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Eduarda Bucco
Na segunda-feira, 28/06, Bento 

Gonçalves recebeu a primeira re-
messa da vacina da Janssen. Foram 
2.080 doses destinadas ao municí-
pio, juntamente com 2.150 da Coro-
naVac e 1.578 da Pfizer. Conforme 
a secretária municipal de Saúde, 
Tatiane Fiorio, as novas doses serão 
utilizadas para dar seguimento à 
vacinação por idade – que na terça-
-feira, 28/06, chegou às pessoas de 
46 e 47 anos – além da imunização 
de grupos prioritários elencados no 
Plano Nacional de Imunização. Os 
próximos serão os trabalhadores da 
indústria e, na sequência, os traba-
lhadores da limpeza urbana. 

A vacina da Janssen apresenta 
características diferentes daquelas 
que já vinham sendo aplicadas no 
Brasil. A primeira dela diz respeito 

Nova vacina

Bento recebe cerca de 
2 mil doses da Janssen 

à dosagem. As vacinas devem ser 
aplicadas em dose única, de 0,5 ml. 
Os frascos com as doses devem ser 
armazenados entre 2°C e 8°C, pro-
tegidos da luz. “O prazo de validade 
é de três meses. Após a abertura e 
retirada da primeira dose, o frasco 
pode ser conservado entre 2°C e 
8°C, por até seis horas”, informa a 
infectologista do Hospital Tacchini, 
Nicole Golin. 

A eficácia dela, conforme anun-
ciado pela própria farmacêutica em 
janeiro, é de 66% para casos leves e 
moderados e 85% para casos gra-
ves. “Não houve eficácia calculada 
de proteção contra mortes, porque 
o número de óbitos foi muito bai-
xo”, explica a infectologista. 

TECNOLOGIA DA JANSSEN
Semelhante à vacina de 

Oxford/AstraZeneca, a Janssen é 
baseada na tecnologia do vetor vi-
ral não replicante. Nesses casos, é 
utilizado um adenovírus (tipo de 
vírus que causa resfriado comum) 
que é modificado geneticamente, a 
fim de não se replicar e não causar 
resfriado. “Para produzir a vacina, o 
pedaço do Sars-CoV-2 responsável 
pela ligação do vírus às células do 
corpo humano é colocado dentro 
do adenovírus”, revela Nicole. “Ao 
ser vacinado, o corpo detecta essa 
parte do vírus e cria uma resposta 
protetora. Dessa forma, ao entrar 
em contato com o vírus verdadeiro, 
o organismo já estará preparado 

para combatê-lo”, continua. 
Questionada sobre o motivo 

de a vacina ser aplicada em dose 
única, a infectologista afirma se 
tratar de “um segredo industrial da 
empresa”. 

EFEITOS COLATERAIS
Ainda segundo Nicole Golin, os 

estudos de fase 3 apontaram que a 
taxa de registro de efeitos adversos 
da vacina da Janssen foi menor que 
as demais. “Ao todo, 48,6% dos par-
ticipantes reportaram efeitos leves, 
como dor no local da aplicação (o 
mesmo efeito foi sentido por 71% 
dos vacinados com Coronavac e 
78% na segunda dose da Pfizer). 
O segundo efeito colateral mais 
frequente foi dor de cabeça, com 
38,9%. Apenas 0,4% relataram 
eventos adversos com necessidade 
de hospitalização”, informa. 

IMPORTÂNCIA DA VACINA
A infectologista do Hospital 

Tacchini ressalta que não há maior 
ou menor importância entre as 
vacinas que estão sendo aplicadas 
no país. Para a médica, o ponto-
-chave é ter cada vez mais pessoas 
imunizadas, em um menor tempo 
possível. “Quanto mais doses dis-
poníveis, melhor. Somente quando 
alcançarmos 80% da população va-
cinada poderemos pensar em vol-
tar com segurança às atividades no 
mesmo ritmo que estávamos antes 
da pandemia”, pontua.

A prefeitura de Bento Gon-
çalves anunciou nesta terça-
-feira, 29/06, que deixará de 
anunciar antecipadamente 
qual marca de vacina será apli-
cada nas diferentes etapas de 
imunização contra a COVID-19 

Prefeitura de Bento deixa de 
informar com antecedência marca 
de vacina contra a COVID-19
Conforme secretaria 
da Saúde, algumas 
pessoas estariam 
deixando de 
comparecer à 
vacinação por 
preferirem outras 
marcas, o que 
tem prejudicado 
a campanha no 
município

realizadas no município. Os mo-
radores serão informados sobre 
a marca apenas no momento 
da aplicação. Conforme a se-
cretaria da Saúde, a medida foi 
tomada pelo fato de alguns mo-
radores estarem demonstrando 
preferência por determinadas 
marcas. “Notamos uma baixa 
procura dos moradores quando 
tínhamos vacina A ou B”, relata a 
secretária Tatiane Fiorio. 

Tatiane ainda ressalta que 
o Plano Nacional de Vacinação 
não permite a escolha da vaci-
na, tendo em vista a baixa quan-
tidade de doses disponíveis 
no país. “A exceção vale para a 
pessoa que tenha um atestado 
médico, que informe algum pro-
blema decorrente das reações 
adversas que estão previstas na 
bula das vacinas”, esclarece. 

Na manhã de terça-feira, 
29/06, a vacinação contemplou 
as pessoas de 46 e 47 anos. No 

total, 1.680 moradores foram 
vacinados. A informação sobre 
qual vacina será utilizada será 
apenas informada quando hou-
ver aplicação de segunda dose. 
“Todas as vacinas que estamos 
recebendo são aprovadas pela 
Anvisa, que é o órgão baliza-
dor no Brasil. Então todas têm 
sua eficácia, sua comprovação e 
aprovação. Todas fazem efeito”, 
ressalta a secretária. 

Tatiane também reforça a 
importância de realizar o es-
quema vacinal completo – que 
contempla primeira e segunda 
dose para as vacinas da Coro-
naVac, AstraZeneca e Pfizer. No 
caso da vacina da Janssen, a 
aplicação é de dose única. “Essa 
é a única maneira de contermos 
o Coronavírus. Já temos obser-
vado resultados positivos nas 
faixas etárias que estão com 
esse esquema vacinal comple-
to”, revela.

Vacinação

A secretaria municipal de 
Saúde de Bento realizará no sá-
bado, 03/07, a vacinação contra a 
COVID-19 das pessoas nas faixas 
etárias dos 44 e 45 anos, ou da-
queles com faixa etária superior 

Vacinação para pessoas de 44 e 45 anos 
será realizada no sábado, 03/07

que, por algum motivo, ainda não 
se vacinaram. O drive-thru será 
realizado das 8h às 12h, na Fun-
daparque. É necessário apresen-
tar documento com foto, cartão 
SUS e cadastro preenchido. 

Durante a ação, o Gabinete 
da Primeira-Dama estará rece-
bendo doações para a Campanha 
do Agasalho - Compartilhe Calor. 
O Rotary Club também segue 
com arrecadação de alimentos.
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Eduarda Bucco
No último domingo, 27/06, 

o Ministério da Saúde confirmou 
a primeira morte decorrente da 
variante Delta do Coronavírus no 
Brasil. A vítima foi uma mulher 
grávida, de 42 anos. Ela veio de 
uma viagem do Japão para o mu-
nicípio de Apuracana, no Norte 
do Paraná, onde morreu no dia 
15/04.

Segundo o ministério, a ges-
tante teve resultado negativo para 
a COVID-19 no teste de RT-PCR 
antes de embarcar para o Brasil. 
No entanto, a vítima começou a 
apresentar problemas respirató-
rios no dia 07/04, dois dias depois 
de chegar ao país. Dessa forma, a 

Mais contagiosa

Primeira morte decorrente da variante Delta do 
Coronavírus levanta alerta no Brasil
Conforme a 
infectologista do 
Hospital Tacchini, 
Nicole Golin, 
estudos estimam que 
a variante detectada 
pela primeira vez 
em outubro do ano 
passado, na Índia, 
é pelo menos 40% 
mais contagiosa

paciente refez o teste, com resul-
tado positivo.

Oito dias após a confirmação 
do diagnóstico, no dia 15/04, a 
gestante foi internada. Em segui-
da, passou por uma cesariana de 
emergência, no dia 18/04. Entre-
tanto, não resistiu às complica-
ções em seu estado de saúde. Nas-
cido com 28 semanas de gestação, 
o bebê fez o teste para a doença, 
com resultado negativo.

A paciente morta está na ori-
gem do primeiro caso de trans-
missão comunitária no Paraná da 
variante delta. Uma idosa de 71 
anos foi infectada pela filha, que 
era amiga da gestante e tinha ido 
visitá-la.

A idosa já teve alta. Como a 
filha, que teve contato com a ges-
tante, só fez o teste de antígeno, 
não foi possível traçar o sequen-
ciamento genético do vírus.

VARIANTES 
QUE PREOCUPAM
Conforme a infectologista do 

Hospital Tacchini Nicole Golin, 
atualmente no mundo há mais de 
mil variantes do Coronavírus. Des-
sas, quase 100 já circulam pelo 
Brasil. “Muitas dessas linhagens 
do início da pandemia tinham 
poucas diferenças entre si. O que 
mais preocupa agora é a circula-
ção das linhagens de preocupação 
e a formação de novas mutações”, 
comenta. Pelo fato de as mutações 

serem comuns entre os vírus, a 
Organização Mundial da Saúde 
monitora mais de perto apenas 
aquelas consideradas de “preocu-
pação”. Essas se caracterizam por 
estarem presentes em diversos 
países e apresentarem aumento 
da taxa de transmissão, mudança 
ou aumento da virulência dos sin-
tomas clínicos da doença ou redu-
ção da efetividade de medidas de 
saúde pública. 

A primeira variante de preo-
cupação, conforme a infectologis-
ta, foi identificada em setembro do 
ano passado no Reino Unido. De-
nominada “alfa”, ela recebeu essa 
classificação de alerta no dia 18 
de dezembro. Estudos evidenciam 
que essa linhagem apresenta uma 
taxa de transmissão 30% a 50% 
maior do que variantes anteriores. 

Entretanto, a infectologista 
pontua que, no momento, a mu-
tação mais transmissível é a cha-
mada Delta (B.1.617.2), detectada 
pela primeira vez em outubro de 

2020, na Índia. “Estudos estimam 
que ela é, pelo menos, 40% mais 
contagiosa do que a variante Alfa 
(B.1.1.7), que foi identificada no 
Reino Unido”, informa a infectolo-
gista. “A Delta tem se disseminado 
pelo mundo e já foi encontrada 
em 74 países, incluindo o Brasil. 
No Reino Unido, por exemplo, ela 
é responsável por 90% dos novos 
casos de COVID-19”, continua. 

A profissional explica que as 
mutações acontecem por conta de 
falhas na replicação do material 
genético do vírus. A maioria não 
apresenta mudanças significati-
vas em suas características. “No 
entanto, como essas modificações 
são aleatórias, algumas cepas po-
dem apresentar taxas de trans-
missão maiores ou reagirem de 
forma diferente a medicamentos e 
imunizantes”, ressalta. 

NOVAS CEPAS EM BENTO
Em abril, o Hospital Tacchini 

divulgou a informação de que ha-

viam sido identificadas três linha-
gens diferentes do Coronavírus 
entre os pacientes do hospital. Ao 
todo, quatro casos foram identi-
ficados como sendo da linhagem 
P.1, três como variante P.2 e outros 
dois como B 1.1.28. 

A última variante, B.1.1.28, 
identificada inicialmente no Ama-
zonas, teria sido uma das res-
ponsáveis pelo agravamento da 
pandemia neste ano no Brasil. Foi 
ela que, após mutações, originou a 
variante P.1, encontrada também 
no Amazonas, e a P2, descrita pela 
primeira vez no Rio de Janeiro. 
Ambas são consideradas “varian-
tes de preocupação”.

“Decidimos enviar as amos-
tras por conta própria, porque 
passamos a identificar um com-
portamento diferente na evolução 
da doença entre os pacientes que 
procuravam atendimento na ins-
tituição. Além de chegarem em 
maior número, eles também mos-
traram uma piora muito rápida 
do quadro de saúde. Isso chamou 
a atenção e decidimos buscar a 
identificação dessas cepas para 
entender melhor como lidar com 
a doença”, relata a infectologista 
Nicole Golin. 

Desde então, o hospital afirma 
que nenhuma nova amostra foi en-
viada para análise. “Certamente, 
se enxergarmos a necessidade de 
recorrer novamente a esse recur-
so como forma de ajudar nossas 

equipes a oferecer o melhor trata-
mento para a comunidade, vamos 
fazê-lo”, afirma. 

Conforme a secretária de 
Saúde de Bento, Tatiante Fiorio, 
o município não envia nenhuma 
amostra para análise. “Nós enca-
minhamos nossas amostras para 
o laboratório central do Estado, o 
Lacen. É o Estado que define se vai 
precisar fazer algum rastreamen-
to genético ou algum estudo das 
amostras de determinada região”, 
explica. Em fevereiro, por exem-
plo, foi identificado o primeiro 
caso da variante P.1, de Manaus, 
em Gramado. “Naquela situação 
o Estado entendeu que não preci-
saria fazer a análise das amostras 
da região da Serra porque, como 
já havia sido confirmado um caso 
aqui, já poderia ter a transmissão 
na região”, relata. 

ALERTA PARA A POPULAÇÃO
A infectologista Nicole Golin 

reforça que as mutações são ale-
atórias, podendo tornar o vírus 
mais fraco ou mais resistente. “Por 
isso, quanto maior a transmissão e 
o contato, maiores as chances da 
criação de uma variante mais letal 
ou imune às vacinas já desenvol-
vidas, por exemplo. Isso reforça a 
importância das regras de preven-
ção contra a COVID-19, sobretudo 
enquanto não tivermos pelo me-
nos 80% da população vacinada”, 
pontua. 
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Orgulho LGBT

Fotógrafo Bernardo 
Dal Pubel, criador 
do primeiro e único 
coletivo LGBT de 
Bento Gonçalves, 
avalia como 
um “apagão” a 
abordagem do atual 
governo em relação 
às demandas da 
comunidade LGBT

Eduarda Bucco
Há décadas, o mês de junho 

é dedicado a manifestações em 
prol da comunidade LGBT, tendo 
seu ápice no dia 28/06, Dia do 
Orgulho LGBT. A data faz alusão 
à Revolta de Stonewall, ocorrida 
em 1969, em um bar de Nova Ior-
que. Naquele ano, frequentadores 
do estabelecimento decidiram se 
rebelar contra a opressão policial 
que acontecia de forma recorren-
te. Desde então, grupos LGBT pas-
saram a promover manifestações 
sociais e culturais, a fim de levar 
informação e acabar com o pre-
conceito. Em 1970, as chamadas 
paradas LGBT passaram a tomar 
as ruas de diferentes cidades, in-
cluindo São Paulo – considerada a 
maior do mundo. 

Com o tempo, os movimentos 
de visibilidade foram crescendo e 
se adequando às diferentes orien-
tações sexuais e identidades de 
gênero. Hoje, a sigla LGBTQIA+ 
busca representar as lésbicas, os 
gays, os bissexuais, as travestis e 
transexuais, os queers, as pesso-
as intersexo, os assexuais e todos 
os demais grupos e variações de 
sexualidade e gênero. Identidade, 
entretanto, se difere de sexualida-
de, a qual diz respeito à orientação 
sexual de uma pessoa, por quem 
ela se sente atraída. Identidade de 
gênero se refere à maneira como a 
pessoa se identifica.

Em Bento Gonçalves, o pri-
meiro coletivo LGBT foi criado 
em 2014 pelo fotógrafo Bernardo 
Dal Pubel.  Desde então, Bernardo 
afirma que tem constatado mu-
danças importantes e positivas 
em relação à afirmação de direitos 
das pessoas LGBT. Entretanto, ele 
avalia que os últimos anos têm 
sido caracterizados por retroces-
sos significativos. “Assistimos a 
uma onda gigantesca de conser-

“Atual cenário político não favorece nenhuma pessoa LGBT”, afirma transexual
vadorismo, de fundamentalismo 
religioso na política, o que ocasio-
na um retrocesso em nossos direi-
tos”, analisa. 

Para Bernardo, ao longo do 
atual governo federal tem ocorri-
do um desmantelamento de polí-
ticas públicas e uma paralisação 
de investimentos na garantia de 
direitos e contra o preconceito, o 
que ocasiona “um apagão em re-
lação às demandas do segmento, 
que se viu ainda mais vulnerável 
durante pandemia”. Comentários 
da ministra da Mulher, Família e 
Direitos Humanos, Damares Al-
ves, de que “Menino veste azul e 
menina veste rosa” e a recusa do 
presidente Jair Bolsonaro de que 
a Agência Nacional do Cinema 
(Ancine) liberasse verbas para fil-
mes com temática LGBT, ambas as 
ações em 2019, renderam amplas 
críticas ao governo desde o início 
da gestão. “Bolsonaro também já 
propagou ‘fake news’ de que as 
escolas brasileiras contavam com 
um ‘kit gay’, isso ajudou as pesso-
as criarem ainda mais preconceito 
conosco”, acrescenta o fotógrafo. 

O coordenador da Comissão 
Especial da Diversidade Sexual e 
Gênero da OAB Subsecção de Ca-
xias do Sul, Daniel Chies Baldasso, 
comenta que o atual presidente 
Jair Bolsonaro tem se mostra-
do um político incapaz de tratar 
sobre assuntos da comunidade 
LGBT de forma isenta. “Ele tem 
discursos bastante inflamados e 
preconceituosos, o que causa um 
reflexo na sociedade de permissi-
vidade de uma conduta preconcei-
tuosa”, explica. “Quando eu tenho 
uma autoridade que desdenha de 
uma determinada parcela da po-
pulação, minora seus sofrimentos 
e não trata com a dignidade que 
deveria, leva ao entendimento de 
que aquela conduta discriminató-
ria é admissível”, pontua Baldasso. 

AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO
Mesmo após décadas de ma-

nifestações e de decisões judiciais 
favoráveis, o Brasil segue sem 
qualquer legislação favorável à 
comunidade LGBT. Conforme ex-
plica o advogado Daniel Baldas-
so, o que existem atualmente são 
decisões judiciais do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que acaba-
ram se tornando regras, mas sem 
serem convertidas em leis. Entre 
elas, o profissional cita a decisão 
e 2011 que permitiu a união está-
vel entre casais do mesmo sexo; 
aquela de 2018 que possibilitou 
a retificação de nome e gênero de 

pessoas transexuais diretamente 
do cartório, sem a necessidade de 
um processo judicial; a criminali-
zação da lgbtfobia em 2019, por 
meio da aplicação da lei do crime 
de racismo, e a possibilidade da 
doação de sangue por homosse-
xuais em 2020. 

“Quando falamos em precon-
ceito estrutural, temos que consi-
derar que a nossa sociedade não 
consegue fazer leis benéficas que 
tratem sobre o assunto. Isso não 
é uma questão de hoje. O nosso 
Legislativo é conservador, precon-
ceituoso e baseado em premissas 
heteronormativas e cisnormati-
vas”, analisa. 

Essas características, con-
forme Baldasso, são traduzidas 
em uma letargia no processo de 
criação, discussão e aprovação de 
leis benéficas à comunidade LGBT. 
“Temos diversos projetos parados 
no Poder Legislativo Federal, en-
tre eles a criação do Estatuto da 
Diversidade Sexual, que está pa-
ralisado no Senado desde 2017”, 
revela. 

DESAFIOS QUE 
AINDA PERSISTEM
Bernardo Dal Pubel foi o pri-

meiro homem transexual e enca-
minhar sua carteira de identidade 

com nome social em 2014. Antes 
de descobrir sua identidade de 
gênero, o fotógrafo conta que vi-
veu “sendo um quebra-cabeça 
embaralhado”. Com o apoio de 
amigos e da família, Bernardo co-
meçou a transição que seu corpo 
pedia, passando por tratamentos 
hormonais e pela mastectomia. 
“Lembrando que não é preciso 
usar testosterona para ser valida-
do na sociedade. Temos que sim-
plesmente ser. Ninguém precisa 
validar nossa vida, nosso gênero”, 
ressalta. 

Em sua vida pessoal, Bernar-
do revela que teve o privilégio 
de estar rodeado de familiares e 
amigos especiais, os quais sem-
pre ofereceram e oferecem su-
porte em momentos desafiado-
res. Além disso, ele afirma que, 
desde pequeno, sempre foi uma 
pessoa que deu e exigiu respeito 
de todos. Mesmo assim, ele conta 
que já vivenciou situações de pre-
conceito direcionadas a amigos e 
conhecidos. “Ainda vivemos em 
uma cidade com pessoas mais fe-
chadas, talvez por conta da falta 
de informação”, comenta. Há cer-
ca de dois anos, um conhecido foi 
agredido violentamente em frente 
a um bar em Bento. “É muito di-

fícil ser quem somos, então um 
pouco de empatia conosco faz 
muito bem. Sabe aquele comentá-
rio desnecessário? Não faça. Guar-
de ele para você, porque ele pode 
estragar o dia de uma pessoa”, 
aconselha. 

O fotógrafo ainda critica a 
falta de grupos de representati-
vidade LGBT em Bento, além da 
inexistência de projetos e ações 
voltados à causa. “Na Câmara de 
Vereadores não há nada em trami-
tação. Queriam fazer uma parada 
LGBT como aquela de Caxias, mas 
não passou na Câmara”, lamenta. 
“Uma parada em Bento não seria 
algo fundamental, mas repre-
sentaria um marco para a gente”, 
complementa. 

Em nível nacional, pessoas 
transexuais de baixa renda ainda 
vêm enfrentando dificuldade na 
realização de cirurgias de mudan-
ça de gênero. “A minha mastecto-
mia eu fiz particular, porque no 
Brasil ainda é muito difícil con-
seguir pelo SUS. Tu entra em uma 
fila enorme, e quase ninguém con-
segue fazer”, revela. 

Apesar das dificuldades que 
ainda persistem em nível munici-
pal, estadual e federal, Bernardo 
vê um futuro diferente para a co-
munidade LGBT. “A cidade já foi 
muito mais preconceituosa e vio-
lenta, hoje parece que está dando 
um pouco mais de espaço para as 
pessoas LGBT. Parece que até os 
mais velhos estão começando a 
escutar um pouco mais. E perce-
bemos isso também pela redução 
de casos atendidos no coletivo”, 
comenta. “Daqui um tempo tudo 

vai ser melhor, porque as pesso-
as estão crescendo com informa-
ções que não tinham no passado. 
Todos entenderão que nós existi-
mos, que estamos aqui e que te-
mos voz”, finaliza. 

EDUCAÇÃO SEXUAL 
E DE GÊNERO
Para o coordenador da Co-

missão Especial da Diversidade 
Sexual e Gênero da OAB Subsec-
ção de Caxias do Sul, Daniel Chies 
Baldasso, a solução para o pre-
conceito que ainda impera na so-
ciedade é levar informações sobre 
orientação sexual e identidade de 
gênero para as escolas. “Não te-
mos qualquer tipo de manifesta-
ção dessas questões no ambiente 
escolar. Isso gera preconceito ad-
quirido muitas vezes do próprio 
lar”, reflete. 

Para o advogado, o conteúdo 
deve ser pensado e adaptado para 
as diferentes idades, levando re-
flexões sérias, mas sem qualquer 
tipo de apologia. “Precisamos que 
as crianças entendam e respeitem 
as diferentes configurações de fa-
mília, que tenham discernimento 
que relações homoafetivas não 
causam prejuízo a ninguém, que 
são relações tão sadias quanto as 
relações heteroafetivas”, continua. 

Além disso, ele reforça a ne-
cessidade de o Brasil avançar na 
questão legislativa voltada às cau-
sas LGBT. “A sociedade brasileira 
precisa parar de se preocupar 
com a individualidade e começar 
a se preocupar com questões mais 
relevantes, ao invés de ficar crian-
do preconceitos”, pontua. 

“Nosso Corpo, Nossa Arte”
O primeiro coletivo de Bento Gonçalves intitulado “Nosso 
Corpo, Nossa Arte” surgiu com o intuito de debater questões 
relacionadas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, 
transgêneros, intersexuais, assexuais, e todo o leque repre-
sentado pela sigla LGBTQIA+. E a melhor forma encontrada 
para uma mudança positiva na comunidade local, foi a arte. 
“Quando abrimos o coletivo fizemos uma mostra de arte LGBT, 
passando por várias cidades. Saímos aqui em Bento à noite 
distribuindo arte, com frases de impacto. Porque é a arte que 
consegue falar com as pessoas. A arte é uma forma de protesto 
muito poderosa”, comenta Bernardo. 
Hoje o coletivo conta com 12 integrantes fixos, a maioria artis-
tas, tendo Bernardo como presidente, Jadye Berwig Dal Pubel 
como vice-presidente e Verônica Trevisan, mulher trans, como 
secretária. O grupo ainda é formado por um psicólogo e uma 
advogada, que prestam apoio gratuito a todos que estiverem 
precisando. 

Por meio de sua fotografia, que se enquadra no estilo Arte 
Queer, Bernardo mostra, sem tabus, a vida, a luta, o so-
frimento, as alegrias e os direitos das pessoas LGBTQIA+. 
Com a obra “A Origem, o preconceito revelado”, o fotógra-
fo conseguiu levar seu manifesto a exposições e eventos 
nacionais e internacionais, além de expor um de seus tra-
balhos no museu Leslie-Lohman Museum of Art, em Nova 
Iorque. O coletivo também participou de diversos eventos 
locais, promovendo palestras em espaços públicos e nas 
escolas, firmando parcerias com ONGs e entidades. 
Atualmente, por conta da pandemia, o coletivo tem pres-
tado assistência on-line, auxiliando pessoas em situação 
de rua, desempregadas, pessoas que necessitam de apoio 
psicológico ou apenas de uma indicação de consulta mé-
dica, por exemplo. “Auxiliamos com conselhos e amparo a 
quem talvez esteja passando por alguma situação difícil. É 
só entrar em contato conosco”, complementa. 

L = Lésbicas
São mulheres que sentem atração afetiva/sexual pelo mesmo 
gênero, ou seja, outras mulheres. 

G = Gays
São homens que sentem atração afetiva/sexual pelo mesmo 
gênero, ou seja, outros homens. 

B = Bissexuais 
Diz respeito aos homens e mulheres que sentem atração afetivo/
sexual pelos gêneros masculino e feminino. 

T = Transexuais 
A transexualidade não se relaciona com a orientação sexual, 
mas se refere à identidade de gênero. Dessa forma, corresponde 
às pessoas que não se identificam com o gênero atribuído em 
seu nascimento. As travestis também são incluídas neste grupo. 
Porém, apesar de se identificarem com a identidade feminina 
constituem um terceiro gênero. 

Q = Queer
Pessoas com o gênero “Queer” são aquelas que transitam entre as 
noções de gênero, como é o caso das drag queens. A teoria queer 
defende que a orientação sexual e identidade de gênero não são 
resultado da funcionalidade biológica, mas de uma construção 
social. 

I = Intersexo 
A pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino. As suas 
combinações biológicas e desenvolvimento corporal – cromos-
somos, genitais, hormônios, etc – não se enquadram na norma 
binária (masculino ou feminino). 

Assexual 
Assexuais não sentem atração sexual por outras pessoas, inde-
pendente do gênero. Existem diferentes níveis de assexualidade 
e é comum que estas pessoas não vejam as relações sexuais 
humanas como prioridade. 

+
O + é utilizado para incluir outros grupos e variações de sexua-
lidade e gênero. Aqui são incluídos os pansexuais, por exemplo, 
que sentem atração por outras pessoas, independente do gênero. 

O que significa LGBTQI+

Bernardo Dal Pubel Fotos: arquivo pessoal

Fotógrafo e presidente do 
coletivo de Bento “Nosso 
Corpo Nossa Arte”, 
Bernardo Dal Pubel

Coordenador da Comissão 
Especial da Diversidade 
Sexual e Gênero da OAB, 
Daniel Chies Baldasso
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Eles também sofrem
ONGs de Bento recebem dezenas de denúncias de pets expostos ao frio 
Amigos Pet BG e 
Patas e Focinhos 
relatam que já 
atenderam casos de 
animais que vieram 
a óbito por conta do 
frio. “O tutor pode 
achar que o animal 
sabe se proteger 
do frio, mas não é 
assim, eles podem 
morrer por causa 
disso”, alertam. 

Eduarda Bucco
Anualmente, entidades e 

ONGs ligadas à causa animal re-
alizam uma série de campanhas 
no inverno, a fim de arrecadar 
agasalhos e casinhas para pro-
teger cães e gatos do frio. Mas 
ainda mais importante do que 
conseguir doações para famílias 
mais vulneráveis é conscientizar 
a população sobre os cuidados 
necessários com os animais nos 
meses mais frios. Em Bento Gon-
çalves, voluntárias ligadas a ONGs 
relatam que recebem dezenas de 
denúncias no inverno, informan-
do sobre casos de cães e gatos 
expostos ao relento. 

Conforme a voluntária da 
ONG Amigos Pet BG, Morgana For-
malioni, nos últimos dias foram 

recebidas diversas denúncias, as 
quais foram encaminhadas para 
a Vigilância Ambiental do muni-
cípio. “Já atendemos em anos an-
teriores animais que, inclusive, já 
estavam mortos por consequência 
do frio”, lamenta. “Essas denún-
cias são frequentes porque muitos 
cães e gatos dormem em pátios, 
muito até sem casinha adequa-
da para proteção do frio, muito 
menos cobertas. Alguns cães são 
acorrentados ao relento mesmo, 
apenas embaixo de uma área co-
berta da casa”, descreve Morgana. 

Em 2018, a ONG Patas e Foci-
nhos atendeu um caso de maus-
-tratos que evidencia a impor-
tância da proteção adequada dos 
animais no inverno. “Recebemos 
a denúncia e, quando uma volun-
tária foi ao local, o cãozinho já es-
tava morto. As causas foram o frio 
intenso, a falta de alimento, água 
e proteção adequada”, recorda a 
voluntária Aline Godoy. “Todos os 
anos recebemos mensagens sobre 
negligência com os animais pelo 
frio, pedidos de denúncias ou res-
gate, e tentamos ajudar da melhor 
forma possível, oferecendo o que 
temos”, continua. 

Como os casos são registra-
dos em propriedades particulares, 
referente a animais com tutores, 
as protetoras e as ONGs não con-
seguem, na maioria das vezes, res-
gatar o animal das condições em 
que está exposto. “Por isso sempre 
aconselhamos a pessoa a denun-
ciar para a Vigilância Ambiental, 
quantas vezes for preciso, para 
verem a situação. Além de tentar 
tirar fotos e fazer vídeos”, comenta 

Aline. A voluntária ainda aconse-
lha as pessoas a conversarem com 
as famílias que estão com seus 
animais nessas condições, a fim de 
entender se precisam de algo (ca-
sinhas, cobertores ou roupas pet, 
por exemplo).

RECOMENDAÇÕES 
AOS TUTORES
“Tutores devem ter a ciência 

que animais são seres vivos. São 
seres sencientes. Sentem frio e 
fome e por isso devem abrigá-los 
longe do frio, em local apropria-
do com cobertura, abrigo quente, 
com isolamento e cobertas”, res-
salta a presidente do Conselho de 
Bem-Estar Animal de Bento, Daia-
ne de Mattos. A presidente ainda 

indica a instalação de isolamento 
térmico nas casinhas, além de pa-
pelão ou pallets para erguê-las do 
chão. 

A voluntária Aline Godoy 
reforça que o melhor sempre é 
deixar os animais dentro de casa. 
Entretanto, se for necessário os 
deixar na parte externa, é impor-
tante garantir que eles tenham 
agasalhos e abrigo suficiente para 
não ficarem expostos ao relento. 
“O dono pode achar que o animal 
sabe se proteger do frio, mas não 
é assim, eles podem morrer por 
causa disso”, reforça. 

Já a voluntária Morgana For-
malioni complementa que, caso se 
encontre animais nas ruas nesses 
dias frios, a recomendação é levá-

-los para casa até que seus tutores 
sejam identificados, ou até que se 
encontrem novos adotantes para 
eles. “Se não puder, peça ajuda em 
uma rede social, ou a amigos e pa-
rentes para abrigá-los, pelo menos 
por alguns dias”, aconselha. 

O Conselho de Bem-Estar 
Animal (Combea) iniciou nesta 
semana uma campanha do agasa-
lho voltada para pets. O objetivo é 
arrecadar cobertores e casinhas 
para tutores de animais que es-
tejam em condição de vulnerabi-
lidade social, além daqueles pets 
resgatados e acolhidos por ONGs e 
protetores individuais. As doações 
podem ser deixadas diretamente 
na secretaria de Meio Ambiente, 
localizada na rua 10 de Novembro, 
190, bairro Cidade Alta, no Com-
plexo Administrativo. O telefone é 
o (54) 3055-7190.

DOENÇAS DE INVERNO
Além do frio, outro cuida-

do que os tutores de pets devem 
ter é sobre as doenças típicas do 
inverno. Segundo a veterinária 
Bruna Invernizzi Zauza, a doença 
mais prevalente no inverno para 
os cães é a traqueobronquite in-
fecciosa, popularmente conhecida 
como gripe canina. “É uma doença 
contagiosa que acomete o trato 
respiratório dos cães. Apresenta 
origem multifatorial, sendo o ví-
rus da Parainfluenza canina e a 
bactéria Bordetella bronchisep-
tica os agentes mais comumente 
relacionados à doença”, explica. 

Os sintomas mais frequentes 
são tosse seca e alta, expulsão de 
muco e movimentos para forçar o 

vômito, os quais são normalmen-
te confundidos com engasgos por 
parte dos tutores. “A transmissão 
pode ocorrer através de aerossóis 
em locais com agrupamentos de 
cães como canis, hospitais vete-
rinários ou por meio de objetos 
como gaiolas, comedouros e be-
bedouros”, comenta a veterinária.

Apesar do risco de mortali-
dade ser baixo, sendo constatada 
apenas em animais imunocom-
prometidos, Bruna ressalta a im-
portância da prevenção, que inclui 
a vacinação contra os agentes en-
volvidos na doença.

Já nos casos dos gatos, a do-
ença mais comum é a respirató-
ria felina (DCRF), uma patologia 
infecciosa e contagiosa que pode 
ser ocasionada por vírus ou bac-
térias, de forma isolada ou asso-
ciada, “com sintomatologia ocu-
lar e nasal”, revela a veterinária. 
Nesses casos, os gatos podem ser 
acometidos por “quadros de ina-
petência, apatia, descarga muco-
purulenta nasal e/ou ocular, que 
variam de ulcerações orais, perda 
de peso progressiva e conjuntivi-
tes a pneumonia intersticial por 
infecção secundária, podendo o 
animal acometido tornar-se reser-
vatório e disseminador dos agen-
tes patogênicos em condições as-
sintomáticas”, complementa. Para 
essa doença, Bruna destaca que 
a vacinação também é a melhor 
prevenção. “Ambas as vacinas, 
tanto de cães, quanto de gatos, 
não previnem que os animais pe-
guem a doença, apenas atenuam a 
sintomatologia caso eles se conta-
minem”, esclarece.

Cão morto por conta do frio, atendido em 2018 pela ONG 
Patas e Focinhos, evidencia a importância da proteção 
adequada dos animais no inverno

Divulgação
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Dias de frio
Busca pela Casa de Passagem tem aumento de 30% na última semana
Espaço para 
pernoitar recebe 
pessoas em situação 
de rua, trecheiros 
ou aqueles em 
vulnerabilidade 
social. No local, 
são ofertados 
alimentação, banho 
e vestuário quando 
necessário.

Raquel Konrad
O frio chegou com força em 

Bento Gonçalves nos últimos 
dias e, com ele, uma preocupa-
ção: como pessoas em situação 
de rua enfrentam estas noites 
geladas? Pode ser que muitos 
nem saibam, mas a cidade conta 
com a Casa de Passagem, um es-
paço destinado a estas pessoas e 
também àqueles que por algum 
motivo não têm onde dormir. 
Localizado na rua Francisco 
Navarini, 136, no bairro Maria 
Goretti, o espaço oferece alimen-
tação, banho e vestuário quando 
necessário.

Osmar da Fonseca, de 37 
anos, que é natural de Macha-
dinho – RS, é um dos hóspedes 
frequentes. Desempregado, ele 
teve conflitos familiares e aca-
bou saindo de casa. Sem ter onde 
ficar foi na Casa de Passagem 
que encontrou abrigo enquan-

to espera uma oportunidade de 
trabalho e um novo lar. “Sempre 
trabalhei em produção e agora 
estou entregando vários currícu-
los durante o dia para tentar um 
emprego. Aqui o pessoal me aju-
da, sou sempre muito bem aten-
dido e espero logo conseguir me-
lhorar minha situação”, comenta.

Somente neste mês, 50 pes-
soas passaram pela casa. A mé-
dia diária subiu de 8 para 15 
nestas duas últimas semanas. 
Embora a capacidade de aten-
dimento seja de até 25 pessoas, 
por conta da pandemia o espaço 
tem recebido no máximo 15. 

No local, existem várias re-
gras: não é permitido ingerir 
bebidas alcoólicas, muito menos 

drogas e nem chegar embriagado 
ou sob efeito de entorpecentes. A 
casa abre pontualmente às 19h. 
Os acolhidos passam por uma 
triagem, na qual são revistados 
e têm pertences guardados em 
um armário. Eles são obrigados 
a tomar banho. O espaço tam-
bém oferece máquina de lavar e 

produtos para que eles façam a 
higienização de suas peças. 

Após a triagem, eles são 
direcionados para a casa, onde 
recebem um lanche de janta e 
podem assistir televisão e inte-
ragir até às 22h. Após isso, são 
encaminhados para os quartos. 
O despertar é às 6h e, em segui-
da, é servido um café da manhã. 
A casa fecha às 7h.

Além de acolhimento, tam-
bém é realizado um trabalho 
de inserção destas pessoas nas 
políticas públicas do município, 
para que haja uma reinserção 
à sociedade e a reconquista 
de direitos básicos. De acor-

do com o secretário-adjunto 
da Assistência Social de Bento 
Gonçalves, Wagner Dalla Valle, 
todos os ingressos na casa são 
encaminhados para o Centro de 
Referência da Assistência Social 
(Cras) e identificados. “A gente 
busca saber o porquê eles estão 
ali e, de acordo com a necessida-
de, recebem a autorização para 
pernoitar sete dias ou até mais 
se necessário. Também encami-
nhamos para a avaliação psicos-
social do Serviço Especializado 
em Abordagem Social (SEAS), 
buscando que eles restabeleçam 
vínculos com seus familiares, 
também fornecemos passagens 

para retorno a suas casas e, 
quando necessário, também au-
xiliamos na busca de empregos”, 
explica.

O secretário de assistência 
social Eduardo Virissimo orienta 
que a comunidade, caso se sentir 
confortável, pode direcionar es-
sas pessoas para a Casa de Pas-
sagem. “Sabemos que algumas 
pessoas que chegam em nossa 
cidade não têm acesso à infor-
mação ou não sabem que existe 
esse espaço. Quem puder con-
tribuir as informando ou ainda 
auxiliando com doações, a assis-
tência social está com as portas 
abertas”, finaliza.

Casa de Passagem está 
localizada na rua Francis-
co Navarini, 136, no bairro 
Maria Goretti

Casa conta com sala, cozinha, lavanderia, banheiros, quartos coletivos para homens e 
mulheres. Acolhidos recebem janta, café da manhã e ainda vestuário. 

Desempregado e sem lar, 
Osmar da Fonseca encon-
trou na Casa de Passagem 
um lugar para dormir

Fotos: Raquel Konrad
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Thiago Galvan 

A palavra essência é mais uma 
daquelas com diversos significa-
dos, todos eles do gênero feminino. 

Por essência, podemos enten-
der características estritas de uma 
pessoa, podendo elas serem boas 
ou más. 

Também podemos dizer que a 
essência de um texto é aquilo que 
ele, primordialmente, quer dizer. A 
ideia que ele pretende externar. 

Por essência de um perfume, 
não há dúvida que entendemos 
que é seu cheiro característico. 

Essências alimentares são, por 
sua vez, os cheiros ou gostos ca-
racterísticos que alguns alimentos 
apresentam, e que lhes dão aquele 
toque especial, essencial, por meio 
do qual sabemos aquilo que esta-
mos comendo.

Aliás, quando pequeno, há 
bastante tempo, alguns vão dizer, 
minha avozinha querida mantinha 
na geladeira um frasquinho de es-
sência de baunilha Otker, aqueles 
pequenininhos, de rótulo amare-
lo e escrita azul. Acho até que ela 
o faz até hoje... Eu não entendia o 
porquê de não poder comer aquilo 
puro se era aquilo que dava gosto 
bom às sobremesas, bolos, doces, 
etc.

Certa feita, escondido, lambi o 
pote. Gosto amargo e desagradá-
vel, se comido direto do frasco da 
geladeira. 

Essência
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Expediente

Não é de hoje que falamos da 
importância de beber água, inclusive 
nos dias mais frios, como no inver-
no. A água faz parte da formação do 
corpo humano e representa mais de 
50% do peso médio de uma pessoa. 
Presente em nossos tecidos, ela é 
responsável por inúmeros processos 
químicos e metabólicos no organis-
mo. Mas você consegue beber entre 
1,5 e 2 litros por dia, como orientam 
os especialistas? E no inverno, o que 
tem feito para beber o mínimo neces-
sário para uma vida mais saudável?

Presente no sangue, músculos, 
pulmões, cérebro entre outros teci-
dos e órgãos, a água é vital para nossa 
saúde. Ela atua em diversas funções, 
como regulação na temperatura cor-
poral, no transporte de nutrientes e 
gases para os tecidos, no nosso me-
tabolismo, no trato gastrointestinal, 
na proteção de nossos órgãos, na 
hidratação das articulações, além, é 
claro, da manutenção da nossa pele. 
Durante o inverno, é comum redu-
zirmos a ingestão de líquidos, uma 
vez que as perdas são menores em 
virtude, principalmente, de transpi-
rarmos menos quando comparado 
com estações mais quentes. Mas isto 
não significa que devemos deixar de 
bebê-la.

A diminuição nos níveis de água 
acaba acarretando em disfunções 
que podem evoluir para graves doen-
ças, que, inclusive, podem levar à 

morte. Algumas das consequências 
mais comuns da diminuição da água 
no organismo são o ressecamento da 
pele, a constipação e o cansaço. Na 
nossa cultura, é comum substituirmos 
a água por bebidas mais quentes nes-
te período, entre as quais o chimarrão. 
A erva-mate, planta medicinal utiliza-
da no nosso chimarrão, apresenta na 
sua composição inúmeras proprie-
dades que beneficiam e protegem o 
nosso organismo, entre elas antioxi-
dantes, anti-inflamatórios, antimicro-
bianas, vitaminas, sais minerais, mas 
também diuréticos, que aceleram a 
perda de água, indicando que a bebi-
da não substitui a ingestão de água.

Outra bebida quente muito con-
sumida neste período são os chás, 
que, assim como a erva-mate, tam-
bém apresentam propriedades me-
dicinais, porém tudo tem um limite, e 
nunca devemos exagerar na ingestão 
destas bebidas, pois ao mesmo tem-
po em que nos aquecem e nos brin-
dam com seus benefícios, em excesso 
podem nos trazer consequências de-
sagradáveis, como irritação e insônia 
em virtude da cafeína presente em 
alguns, ou gastrite em alguns casos 
pela toxicidade causada pelo excesso 
de propriedades destas plantas. Por-
tanto, nada como beber a água na sua 
mais pura essência, pois assim além 
de hidratar nosso organismo, estare-
mos contribuindo para uma vida mais 
saudável.

Traumatizei! Não uso essência 
alguma na comida até hoje. Aliás, 
uso sim, a minha essência de cozi-
nheiro... E só!

Pois bem! Essência é, então, 
aquilo que dá feição a determinada 
coisa, trazendo elementos caracterís-
ticos do íntimo de determinada coisa 
ou indivíduo.

Segundo o dicionário eletrôni-
co www.dicio.com.br, essência é “A 
própria existência; o que constitui a 
natureza de um ser, de uma coisa: es-
sência humana”. Para a filosofia, por 
sua vez, segundo a mesma fonte, a 
existência precede a própria essên-
cia. Ou seja, se eu existo, sou dotado 
de alguma essência, seja ela boa ou 
má.

A verdade é que a palavra es-
sência é do gênero feminino. Claro 
que é! Essencialmente é! Sabe-se 
que o feminino é sagrado! O femini-
no guarda a essência da delicadeza, 
da doçura, do amor, do encanto, 
da paz. Mesmo firme, o feminino é 
doce. Mesmo com raiva, o feminino 
é doce. Mesmo brava, o feminino 
é encantador. Então, por certo que 
algo tão singular quanto a essência 
só poderia ser do gênero feminino. 

Afinal – e eu tenho certeza dis-
so –, se Deus inventou algo mais 
essencial para a humanidade que o 
feminino, ele guardou para Si.

Até a próxima!

SIGA NO
INSTAGRAM

APONTE A CÂMERA

TORO 2.0 16V TURBO 
DIESEL VOLCANO 4WD
2017 | BRANCA

CRUZE 1.4 TURBO LTZ 
16V FLEX AUT.
2018 | PRETO

RENEGADE 2.0 16V TURBO 
DIESEL 4x4 AUT.
2019 | CINZA

CROSSFOX 1.6 MI
FLEX 8V
2010 | PRATA

FIESTA 1.6 SE
HATCH 16V
2018 | PRATA

KWID 1.0 12V
SCE FLEX
2020 | BRANCO

COMPASS 2.0 16V FLEX 
LIMITED AUT.
2020 | BRANCA

HILUX SW4 3.0 SRV 4X4 16V 
TURBO INTERCOOLER
2007 | PRETA

MOBI 1.0 8V EVO
FLEX LIKE
2019 | BRANCO

HR 2.5 TCI HD BAU 4x2 
8V 97CV TURBO DIESEL
2009 | BRANCA
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Nova lei do transporte público de Bento deve ser 
enviada para a Câmara na próxima semana

Para discussão 

Projeto deve se 
adequar a legislação 
federal, promover 
mudanças em 
itinerários e horários 
e quer reduzir valor 
das passagens

Raquel Konrad
Deve ser encaminhada já na 

próxima semana para a Câmara 
de Vereadores a nova lei do trans-
porte público de Bento Gonçalves. 
A atual concessão encerra no ano 
que vem, dia 27/12/2022, e as 
discussões para a construção da 
lei, para posterior criação de uma 
licitação, passarão pela Câmara de 
Vereadores. O projeto foi elabora-
do depois de estudos contrata-
dos pela Prefeitura Municipal de 
Bento ainda em 2019. Ele seguiu 
sendo realizado antes e depois da 
pandemia. 

O estudo está nas mãos da 
Procuradoria-Geral do município, 
do Ministério Público e da Câma-
ra Municipal de Vereadores. De 
acordo com o secretário de Mo-
bilidade Urbana de Bento Gonçal-
ves, Marcos Barbosa, o objetivo é 
oferecer mais linhas de ônibus, 
mais horários e também reduzir o 
valor da das passagens. “Além de 
discussão e aprovação na Câmara 

de Vereadores, também serão rea-
lizadas audiências públicas para a 
discussão do projeto, para depois 
montarmos o edital da licitação. A 
lei vai gerir todo o contrato com 
a empresa vencedora. Nosso ob-
jetivo maior é reduzir o valor das 
passagens e colocar mais ônibus 
nos bairros e distritos”, explicou.

DEBATE NA CÂMARA
Embora ainda não tenha sido 

enviada para a Câmara de Vere-
adores, a nova lei foi assunto na 

última sessão, no dia 28/06. O ve-
reador Edson Biasi já manifestou 
que no contrato deve constar a 
obrigação das empresas em cons-
truir e realizar a manutenção de 
pontos de ônibus.  “O município 
cuida das ruas e nem os abrigos 
dos pontos de ônibus as opera-
doras contribuem. Deveria ser da 
responsabilidade da empresa fa-
zer este trabalho”, pontuou.

O vereador Sidi (PSDB) cri-
ticou a qualidade dos serviços, 
especialmente, em distritos mais 

afastados, como o KM2 e nos bair-
ros. Já Raquete (Republicanos) 
contrapôs dizendo que a constru-
ção de paradas de ônibus não está 
prevista atualmente no contrato 
com as empresas, que já atuam 
há bastante tempo na cidade e re-
gião. “Elas não são perfeitas. Está 
ruim por conta da pandemia. Vai 
solucionar como? Trazendo em-
presas de fora? Quem vai fazer o 
serviço melhor?”, questionou.

ISENÇÃO DE 60 
PARA 65 ANOS?
Agostinho Petroli (MDB) 

defende que é preciso buscar 
inspiração em outros municí-
pios. Ele e o vereador Ander-
son Zanella (PP) defendem a 
elevação da idade para isentar 
a passagem. “A legislação fede-
ral diz que é considerado idoso 
pessoas acima de 65 anos. A lei 
municipal isenta a passagem de 
pessoas acima de 60, mas quem 
paga esta conta é o trabalhador 
que usa o transporte quatro ve-
zes por dia. Provoco a Casa para 
adequar a legislação para a legis-
lação federal e mudar de 60 para 
65 anos”, afirmou Zanella.

No entanto, o procurador-ge-
ral do município, Sidgrei Spassini 
adiantou ao SERRANOSSA que a 
nova lei que será enviada à Câma-
ra mantém a isenção para idosos 
acima de 60 anos. “O prefeito vai 
manter”, pontuou.

Empresa de transporte coletivo de 
Bento pede R$ 2,2 mi ao município 
por prejuízos na pandemia

Polêmica

Raquel Konrad
Desde março, está na mesa 

do secretário de Mobilidade Ur-
bana de Bento Gonçalves, Marcos 
Barbosa, um pedido de ressarci-
mento de uma empresa de trans-
porte coletivo da cidade no valor 
de R$ 2 milhões e 200 mil com a 
justificativa de perdas tarifárias 
durante a pandemia. O nome da 
empresa não foi revelado. O docu-
mento será encaminhado para a 
procuradoria-geral para parecer.

O assunto gerou debate na 
sessão da Câmara de Vereadores 
de Bento Gonçalves da última se-
gunda-feira, 28/06. O presidente 
da casa, Rafael Pasqualotto (PP), 
pontuou que a discussão em tor-

no da devolução deve ser tratada 
também pela Câmara. “Uma em-
presa solicitou o ressarcimento 
de quase R$ 3 milhões e se esta 
ganhar a outra também vai pedir. 
São duas que têm concessão na 
cidade. Vamos fazer um pedido 
de informações coletivo para bus-
car mais informações”, afirmou.

O secretário municipal de 
Mobilidade Urbana, Marcos Bar-
bosa, aponta que recebeu este 
pedido e que será encaminhado 
para parecer. “Este valor é briga 
judicial. A empresa acha que tem 
o direito de receber e se tiver que 
ser pago, vamos pagar. Nós vamos 
deixar essa questão para a Justiça 
definir”, pontuou.

Câmara quer que RGE esclareça 
problemas sobre serviços prestados

Quedas de luz

O Requerimento de autoria 
do vereador Ari Pelicioli (Cida-
dania) que pede que a Câmara 
Municipal convide o representan-
te da RGE para prestar esclareci-
mentos sobre os serviços presta-
dos no município teve aprovação 
unânime do plenário.  Os verea-
dores relataram que diariamente 
recebem reclamações da popula-
ção, sobre a frequente queda de 
energia elétrica e a demora no 
reestabelecimento ou de soluções 

eficazes.  
A autarquia deverá ser infor-

mada da vontade do Poder Legis-
lativo em ter esclarecimentos e 
soluções para as ocorrências que 
afetam a população urbana e tam-
bém a rural de Bento Gonçalves. 

O Presidente da Casa sugeriu 
que o convite seja formalizado 
também por meio das Comissões 
Técnicas Permanentes, para que 
se amplie o debate e se encon-
trem soluções. 

Prefeitura de Bento
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Eduarda Bucco
Nos últimos meses, Bento 

Gonçalves tem registrado um au-
mento significativo nos casos de 
furtos e roubos, principalmente 
àqueles ligados a estabelecimen-
tos comerciais e veículos. Con-
forme dados da Brigada Militar, 
entre janeiro a maio deste ano, 
houve aumento de 80% nos ca-
sos de furto a comércio e 28,57% 
naqueles envolvendo furto de 
veículos. Dados da 2ª Delegacia 
de Polícia de Bento (2ª DP) tam-
bém apontam o crescimento nos 
números. Entre janeiro a maio, 
foram 35 casos de furto a veículo 
encaminhados à delegacia – au-
mento de 16% em relação ao ano 
passado. 

Outro crime recorrente nos 
últimos meses é o roubo a pedes-
tre. Até maio deste ano, a 2ª DP 
havia atendido 46 desses casos. 
Neste mês de junho, em apenas 
um dia, dois homens foram víti-
mas de roubos a pedestre em um 
intervalo de cerca de cinco horas. 
O fato aconteceu no dia 20/06. O 
primeiro por volta das 16h20 na 
rua Pernambuco, bairro Humaitá. 
Um homem de 25 anos relatou 

Aumento de furtos e roubos volta a assustar 
a comunidade em Bento Gonçalves

Alerta

Conforme dados 
da Brigada Militar, 
entre janeiro e maio 
houve aumento de 
80% de casos de 
furtos em comércios 
e 28,57% em furtos 
de veículos no 
município

em boletim de ocorrência que es-
tava caminhando em via pública 
quando foi abordado por um in-
divíduo armado com uma faca. O 
criminoso teria exigido dinheiro 
da vítima, que afirmou não ter. 
Com isso, o criminoso acabou 
levando seu telefone celular e fu-
gindo a pé do local.

Mais tarde, por volta das 
21h45, um jovem de 18 anos es-
tava caminhando pela Fortaleza, 
sentido bairro Cidade Alta, quan-
do foi surpreendido por dois ho-
mens, também armados com uma 
faca. Eles anunciaram o assalto e 
levaram sua jaqueta de couro. Na 
sequência, fugiram em direção 
aos trilhos da Maria Fumaça. 

Apesar de muito dos respon-
sáveis pelos crimes neste ano ain-
da não terem sido identificados, o 
delegado da 2ª DP, Rodrigo Mo-
rale, afirma que as investigações 
estão avançando positivamente. 
“No ano de 2021 já foram indi-
ciadas 108 pessoas em decorrên-
cia de investigações realizadas 
pela 2ª DP. Sendo que 67 destes 
indiciamentos são relativos aos 
crimes contra o patrimônio que 
abrangem os delitos de roubo, 
extorsão, furto, receptação, es-
telionato, entre outros”, informa. 
Até meados do mês de maio, a 2ª 
DP era encarregada das investiga-
ções relativas aos crimes de furto 
e roubos. Agora, as ocorrências 
também são atendidas pela 1ª 
Delegacia de Polícia (1ª DP), que 
também tem percebido recorrên-
cia nos casos.

O QUE TEM PROVOCADO
O AUMENTO?
Na opinião da delegada da 

1ª DP, Maria Isabel Zerman Ma-
chado, o aumento nos casos de 

roubos e furtos pode ter ligação 
com o crescimento das apreen-
sões. “Um dos motivos pode ser 
esse de fato. O pessoal está tendo 
vários prejuízos e, como não tem 
renda, escolhe esse meio”, anali-
sa. “Outro motivo seria o aumen-
to dos usuários, principalmente 
de crack, que também não tem 
como pagar pela droga e acabam 
furtando ou roubando”, comple-
menta. 

A delegada ainda cita a re-
corrente soltura dos presos, 
principalmente aqueles acusados 
de roubos e furtos. “A reincidên-
cia é um fator grande”, comenta. 
Conforme Maria Isabel, o Judi-
ciário tem optado pela soltura 
de alguns dos presos por conta 
da COVID-19, tendo em vista as 
condições insalubres dos presí-
dios. “Também se leva em consi-
deração casos em que os furtos 
cometidos não são caracterizados 
por violência grave, por ameaça à 
pessoa. Além dos antecedentes. 
Às vezes não tem sentença con-
denatória transitada em julgado, 
somente inquéritos”, acrescenta.  

Conforme a delegada, as DPs 
de Bento têm trabalhado em 
ações estratégicas para localizar 
os criminosos, além de tentar 
manter essas pessoas presas. 
“Estamos apurando câmeras de 
vigilância e localizando testemu-
nhas”, afirma. 

AUMENTO 
DAS APREENSÕES
Dados da Brigada Militar até 

maio deste ano indicam um alto 
crescimento nas apreensões de 
drogas em Bento Gonçalves. Em 
relação à maconha, por exem-
plo, apenas nos primeiros meses 
deste ano já foram apreendidos 

39kg, o que representa 66% do 
total de todo o ano passado. Já as 
apreensões de crack tiveram um 
aumento de mais de 600% até 
maio, quando foram apreendidos 
19 kg. Em todo o ano passado, fo-
ram 3kg apreendidos. 

Questionado sobre o que 
teria levado ao aumento das 
apreensões, o comandante do 3º 
Batalhão de Policiamento de Áre-
as Turísticas (3º BPAT), tenente-
-coronel Luis Fernando Becker, 
afirma que a BM tem realizado 
uma série de operações, contan-
do com o apoio do BPChoque de 
Caxias do Sul e Porto Alegre. “Es-
tamos exercendo atividades dire-
cionadas ao combate do tráfico de 
drogas e retirada de armas de cri-
minosos”, revela. No total, 44 pes-
soas foram presas por tráfico de 
drogas desde o início deste ano.

Conforme o comandante, 
Bento é caracterizada por um 
alto poder aquisitivo, o que a 
torna um foco diante do tráfico 
de drogas. “Esse crime está inse-
rido em Bento de uma maneira 
contundente. Existem bastantes 
pontos de tráfico espalhados pela 

cidade e que, cada vez mais, isso 
se vislumbra pela quantidade de 
drogas apreendidas, que vem au-
mentando”, analisa. 

Ainda na visão do coman-
dante, os crimes de furto, em sua 
maioria, têm relação com o trá-
fico de drogas e a posse de dro-
gas. “Há criminosos de cidades 
vizinhas que cometem os delitos 
e retornam para suas cidades”, 
comenta. Segundo Becker, em 
alguns casos relativos ao furto, 
por exemplo, veículos levados 
de Bento Gonçalves foram locali-
zados, abandonados, em cidades 
vizinhas.  

CRESCIMENTO EM
A NÍVEL ESTADUAL
Na última sexta-feira, 25/06, 

uma operação conjunta das for-
ças de segurança estaduais e fe-
derais em atuação no Rio Grande 
do Sul incinerou 7,6 toneladas de 
drogas apreendidas no Estado em 
ações de combate ao narcotráfico 
neste ano.

Foram 6,2 toneladas de co-
caína, crack, maconha e drogas 
sintéticas recolhidas pela Brigada 

Militar (BM), Polícia Civil (PC) e 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
mais 1,4 tonelada de maconha e 
cocaína localizadas pela Polícia 
Federal (PF).

Conforme o Estado, a ação 
evidencia o empenho das for-
ças de segurança no combate ao 
narcotráfico, que resultou em au-
mento significativo do volume de 
drogas apreendido neste ano no 
Rio Grande do Sul.

Conforme os indicadores 
de atividade monitorados pela 
Secretaria da Segurança Pública 
(SSP), somados os volumes de 
cocaína, crack e maconha reco-
lhidos por PC e BM entre janeiro 
e maio de 2021, o total é de 12,2 
toneladas, 40% acima das 8,1 to-
neladas apreendidas no mesmo 
período do ano passado.

Dados da PRF também indi-
cam elevação nos volumes apre-
endidos. Na mesma comparação 
dos cinco primeiros meses de 
cada ano, somadas as quantida-
des de maconha, crack e cocaína, 
o total recolhido passou de 8,7 
toneladas em 2020 para 14,3 to-
neladas em 2021, alta de 63%. 
Nas apreensões feitas pela PRF, 
o material é encaminhado à PC 
ou a PF, conforme a natureza da 
ocorrência.

Pela PF, a soma de apre-
ensões de maconha e cocaína 
subiu de 1,3 tonelada para 4,2 
toneladas na comparação dos 
primeiros semestres deste ano 
e do anterior. Com a incinera-
ção de sexta-feira, 25/06, que 
integra a Semana Nacional de 
Políticas Sobre Drogas, somen-
te em material apreendido pela 
instituição, foram destruídas 
54,4 toneladas de drogas no RS 
nos últimos cinco anos.

Unsplash

Na manhã de segunda-feira, 
28/06, a Brigada Militar de Ben-
to Gonçalves foi informada sobre 
a localização de cadáver na rua 
Nunciante Antinolfi, bairro Muni-
cipal, em Bento Gonçalves. Confor-
me a BM, a vítima se trata de um 
adolescente de 17 anos. Ele teria 
sofrido cerca de oito disparos de 
arma de fogo. Ainda segundo a BM, 

Adolescente é 
encontrado morto no 
bairro Municipal

não há como precisar há quanto 
tempo o corpo estava no local. O 
adolescente foi identificado como 
Wesley Gustavo de Oliveira Dias, 
com passagens por ato infracional 
de roubo e tráfico de drogas.

As causas da morte serão 
apuradas pela Polícia Civil. Esse 
foi o 19º assassinato do ano em 
Bento.

Em menos de 24h, a Brigada 
Militar recebeu informações sobre 
duas ocorrências de localização de 
cadáver em Bento Gonçalves na 
segunda-feira, 28/06. Após o caso 
do adolescente de 17 anos no bair-
ro Municipal, policiais militares 
foram informados sobre um corpo 
no Vale dos Vinhedos, interior do 
município. O cadáver foi localizado 
por volta das 21h, se tratando de 

Corpo é localizado 
no Vale dos Vinhedos

um homem de 40 anos, identificado 
como Roberto Ramos da Silva Ju-
nior. Conforme informações da Po-
lícia Civil, ele tinha sete anteceden-
tes policiais por furto, quatro por 
roubo e três por tráfico de drogas. 

A vítima do 20º assassinato do 
ano em Bento foi morta com pelo 
menos dois disparos de arma de 
fogo. A autoria e a motivação ainda 
são desconhecidas.

Uma família de Farroupilha foi 
alvo de uma tentativa de assalto no 
início da noite de domingo, 27/06. 
O fato aconteceu por volta das 
18h40, na Linha Muller, 3º Distrito. 
Dois criminosos armados com um 
revólver e uma faca teriam invadi-
do a residência da família e solici-
tado que as vítimas entregassem 
dinheiro. No local havia um homem 
de 51 anos, seus pais de 82 anos e 
uma mulher de 40 anos.

Conforme relatado à Brigada 
Militar, os criminosos arrombaram 
a porta da frente e derrubaram 
a idosa no chão, após a negativa 
da entrega do dinheiro. Diante do 
ocorrido, o homem de 51 anos te-

Homem é baleado durante 
tentativa de assalto a 
residência em Farroupilha

ria empurrado um dos criminosos 
para fora da casa, fechando a por-
ta. Nesse momento, o indivíduo 
efetuou um disparo, atingindo a 
vítima na altura do abdômen. Na 
sequência, ele teria fugido pelo pá-
tio da frente. 

O segundo indivíduo, que por-
tava uma faca, conseguiu fugir por 
uma outra porta que dava acesso 
aos fundos da residência. Conforme 
a Brigada Militar, a vítima foi socor-
rida pela SAMU e encaminhada ao 
Hospital Beneficente São Carlos, 
em Farroupilha, em estado grave. 
Ainda de acordo com a BM, não foi 
visualizado veículo com os autores, 
tampouco a direção da fuga.

Um homem de 21 anos foi 
abordado no estacionamento de 
um supermercado no sábado, 
26/06, após sair do estabelecimen-
to sem efetuar o pagamento. O fato 
aconteceu em um supermercado 

Jovem tenta sair de mercado 
sem pagar, com carrinho cheio

no bairro Cidade Alta. Conforme 
relatado por um funcionário aos 
policiais, o homem teria lotado um 
carrinho do supermercado com 
produtos diversos e saído do local 
sem passar pelo caixa. 

A Polícia Civil prendeu pre-
ventivamente na manhã de terça-
-feira, 29/06, uma mulher inves-
tigada e indiciada pelos crimes de 
estelionato contra o idoso, falsa 
identidade, apropriação de bem 
de idoso e por retenção do cartão 
magnético de conta bancária rela-
tiva a benefício. A prisão ocorreu 
na localidade de Capão do Café, in-
terior do município de Camaquã.

Segundo a delegada Vivian 
Sander Duarte, titular da De-
legacia de Polícia de Camaquã, 
a investigação teve início após 
denúncia de um familiar da vítima, 

Polícia Civil prende 
mulher especialista em 
praticar crimes contra 
idosos no Estado

Segurança

que estava em um lar para idosos 
de propriedade da indiciada. A 
mulher efetuou empréstimos, 
transferências, saques e paga-
mentos de valores significativos 
utilizando a conta do idoso. Além 
disso, passando-se por filha da 
vítima, tentou adquirir um veículo 
em uma concessionária da cida-
de, avaliado em R$ 150.000,00, 
dos quais uma parte dos valores 
era comprovadamente da conta 
bancária da vítima. Com a atuação 
da Polícia Civil, o dinheiro da 
vítima pago à concessionária foi 
integralmente recuperado.

Divulgação/PC
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Cachorrinho abandonado 
na BR-470 ganha nova família

Fotos Divulgação

Na quarta-feira passada, 
23/06, o SERRANOSSA fez uma 
matéria solicitando ajuda da co-
munidade para a família de Ana 
Paula da Silva, que morreu no 
dia 21/06, vítima da COVID-19 
em Bento Gonçalves. Até o fe-
chamento desta edição, o total 
de mortes em decorrência da 
COVID-19 em Bento havia che-
gado a marca de 322.

Após a morte da esposa, o 
viúvo Regis Santos, além de pre-
cisar lidar com a dor da perda, 
se viu diante de uma situação 
complicada financeiramente, 

Para aquecer o coração

Família de jovem vítima da 
COVID-19 em Bento recebe 
centenas de doações

precisando sustentar seus qua-
tro filhos, de 11, 7 e 4 anos, e um 
bebê de apenas um mês.

Mas nos últimos dias, de-
zenas de pessoas entraram em 
contato com a família para aju-
dar de alguma forma. 

Foram recebidas doações 
de alimentos, roupas, calçados, 
agasalhos,  leite, fralda, entre 
outros. Algumas pessoas tam-
bém entraram em contato ape-
nas para deixar uma mensagem 
de consolo e esperança. “A gente 
gostaria de agradecer pessoal-
mente cada um que doou... Mas 

é  impossível...Então só temos 
a agradecer”, disse a tia de Ana 
Paula, Patrícia Boaro. “A gente 
agradece de coração”, comple-
mentou o viúvo Regis.

Patrícia ainda afirmou que, 
no momento, a família não está 
mais precisando de doações. 
“Se as pessoas quiserem nos 
procurar daqui alguns meses... 
porque foi tanta bênção que não 
tem mais onde guardar”, contou.

O telefone para contato com 
a família é o (54) 98103-1569, 
com Régis, ou (54) 99933-8047 
com Patrícia.

Fotos arquivo pessoal

Willian Wallace, carinhosa-
mente apelidado de Will, tirou 
a sorte grande. Abandonado 
na segunda-feira, 28/06, na 
BR-470, em Bento Gonçalves, o 
cão foi resgatado por policiais 
do 3° Pelotão de Policiamento 
Ambiental da Brigada Militar e 
encaminhado para um lar tem-
porário. Will passou por banho e 
tosa e encantou a todos com seu 
charme e doçura. “Sabe o que é 
um bichinho dócil e amoroso? 
É o Will. Ele deitou na caminha 
dele e não se mexeu mais. Acho 
que ele nunca teve uma cama 
quentinha assim na vida”, disse a 
presidente do Conselho de Bem-
-Estar Animal (Combea), Daiane 
de Mattos, que ficou responsável 
pelo caso. 

A história e as fotos de Will 
foram divulgadas pelo SERRA-
NOSSA, por outros veículos de 
comunicação e por centenas de 

“Tem muitos 
animais 
abandonados 
precisando de 
uma casa e o Will 
encontrou a dele 
agora”, disse 
seu novo tutor

pessoas que se comoveram com 
o seu abandono. 

Em pouco tempo, diversas 
famílias entraram em contato 
com o Combea para demons-
trar interesse na adoção. Após 
algumas entrevistas, Leandro, 
que quis apenas ser identificado 
pelo primeiro nome, foi escolhi-
do como seu novo tutor. Will foi 
para casa com sua nova família 
na quarta-feira, 30/06. “Tem 
muitos animais abandonados 
precisando de uma casa e o Will 
encontrou a dele agora”, afirmou  
Leandro.

SOBRE O CASO
O sargento Morais do 3º Pe-

lotão de Policiamento Ambien-
tal da Brigada Militar informou 
ao SERRANOSSA que registrou, 
ainda na segunda-feira, 28/06, 

a ocorrência de maus-tratos e 
abandono a animais. O registro 
foi enviado, via sistema, ao su-
pervisor do Pelotão, em Passo 
Fundo, o qual será responsável 
por homologar a ocorrência. 
“Isso leva até cinco dias e, na 
sequência, já entra no sistema 
da Polícia Civil. Hoje mesmo 
[quarta-feira, 30/06] vou levar 
uma cópia física da ocorrência 
na Delegacia e, outra, no Minis-
tério Público”, afirmou. 

O sargento ainda informou 
que a suspeita do abandono te-
ria aparecido na Brigada Militar 
para conversar sobre o caso. “Pe-
guei o relato dela e já vou anexar 
na ocorrência. Inclusive, o carro 
dela foi guinchado por estar com 
o licenciamento vencido”, reve-
lou. “Agora basta aguardar os 
trâmites legais”, complementou. 



SERRANOSSA | Sexta-feira, 02 de julho de 202112



SERRANOSSA | Sexta-feira, 02 de julho de 2021 13



SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 02 de julho de 202114

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.. 

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES

Assembleia-Geral Extraordinária 

OO Presidente da Diretoria Colegiada do Clube de 
Caça e Pesca Santo Huberto, Sr. João Soliman, 
convoca todos os associados quites com a Tesou-
raria, para participarem da Assembleia-Geral Ex-
traordinária conforme Estatuto do Clube no 
Capítulo IX do Artigo 14°, que será realizada no 
dia 13 de julho de 2021, nas dependências da Sede 
Campestre do Clube, no Horário das 18h30 em 1ª 
Convocação, com no mínimo 1/3 dos associados e, 
às 19h, em 2° Convocação, com qualquer número 
de associados, conforme edital publicado no Jornal 
Serranossa de 02/07/2021, com a seguinte Ordem 
do Dia: 
1° Apreciação e aprovação do Novo Estatuto do 
Clube;

Cordialmente,
João Soliman

Presidente

SELECIONA

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

CAMAREIRA
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Resumo de Contrato
ContratoContrato nº 096/2021 – Pregão Presencial nº 
024/2021 – Contratação de empresa para a 
prestação de serviços médicos na área de Pediatria. 
A.A. Serviços Médicos Ltda. Valor: R$ 2.970 
mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 23/06/2021, 
podendo ser renovado.  

Resumo de Ata de Registro de Preços
AtaAta de Registro de Preços nº 010/2021 – Pregão 
Presencial nº 020/2021 – SRP nº 009/2021 – 
Registro de preços tem por objeto o registro de 
preços para futura e eventual aquisição de pneus 
novos para as secretariais municipais. Luda Pneus 
Ltda. Valor: Até R$ 22.804. Vigência da ata de 
registro de preços: 12 meses, a contar de 
22/06/2021. 22/06/2021. 

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 001/2021 – Pregão Presencial 
nº 015/2021 – Referente à prorrogação de prazo e 
vigência do contrato visando à aquisição e 
instalação placas de sinalização no município de 
Santa Tereza-RS. Serrana Comércio de Placas e 
Sinalizações Ltda. Prazo 20 dias, a contar de 24 
de junho. 

Gisele Caumo Gisele Caumo 
Prefeita Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que 
realizará “PREGÃO ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço 
por Item. Objeto: A contratação de empresa para a 
aquisição de Rolo Compactador Vibratório de Solo 
para o Município de Monte Belo do Sul - RS, com 
recursos do convênio de nº 891848/2019 celebrado 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
AbastecimentoAbastecimento – MAPA, Plataforma Mais Brasil, 
objetivando a execução de ações relativas ao MAPA 
apoio ao desenvolvimento do Setor Agropecuário. As 
datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: 
Recebimento das Propostas: a partir das 9h do dia 
05/07/2021, até as 9h do dia 15/07/2021. Abertura das 
Propostas: a partir das 9h01min do dia 15/07/2021. Início 
dada sessão de disputa de Preços: às 13h30min do dia 
15/07/2021. Referência de tempo: Horário de Brasília 
(DF). Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – Pregão 
Eletrônico. Informações adicionais pelo telefone: (54) 
3457 2051.

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021- REGISTRO 
DE PREÇOS

OO Município de Monte Belo do Sul torna público que 
realizará “PREGÃO ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço 
por item. Objeto: Aquisição de materiais para rede 
hidráulica padrão Corsan para Secretaria Municipal 
de Obras e Viação de Monte Belo do Sul – RS. As 
datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: 
Recebimento das Propostas: a partir das 9h do dia 
05/07/2021,05/07/2021, até as 9h do dia 16/07/2021. Abertura das 
Propostas: a partir das 9h01min do dia 16/07/2021. Início 
da sessão de disputa de Preços: às 13h30min do dia 
16/07/2021. Referência de tempo: Horário de Brasília 
(DF). Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/. 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: 
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações 
adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051.adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051.

ALTERAÇÃO 01 – PREGÃO ELETRÔNICO 
003/2021

O Município de Monte Belo do Sul torna público que 
realizará Alteração em relação ao “PREGÃO 
ELETRÔNICO” tipo: menor preço global. Objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviço de 
telefonia móvel digital, incluindo o fornecimento de 
aparelhos e seus acessórios, em regime de comodato, 
para utilização de todas as Secretarias e/ou Órgãos deste 
Município.Município. Início da sessão de disputa de Preços: às 9h 
do dia 09/07/2021. A alteração na íntegra encontra-se no 
site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Adenir José 
Dallé, Prefeito Municipal.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 05/2021

O Município de Monte Belo do Sul torna público que nos 
dias 05, 06, 07, 08 e 09 de julho de 2021, das 8h às 11h, 
e das 13h30min às 16h, na sede da Prefeitura Municipal, 
a Comissão irá receber os currículos para contratação dos 
seguintes cargos temporários: Motorista (40h) e 
Atendente de Creche (30h). Edital e anexos disponíveis 
no mural da Prefeitura e no portal:  
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/concurso/cat/13. https://www.montebelodosul.rs.gov.br/concurso/cat/13. 

Monte Belo do Sul, 01 de julho de 2021. 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 – Objeto: Contratação de empresa de 
engenharia elétrica para prestação de serviços técnicos especializados para a realização 
de uma adequação nas contas de energia elétrica e apurar irregularidades, desvios e 
também recuperar valores pagos a maior administrativamente, conforme Resoluções 
da ANEEL. Dia 15/07/2021, às 9h.
PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 – Objeto: Contratação de empresa para 
perfuração de um poço artesiano, com a licença prévia junto ao DRH-FEPAM, no 
Município de Santa Tereza-RS. Dia 15/07/2021, às 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 – Objeto: Aquisição de EPIs e uniformes para 
as Secretarias Municipais de Obras e Agricultura do Município de Santa Tereza-RS. 
Dia 16/07/2021, às 9h. 
CHAMAMENTOCHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 – Objeto: Credenciamento, de pessoas 
jurídicas ou físicas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas na 
área de geriatria. A contar de 02/07/2021. Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou 
site www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza/RS, 2 de julho de 2021. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

• Analista de Exportação
• Analista de Logística
• Analista Fiscal
• Assistente de Qualidade
• Assistente/Analista de T.I.
• Auxiliar de Manutenção
  (Telecomunicações)   (Telecomunicações) 
• Embalagem/Expedição
• Fresador

• Instalador Técnico (Provedor
de Internet) 
• Manutenção predial
• Mecânico de manutenção
• Operador de Jato e Granalha
• Pintor de estruturas metálicas 
• Soldador MIG/TIG (dia ou noite)• Soldador MIG/TIG (dia ou noite)
• Supervisor Operacional
• Torneiro Mecânico
• Vendedor(a) de Roupas

Endereço: Rua Sete de Setembro, 689 - Centro - Telefone:
(54) 3468-0210 Site: www.pintobandeira.rs.gov.br – E-mail:

licitacao@pintobandeira.rs.gov.br 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2021

OO MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA comunica aos interessados que está 
procedendo à CHAMADA PÚBLICA para fins de habilitação dos fornecedo-
res e recebimento das propostas para aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei Fe-
deral nº 11.947, de 16.06.2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17.06.2013. 
O prazo para a entrega dos envelopes será no período de 5 de julho de 2021 a 
27 de julho de 2021, no horário das 7h30 h às 11h30 e das 13h às 17h, no 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Pinto Ban-
deira/RS, na rua Sete de Setembro, 689, Centro, Pinto Bandeira/RS, CEP 
95717-000. A sessão pública de abertura e análise dos projetos de venda será 
realizada no dia 28 de julho de 2021, às 14h30. O Edital está disponível no 
site www.pintobandeira.rs.gov.br. Mais informações pelo telefone: (54) 3468 
0210. 

Pinto Bandeira/RS, 1º de julho de 2021. 

HADAIR FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL
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monoinsaturados e outros compostos também 
antioxidantes. Quando substituindo gorduras saturadas, 
promove redução nas taxas de colesterol não-HDL, ou 
seja, melhora a relação entre colesterol bom e ruim, 
favorecendo o bom.
- Oleaginosas: nozes, castanhas, amêndoas, etc. Ricas 
em ácidos graxos monoinsaturados que, assim como as 
poliinsaturadas, melhoram o perfil de colesterol, com 
elevação do HDL, colesterol conhecido como o bom. 
- Ômega 3: sua ingestão aumenta o conteúdo de ácidos 
graxos poliinsaturados no organismo o que favorece a 
redução do colesterol.
- Suco de uva tinta: além dos polifenóis das frutas 
vermelhas, o resveratrol, composto específico da uva 
amplamente estudado, relacionado à redução de oxidação 
das partículas de LDL, melhorando sua remoção da 
circulação e consequente 
redução da formação 
de placas típicas da 
aterosclerose.

Este e outros produtos 
você encontra no 
Armazém Fit Store.

Qualquer dúvida, nos 
mande um Whatsapp 
(54) 99119-0184

Quel Konrad
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Com a chegada do frio, o organismo gasta mais energia para se manter aquecido. O 
aumento do apetite começa a aparecer, bem como a “vontade” de comer alimentos mais 
calóricos e gordurosos. “Está explicado o desejo por comidas quentinhas acompanhadas 
por uma bela taça de vinho tinto”, diz a sommelier e docente do Senac Bento Gonçalves, 
Patrícia Cardoso, profissional com certificação avançada em vinhos pela Wset (Nível 3 - 
Wine & Spirit Education Trust London). Então, as afirmações de que vinho branco e rosé 
são indicados para o verão e o vinho tinto é mais adequado para o inverno são verdadeiras?  

 
“Convido para desconstruir esse mito”, fala a sommelier. “Os cremes de abóbora, 

batata, aipim e caldo verde explodem em sabor se harmonizados com vinhos brancos 
encorpados (com passagem em barrica) e rosés frescos. A acidez e o frescor desses vinhos 
limpam a gordura das sopas cremosas e estimulam o palato. Se o tinto for sua escolha, opte 
pelos tintos leves e jovens como o emblemático Merlot (sem barrica). Já o creme de ervilha 
com bacon é o match perfeito para um vinho Malbec ou Carménère”, indica Patrícia. 

 
A especialista segue dando dicas de harmonização para aproveitar com sabedoria e 

estilo o inverno que chegou. “Creme de lentilhas e legumes com carne? Vá de Cabernet 
Blanc sem medo! Creme de cogumelos com alho-poró e creme de cebola? Experimente 

combinar com um Pinot Noir e desfrute 
dessa bela experiência”, diz Patrícia. 

 
Ainda sobre as comidinhas de 

inverno, se você é fã dos pratos fortes 
como mocotó, dobradinha ou rabada, 
a dica da sommelier é optar por tintos 
robustos como Tannat e Petit Verdot. 
“Um blend encorpado também é uma 
boa pedida para que ambos (potentes) se 
complementem. Esses mesmos vinhos 
também amam churrasco. Os taninos 
e a gordura das carnes são elementos 
que combinam perfeitamente. Imagine 
uma batata assada junto com as carnes, 
finalizada com creme de gorgonzola e 
um vinho Malbec? Já o fondue de carne, 
que é feito com filé mignon, harmoniza 
melhor com os tintos de médio corpo 

como Syrah ou Cabernet Sauvignon. O fondue é de queijo? Vá de branco, Sauvignon Blanc 
e Riesling que valorizam a maioria dos tipos de queijo quando harmonizados. Agora, se o 
fondue for de chocolate... escolha um vinho do Porto ou vinho Madeira. São a melhor pedida 
para a sobremesa”, explica Patrícia. 

 
E por último, mas não menos importantes, a sommelier aconselha os vinhos mais 

adequados para degustar com os pratos mais consumidos no friozinho: massa e pizza. 
“Rápidos e saborosos, esses pratos dominam as mesas sulistas. Ambos dependem do molho 
ou recheio. Se falarmos de molhos à base de tomate, um tinto de médio corpo, como o 
Sangiovese ou o Tempranillo, será ótimo companheiro. No caso de molhos e recheios de 
queijo, dê chance para um espumante brut. Se os recheios e molhos forem à base de carne, 
vá para a fórmula dos vinhos robustos, mas se for apimentado, evite um tinto muito tânico”, 
alerta a especialista. 

 
Recentemente, comemorou-se o Dia da Gastronomia Sustentável e a docente está 

atenta para não haver desperdícios. “Sobrou vinho tinto depois do jantar? Compre uma 
bomba de vácuo com tampinhas de silicone. Esse acessório retira o oxigênio da garrafa, 
evitando que o vinho aberto oxide rapidamente. Geralmente um vinho guardado, após o uso 
da bombinha, nos dá mais uns três dias de vinho sem grandes alterações de sabor. Se quiser, 
pode guardar na geladeira”, recomenda. 

 
E, para finalizar, Patrícia destaca: “Se você não quiser seguir nenhuma dessas dicas, 

também está valendo! O melhor de tudo é experimentar, descobrir o que você mais gosta 
e aquecer o coração!”. 

 
O curso de Sommelier 
Para quem se interessa pelo mundo dos vinhos, o Senac Bento Gonçalves está com 

inscrições abertas para o curso de Sommelier, profissional especialista na oferta e escolha da 
melhor bebida para harmonizar com os alimentos oferecidos nos estabelecimentos. 

 
Na capacitação, o aluno aprenderá como atender clientes em restaurantes, hotéis e 

bares, aconselhando a melhor bebida para acompanhar o cardápio, além de elaborar a carta 
de vinhos do local, aconselhar a aquisição, reposição e armazenamento das bebidas. O curso 
também conta com a degustação e estudo de mais de 120 rótulos, distribuídos entre Velho 
e Novo Mundo. Também tem parceria com as seguintes vinícolas: Faé, Garibaldi, Família 
Geisse, Casa Valduga, Miolo, Vinícola De Mari, Família Bebber, Lídio Carraro, Aurora, La 
Grande Bellezza, Don Giovanni, Foppa & Ambrosi e Salton.

 
A próxima turma inicia no dia 13 de setembro, com aulas às segundas e terças-feiras, das 

18h30 às 22h30. Para mais informações, acesse o site www.senacrs.com.br/bentogoncalves 
ou chame pelo WhatsApp (54) 99161-3507.

Espaço Senac Bento Gonçalves

O maravilhoso mundo dos vinhos
 e suas combinações 

Encontro Inedito
O vinho tem o poder de aproximar as pessoas, mesmo 
que a distância, fazendo o longe virar perto. Nem mes-
mo a pandemia do Coronavírus impediu que Associações 
de Enólogos de seis países latino-americanos – Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Peru e Uruguai – realizassem um en-
contro histórico. Pela primeira vez, profissionais do setor 
vitivinícola dessas seis nacionalidades estarão reunidos para 
falar das características da última safra. Este encontro on-li-
ne será realizado dia 14/06, através do canal da Associação 
Brasileira de Enologia (ABE) no Youtube, a partir das 19h 
no horário de Brasília (19h na Argentina, Brasil e Uruguai; 
às 18h na Bolívia e no Chile e às 17h no Peru). É o ‘Directo 
del Viñedo Vendimia 2021 en Latinoamerica’.
Serão 12 profissionais, dois de cada país, mediados pelo 
enólogo uruguaio Fernando Pettenuzzo, coordenador do 
grupo G4, que estará em estúdio montado em Bento Gon-
çalves, cidade sede da ABE, onde o presidente, enólogo 
André Gasperin, e o conselheiro Juliano Perin, estarão jun-
tos nesse fórum digital sem fronteiras. O papo poderá ser 
acompanhado por qualquer pessoa interessada no assunto, 
podendo conhecer as peculiaridades de cada terroir. 

´

@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 02 de julho de junho de 2021

Embora muitas pessoas 
acreditem que o 
colesterol seja uma 
substância maléfica, 
ele é primordial para o 
funcionamento do corpo 
humano. Para isso, no 
entanto, seus níveis devem 

estar sempre controlados. A 
alimentação saudável é a 

principal forma de manter as taxas de colesterol 
controladas, reduzindo-se as chances de Acidentes 
Vasculares Cerebrais (AVC) e infarto. 
 
O composto que chamamos de colesterol é sintetizado 
no fígado e transportado no sangue pelas lipoproteínas. 
As mais importantes são as Lipoproteínas de Baixa 
Densidade [LDL], chamado de “coleterol ruim” e as 
Lipoproteínas de Alta Densidade [HDL], chamado de 
coleterol “bom”.  
 
Nós, do Armazém, separamos alguns produtos que são 
aliados na luta contra o colesterol ruim. Confira: 

- Aveia: rica em fibras solúveis e betaglucano, atua em 
nível intestinal, reduzindo a absorção de gorduras; 
- Azeite de Oliva Extravirgem: alimento base da 
dieta do mediterrâneo, rico em ácidos graxos 

Os aliados na luta 
contra o colesterol ruim

O fotógrafo gaúcho Yuri Nunes vem chamando 
atenção de várias celebridades e famosos no Brasil, 
com mais de 30 premiações internacionais na 
fotografia de casamento e inclusive com algumas de 
suas fotos publicadas na revista Caras Brasil. Yuri está 
conquistando um mercado com grandes artistas e 
celebridades, deixando sua arte impressa na vida de 
várias pessoas que desejam registrar suas histórias.   
No momento, Yuri está em São Paulo 
fazendo alguns trabalhos com o jogador Zé 
Roberto, um dos grandes nomes do futebol 
mundial entre outros famosos e empresários.  
Conheça mais trabalhos deste bento-gonçalvense 
que vem conquistando sucesso em sua carreira  
Para saber mais do trabalho de Yuri acesse  
instagram: www.instagram.com/yurinunesfotografia

Fotografo 
das celebridades

´



SERRANOSSA | Sexta-feira, 02 de julho de 2021 17

A diretoria da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) aprovou na terça-feira, 
29/06, em Brasília, o índice de 
reajuste do valor da bandeira 
tarifária a ser pago pelos consu-
midores na conta de luz a partir 
de julho.

Com isso, o custo da ban-
deira vermelha 2, o mais alto 
do sistema, aumenta de R$ 6,24 
para R$ 9,49 para cada 100 kwh 
(quilowatt-hora) consumidos 
– um reajuste de 52% sobre o 
valor que já vinha sendo cobra-
do desde junho e que a agência 
prevê que siga em vigor até pelo 
menos novembro, devido ao 
baixo índice de chuvas em boa 
parte do país e a consequente 
queda do nível dos reservató-
rios hídricos.

A diretoria da agência tam-
bém decidiu os novos valores 
para as outras bandeiras. A ama-
rela será de R$ 1,874 a cada 100 
kWh e a vermelha patamar 1, 
de R$ 3,971 a cada 100 kWh. A 
bandeira verde, que indica boas 
condições de geração de energia, 
é gratuita desde a adoção do sis-
tema, em 2015. 

O índice de reajuste apro-
vado foi defendido pelo diretor-
-geral da Aneel, André Pepitone, 
para quem o nível de reajuste 
das tarifas não configura um 

Crise hídrica

Aneel reajusta valor 
da bandeira tarifária 
vermelha 2 em 52%
Decisão divulgada 
na terça-feira, 
29/06, eleva o 
valor da tarifa extra 
de R$ 6,243 para 
R$ 9,49 a cada 100 
quilowatts-hora 
consumidos

aumento imprevisto para os 
consumidores.

“A questão da bandeira é, aci-
ma de tudo, uma ferramenta de 
transparência, pois sinaliza, mês 
a mês, as condições de geração 
[energética] no país. [Condições 
estas] que refletem os custos co-
brados. Não existe, portanto, um 
novo custo. É um sinal de pre-
ços que mostra ao consumidor 
o custo real da geração no mo-
mento em que ela ocorre. Dando, 
inclusive, oportunidade do con-
sumidor de se preparar e adap-
tar o seu consumo, fazendo um 
uso mais consciente da energia”, 
disse Pepitone, afirmando que o 
país enfrenta uma “crise hídrica 
que se reflete no setor elétrico”, 
obrigando o acionamento de usi-
nas térmicas, mais caras.

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
Por sugestão do diretor San-

doval de Araújo Feitosa Neto, a 
Aneel ainda vai discutir a reali-
zação de uma audiência pública 
para, nas palavras de Neto, “tra-
zer à luz o cenário que estamos 
vivenciando”. Segundo ele, si-
mulações técnicas demonstram 
que o país está em meio a um 
“cenário hidrológico excepcio-
nal” que exige “um tratamento 
extraordinário das bandeiras ta-
rifárias” a fim de evitar prejuízos 

ao sistema.
“Há grande probabilidade 

de termos, no segundo semestre, 
cenários mais críticos do que o 
histórico até aqui conhecido”, 
declarou Neto, admitindo que, 
para zerar o risco de déficit pro-
jetado, seria necessário elevar 
ainda mais o valor do patamar 2 
da bandeira vermelha.

“Mantido o nível de cobertu-
ra da bandeira vermelha, pata-
mar 2, é bastante provável que 
haja déficit de arrecadação, ou 
seja, que os custos superem as 
receitas geradas pelo mecanis-
mo”, acrescentou. “Se nada for 
feito e a bandeira permanecer 
com os resultados da metodolo-
gia [aplicada nos estudos], terí-
amos, de julho a dezembro, um 
déficit de aproximadamente de 
R$ 5 bilhões na conta-bandeira, 
com uma probabilidade acima 
de 78% de ser, de fato, acima de 
R$ 2 bilhões.”

De acordo com o diretor-
-geral da agência, André Pepito-
ne, em abril o déficit chegava a 
R$ 1,5 bilhões. “Em boa parte do 
ano de 2020, houve um supera-
vit de R$ 1,5 bi. Isto se degradou 
a partir de setembro/outubro, 
quando este superavit virou défi-
cit”, comentou Pepitone, preven-
do que o déficit tende a aumen-
tar a partir de julho.

SERRANOSSA

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) iniciou na 
quarta-feira, 30/06, as inscrições 
para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021.

Os interessados poderão se 
inscrever na Página do Partici-
pante (https://enem.inep.gov.br/
participante/#!/) até 14 de julho. 
A taxa de inscrição é de R$ 85 e 
o pagamento deve ser feito por 
aqueles que não estão isentos, 
por meio de Guia de Recolhimen-
to da União (GRU Cobrança).

Os resultados finais das soli-
citações de isenção foram divul-
gados pelo Inep, no dia 25 de ju-
nho, e estão disponíveis na Página 
do Participante.

Iniciam inscrições 
para o Enem 2021

Educação

Os interessados em fazer o 
Enem 2021 deverão realizar a 
inscrição no exame, isentos ou 
não. O Inep preparou um passo 
a passo para ajudar na inscrição. 
Para isso, basta acessar a Página 
do Participante, no endereço ele-
trônico enem.inep.gov.br.

PROVAS
As provas do Enem 2021 

serão aplicadas nos dias 21 e 28 
de novembro, tanto a versão di-
gital quanto a impressa. As duas 
versões também terão a mesma 
estrutura de prova: quatro cader-
nos de questões e a redação.

Cada prova terá 45 questões 
de múltipla escolha, que, no caso 
do Enem Digital, serão apresen-

tadas na tela do computador. Já a 
redação será realizada em forma-
to impresso, nos mesmos moldes 
de aplicação e correção da versão 
em papel. Os participantes re-
ceberão folhas de rascunho nos 
dois dias.

No primeiro dia, serão aplica-
das as provas de linguagens, códi-
gos e suas tecnologias, e ciências 
humanas e suas tecnologias, além 
da redação. A aplicação regular 
terá cinco horas e 30 minutos de 
duração.

No segundo dia, as provas 
serão de ciências da natureza e 
suas tecnologias, e matemática 
e suas tecnologias. Nesse caso, a 
aplicação regular terá cinco horas 
de duração.
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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.

Solução
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ALC
REINICIAR
RNOSASCO

REFEMUNAS
MOVELEME

FERAUAP
SCESPIAR
SAPATEADO

TODARLOM
DOCEARB
ETARICO
PERSASH

DEMOCRACIA
SAÃBOLA

HONROSAEA

Uma das
provas do
atletismo

Apertado 
financei-
ramente
(bras.)

Cada
item da

chamada
escolar

"Flor de 
(?)",

sucesso
de Djavan

Começar
de novo 

Rafael 
Nadal, 
tenista 

espanhol

Vogais
de "mula"

Única
consoante
de "apoio"

Buraco
em um or-
çamento
(bras.)

Animal
muito
voraz

Observar;
olhar 

Dança que
tira sons

do calçado

Melhor
amigo do
Cebolinha

(HQ)

Possibi-
lidade de

perigo

Relativo
ao antigo

Irã

Basta;
chega

(interj.)

Que
possui
muitos
bens

Regime de
governo
adotado
no Brasil

Parte
flexível do

chapéu

Código
da pilha
"palito"

Objeto de
vários

esportes

Emanuelle
Araújo,

atriz 

Vítima do 
sequestrador

Peça de
mobília

Completa;
inteira

A 1a nota
musical

Para mim
Nunca

precede
"P" e "B"

Estrondar

Comer a 
última refei-
ção da noite

Cidade
paulista

Mãe de A-
bel (Bíblia)

Tipo de
vinho

Instalado 
em barraca

Ave como o Patinho
Feio (Lit. inf.)Sílaba de

"caule"

Indivisí-
veis (fem.)
Luminária

de teto
M

Pedir
auxílio

(a Deus) 

Que
enobrece;

que
dignifica

Boro
(símbolo)
Sua capital
é Santiago

5/persa — risco — rombo. 6/espiar. 7/honrosa.

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

Novo prazo
Alistamento militar é 
prorrogado até 31 de agosto

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou decreto prorrogando até 
31 de agosto o prazo para alista-
mento militar este ano. O prazo 
final encerrava nesta quarta-fei-
ra, 30/06. No caso de brasileiros 
naturalizados ou por opção, o 
prazo para apresentação obriga-
tória para o alistamento será de 
60 dias, informou, em nota, o Mi-
nistério da Defesa.

De acordo com o ministério, a 
medida é necessária “consideran-
do que, em função da pandemia 

da covid-19, vários municípios 
seguem com suspensão de aten-
dimento ao público nas juntas de 
Serviço Militar”.

A pasta disse que a suspen-
são no atendimento público di-
ficulta o alistamento de diversos 
jovens carentes que não pos-
suem acesso à plataforma digital. 
“Prorrogação semelhante foi feita 
no ano passado, trazendo benefí-
cios aos conscritos e garantindo a 
qualidade da seleção geral”, disse 
o ministério.

Repercussão negativa
Prefeitura retira proposta que previa 
redução de investimentos na educação
Projeto reduzia 
investimentos de 
30% para 25%. 
Valor retirado da 
educação seria 
investido em outras 
áreas

A proposta de emenda à lei 
Orgânica que previa a redução 
de 30% para 25% em investi-
mentos em educação em Bento 
Gonçalves (PLO 01/2021), de 
autoria do Executivo, foi retira-
da de tramitação na Câmara de 
Vereadores, nesta terça-feira, 
29/06. A proposta gerou reper-
cussão negativa na comunida-
de. Pela Constituição Federal o 
município é obrigado a investir, 
pelo menos, 25% do seu or-
çamento na pasta, mas desde 
1994 Bento empregava 5% a 
mais.

De acordo com comunicado 
publicado no site da prefeitura, 
o projeto permitiria manter o 
crescimento dos recursos de 
educação e, ao mesmo tempo, 
ampliaria o investimento em 
outras áreas cruciais para o mo-
mento, como saúde. Contudo, 
de acordo com a prefeitura, não 
houve a compreensão do proje-
to em sua totalidade. “Quando 
as coisas não estão claras para 
o cidadão, cabe ao poder públi-
co debater e explicar melhor. 
Por isso, solicitamos a retirada 
desse projeto da tramitação na 

Câmara de Vereadores, o que 
foi realizado nesta terça-feira, 
pelo líder de Governo, Jocelito 
Tonietto”, afirma a nota.

No dia 01/06, uma audiên-
cia pública na Câmara presidida 
pelo vice-presidente da Comis-
são de Infraestrutura, Desenvol-
vimento e Bem-Estar Social, ve-
reador Eduardo Pompermayer 
(DEM), debateu a questão. Na 
oportunidade, a Secretária Mu-
nicipal de Educação, Adriane 
Zorzi, falou sobre os desafios da 
educação e a comunidade pode 
participar. 

Vitória

Ampliação
Escola Felix Faccenda será reformada e 
passará a contar com turno integral

A ampliação da Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental 
Felix Faccenda foi apresentada no 
dia 24/06 pela prefeitura de Ben-
to. O educandário está localizado 
no bairro Municipal e conta com 
246 alunos matriculados entre 
o jardim de infância e o terceiro 
ano. Conforme a prefeitura, com 
a ampliação do espaço físico, as 
crianças de 4 e 5 anos, matricula-
das nas turmas do jardim A e B, 
terão uma educação em tempo 
integral.

A secretária de Educação 
Adriane Zorzi explica que a obra 
será necessária justamente para 
possibilitar a ampliação do horá-
rio de atendimento. Atualmente, 
os alunos de 4 e 5 anos são os 
únicos que não são contemplados 
com atividades no contraturno. 
“Os pequenos de zero a quatro 
anos ficam em tempo integral 
na EMI Lar dos Pequeninos. Os 
alunos a partir de seis anos vão 
para o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Car-
rossel da Esperança e esses de 4 
e 5 anos ficam aos cuidados da 
família”, revela.

Dessa forma, será necessário 
adaptar os espaços para ampliar 
o horário de atendimento. “O es-
paço anexo à escola, onde funcio-
nou por alguns anos a Unidade 
Básica de Saúde, não é adequado 
para funcionamento de ativida-
des escolares, por isso, preocupa-
dos em atender a demanda e ne-
cessidades do bairro, buscamos 
priorizar esta obra, que acolherá 
nossos pequenos de forma ade-
quada”, explica a secretária. 

A apresentação da obra no 
dia 24/06 contou com a presen-
ça do prefeito Diogo Siqueira, do 
Secretário de Governo, Henrique 

Núncio, da Secretária da Educa-
ção, Adriane Zorzi, Diretor do 
IPURB, Heitor André Tartaro, 
além da diretora da instituição, 
Morgana Villa Bochi, professores 
e demais funcionários da escola.

No dia 08/07, quinta-feira, 
deve ocorrer a abertura da lici-
tação para realização da obra. O 
valor total do investimento para 
ampliação da escola é de R$ 658 
mil. “Já temos duas escolas em 
andamento, no Fátima [Escola 
Infantil] e a Caminhos do Apren-
der [Escola Especial]”, destacou o 
secretário Henrique.

Durante a apresentação, a se-
cretária Adriane Zorzi relembrou 
a época em que atuou como pro-
fessora na instituição: “A comuni-
dade é extremamente carinhosa e 
sou testemunha porque trabalhei 
aqui por seis anos e tenho uma dí-
vida de gratidão com esse espaço, 

aprendi muito com a comunidade 
e crianças. Nosso objetivo é me-
lhorar a educação, os índices de 
aprendizagem e o atendimento 
desses alunos”, disse.

O prefeito destacou a impor-
tância da ampliação da escola: 
“Essa obra é de extrema impor-
tância para a comunidade do Mu-
nicipal e, principalmente, para as 
famílias dessas crianças de 4 e 5 
anos, do jardim de infância, que 
poderão deixar seus filhos em 
tempo integral na escola, com 
a certeza que estarão seguros e 
numa instituição de qualidade”.

Atualmente, todas as escolas 
municipais de Educação Infantil 
possuem ensino integral. O mu-
nicípio ainda conta com a Escola 
Municipal de Turno Integral Nilza 
Côvolo Kratz, no bairro São Ro-
que, que atende estudantes até o 
9º ano do Ensino Fundamental.

Confira as obras anunciadas
 para ampliação:

- Troca do cercamento do parque existente
- Reconstrução total do piso do pátio externo
- Construção de nova sala de aula para turma do jardim de infância
- Construção do banheiro dos professores da área de serviço
- Construção de banheiros coletivos novos
- Construção de corredor de ligação entre bloco administrativo novo e a escola existente
- Construção de novo bloco administrativo
- Construção da nova casa de armazenamento de gás GLP
- Construção da calçada 
- Construção de cortina de contenção em concreto armado a ser executado antes da implantação 
do bloco administrativo novo.

A bento-gonçalvense Giulia 
Perusso Bettim e sua parceira Isa-
dora Siga, de Santa Vitória do Pal-
mar, garantiram vaga para o VIII 
Mundial de Menores, que será rea-
lizado ainda neste ano no México. A 
dupla venceu a seletiva oficial, re-
alizada no último final de semana, 
em Camaquã, pela Confederação 
Brasileira de Padel (Cobrapa). A 

Giulia Perusso Bettim e Isadora Siga 
conquistam a vaga para o Mundial de Pádel

competição teve recorde de inscri-
tos: foram 54 duplas participantes, 
de sete estados brasileiros, que 
disputaram apenas 12 vagas para 
o Mundial.

Giulia e Isadora foram as bi-
campeãs na categoria Sub-14 e 

integraram a Seleção Brasileira de 
Menores. As duplas campeãs con-
quistaram a vaga direta e outras 
três duplas, das categorias Sub- 14, 
Sub- 16 e Sub-18 serão convocadas 
por critérios técnicos. O anúncio 
será realizado nesta semana.

Durante a realização do even-
to, as atletas também fizeram uma 
homenagem e prestaram apoio à 
jogadora profissional Mapi Alaye-
to, que atua no World Padel Tour 
(WPT), maior competição do 
mundo. A atleta comoveu todos os 
fãs do esporte ao comunicar seu 
diagnóstico de Esclerose Múltipla. 
“O mundo do pádel se uniu em 
uma mensagem de apoio e a nossa 
seleção de base não ficou indife-
rente, demonstrando a parte mais 
bonita do esporte”, destaca Marce-
lo Gonçalves, Diretor de Menores 
da Cobrapa.

Fotos: Divulgação
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Um grupo de sete MCs de 
Bento Gonçalves e Caxias do Sul 
esteve reunido no dia 20/06, 
domingo, para gravar uma nova 
cypher. As rimas foram pensa-
das para levar uma mensagem 
de esperança àqueles que se en-
contram em momentos difíceis. 
“Esperança é acreditar que, mes-
mo com uma doença incurável, 
ainda pode existir uma chance. É 
acreditar que, mesmo com todas 
as portas fechadas no momento, 
uma hora, ou outra, elas podem 
se abrir”, comenta um dos MCs, 
Mano Leco. 

As cyphers são reuniões de 
artistas de rap para a construção 
de rimas inéditas, com o objetivo 
de levar uma mensagem. É algo 
que se aproxima mais do frees-

Grupo de MCs produz cypher 
em Bento para levar 
mensagem de esperança

Rap

Clipe de música 
produzida por 
artistas de Bento e 
Caxias será lançado 
em julho

tyle do que do rap elaborado e 
construído sobre uma batida 
produzida em estúdio.

A cypher falando sobre es-
perança foi gravada em diferen-
tes pontos de Bento Gonçalves, 
incluindo a Pipa Pórtico e o bair-
ro Zatt. Os MCs foram convida-
dos pelo artista Robson Gomes e 
o resultado final deverá ser lan-
çado no mês de julho, ainda sem 
data definida. Além de @robson-
gomes, participaram da cypher 

@manoLeco @willianMorreira 
@neguinhomc @diegoduarte @
zequinhamds @bandymc. A pro-
dução é do @Makavelliestudio. 

“Ficou uma mensagem mui-
to boa, positiva, passando espe-
rança para as pessoas, através da 
nossa música, incentivando as 
pessoas a nunca desistirem dos 
seus sonhos. Sempre acreditar, 
mesmo que as coisas pareçam 
impossíveis no momento”, finali-
za Mano Leco.  

Makavelifilmsoriginal

Acolhimento
Sancionado projeto que 
prevê criação de abrigos para 
mulheres vítimas de violência

O governador Eduardo Lei-
te sancionou na manhã desta 
quarta-feira, 30/06, o Projeto de 
Lei 102/2019, que dispõe sobre a 
criação e regulamentação de ca-
sas de abrigo para mulheres víti-
mas de violência no Estado. 

“Mais do que um projeto de 
governo, é um projeto de Estado, 
portanto, terá continuidade e, 
tenho certeza, trará avanços im-
portantes no combate à violên-
cia e na assistência às mulheres”, 
destacou o governador.

De autoria do deputado Gaú-
cho da Geral, que esteve presente 
no Palácio Piratini, e aprovado 

por unanimidade pelos parla-
mentares, o PL 102/2019 prevê 
ainda assistência psicossocial e 
jurídica e o acolhimento dos fi-
lhos das vítimas de violência.

A partir da publicação da lei 
no Diário Oficial do Estado, o go-
verno poderá criar quantas casas 
de abrigo forem necessárias para 
suprir a demanda no Estado. As 
mulheres acolhidas deverão rece-
ber toda a assistência necessária 
para a sua reintegração à socieda-
de. Atualmente, o Rio Grande do 
Sul tem 14 casas de abrigo e que, 
com a sanção do governador, pas-
sarão a ser regidas pela nova lei.

Durante agenda na Serra 
Gaúcha na última sexta-feira, 
25/06, o governador Eduardo 
Leite também esteve visitando a 
Vinícola Aurora, no Vale dos Vi-
nhedos, em Bento Gonçalves. Na 
ocasião, Leite anunciou a cons-
trução da rotatória da ERS-444, 
na entrada da vinícola, por meio 
do Programa de Incentivo ao 
Acesso Asfáltico (PIAA/RS). Ins-
tituído pela Lei Complementar 
15.405, de 18 de dezembro de 
2019, o programa permite que a 
iniciativa privada realize obras 
de infraestrutura. Em contrapar-
tida, o valor investido é abatido 
do ICMS.

Além disso, durante o encon-
tro Leite ressaltou a importância 
do convênio com o município no 
valor de R$ 7,6 milhões, que irá 
proporcionar a continuidade da 
pavimentação do Vale Aurora. Na 
ocasião, o prefeito de Bento Gon-
çalves Diogo Siqueira assinou o 
contrato para a pavimentação do 
primeiro trecho da estrada que 
liga o Vale dos Vinhedos a Faria 

Governador anuncia construção 
de rotatória no Vale dos Vinhedos

Parceria Público-Privada

Tramontina (Carlos Barbosa)

PIAA Tramontina 2
Governador Leite e secretário Juvir nas instalações 
da Tramontina - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Pi-
ratini
• Obra de melhoria do acesso à localidade de Des-
vio Machado, na rodovia BR-470, 
em Carlos Barbosa
• Investimento: R$ 2,27 milhões
• Prazo de execução: 6 meses
• ICMS compensado no valor de R$ 1 milhão, divi-
dido em 12 parcelas

Cooperativa Vinícola Aurora 
(Bento Gonçalves)

PIAA Aurora 2
Acordo assinado com a Aurora permitirá que ela 
construa uma rotatória na ERS-444, em Bento 
Gonçalves, no acesso à sua fábrica - Foto: Gustavo 
Mansur/Palácio Piratini
• Construção de rotatória na rodovia ERS-444, loca-
lizada em Bento Gonçalves, no acesso à fábrica da 
Cooperativa Vinícola Aurora
• Investimento: R$ 1,78 milhão
• Prazo de execução: 4 meses
• ICMS compensado no valor de R$ 1 milhão, divi-
dido em 12 parcelas

Lemos.
Além da rotatória no Vale dos 

Vinhedos, também foi firmada 
uma parceria com a empresa Tra-
montina, para realização de obra 
de melhoria do acesso à localida-
de de Desvio Machado, na rodo-
via BR-470, em Carlos Barbosa.

O valor do investimento das 
empresas na qualificação de ro-
dovias na região será de mais de 
R$ 4 milhões.

“É uma parceria na qual o 
governo do Estado abre mão de 
parte do ICMS devido pela em-
presa para que se aplique dire-
tamente na obra. É investimento 
público, porque abrimos mão da 
arrecadação do ICMS para que 
os recursos sejam aplicados di-
retamente no local que melhor 
beneficiará as comunidades, e é 
investimento privado, na medi-
da em que o acesso às fábricas é 
qualificado, trazendo mais segu-
rança aos funcionários. São inter-
venções que vão aliviar transtor-
nos e evitar acidentes”, reforçou o 
governador Eduardo Leite.

Detalhamento 
das propostas

Divulgação/Prefeitura de Bento

Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Foi publicado no Diário Ofi-
cial de quinta-feira, 01/07, a 
nomeação do novo diretor da se-
cretaria municipal de Segurança 
de Bento, o tenente Luiz Ricardo 
Pinheiro Chagas. 

Chagas ingressou na Brigada 
Militar em 7 de janeiro de 1994 
na Escola de Sargento da Brigada 
Militar de Santa Maria, onde tra-
balhou pelo período de 13 anos, 
sendo que a maioria desse perío-
do foi no pelotão de operações es-
peciais do 1º Regimento Coronel 
Pilar. No dia 23 de agosto de 2007 

Prefeitura nomeia novo diretor 
da secretaria de Segurança 
de Bento Gonçalves 

foi transferido para o 3º BPAT, 
onde ficou até 18 de novembro de 
2017. Posteriormente foi trans-
ferido para o 2º BPAT litoral. Em 
2018 retornou para Bento Gon-
çalves exercendo a função de co-
mandante do POE do 3ºBPAT.

O Tenente destaca o objetivo 
nesse novo desafio da carreira: 
“fiquei na Brigada Militar por 27 
anos e três meses, tenho objetivo 
de utilizar meus conhecimentos 
adquiridos na Brigada Militar, 
na segurança pública de Bento 
Gonçalves”.

Rápidas
Na próxima semana, o 

presidente Jair Bolsonaro che-
ga ao Rio Grande do Sul, com 
agenda na Capital e na Serra 
Gaúcha. Conforme informa-
ções da Gaúcha ZH, a visita 
inclui a motociata em Porto 
Alegre, almoço com empresá-
rios ainda na capital e passa-
gem pelas cidades de Caxias 
do Sul e Bento Gonçalves. A 
agenda oficial da presidência 
dos dias 9 e 10 de julho, para 
quando está prevista a visita 
ao Estado, ainda não foi dis-
ponibilizada. 

A agenda extraoficial 
inclui visita à Universidade 
de Caxias do Sul (UCS) para 
acompanhar a planta fabril 
de produção de grafeno. Uma 
comitiva da instituição já ha-
via convidado o presidente 
para uma visita ao local, ainda 
no ano passado.

À noite, a agenda prevê 
um encontro com o setor viti-
vinícola em Bento Gonçalves, 
onde Bolsonaro deve pernoi-
tar. O presidente já esteve em 
Bento em dezembro de 2019, 
quando recebeu líderes sul-
-americanos na 55ª Cúpula do 
Mercosul, sediada na cidade.
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A Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul 
(DPE/RS) lançou na quinta-
-feira, 01/07, uma ferramenta 
específica para calcular se os 
juros pagos pelos consumidores 
são abusivos. O projeto, intitu-
lado Juro Justo, iniciará como 
piloto durante todo o mês de 
julho, mas, caso se mostre efeti-

Projeto intitulado 
‘Juro Justo’ será 
utilizado como piloto 
durante todo este 
mês de julho e, caso 
se mostre efetivo, 
entrará como um 
serviço permanente 
da Defensoria

Juro Justo

Defensoria lança ferramenta 
que calcula se juros pagos pelo 
consumidor são abusivos

vo, a ideia é que seja um serviço 
permanente da Defensoria.

Criada pela Câmara de Con-
ciliação da DPE/RS, a ferramen-
ta vai funcionar da seguinte 
forma: primeiro, o consumidor 
preenche os seus dados na fer-
ramenta (nome, e-mail, cida-
de, tipo de empréstimo, data 
da contratação, taxas de juros 
mensal e anual, renda e cópia 
do contrato). Depois, as infor-
mações são encaminhadas à Câ-
mara, que faz a análise do caso, 
a fim de compreender se existe 
abusividade. 

Em caso positivo, o consu-
midor receberá um e-mail infor-
mando sobre a possibilidade de 
ajuizar uma ação. Se ele aceitar, 
seus dados serão encaminhados 
à Defensoria Pública da sua ci-
dade, para agendamento e futu-
ro ajuizamento. Caso não sejam 
verificadas irregularidades, o 
cidadão poderá utilizar os ser-

viços da Câmara de Conciliação 
para construir acordos sobre 
eventuais pendências financei-
ras que possua. 

“A ideia é agilizar o atendi-
mento aos consumidores, uma 
vez que esse filtro inicial vai fa-
cilitar o trabalho de ajuizamen-
to, especialmente nas comarcas 
do interior. Além disso, muitas 
pessoas têm dúvidas sobre o 
que estão pagando, se pode ser 
considerado abusivo ou não”, 
explica a coordenadora da Câ-
mara de Conciliação, Ana Caro-
lina Sampaio Pinheiro de Castro 
Zacher.

A defensora pública alerta 
também sobre a importância 
de preencher os dados correta-
mente no formulário, uma vez 
que o resultado será baseado 
nas informações prestadas pelo 
consumidor. Toda a comunica-
ção com os cidadãos será feita 
por e-mail.

Confiança empresarial atinge maior 
nível desde dezembro de 2013

Dados do FGV

O Índice de Confiança Empre-
sarial (ICE) subiu 4,3 pontos em ju-
nho, para 98,8 pontos, o maior ní-
vel desde dezembro de 2013. Após 
a terceira alta consecutiva, a média 
do segundo trimestre de 2021 su-
perou a do trimestre anterior em 
7,2 pontos. O dado foi divulgado na 
quinta-feira, 01/07, pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV/Ibre).

Segundo o superintendente 
de Estatísticas do FGV/Ibre, Aloi-
sio Campelo, a alta da confiança 
empresarial reflete a continuidade 
da fase de retomada da economia, 
sob o comando da indústria, que 
registra desde outubro de 2020 os 
maiores níveis médios de confian-
ça desde 2011. Outro destaque das 
sondagens empresariais do FGV/
Ibre em junho é o setor de serviços.

“Após a terceira alta expressiva 
seguida, a confiança do setor alcan-
ça o maior nível desde o início da 
pandemia. Ressalve-se que a recu-
peração desse setor continua ocor-
rendo de forma heterogênea, com 
os segmentos de serviços presta-

dos às famílias avançando mais 
lentamente e sob influência ainda 
preponderante das expectativas. 
A aceleração do programa de va-
cinação é essencial para a norma-
lização do nível de atividade deste 
segmento ao longo do segundo se-
mestre”, avaliou Aloisio Campelo.

O Índice de Confiança Empre-
sarial (ICE) consolida os índices 
de confiança dos quatro setores 
cobertos pelas sondagens empre-
sariais produzidas pelo FGV/Ibre: 
indústria, serviços, comércio e 
construção.

Segundo a FGV, a alta do ICE 
foi motivada pela melhora tanto 
das avaliações sobre o momento 
atual quanto das expectativas para 

os próximos meses. O Índice de 
Situação Atual Empresarial (ISA-
-E) subiu 4,3 pontos, para 98,1 
pontos. O Índice de Expectativas 
(IE-E) subiu 4,4 pontos, para 100,9 
pontos, o maior nível desde feve-
reiro de 2020, na pré-pandemia da 
covid-19.

Todos os setores que inte-
gram o ICE registraram alta em 
junho, motivada tanto pela melho-
ra das avaliações sobre o estado 
atual dos negócios, quanto das 
expectativas de curto prazo, com 
exceção do comércio nesse último 
caso. A indústria e o setor de ser-
viços contribuíram com mais de 
80% para a variação da confiança 
no mês.
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O governador Eduardo 
Leite assinou, na quarta-feira, 
30/06, o decreto que cria o au-
xílio emergencial para profis-
sionais do esporte e da cultura 
do Rio Grande do Sul. Os recur-
sos são oriundos do Fundo Es-
tadual de Incentivo ao Esporte 
(Pró-Esporte), do Fundo de 
Apoio à Cultura (FAC) e de con-
vênios com prefeituras. 

“Fizemos, em um primei-
ro momento, um programa de 
auxílio emergencial para em-
presas na área de alimentação, 
alojamento e eventos, além de 
mulheres chefes de família. 
Agora, apresentamos uma fren-
te de trabalho na cultura e no 
esporte, que terá coparticipa-
ção dos municípios. São R$ 16 
milhões que estão sendo viabi-
lizados entre ações de cultura e 
esporte e que terão municípios 
como parceiros importantes. 
Então, é importante que os mu-
nicípios estejam mobilizados 
no processo para cumprirmos 
com o propósito de chegarmos 
às pessoas que precisam desse 
auxílio”, destacou Leite.

Segundo o governo do Es-
tado, cerca de 7,7 mil profissio-
nais do esporte serão beneficia-
dos com um auxílio de R$ 800, 
sendo que R$ 600, o equivalen-
te a 75% do valor, resulta de re-
passe da Secretaria de Esporte e 
Lazer e R$ 200, das prefeituras. 
O pagamento do benefício ocor-
rerá em parcela única. O valor 
disponível para os profissionais 
do esporte é de cerca de R$ 6,1 
milhões.

CADASTRO 
DAS PREFEITURAS
As prefeituras que tiverem 

interesse na parceria deverão 
se cadastrar no site esporte.
rs.gov.br/auxilio-emergencial, 

Cerca de 7,7 mil beneficiados

Sancionado decreto de auxílio emergencial 
a profissionais da cultura e do esporte

fazer o pré-cadastro, preencher 
a documentação e cumprir os 
critérios do Cadastro de Habili-
tação de Convênio do Estado. Os 
profissionais de educação física 
podem procurar a prefeitura 
da cidade para se inscrever no 
auxílio emergencial. Caberá ao 
município verificar a documen-
tação necessária e conferir se o 
profissional está ativo junto ao 
conselho de classe.

PROFISSIONAIS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Para aderir ao benefício, os 

inscritos deverão comprovar 
ser profissional ativo no Conse-
lho Regional de Educação Física 
do RS, apresentar comprovan-
te de endereço e documento 
de identificação com foto, não 
estar recebendo outro auxílio 
estadual, não estar recebendo 
aposentadoria ou pensão, não 
ter vínculo empregatício ativo, 
residir em município convenia-
do e ter conta no Banrisul. Em 
contrapartida, os beneficiários 
deverão prestar serviço comu-
nitário ligado ao esporte no mu-
nicípio conveniado, totalizando 
carga horária de até 20 horas.

PROFISSIONAIS

DA CULTURA
Para os profissionais da cul-

tura, conforme o Estado, será 
lançado, a partir da publicação 
do decreto, um edital para a 
abertura de inscrições, apresen-
tação de propostas e habilitação 
dos municípios gaúchos inte-
ressados em aderir ao regime 
de coinvestimento para a con-
cessão de auxílio emergencial 
gaúcho.

Segundo a secretária de 
Cultura, Beatriz Araújo, além do 
valor de R$ 800 que será viabili-
zado para o auxílio emergencial 
dos trabalhadores da cultura, o 
governo do Rio Grande do Sul 
irá disponibilizar, pelo RS Criati-
vo, seis módulos de capacitação, 
e os profissionais poderão esco-
lher de qual módulo preferem 
participar.

O valor total disponível 
para a chamada pública é de 
R$ 10 milhões, provenientes do 
Fundo de Apoio à Cultura (FAC), 
sendo que R$ 6 milhões são 
oriundos da captação realizada 
por meio da Chamada Pública 
Sedac 6/2020, que contou com 
o aporte das empresas RGE/
Instituto CPFL Energia, Natura 
Cosméticos e Fras-le/Empresas 
Randon.

Divulgação/Piratini

É preciso cuidado

Segurança, agilidade e econo-
mia. Estes são os três principais 
motivos que têm levado lojistas a 
optar pelo PIX, especialmente as 
pequenas empresas. Se por um 
lado o consumidor se sente mais 
seguro por não carregar consigo 
dinheiro, por outro o empresário 
economiza na taxa que pagaria 
pela transação com cartão, rece-
bendo o dinheiro no mesmo ins-
tante. Além disso, o preço do pro-
duto não muda para o consumidor 
e a operação é rápida.

O presidente do Sindilojas 
Regional Bento, Daniel Amadio, ga-
rante que a adesão é expressiva e 
segue em crescimento. “Os lojistas 
estão tendo a possibilidade de op-
tar por uma forma de recebimento 
sem custo, como ocorre com o car-
tão de débito. Além disso, a velo-
cidade e a segurança da transação 
trazem um conjunto de facilidades 
e comodidades, beneficiando con-
sumidor e empresário”, destaca. 

Mas o grande volume de tran-
sações vem gerando um problema 
que requer cuidados: prática de 
golpes. O Pix é um sucesso indis-
cutível. Eliminou a necessidade de 
tarifas de dezenas de reais que os 
brasileiros eram obrigados a pagar 
sempre que precisavam fazer uma 
transferência para outros bancos. 
Funciona 24 horas por dia, sete 
dias por semana, sem ter de espe-
rar o expediente bancário para re-
alizar uma operação. Natural que, 
diante de um volume tão expressi-
vo de operações e da adesão maci-
ça de milhões de brasileiros, sur-
jam também tentativas de golpes 
associados. Amadio alerta as em-
presas associadas para possíveis 
golpes. “A novidade atraiu, tam-
bém, a atenção de mal intenciona-
dos que se aproveitam da situação 
para dar golpes no comércio. Por 
isso, é fundamental conhecer como 
funciona a operação para ter a cer-

PIX ganha espaço nos pequenos 
negócios em Bento Gonçalves

teza de que está sendo vítima de 
mais uma fraude”.

CLONAGEM DO WHATS
Na clonagem, os criminosos 

enviam uma mensagem fingindo 
ser funcionários de empresas em 
que a vítima tem cadastro. Eles soli-
citam um código de segurança, que 
já foi enviado por SMS pelo aplica-
tivo, afirmando se tratar de uma 
atualização, manutenção ou confir-
mação de cadastro. Com o código, 
os bandidos conseguem replicar a 
conta de WhatsApp em outro celu-
lar. A partir daí, os criminosos en-
viam mensagens para os contatos 
da pessoa, fazendo-se passar por 
ela, pedindo dinheiro emprestado 
por transferência via Pix.

PERFIL FALSO
Neste caso, o golpista nem pre-

cisa clonar o WhatsApp. Ele escolhe 
uma vítima, pega sua foto em redes 
sociais e, de alguma forma, desco-
bre números de celulares de con-
tatos da pessoa. Com um novo nú-
mero de celular, manda mensagem 
para amigos e familiares da vítima, 
alegando que teve de trocar de nú-
mero devido a algum problema, 
como, por exemplo, um assalto. A 
partir daí, pede uma transferência 
via Pix, dizendo estar em alguma 
situação de emergência.

 PÁGINAS E ARQUIVOS FALSOS 
Os criminosos têm cometido 

fraudes a partir do envio de mensa-
gens falsas para celulares, e-mails, 
mensagens nas redes sociais e si-
tes falsos. No primeiro caso, após 
clicar na mensagem, o cliente é 
direcionado para um site falso que 
oferece o cadastramento da chave 
de acesso. Na página falsa, é pedi-
do à vítima que faça o acesso à sua 
conta bancária e serão solicitados 
também os códigos de autentica-
ção (tokens). Os criminosos criam 
páginas que simulam as de internet 
banking de grandes instituições fi-
nanceiras para roubar as informa-

ções de acesso das vítimas. A outra 
fraude ocorre a partir da oferta de 
download de um arquivo que será 
instalado no celular ou no com-
putador para roubar os dados da 
pessoa. Nesse caso, é instalada uma 
ferramenta de acesso remoto que 
permite aos fraudadores entrar no 
celular infectado e roubar informa-
ções importantes. 

FALSAS CENTRAIS 
DE ATENDIMENTO
O golpista entra em contato 

com a vítima se passando por um 
funcionário do banco ou empresa 
com a qual a vítima tem relaciona-
mento. O criminoso oferece ajuda 
para que o cliente cadastre a chave 
Pix. Neste momento, a vítima é in-
duzida a fazer uma transferência. 
A Febraban afirma que dados pes-
soais do cliente jamais são solicita-
dos ativamente pelas instituições 
financeiras, e que funcionários de 
bancos não ligam aos clientes para 
fazer testes com o Pix. Na dúvida, 
sempre procure seu banco para ob-
ter esclarecimentos. Uma variação 
deste golpe que também tem sido 
relatada por muitos usuários é o 
da falsa pesquisa sobre covid-19. O 
criminoso se faz passar por funcio-
nário do Ministério da Saúde que 
está coletando dados, mas o objeti-
vo real é conseguir uma transferên-
cia direta ou clonar o WhatsApp da 
vítima.

BUG DO PIX
Outra ação criminosa que está 

sendo praticada por quadrilhas e 
que envolvem o Pix é o golpe do 
“bug” (falha que ocorre ao executar 
algum sistema eletrônico). Mensa-
gens e vídeos disseminados pelas 
redes sociais por bandidos afir-
mam que, graças a um “bug” no Pix, 
é possível ganhar o dobro do valor 
que foi transferido para chaves ale-
atórias. Entretanto, ao fazer este 
processo, o cliente está enviando 
dinheiro para golpistas.
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Vestibular de Inverno – 
Provas todas as segundas e quintas-feiras
A UCS, uma das 

universidades mais bem 
conceituadas do país, oferece 
inúmeras oportunidades de 
ingressar num curso superior. 

O Vestibular de Inverno 
UCS ocorre todas as segundas 
e quintas-feiras, com taxa 
de ingresso de apenas R$ 
20,00, que pode ser isentada 
mediante requisição, para quem 
aproveitar a nota de redação de 
vestibulares anteriores da UCS e 
para os ingressantes em cursos 
de Licenciatura. 

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

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

Quem indica amigo é! Está de volta a promoção mais 
do que especial para todos os alunos 
da UCS! Indique amigos e, se eles se 
matricularem, o aluno ganha R$ 150 
de desconto na mensalidade. Quan-
to mais você indicar, maior será o seu 
desconto! Faça suas indicações, aces-
sando o QR-Code!

Se você estuda em outra universidade 
e pensa em transferir seus estudos para 
a UCS, não perca essa oportunidade! 
Aproveite até 100% das disciplinas já 
cursadas para ingresso no mesmo curso ou 
escolha entre as opções ofertadas nas mais 
diversas áreas de conhecimento. 

São inúmeras bolsas com 50% de 
desconto válidas para os cursos de 
Engenharia, Administração, Ciências 
Contábeis, Economia, Direito, Comércio 
Internacional, Relações Públicas, 
Publicidade e Propaganda e Jornalismo. 

Tire suas dúvidas contatando a área 
de relacionamento da UCS Bento, através 
do Whats: (54) 9 9626-2771, ou envie um 
e-mail para atendimento-carvi@ucs.br.

Mais informações e inscri-
ções contate-nos através 
do Whats: (54) 9 9626-

2771 ou acesse o QR-Co-
de para saber mais:

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.

Transfira 
seus estudos 

para a UCS

Quer agregar valor na sua 
profissão e no seu currículo subindo 
para o seu próximo nível? Chegou a 
hora de você ir além. E a UCS vai te 
ajudar com isso!

Faça o seu 2º Bacharelado com 
33% de desconto. Fale agora conosco 
através do Whats (54) 9 9923-0601 ou 
envie um e-mail para atendimento-
carvi@ucs.br

Segundo 
Bacharelado 
com 33% de 

desconto

A UCS é pra 
você com a 

Segunda 
Licenciatura

Estão abertas até 28 de julho as inscri-
ções para segunda licenciatura na UCS. Por 
apenas R$ 299,90, você que já é licenciado 
pela universidade tem a chance de cursar 
Ciências Biológicas, Computação, Filosofia, 
Física, Geografia, História, Letras Espanhol, 
Letras Inglês, Letras Português, Matemática, 
Pedagogia e Química. As aulas iniciam em 2 
de agosto. Mais informações em www.ucs.
br/site/estudenaucs/segundalicenciatura/

Estão abertas até 21 de julho as ins-
crições para o Processo Seletivo do Mes-
trado em Administração, com ingresso 
no 2º Semestre de 2021, em Bento Gon-
çalves.

Serão oferecidas 16 vagas, sendo oito 
para a Linha Pesquisa Estratégia e Ope-
rações e oito para a Linha de Pesquisa 
Inovação e Competitividade.

A divulgação da homologação das 
inscrições será feita no dia 22 de julho.

Mais informações e inscrições con-
tate a área de relações com o mercado 
da UCS Bento, através do Whats: (54) 
99653-3184.

Mestrado em 
Administração 
com inscrições 

abertas

Com o objetivo de elevar o nível 
de conhecimento na dimensão 
espiritual do ser humano a partir 
de ambientes laborais, hoje centrais 
na organização social, a UCS Bento 
promove o Curso de Especialização 
em Espiritualidade no Trabalho: 
Organizações Humanizadas e 
Ecoengajadas. 

O curso se destina a graduados 
em qualquer curso superior, com 
ênfase a profissionaisda área de 
recursos humanos, administradores, 
psicólogos, comunicadores, gestores 
e assistentes sociais.

Para mais informações contate 
a área de Relações com o Mercado 
da UCS Bento, através do Whats (54) 
99653-3184.

Especialização em 
Espiritualidade no Trabalho
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Momento ideal para avaliar seus resulta-
dos. Relação iniciada agora pode ser trans-
formadora.

Touro – 21/04 a 20/05
Sorte nas finanças. No amor, boa fase para 
encerrar ciclos, seja um romance ou uma 
paquera.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Hora de cortar maus hábitos ou vícios. 
Paquera tem novidades. A dois, invista na 
cumplicidade.

Câncer – 21/06 a 21/07
Momento daquela autoanálise básica. Boa 
fase para fechar ciclos. Se ainda não rolou, 
esquece.

Leão – 22/07 a 22/08
Dia ideal para concluir tarefas. Invista na 
sua aparência. Romance ganha clima de 
intimidade. 

Virgem – 23/08 a 22/09 
Jogue fora o que não usa mais.  A dois, 
clima de intimidade. Novo amor pode 
mudar você. 
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Libra – 23/09 a 22/10
Dê uma atenção especial ao corpo. Chan-
ces de um novo romance. A dois, clima de 
aconchego. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
Bom momento para desapegar. No amor, 
é tempo de fazer ajustes. Paquera segue 
no vácuo.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Contatos e associações em alta. Bom mo-
mento para avaliar o seu relacionamento 
ou paquera.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Astros favorecem as finanças. Chances de 
interesse por colega. A dois, clima de in-
timidade. 

Aquário – 21/01 a 19/02 
Corte gastos. Pode se interessar por pes-
soa inteligente. A dois, hora de zerar as 
pendências.

Peixes – 20/02 a 20/03
Sexta pede adaptação. Sucesso aos rela-
cionamentos fortes. Ombro amigo pode 
virar algo mais. 

Cinema 
Programação de 01/07 a 07/07

GNC 1
Cruella
Comédia, 12 anos, 134 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.
Invocação do mal 3 - 
A ordem do demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 21h30, legendado.
Os Croods 2 – uma nova Era
Animação, livre, 95 minutos. 
Diariamente, 14h e 16h15, dublado.
GNC 2
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 14h30, 17h30 e 20h30, 
legendado.
GNC 3
Os Croods 2 – uma nova Era
Animação, livre, 95 minutos. 
Diariamente, 13h20, 15h30, 17h40 e 
19h50, 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, dubla-
do.
GNC 6
Cruella
Comédia, 12 anos, 134 minutos.
Diariamente, 13h45, dublado.
Invocação do mal 3 - 
A ordem do demônio
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, 17h30 e 20h30, 
dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 3
Os Croods 2: Uma Nova Era
Animação, livre, 95 minutos. 
Diariamente, 14h e 16h, dublado.
Diariamente (exceto dias 3 e 4), 
18h30, dublado.
Velozes e Furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Dias 3 e 4, 18h30, dublado. 
Invocação do Mal 3 – 
A Ordem do Demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente (exceto dias 3 e4, 20h30, 
dublado.
Dias 3 e 4, 21h, dublado. 

MOVIE ARTE 
L’AMÉRICA SHOPPING 2
Os Croods 2: Uma Nova Era
Animação, livre, 95 minutos. 
Diariamente, 13h50, dublado.
Dia 7, 16h, dublado.
Dias 1, 2, 3, 4 e 6, 18h30, dublado.
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Dias 1, 2, 3, 4 e 6, 15h30, dublado.
Dia 7, 18h, dublado.
Dias 1, 3, 4 e 7, 21h, dublado.
Dias 2 e 6, 21h, legendado.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 18

Capelletti in Brodo Express

INGREDIENTES
1 colher (sopa) de azeite
1 dente de alho amassado
1 cebola ralada
4 tomates sem pele e sem sementes
1 xícara (chá) de ervilhas frescas
meia xícara (chá) de cenoura em cubos
meio pacote de capeletti de carne 
(250 g)
1 colher (sopa) de tomilho fresco

Solução

BANCO 33

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

ALC
REINICIAR
RNOSASCO

REFEMUNAS
MOVELEME

FERAUAP
SCESPIAR
SAPATEADO

TODARLOM
DOCEARB
ETARICO
PERSASH

DEMOCRACIA
SAÃBOLA

HONROSAEA

Uma das
provas do
atletismo

Apertado 
financei-
ramente
(bras.)

Cada
item da

chamada
escolar

"Flor de 
(?)",

sucesso
de Djavan

Começar
de novo 

Rafael 
Nadal, 
tenista 

espanhol

Vogais
de "mula"

Única
consoante
de "apoio"

Buraco
em um or-
çamento
(bras.)

Animal
muito
voraz

Observar;
olhar 

Dança que
tira sons

do calçado

Melhor
amigo do
Cebolinha

(HQ)

Possibi-
lidade de

perigo

Relativo
ao antigo

Irã

Basta;
chega

(interj.)

Que
possui
muitos
bens

Regime de
governo
adotado
no Brasil

Parte
flexível do

chapéu

Código
da pilha
"palito"

Objeto de
vários

esportes

Emanuelle
Araújo,

atriz 

Vítima do 
sequestrador

Peça de
mobília

Completa;
inteira

A 1a nota
musical

Para mim
Nunca

precede
"P" e "B"

Estrondar

Comer a 
última refei-
ção da noite

Cidade
paulista

Mãe de A-
bel (Bíblia)

Tipo de
vinho

Instalado 
em barraca

Ave como o Patinho
Feio (Lit. inf.)Sílaba de

"caule"

Indivisí-
veis (fem.)
Luminária

de teto
M

Pedir
auxílio

(a Deus) 

Que
enobrece;

que
dignifica

Boro
(símbolo)
Sua capital
é Santiago

5/persa — risco — rombo. 6/espiar. 7/honrosa.

MODO DE PREPARO
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e 
refogue o alho e acebola. Coloque os tomates 
picados, as ervilhas e a cenoura e refogue bem. 
Acrescente 1 litro e 200 ml de água e o capeletti.
Misture, feche a panela, leve ao fogo alto e 
cozinhe por 5 minutos, após iniciar pressão.
Desligue o fogo, espere sair toda a pressão e 
abra a panela. Salpique o tomilho e sirva a sopa, 
acompanhada do pão torrado.

Sete Erros | Respostas na página 18
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Bacca resgata vivências e presta contas 
da história em seu mais novo livro 

Janelas da Memória

Com 400 páginas, 
a obra Janelas da 
Memória caminha 
pelos arquivos e 
recortes históricos 
armazenados com 
cuidado e carinho pelo 
historiador Ademir 
Antônio Bacca

Raquel Konrad
“Uma espécie de prestação 

de contas do tempo que vivi, das 
coisas que presenciei, das pesso-
as e lugares que conheci”. Assim 
o escritor e historiador Ademir 
Antônio Bacca descreve seu mais 
novo livro, o Janelas da Memória, 
que acaba de ser lançado e está 
disponível em todas as livrarias 
de Bento Gonçalves e da região. 

O livro, de 400 páginas, com 
capa dura, reporta em capítulos, a 
partir da década de 50, memórias 
do autor e de outros personagens, 
relacionadas a acontecimentos 
que marcaram a história do Bra-
sil e do mundo. Ao todo, são 15 
capítulos, entre eles alguns com 
fatos curiosos e nunca relatados 
ocorridos em Bento Gonçalves. O 
projeto teve apoio da Lei Rouanet.

O autor comenta que a sau-
dade da época de transformações 
que marcaram a sua geração foi 
motivador para a produção da 
obra Janelas da Memória. “É um li-
vro de histórias avulsas, uma for-
ma diferente de contar um pouco 
da história de Bento Gonçalves, 

com os olhos cheios de saudades 
do tempo que se foi”, descreve. 
“Sempre fui um guardador de 
histórias, recortes de jornais, lem-
branças. O livro foi surgindo ao 
natural, aos poucos, sem pressa 
nenhuma. Houve um tempo em 
que até apressei o processo, mas o 
livro não foi aprovado pelo Fundo 
Municipal de Cultura, o que, no fi-
nal, até foi bom, pois me permitiu 
trabalhar um pouco mais em cima 
dele, passando das 200 páginas 
iniciais para 400, o que lhe deu 
mais consistência”, confessa.

Bacca pontua que toda pes-
quisa leva a fatos curiosos e inu-
sitados e o seu projeto se desen-
volveu ao natural. “Abri gavetas, 
caixas e pastas e fui escolhendo 
o que achei que era interessante 
para o livro e deixei a emoção pre-
encher a galeria de afetos, que é 
como eu me refiro às pessoas que 

homenageio no livro”, conta ele, 
que confessa que deixou muitas 
histórias para trás tanto por falta 
de espaço como “para não mexer 
com sentimentos de pessoas que 
fazem parte, involuntariamente, 
de certos fatos”.

Ao todo, entre poesia, folclo-
re e história, este é o 22º livro de 
autoria de Bacca. Ele ainda parti-
cipou de mais de 50 antologias no 
país e no exterior. Recentemente, 
o escritor também idealizou e co-
ordenou a trilogia “150 Anos de 
Imigração Italiana no RGS”, uma 
obra que reuniu 55 pesquisadores 
do tema, e que resultou em 1.160 
páginas.

O livro Janelas da Memória 
pode ser encontrado em todas as 
livrarias de Bento ou ainda auto-
grafado, diretamente com o autor, 
através do telefone (54) 9 9969 
0034. 
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profissional é uma construção 
conjunta, mas é muito importante 
que aconteça, como rotina, o de-
senvolvimento das pessoas, para 
que possam ser felizes enquanto 
trabalham. Sem dúvida, a gestão 
de pessoas é o coração das orga-
nizações, pois são elas que fazem 
acontecer as transformações, com 
a ajuda da tecnologia.

A espiritualidade é mais ampla 
do que a religiosidade. Quando se 
trata de empresas espiritualizadas, 
não é necessário introduzir a reli-
giosidade no ambiente de trabalho. 
A espiritualidade é manifestada 
através das atitudes. Porém, toda 
atitude é uma externalização da-
quilo que a pessoa carrega em seu 
coração. Mais ainda, a essência que 
cada pessoa leva consigo se mani-
festa nas atitudes inspiradas pelo 
amor. Ser espiritualizado é ser ca-
paz de vivenciar o amor em todos 
os sentidos: o amor-próprio e o 
amor para com o próximo. Porém, 
para vivenciar o amor é necessário 

O exercício da profissão 
ocupa um tempo considerável 
da existência humana. Não nas-
cemos somente para trabalhar, 
mas para alcançar a realização, 
isto é, a felicidade. A centralida-
de do trabalho na vida humana 
tem uma longa história, con-
templada em diferentes etapas, 
com avanços que resultaram, 
na maioria das vezes, de insis-
tentes solicitações. Mesmo que 
muitos não se enquadrem no 
trabalho formal, praticamente 
todos desenvolvem algumas 
tarefas, da qual garantem o pão 
de cada dia. A oferta de vagas de 
trabalho é uma necessidade das 
organizações e, ao mesmo tem-
po, uma responsabilidade go-
vernamental. A dignidade que 
todos buscam está intimamente 
ligada ao trabalho que cada um 
realiza. 

A profissão é, sem dúvida, 
um espaço de construção da 
felicidade. A vida pessoal se faz 
presente no exercício profis-
sional. Não há como deixar as 
alegrias e as tristezas no portão 
de acesso ao local de trabalho 
ou simplesmente desligar-se da 
vida pessoal enquanto se execu-
ta o ofício laboral. O humano é 
um ser integral que aguarda ser 
acolhido também de forma in-
tegral, pois só assim conseguirá 
desenvolver harmoniosamente 
as suas funções. O ambiente 

Organizações 
Espiritualizadas

Frei Jaime Bettega  
Capuchinho, coordenador da 
Especialização em Espiritualidade no 
Trabalho e docente da Área de Sociais.

acreditar no valor da vida, na 
certeza de que cada pessoa tem 
uma missão e um propósito, en-
quanto peregrino neste mundo. 
Mesmo que, num mesmo am-
biente, convivam pessoas de 
diferentes credos, a harmonia 
pode existir, pois o ponto de 
encontro é o amor, que se ma-
nifesta também na fé.

A espiritualidade tem um 
papel inconfundível: humani-
zar. Uma pessoa sem espiritua-
lidade pode se sentir incomple-
ta, pois não está contemplando 
todas as suas dimensões exis-
tenciais. Ninguém nasce sem 
espiritualidade. Porém, todos 
podem optar em cultivar ou 
não a espiritualidade. As or-
ganizações podem ajudar os 
colaboradores para que se sin-
tam realizados também espiri-
tualmente. Quando os líderes e 
gestores reservam tempo para 
elogiar, escutar e dialogar, sim-
plesmente estão desenvolven-
do a espiritualidade no local 
de trabalho. Os benefícios são 
importantes, bem como a justa 
remuneração, mas a relação hu-
mana faz a diferença dentro e 
fora das organizações. Onde há 
amor, respeito, acolhida, solida-
riedade e perdão, a espirituali-
dade marca presença e ilumina 
os corações e os ambientes. Or-
ganizações espiritualizadas são 
organizações felizes. 

A gestão de 
pessoas é o 
coração das 
organizações
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“Algo tão singular 
quanto a essência só 
poderia ser do gênero 
feminino”

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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Côrte
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“Você consegue beber 
entre 1,5 e 2 litros de 
água por dia, como 
orientam os especialistas?”

Previsão do tempo

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

Não chove

03/07
5º
19º

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. As nuvens 
aumentam no decorrer 

da tarde

02/07
4º
19°

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

Não chove

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

04/07
5º
19º

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) defendeu na 
quinta-feira, 01/07, que todas 
as vacinas da lista de emergên-
cia da Organização ou de outros 
reguladores de medicamentos 
devem ser consideradas para 
que um viajante possa ser reco-
nhecido como totalmente imu-
nizado. Conforme a OMS, esse 
reconhecimento deve ocorrer 
mesmo em países onde algumas 
dessas vacinas ainda não foram 
aprovadas.

Em declaração conjunta 
com outras agências com as 

Nova recomendação

OMS defende que todas as vacinas contra 
a COVID-19 sejam aceitas para viajantes
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APara a organização, 

esse reconhecimento 
deve ocorrer mesmo 
em países onde 
algumas das vacinas 
utilizadas pelo 
mundo ainda não 
foram aprovadas

quais desenvolve o programa 
Covax, de distribuição da va-
cinas, a OMS pede a todos os 
governos regionais, nacionais 
e locais que reconheçam como 
totalmente vacinados aqueles 
que receberam vacinas conside-
radas seguras pela organização.

A lista de emergência apro-
vada pela OMS inclui as vacinas 
da Pfizer-BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca, Janssen, Sinovac 
(CoronaVac) e Sinopharm, mas, 
por exemplo, as duas últimas, 
desenvolvidas na China e ampla-
mente distribuídas em regiões 

em desenvolvimento, como Áfri-
ca ou América Latina, não estão 
aprovadas pelos reguladores 
europeus ou norte-americanos.

O apelo é feito no momento 
em que muitos países se abrem 
para a chegada de viajantes in-
ternacionais, devido à redução 
gradual de casos nos últimos 
dois meses, embora o surgimen-
to da variante delta em algumas 
áreas tenha feito com que as 
infecções semanais voltassem a 
subir globalmente.

“Qualquer medida que ape-
nas permita que pessoas prote-

gidas por algumas vacinas apro-
vadas pela OMS se beneficiem 
da reabertura das viagens cria-
rá um sistema duplo, aumentan-
do as divisões globais em torno 
dos imunizantes e exacerbando 
as desigualdades”, alerta a orga-
nização mundial da saúde.

Além disso, “terá impacto 
negativo no crescimento das 
economias que mais sofrem”, 
acrescenta, referindo-se aos 
países em desenvolvimento. A 
declaração também é assina-
da pela Fundação para Vacinas 
Gavi e o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância. (Unicef), 
parceiros na Covax.

A pandemia da COVID-19 
provocou, pelo menos, 3,940 
milhões de mortes no mundo, 
resultantes de mais de 181,7 
milhões de casos de infecção, 
segundo um balanço da agência 
francesa AFP.

No Brasil já são mais de 518 
mil vítimas da doença. Já no Rio 
Grande do Sul, quase 31,4 mil 
pessoas já perderam a vida por 
conta da COVID-19.

A Campanha de Vacinação 
contra gripe segue em Bento 
Gonçalves até o dia 09/07, em 
todas as unidades de saúde. 
Conforme a prefeitura, o mu-
nicípio já alcançou a meta nos 
grupos prioritários como crian-
ças, gestantes e puérperas e 
indígenas. A média geral de va-
cinação é de 50%, com 22.577 
pessoas imunizadas.

A secretaria de Saúde res-
salta que a imunização previne 
o surgimento de complicações 
decorrentes da doença, óbitos, 
internações, além de reduzir os 
sintomas que podem ser con-
fundidos com os da COVID-19. 

Para vacinação é neces-
sário apresentar a carteira de 
vacinação e não ter tomado a 
vacina contra o coronavírus nos 
últimos 15 dias. A imunização 
pode ser realizada em todas as 
unidades de saúde (exceto no 
Maria Goretti, 15 da Graciema, 
Fenavinho, São Valentin, Cohab 
e Vila Nova II).

Vacinação contra gripe 
segue nas Unidades 
de Saúde de Bento

50% da meta

Quem pode vacinar?

- Crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos de ida-
de (5 anos, 11 meses e 29 
dias);
- gestantes e puérperas;
- povos indígenas;
- trabalhadores da saúde;
- idosos com 60 anos ou 
mais;
- professores do ensino bá-
sico e superior;
- pessoas com doenças 
crônicas não transmissí-
veis e outras condições 
clínicas especiais;
- pessoas com deficiência 
permanente;
- forças de segurança e 
salvamento e Forças Ar-
madas;
- caminhoneiros e traba-
lhadores de transporte 
coletivo rodoviário de 
passageiros urbano e de 
longo curso.


