificuldade e recondicionan-
do a mente com positividades, 
os resultados são inúmeros, 
como mais coragem, seguran-
ça, motivação, autoestima, sono 
reparador, alegria, entre outros.

“A Hipnose Condicionativa 
pode ser utilizada para tratar 
qualquer tipo de problema, des-
de que haja o interesse da pes-
soa em resolvê-lo. O tratamento 
é mais rápido do que o conven-
cional pelo fato de trabalhar a 
origem do problema. Em média 
de 5 a 8 sessões, conforme aqui-
lo que a pessoa quer tratar e as 
respectivas causas emocionais”, 
destaca Adriele.

O fisioterapeuta 
é de fundamental 

importância 
para sucesso do 

tratamento
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Vestibular de Inverno – 
Provas todas  as segundas e quintas-feiras!

Pensando em facilitar o 
ingresso no Ensino Superior, 
a Universidade de Caxias do 
Sul desenvolveu inúmeras 
modalidades. Além dos 
tradicionais vestibulares de 
Verão e Inverno, os interessados 
também têm a oportunidade 
de realizar a prova semanal de 
acesso, oferecida às segundas e 
quintas-feiras.

O ingresso pode ocorrer com 
aproveitamento da nota da Prova 
de Redação do Enem de 2015 a 
2020 ou então do Vestibular da 
UCS de 2016 a 2021.

1º Ciclo de 
Palestras do 
Técnico em 

Segurança do 
Trabalho

De 30 de junho a 20 de julho, a 
UCS Bento promove semanalmente 
o 1º Ciclo de Palestras do Curso Téc-
nico em Segurança no Trabalho. As 
palestras podem ser acompanhadas 
de forma on-line e gratuitamente, 
sempre às 19h30.

Pós em Perícia 
Fisioterapêutica

Graduados em Fisioterapia, devidamente re-
gistrados no CREFITO de sua região de atuação têm a 
oportunidade ímpar de ampliar seus conhe-
cimentos com a especialização em Perícia 
Fisioterapêutica, Assistência Técnica Pericial e Ju-
risconsultoria.

O objetivo do curso é preparar fisioterapeu-
tas para utilizarem seus serviços profissionais na 
contribuição com a pacificação social, 
prestando auxílio aos agentes do direito. 
As aulas são quinzenais e serão ministradas entre 
agosto de 2021 e julho de 2022.

Você sonha em ser fisioterapeuta? 
Então vem pra UCS Bento!

O fisioterapeuta é o profissional que 
avalia, previne e trata alterações cinético-
funcionais de órgãos e sistemas do corpo 
humano; usa técnicas de prevenção e 
reabilitação como exercícios terapêuticos, 
massoterapia, termofotoeletroterapia, 
bem como métodos de educação 
e planejamento em saúde. Atua na 
promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde do indivíduo e da 
comunidade.

Com um amplo campo de atuação, o 
fisioterapeuta pode trabalhar em Unidades 
Básicas de Saúde, consultórios, clínicas, 
hospitais, clubes de recreação e desportivos, 
creches, escolas, academias, instituições 
geriátricas e centros comunitários, além 
de contar com oportunidades no Ensino 
Superior e pesquisa.

Para mais informações contate a área de relacionamen-
to da UCS Bento, através do Whats (54) 9 9626-2771.

Saiba mais acessando o QR-Code:

Para mais informações, converse com a 
área de Relações om o Mercado, através 

do WhatsApp (54) 99653-3184.

Confira os cursos oferecidos 
no Campus Bento:

Administração; Arquitetura 
e Urbanismo; Ciência da 
Computação; Ciências Biológicas; 
Ciências Contábeis; Comércio 
Internacional; Design; Direito; 
Educação Física; Engenharia 
Civil; Engenharia de Produção; 
Engenharia Elétrica; Engenharia 
Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; 
Nutrição; Pedagogia e Psicologia. 
E, os tecnólogos em Gestão 
Comercial e Processos Gerenciais.

 Curso de Fisioterapia? 
Na UCS Bento TEM!

Data: 30 de junho de 2021
Professor Thiago Luís Mayer

Tema: Mercado de trabalho e 
suas perspectivas

Data: 05 de julho de 2021
Professor Tiago Giacomelli Poletto
Tema: Gestão Estratégica de Riscos

Data: 08 de julho de 2021
Técnica em Segurança do Traba-

lho Grasiele Rama Zanatta
Tema: Por que escolhi o técnico 

de segurança? Quais os motivos?  

Data: 20 de julho de 2021
Professor Mateus Zanatta
Tema: O Papel do Técnico de
 Segurança do Trabalho na Gestão 
dos Riscos Ergonômicos

Inscrições e informações para o  1º Ciclo de Palestras do Técnico em 
Segurança do Trabalho  e o curso Técnico em Segurança do Trabalho 

(aulas iniciam em agosto), contate-nos:  (54) 99647-5677/3449 5200 ou 
pelo e-mailatendimento-carvi@ucs.br.
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Hora de mudar o visual. Na paquera, inte-
resse por alguém popular. Novidade sobre 
os bens do casal.

Touro – 21/04 a 20/05
Atenção à saúde. Contatinho novo anima 
a conquista. No romance, momentos de 
muita diversão. 

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Momento para priorizar a saúde. Atração 
física e sensualidade animam a conquista 
e o romance. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Busque resultados em equipe. Na paque-
ra, prioridade será lance mais sério. A dois, 
sintonia em alta. 

Leão – 22/07 a 22/08
Disposição para encarar o dia. Clima de 
paquera com colega.  A dois, paixão e sen-
sualidade em alta. 

Virgem – 23/08 a 22/09 
Dia de sorte. Surge crush novo ou algo 
mais sério na paquera. Programa românti-
co anima o casal. 

D
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çã
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tlé

Libra – 23/09 a 22/10
Bom momento para concluir tarefas. A 
dois, programa em casa é boa pedida. Ex-
-amor pode surgir.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Hora de esclarecer mal-entendidos. Será 
imbatível na conquista. A dois, momentos 
românticos.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Área financeira reserva bons resultados. A 
dois, controle possessividade. Na conquis-
ta, vá em busca. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Autoconfiança em alta. Na paquera, tente 
se aproximar. A dois, invista na criatividade 
e romantismo.

Aquário – 21/01 a 19/02 
Boas novas nas finanças. Ouça sua intui-
ção. Sedução movimenta paquera. Refor-
ce a confiança a dois. 

Peixes – 20/02 a 20/03
Mantenha os pés na realidade. A dois, sin-
tonia e companheirismo. Se está só, novo 
romance à vista.

Cinema 
Programação de 25/06 a 30/06

GNC 1
Em um bairro de Nova York
Musical, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 21h20, legendado.

Invocação do mal 3: a ordem do de-
mônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 18h50, legendado.

Spirit: o indomável
Animação, livre, 87 minutos.
Diariamente, 14h e 16h15, dublado.

GNC 2
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 14h30, 17h30 e 20h30, le-
gendado.

GNC 3
Cruella
Comédia, 12 anos, 134 minutos.
Diariamente, 15h30, legendado.
Diariamente, 18h30, dublado.

Espiral – O legado de Jogos Mortais 
Terror, 14 anos, 93 minutos.
Diariamente, 13h20 e 21h30, dublado. 

GNC 4
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 13h30, 16h30 e 19h30, 
dublado.

GNC 5
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 15h, 18h e 21h, dublado.

GNC 6
Cruella
Comédia, 12 anos, 134 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.

Invocação do mal 3: a ordem do de-
mônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 16h45, 19h10 e 21h40, 
dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 1
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 14h e 17h30, dublado.
Dias 24, 26, 27, 28 e 29, 20h30, dublado.
Dias 25 e 30, 20h40, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 3
Spirit: O indomável
Animação, livre, 87 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.  

Invocação do mal 3: a ordem do de-
mônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.

Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.

MOVIE ARTE 
L’AMÉRICA SHOPPING 2
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 13h45 e 17h, dublado. 
Dias 25, 28 e 30, 21h, dublado.
Dias 24, 26, 27 e 29, 21h, legendado.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 18

Feijão tropeiro

INGREDIENTES
- 2 xícaras (chá) de feijão-preto
- 1 folha de louro
- 2 colheres (sopa) de bacon picado
- 2 gomos de linguiça calabresa fresca
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cebola grande picada
- 3 ovos
- 5 folhas de couve picadas
- 1 e meia xícara (chá) de farinha de 
mandioca crua

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

HAC
DESPOVOAR

LERTROMBA
SACOOPM

CENAHRIPA
SÇPOLEN
TAMBORETE
IADNES

AMOLAPUDIM
URTRAIRA

OLEOADOG
AGTANGAA

ARAPUCAED
NAMORICO

COIREZAR

Reduzir a
população

de um
lugar

Fazer
perder o
ânimo 

Bens
deixados
no testa-
mento

Meio de 
locomo-
ção das

aves

Entendida
(a lição) 

Facilita
o acesso
de cadei-

rantes

Consumir
(o jornal) 

(?)-d'água,
chuva

muito for-
te (pop.)

Bolsa de 
super-

mercado

Robin (?),
herói dos
ladrões

(Lit.)

Com
todas as
partes;

completo

Paulo
Betti, ator
brasileiro

Cada
lance de

uma
novela

Tirânico;
opressivo

(fig.)

Assento
sem en-
costo ou
braços

1, em al-
garismos
romanos

Tempero 
tradicio-
nal da
pizza

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Delator
(gíria)

Peixe cuja
carne é 

vendida em
conserva 

Inter-
jeição que 
exprime

nojo

(?) Mort, 
persona-
gem de

Verissimo

Armadilha
para pe-
gar pas-
sarinhos

Relação
amorosa

breve

Comitê
Olímpico 

Internacio-
nal (sigla) 

Prática
comum
para o

religioso

Capaz;
habilitado
Sufixo de
"tremor" 

Iguaria
como o flã
Ressen-
timento 

Sílaba de
"cones"

Incentivo
ao cavalo

Produto
da soja
Prata

(símbolo)

Veste do
Tarzan

O "herói"
do filho

Cão, em
inglês 

Terminal
de trens

Fina poeira
de flores
Enfermi-

dade

Pedaço 
estreito de
madeira

Afia o
gume da
lâmina 

3/dog. 4/hood. 5/pólen. 6/tromba. 9/despovoar.

MODO DE PREPARO
Em uma panela, cozinhe o feijão em água com 
o louro até que os grãos estejam macios (sem 
desmanchar). Escorra a água e despreze o louro. 
Em uma panela frite o bacon e a linguiça. Escorra 
o excesso de gordura, junte o alho e a cebola e 
deixe refogar. Adicione os ovos e mexa até que 
estejam cozidos. Junte o feijão, meia xícara (chá) 
de água quente e a couve. Misture bem e deixe 
cozinhar para tomar gosto. Acrescente a farinha, 
misturando bem e sirva a seguir.

Sete Erros | Respostas na página 18
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Líder mundial no mercado

Robopac: excelência em time, 
produto e atendimento

Ao longo de mais de 23 anos de 
história, a Robopac, empresa genui-
namente bento-gonçalvense, vem 
fazendo história. Conhecida por pro-
duzir máquinas que permitem auto-
matizar linhas produtivas de diversas 
indústrias, a empresa que se chamava 
IMSB, após a parceria internacional, 
passou a se chamar Robopac Brasil.

A internacionalização propor-
cionou melhorias significativas em 
processos, produtos e gestão. Além 
de fornecer linhas completas desde 
posicionadores, envasadoras, encai-
xotadoras, paletizadores e envolve-
dores, comercializa equipamentos 
e presta suporte aos clientes das 
demais marcas Robopac e OCME em 
toda a América Latina.

Atualmente, a empresa emprega 
mais de 150 pessoas de forma direta 
e investe constantemente na melhoria 
de seus processos e na capacitação da 
sua equipe. Em 2020 foram mais de 
6.000 horas dedicadas a treinamento. 

No último ano, a empresa mu-
dou-se para sua nova sede, localizada 
na BR-470, km218. São 16 mil m² de 
área, sendo 7 mil m² de área constru-
ída. “Construímos essa planta pen-
sando em pessoas, em proporcionar 
um ambiente mais favorável ao tra-
balho e bem-estar. A conclusão desse 
projeto resultou em investimentos 
em torno e R$ 16 milhões e represen-
ta o compromisso com o time e com 
a comunidade de gerar novos empre-
gos e oportunidades” afirma o diretor 
executivo Judenor Marchioro.

EXCELÊNCIA EM 
PRODUTOS E ATENDIMENTO
A Robopac é líder mundial na 

fabricação de sistemas de estabili-
zação de cargas paletizadas. Conta 

com qualidade e eficiência garan-
tidas e aprovadas pelos principais 
players do segmento na América 
Latina. “Contamos com mais de 
4.000 equipamentos em operação 
e nosso grande diferencial são as 
pessoas. Graças ao time altamente 
capacitado e engajado, que busca 
constantemente a inovação e supe-
ração”, afirma o líder da empresa.

Provavelmente produtos consu-
midos no dia a dia, podem ter sido 
produzidos utilizando equipamentos 
da Robopac, seja medicamentos, ali-
mentos, produto de limpeza domés-
tica, lubrificantes, o papel higiênico, 
cosméticos ou bebidas.  Na América 
Latina a Robopac é reconhecida 
como líder no desenvolvimento de 
soluções para envase de produtos de 
higiene e limpeza além de ser espe-
cialista em produtos corrosivos. 

EXCELÊNCIA EM EQUIPE
Com o crescente volume de ne-

gócios, a Robopac oferece diversas 
oportunidades de trabalho, seja para 
aprendizes ou para mais alto grau 
de engenharia.  “O que nos orgulha e 
motiva é gerar oportunidade de de-
senvolvimento para equipe, através 
de promoções internas, que está to-

talmente aliada às nossas premissas. 
No último ano foram 17 promoções 
internas”, relata o diretor-executivo.

A Robopac também investe na 
formação profissional, através de au-
xílio-educação e idioma. “Contamos 
com um PLR muito bem estruturado 
e simples, no último ano distribuí-
mos 155% do planejado e, neste ano, 
reajustamos em 75% o Plano de Be-
nefícios Flexíveis”, explica o diretor.

A Robopac também investe na 
qualificação e incentiva a formação: 
45% da equipe possui formação su-
perior e 20% tem mais de 10 anos de 
empresa. “Esta qualificação resulta 
em capacidade de desenvolver solu-
ções e inovar. Quando somado a um 
setor de Pesquisa e Desenvolvimen-
to, focado nestas atividades, os re-
sultados podem ser percebidos ano 
após ano”, comenta Marchioro.

A Robopac também está engajada 
com a comunidade. Durante este perí-
odo de pandemia, a Robopac realizou 
diversas ações em prol da comunidade, 
distribuiu mais de 55.000 litros de ál-
cool gel e produtos de higiene e limpe-
za, distribuiu mais de 40 mil máscaras, 
entre diversas outras ações, compro-
vando nosso carinho e engajamento 
com a comunidade de Bento e região.

Pirâmide Empreendimentos Imobiliários

Imóveis em localização privilegiada facilitam dia a 
dia do morador e são opções para investimentos

A localização do imóvel é um 
fator importante na hora da deci-
são de compra pelo consumidor, 
afinal estar próximo a pontos como 
escola, mercado, farmácia, entre 
outros, facilitam o dia a dia e ainda 
proporcionam mais segurança e fa-
cilidades. Tratando-se de Porto Ale-
gre, onde o intenso trânsito pode 
atrasar percursos, a localização 
torna-se imprescindível para uma 
melhor qualidade de vida.

A Pirâmide Empreendimentos 
Imobiliários dispõe de diversos 
imóveis com localização privile-
giada na capital gaúcha. Para estu-
dantes ou até mesmo investidores, 
o residencial Gizé é uma excelente 
opção: fica no bairro Bom Fim, a 
duas quadras da UFRGS e possui 

Residencial Gizé 
e Kadar, em Porto 
Alegre, possuem 
ótima infraestrutura 
e estão próximos 
a mercados, 
farmácias, lojas 
e, inclusive, da 
a UFRGS, o que 
possibilita melhor 
qualidade de vida

tudo que o morador precisa a pou-
cos metros de casa. É recomenda-
do, inclusive, para estudantes que 
passaram no vestibular e precisam 
morar na capital.

O Gizé está localizado na Ave-
nida Osvaldo Aranha, 420, e conta 
com elevador, bicicletário, salão de 
festas e zelador. Ainda possuiu re-
vestimento externo em plaquetas 
e textura e medidores individuais. 
O prédio dispõe de apartamentos 
de um e dois dormitórios, com op-
ção de uma ou duas suítes, lavabo, 
living amplo para dois ambientes, 
cozinha com churrasqueira e área 
de serviço. Outra opção é o apar-
tamento estilo studio, com estar, 
dormitório, banheiro, churrasquei-
ra, cozinha e área de serviço. O in-
vestidor pode optar por um ou dois 
boxes de garagem.

RESIDENCIAL KADAR
Outra opção, que também fica 

muito próxima à UFRGS, é o resi-
dencial Kadar, um prédio com es-
paços inteligentes e infraestrutura 
elevada. O empreendimento, que 
também está pronto para morar, 
dispõe de poucas unidades à venda. 
São apartamentos de dois dormitó-
rios, sendo uma suíte, banheiro so-
cial, living para dois ambientes com 
grande área envidraçada, cozinha 
com churrasqueira e área serviço. 

Para mais informações: (54) 
3452-58.01 ou  (51) 3224-4886. 
Acesse e o site www.pirâmide.imb.br

O Gizé conta com  
elevador, bicicletá-
rio, salão de festas 
e zelador. Ainda 
possuiu revesti-
mento externo em 
plaquetas e tex-
tura e medidores 
individuais. Estão 
disponíveis unida-
des com um e dois 
dormitórios

Residencial Kadar, 
conta com espaços 
inteligentes e infra-
estrutura elevada. 
Pronto para morar, 
as unidades têm dois 
dormitórios, sendo 
uma suíte, banheiro 
social, living, área 
envidraçada, cozinha 
com churrasqueira e 
área de serviço
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“Somos a soma dos 
nossos dias. A pessoa 
que eu sou hoje é o 
produto do dia após dia”

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

Quel
Konrad
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“De nada adianta 
você ter conhecimento 
se não souber o
que fazer com ele.”

Previsão do tempo

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 

de nublado, com chuva a 
qualquer hora

26/06
13º
22º

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde 

e à noite

25/06
10º
20°

Chuvoso durante
 o dia e à noite

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

27/06
7º
17º

O projeto conta 
com 1.994, 76m² 
e terá 13 espaços 
para aulas, 
além das áreas 
administrativas e 
de atendimento, 
espaços de 
convivência e 
estacionamento.

Capacitação profissional 

Senac Bento terá nova escola e novos cursos em 2022

O Sistema Fecomércio-RS 
e o Sindilojas Regional Bento 
anunciaram, na tarde de quarta-
-feira, 23/06, uma novidade para 
a comunidade de Bento Gonçal-
ves: a cidade contará com uma 
nova escola do Senac a partir de 
2022. A estrutura, que já está em 
construção, fica na Travessa Silva 
Paes, 415, no bairro Cidade Alta. 
Atualmente, o Senac fica localiza-
do na rua Saldanha Marinho, 820.   

O projeto conta com 1.994,76 
m² e terá 13 espaços para aulas, 
sendo três salas multiuso,  duas 
salas de Idiomas, um laboratório 

de Informática, três laboratórios 
de Beleza (Maquiagem, Massa-
gista, Cabeleireiro e Manicure), 
quatro laboratórios de Gastrono-
mia, além das áreas administrati-
vas e de atendimento, espaços de 
convivência e estacionamento. A 
mudança de localização também 
vem acompanhada de várias no-
vidades. Entre elas a inauguração 
da Cozinha Show para eventos e 
da Sala Sommelier.  

O diretor regional da Sesc/
RS e Senac-RS, José Paulo da 
Rosa, destaca a importância do 
projeto para a cidade: “o Sistema 
Fecomércio-RS está presente em 
Bento Gonçalves promovendo 
lazer, cultura, saúde, bem-estar e 
educação para a comunidade, por 
meio do Sesc e do Senac. A nova 
escola é mais uma importante 
entrega para  a comunidade, que 
poderá contar com uma estru-
tura mais moderna e com novos 
cursos alinhados às demandas 
mais recentes do mercado de tra-
balho”.  

Na opinião do presidente 
do Sindilojas Regional Bento, 
Daniel Amadio, a nova estrutura 
do Senac é uma conquista a ser 
comemorada pela comunidade e 
empresários da cidade e região. 

“A escola do Senac terá um ganho 
em termos de inovação, capaci-
dade, conforto, acessibilidade, 
podendo atender um número 
maior de alunos com excelência.  
Isso tem um impacto muito posi-
tivo pois precisamos de mão de 
obra qualificada, especialmente 
no setor do Turismo, que é cres-
cente na região. Precisamos que 
o comércio esteja muito bem trei-
nado e preparado para receber 
o turista, e o Senac exerce esse 
importante papel de preparar 
os profissionais do comércio e 
do setor turístico”, destaca. Além 
disso, o presidente ressalta que 
a mudança de endereço também 

representa uma alteração signifi-
cativa, uma vez que a nova escola 
ficará em um local de fácil acesso 
tanto para a comunidade de Ben-
to Gonçalves quanto para os alu-
nos de cidades vizinhas.  

DIVERSIFICAÇÃO 
NOS CURSOS
Atualmente o Senac Bento 

Gonçalves capacita nas áreas de 
Beleza, Comunicação, Gastrono-
mia, Gestão e Negócios, Idiomas, 
Informática e Saúde, por meio de 
cursos presenciais e a distância. 
Na nova escola, um dos focos será 
a oferta de capacitações relacio-
nadas à Cozinha Artesanal com a 

previsão de qualificações inédi-
tas como: “Fermentação natural 
para preparo de pães”, “Classifi-
cação e degustação café”, “Som-
melier: cervejas”, “Harmonização 
gastronômica com cachaças”, 
“Gastronomia para pessoas com 
restrições alimentares”, “Técni-
cas de preparo da charcutaria 
artesanal “, entre outras.   

NOVA CONSTRUÇÃO 
E SUSTENTABILIDADE
A estrutura da nova escola 

Senac foi construída pensando 
na sustentabilidade. O prédio 
contará com cisternas para ar-
mazenar água da chuva, placas 

fotovoltaicas, iluminação interna 
e externa em LED; carregador rá-
pido para carro elétrico em uma 
vaga de estacionamento no sub-
solo; brises nas fachadas e corti-
nas nas esquadrias para controle 
solar, evitando o desperdício de 
energia elétrica com o uso de  ar-
-condicionado e bicicletário para 
incentivar o transporte alternati-
vo e sustentável.   

A nova escola terá capacida-
de para atender 238 alunos por 
turno e contará com formações 
nas áreas de Comércio, Gestão, 
Informática, Beleza, Saúde, Gas-
tronomia e Idiomas, com cursos 
presenciais e a distância.   

Novo Senac está sendo construído na Travessa Silva Paes, 
próximo à Pipa Pórtico

Projeto foi apresentado na quarta-feira, 23/06, para lide-
reranças e imprensa no Sindilojas Regional Bento

Raquel Konrad


