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Avanço no Plano Nacional

Eduarda Bucco
A secretaria da Saúde de Ben-

to iniciou na segunda-feira, 05/07, 
mais uma etapa obrigatória no Pla-
no Nacional de Imunização contra 
a COVID-19, com a vacinação dos 
profissionais das indústrias. A pri-
meira empresa contemplada foi a 
MDias Branco, com 490 funcioná-
rios vacinados na segunda. Já na 
terça-feira, 06/07, foram imuniza-
dos 442 colaboradores da empresa 
Rinaldi. Na quinta-feira, 08/07, foi 
a vez da Todeschini. Até o fecha-
mento desta edição, o total de va-
cinados não havia sido divulgado. 

Conforme a secretária de 
Saúde Tatiane Fiorio foi realizado 
um trabalho minucioso de plane-
jamento para a imunização nas 
indústrias, tendo em vista o gran-
de número de empreendimentos 
alocados em Bento.  “Levantamos 
os dados junto às secretarias de 
Finanças, Desenvolvimento e com 
o CIC, para que pudéssemos iniciar 

Vacinação contra a COVID-19 
chega às empresas de Bento 
Até a quinta-feira, 
08/07, haviam 
sido vacinados os 
funcionários das 
empresas MDias 
Branco, Rinaldi 
e Todeschini

com as indústrias que possuem o 
maior número de funcionários e 
assim ir avançando no grupo”, dis-
se. Dessa forma, as demais empre-
sas serão contempladas a partir da 
chegada de novas doses, seguindo 
o quesito de maior número de fun-
cionários. 

A secretaria ressalta que a 
imunização está sendo realizada 
nas dependências das indústrias. 
Dessa forma, o contato é realiza-
do diretamente com as empresas, 
não sendo necessário o funcioná-
rio procurar a secretaria da Saúde 
para agendamento. A titular da pas-
ta ainda afirma que, em paralelo à 
vacinação dos funcionários, confor-
me a chegada de novas doses, será 
dado andamento ao cronograma de 
idades e de segunda dose. 

RUMO AO FIM 
DA PANDEMIA
A Rinaldi, fabricante de pneus 

e câmaras de ar para motocicletas, 
foi a segunda empresa contempla-

da com a vacinação de seus funcio-
nários em Bento. No total, a indús-
tria conta com 826 colaboradores, 
sendo contemplados com a imu-
nização aqueles de 18 a 44 anos. 
A medida, na opinião da empresa, 
deverá ser mais um passo rumo ao 
fim da pandemia. “Queremos não 
mais nos preocupar com colegas 
que, em casa ou no hospital, sofrem 
com os efeitos e sequelas dessa do-
ença”, comenta a gerente de Recur-
sos Humanos, Chalana Pessali. 

Desde o início da pandemia, a 
empresa precisou adaptar aos pro-
tocolos necessários de prevenção à 
COVID-19, buscando soluções para 
atender a legislação e a produção. 
Em muitos momentos, assim como 
as demais indústrias, a Rinaldi 
passou por situações mais críticas, 
com afastamento de funcionários 
em função do Coronavírus. “Vive-
mos picos. Há momentos mais crí-
ticos, depois acalma e, em seguida, 
retorna”, diz Chalana.

Apesar dos desafios, a Rinaldi 
foi uma das empresas que viu sua 
demanda aumentar significativa-
mente durante a pandemia. A ge-
rente de Recursos Humanos expli-
ca que, devido aos novos hábitos 
adquiridos pela população, houve 
um crescimento no uso de motoci-
cletas. “Esse aumento em parte se 
deu pelo maior uso do modelo de 
entrega domiciliar ‘delivery’, para 
comidas, roupas e encomendas”, 
exemplifica. “Por outro lado, inten-
sificou o uso da motocicleta como 
meio de transportes econômico e 
seguro em detrimento dos lotados 
transportes públicos. Esses fatores 
juntos aumentaram a demanda e 
fizeram com que a Rinaldi tivesse 
suas vendas aumentadas e, em con-
sequência, sua produção vem ope-
rando no máximo da capacidade 
desde o início da pandemia”, revela 
Chalana. 

Agora, com a vacinação, a 
equipe espera retomar um pouco 
da tranquilidade em relação à se-
gurança dos colaboradores, mas 
ressalta que manterá os protocolos 
estabelecidos ainda no início da 
pandemia. “Continuamos seguindo 
os protocolos como medição de 
temperatura, uso de álcool gel, iso-
lamento de bancos, horário expan-
dido no intervalo de almoço para 
evitar aglomeração no refeitório, 
espaçamento das mesas, higieni-
zação com peróxido pela fábrica e 
áreas comuns”, cita. 

Fotos divulgação/Rinaldi

O município de Bento Gon-
çalves alcançou na quarta-feira, 
07/07, a marca de mais de 53 
mil pessoas imunizadas com a 
primeira dose da vacina contra a 
COVID-19. Além dessas, 20.935 
pessoas já estão com a segunda 
e 932 com dose única. No sába-
do, foram 2.100 pessoas de 44 e 
45 anos imunizadas. No domin-
go, 04/07, o município imuni-
zou 2.100 pessoas de 42 e 43 anos. 
Já na quarta-feira, 07/07, cerca de 
2.500 pessoas de 40 anos ou mais 
receberam a dose do imunizante.

Unidades de saúde 
estarão vacinando 
neste sábado

Agora, com o objetivo de al-
cançar as pessoas que não con-
seguiram realizar a vacina, no 
sábado, 10/07, das 8h às 12h, al-
gumas unidades de saúde estarão 
aplicando a primeira dose na po-
pulação acima de 40 anos, ou das 
pessoas pertencentes aos grupos 
prioritários. São elas: unidade de 
saúde Zona Sul, no Botafogo, São 
Roque, Santa Helena, Zatt e Vila 
Nova.

Para vacinar é necessário 
apresentar documento com foto, 
cartão SUS e cadastro preenchido.

Entrou no ar na terça-feira, 
06/07, um novo painel informativo 
detalhando as variantes do Corona-
vírus já identificadas pelo Lacen e 
laboratórios parceiros, por meio de 
sequenciamento genético. O painel 
está publicado no site coronavi-
rus.rs.gov.br. Até a terça-feira, as 
variantes de preocupação identifi-
cadas no Rio Grande do Sul foram 
1.375 amostras da Gamma (P.1), 
que foi encontrada pela primeira 
vez em Manaus, e duas amostras da 

Mutações
RS publica painel com 
informações sobre as 
variantes em circulação

variante Alpha (B.1.1.7), encontra-
da pela primeira vez no Reino Uni-
do. No cumulativo da pandemia foi 
possível encontrar 25 linhagens di-
ferentes. As amostras que apresen-
tam resultados inespecíficos nos 
testes de RT-PCR são também sub-
metidas ao sequenciamento parcial 
pelo Centro Estadual de Vigilância 
em Saúde. Em paralelo, um con-
junto de amostras é mensalmente 
enviado para a Fiocruz para o se-
quenciamento genético completo.



SERRANOSSA | Sexta-feira, 09 de julho de 2021 3

Visita presidencial

O presidente da República 
Jair Bolsonaro deve chegar à Ser-
ra Gaúcha na sexta-feira, 09/07, à 
tarde. A agenda oficial inclui uma 
visita à planta produtiva da UCS-
GRAPHENE às 14h10, na Univer-
sidade de Caxias do Sul. Mais tar-
de, às 15h30, ele deve participar 
da cerimônia alusiva à abertura 
da 1ª Feira Brasileira de Grafeno, 
na Vila Poliesportiva do campus 
sede da universidade. 

Em Bento Gonçalves, o presi-
dente deve chegar à noite, de he-
licóptero, para participar de um 
jantar com produtores vitiviní-
colas no Vale dos Vinhedos. O en-
contro será realizado a partir das 
19h na Cave da Vinícola Miolo. 

Já no sábado, 10/07, o pre-
sidente é esperado para um al-

Bolsonaro participará de jantar 
com produtores vitivinícolas no 
Vale dos Vinhedos
Agenda oficial 
do presidente da 
República inclui 
visita à UCS, em 
Caxias, durante 
a tarde de sexta-
feira, 09/07, e 
jantar em Bento a 
partir das 19h

moço com empresários em Porto 
Alegre.

Em Bento, apoiadores prepa-
ram uma recepção a Bolsonaro. 
Um ponto de encontro deve ser 

instalado próximo à Miolo, com 
faixas e bandeiras. 

Em Garibaldi, uma placa de 
boas-vindas foi instalada próxi-
mo ao trevo da Telasul. 

Agenda do presidente nesta 
sexta-feira na Serra Gaúcha

14h10: visita à planta produtiva da UCSGRAPHENE
Local: Universidade de Caxias do Sul, bloco 71
15h30: cerimônia alusiva à abertura da 1ª Feira Brasileira de 
Grafeno
Local: Universidade de Caxias do Sul, Ginásio 1 da Vila Po-
liesportiva
19h: jantar com produtores vitivinícolas
Local: Cave da Vinícola Miolo, ERS-444, km 21, Bento

Eduarda Bucco

Na última sexta-feira, 02/07, o 
presidente do Programa RS Solar, 
professor da Universidade de Ca-
xias do Sul (UCS) Tiago Cassol Se-
vero, realizou uma visita ao deputa-
do federal Paulo Caleffi. O objetivo 
foi solicitar apoio ao Marco Legal 
da Geração Distribuída, Projeto de 
Lei 5.829, que visa aumentar a se-
gurança jurídica para as pessoas e 
empresas que desejam investir em 
energias renováveis.

Durante a conversa, o profes-
sor também apresentou o RS So-
lar, uma iniciativa organizada pelo 
SEBRAE-RS que conta com empre-
sas, universidades, organizações e 
entidades do setor de energia so-
lar do Rio Grande do Sul, focando 
suas ações no desenvolvimento da 
cadeia de energia solar fotovoltaica 
no Estado.  “A energia solar fotovol-
taica é uma forma de energia limpa 
e renovável, abundante no planeta 
e com baixo impacto ambiental. 
Gera empregos e oportunidades 
em número crescente no Brasil e, 
em especial, no Rio Grande do Sul, 
que há anos está entre os três esta-
dos que mais produz energia elétri-
ca e instala sistemas fotovoltaicos”, 
enfatiza o professor.

Professor da UCS 
pede apoio de de-
putado Paulo Caleffi 
ao Marco Legal da 
Geração Distribuída

Energia solar

Raquel Konrad
A Petrobras anunciou na últi-

ma segunda-feira, 05/07, um au-
mento nos preços da gasolina, do 
diesel e do gás de cozinha (GLP) 
para as distribuidoras. Segundo a 
estatal, os reajustes acompanham 
a elevação nos patamares interna-
cionais de preços de petróleo e de-
rivados. E o aumento já está sendo 
sentido pelos consumidores. Em 
Bento, pesquisa realizada e pu-
blicada nesta quarta-feira, 07/07, 
pelo Procon de Bento Gonçalves 
aponta que o preço da gasolina co-
mum pode chegar a R$ 6,15 na ci-
dade, enquanto o litro da aditivada 
é encontrada a R$ 6,35.

Fábio Alexandre da Luz, que 
trabalha com transportes executi-
vos e por aplicativo, reclama dos 
aumentos. Segundo ele, a média 
de gastos somente em combustí-
vel é de R$ 3 mil por mês. “Minha 
atividade depende de gasolina e o 

Impacto no bolso
Gasolina comum em 
Bento já chega a R$ 6,15

Fernando Frazão/Agência Brasil

preço está abusivo. E, com esses 
aumentos recorrentes, não temos 
como toda hora aplicar reajuste 
para o cliente. Já aumentei o valor 
neste ano e fica inviável para as 
empresas que me contratam e o 
próprio consumidor final usarem 
meus serviços se a cada dois me-
ses o valor sobe. Está muito difícil”, 
desabafa.

De acordo com o Procon, a 
média do preço do combustível em 
Bento é de R$ 6. O menor preço en-
contrado em Bento na gasolina co-
mum é de R$ 5,79. Já na aditivada 
o menor preço é de R$ 5,89, ambos 
em um posto em Tuiuty. Já o maior 
é de um posto no centro, que cobra 
R$ 6,15 pela comum e R$ 6,35 pela 
aditivada. O coordenador da pas-
ta, Maciel Giovanella aponta que 
eventuais abusividades estão sen-
do monitoradas e, caso constatado 
alguma irregularidade, postos po-
dem ser notificados. 
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Eduarda Bucco
Os dados relativos aos homi-

cídios registrados no mês de maio 
no Rio Grande do Sul haviam tra-
çado um panorama positivo em 
relação à criminalidade no estado. 
Isso porque o número total de ho-
micídios caiu 29% em maio, em 
comparação ao mesmo período de 
2020, passando de 176 para 125. 
Em Bento Gonçalves, a redução 
havia sido ainda maior. Dos cinco 
homicídios registrados em maio 
do ano passado, o índice caiu para 
zero no mesmo período deste ano. 
O único caso de assassinato re-
gistrado durante o período foi de 
Clessiane Castagnetti, de 28 anos, 
que está sendo investigado como 
feminicídio. 

Segurança
Bento encerra primeiro semestre com 
aumento de 25% no número de assassinatos
Delegada Maria 
Isabel Zerman 
Machado avalia 
que 2020 foi um 
ano “atípico”, 
devido à redução 
de circulação 
motivada pela 
pandemia, e que 
números deste ano 
estariam “dentro do 
esperado”

No acumulado do ano, entre-
tanto, o número subiu no muni-
cípio. Até o mês de junho do ano 
passado, Bento havia registrado 16 
assassinatos. Neste ano, o número 
passou para 20 casos no mesmo 
período, de acordo com banco de 
dados do SERRANOSSA, criado a 
partir das informações disponibi-
lizadas pela Brigada Militar. O au-
mento é de 25%. 

O crescimento foi impulsio-
nado pelos quatro homicídios re-
gistrados apenas no mês de junho, 
vitimando Lucimar Antônio Gre-
selle Marchiori, de 32 anos; Michel 
Eduardo Berghahn, de 34 anos, 
Wesley Gustavo de Oliveira Dias, 
de 17 anos, e Roberto Ramos da 
Silva Júnior, de 40 anos. “Vínhamos 
de dois anos, 2018 e 2019, bastan-
te violentos, com 52 homicídios. 
No ano passado foi reduzido pela 
metade, com 25 homicídios. Claro 
que temos dificuldade em manter 
o índice do ano passado. Mesmo 
com a atuação do BPChoque [de 
Caxias do Sul], que está trabalhan-
do em Bento no período da noite, 
os homicídios não são um crime 
tão simples de se conter”, disse o 
comandante tenente-coronel Luis 
Fernando Becker, durante apre-
sentação de dados dos primeiros 
meses deste ano. 

Ainda de acordo com informa-
ções da Brigada Militar, a motiva-
ção da grande maioria dos crimes 
de homicídio na cidade continua 
sendo o tráfico de drogas. “A dis-
puta e a retaliação entre facções 

criminosas”, complementa o co-
mandante. 

Apesar do aumento em rela-
ção ao ano passado, a delegada da 
1ª Delegacia de Polícia de Bento 
Gonçalves (1ª DP), Maria Isabel 
Zerman Machado,  afirma que o 
número está “dentro do esperado”. 
“Ano passado foi bem atípico, por 
conta da pandemia e da conse-
quente redução de circulação. Mas 
viemos de dois anos [2018 e 2019] 
com mais de 50 homicídios e esse 
índice caiu bastante”, ressalta. 
Mesmo assim, a delegada garante 
que qualquer aumento já coloca 

a polícia de Bento Gonçalves em 
alerta. 

Dos 20 assassinatos registra-
dos no primeiro semestre deste 
ano, 12 estão sendo investigados 
pela 2ª Delegacia de Polícia (2ª 
DP), sete pela 1ª DP e um, o caso 
de feminicídio, pela Delegacia Es-
pecializada em Atendimento à Mu-
lher (DEAM). 

Conforme a delegada Maria 
Isabel Zerman Machado, da 1ª DP, 
nenhum dos casos foi solucionado 
até o momento. O mesmo ocorre 
nas investigações da 2ª DP e no 
caso da DEAM. 

Vítimas neste ano em Bento

Sergio Batista, de 50 anos, morto no dia 06/01 no bairro Municipal
Jair de Quadros Batista, 48 anos, morto no dia 06/01 no bairro Municipal
Leandro Batista Alves, 19 anos, morto no dia 06/01 no bairro Municipal
Everton da Silva Batista, 19 anos, morto no dia 06/01 no bairro Municipal
Daian Cachoeira, 33 anos, morto no dia 11/01 no bairro Vila Nova
Silas Furtado Pereira, 21 anos, morto no dia 11/01 no bairro Vila Nova
Rafael Scarton, 19 anos, morto no dia 24/01 no bairro São Roque
Jackson Luiz Muller, 25 anos, morto no dia 05/03 no bairro Tancredo Neves
Paulo César da Silva, 36 anos, morto no dia 30/03 no bairro Maria Goretti
Iago Martins de Souza, 24 anos, morto no dia 08/04 no bairro Juventude
Isaías Caetano, 20 anos, morto no dia 10/04 no bairro Municipal
Luan Oliveira da Silva, 31 anos, encontrado morto no dia 12/04 em Tuiuty
Vinícius Dambros, 20 anos, morto no dia 13/04 no bairro Maria Goretti
Elton Henrique Cabral da Luz, 31 anos, morto no dia 13/04 no Municipal
Marco Antônio Gaieski, 33 anos, baleado no dia 28/03 e morte confirmada 
no dia 19/04
Clessiane Castagnetti, 28 anos, encontrada morta no dia 10/05 no Humaitá
Lucimar Antônio Greselle Marchiori, 32 anos, morto no dia 06/06 no bairro 
Vila Nova
Michel Eduardo Berghahn, 34 anos, morto no dia 06/06 no Maria Goretti
Wesley Gustavo de Oliveira Dias, 17 anos, encontrado morto no dia 28/06 
no bairro Municipal
Roberto Ramos da Silva Júnior, 40 anos, encontrado morto no dia 28/06 no 
Vale dos Vinhedos

Eduarda Bucco
A Câmara de Vereadores 

de Bento Gonçalves aprovou na 
segunda-feira, 05/07, em sessão 
ordinária, o repasse de R$ 126 mil 
do Poder Executivo, em parcela 
única, ao Conselho Comunitário 
Pró-Segurança Pública (Consepro) 
de Bento Gonçalves. O objetivo é a 
construção da sede da Força Tática 
do 3º Batalhão de Policiamento em 
Áreas Turísticas (3ª BPAT), de Ben-
to Gonçalves. 

Essa guarnição da BM é res-
ponsável pela prevenção e repres-
são qualificada da criminalidade, 
“além da fiscalização de compor-
tamentos ou mantimento da or-
dem pública, reprimindo crimes, 
contravenções e infrações de trân-
sito e zelando pelo respeito dos 
indivíduos à legislação”, conforme 
explicado no projeto de lei. Os 27 
policiais da Força Tática atuantes 
nos 25 municípios de abrangência 
do 3ºBPAT atendem ocorrências 
de alta complexidade, estando em 
prontidão 24 horas por dia, “sem 
interrupção por feriados ou folgas, 
e sob as mais diversas condições 
climáticas e geográficas, isso im-
plica em ter meios e condições mí-

Aprovado repasse de 
R$ 126 mil para construção 
de sede da Força Tática

nimas, e um ambiente onde possa 
descansar, tomar um banho, e se 
alimentar de forma digna”, justifica 
o texto da proposta. 

O repasse será feito a partir 
de um convênio firmado entre a 
prefeitura e o conselho, na forma 
do artigo 116 da Lei Federal n° 
8.666/93. Para tanto, a entidade 
deve oferecer assessoramento na 
área de segurança pública através 
de palestras e campanhas no âm-
bito de Bento Gonçalves, “com o 
objetivo de reduzir os índices de 
violência e criminalidade”. 

O valor financiará a aquisi-
ção e a montagem da estrutura de 
concreto pré-moldado para a ins-
talação da sede, sendo necessária 
a aquisição de peças em concreto 
pré-moldado, como  pilares, vigas e 
placas de fechamento.

Atualmente, a Força Tática está 
instalada nas antigas garagens do 
3º BPAT, “num lugar inadequado e 
inapropriado, para um Pelotão es-
pecializado”, diz o projeto. A nova 
sede será construída no mesmo 
terreno do 3º BPAT, localizado na 
rua Teotônio Viléla, bairro Cohab. 
De acordo com a Brigada Militar, o 
prédio deverá ter 150m².

Arquivo 1º RPMon
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Bombeiros ensinam que simples cuidados podem prevenir incêndios
Prevenção

Em Bento, somente 
neste ano, 108 
ocorrências já foram 
atendidas. Em junho, 
período que o frio 
veio com força, 
foram 12 incêndios 
controlados 

Raquel Konrad
Com a chegada do frio inten-

so, muitas famílias, especialmente 
aquelas que possuem uma infra-
estrutura precária, tentam encon-
trar formas de se aquecer. No en-
tanto, muitos recursos utilizados 
para buscar mais conforto e bem-
-estar no inverno também podem 
ser perigosos e até fatais quando 
envolve fogo. Pensando nisso, 
o SERRANOSSA conversou com 
soldados do Corpo de Bombeiros 
de Bento Gonçalves e de Garibal-
di, Marcio Müller Batista e Ridan 
Villa, respectivamente, para expli-
car os cuidados neste período.

Em Bento, somente neste 
ano, 108 ocorrências de incêndio 
já foram atendidas pelo Corpo de 
Bombeiros – somente em junho 
foram 12. Em relação ao mesmo 
período do ano passado houve 
uma queda: até junho de 2020, a 
corporação já havia atendido 191 
incêndios. Já em Garibaldi, foram 
87 ocorrências atendidas: 43 em 
áreas florestais, 19 em lixos, 19 
em residências, 2 em indústrias e 
4 em veículos. 

Eletricidade

1. Nunca ligue diversos aparelhos em uma mesma tomada;
2. Evite o uso de aquecedores conectados em benjamim ou 
T, pois esses aparelhos exigem uma capacidade alta de ener-
gia, podendo ocorrer uma sobrecarga;
3. Nunca faça consertos sem ser um profissional habilitado;
4. Nunca faça improvisações, conhecidas como “gambiarras”;
5. A sua rede de energia elétrica, sempre que possível, deve 
passar por uma manutenção preventiva, a qual deve ser rea-
lizada por um profissional eletricista habilitado.
6. NUNCA utilize notebooks, aparelhos celulares e qualquer 
outro tipo de aparelho eletrônico sobre sofás ou camas, pre-
fira superfícies rígidas e incombustíveis que não obstruam a 
entrada de ar dos aparelhos.

Aquecedores
1. Sempre  mantenha os aquecedores afastados de móveis 
e materiais que possam aquecer e pegar fogo e nunca sobre 
tapetes;
2. Aquecedores elétricos devem ter sua própria tomada de 
energia;
3. Aquecedores a lenha (lareiras e fogão a lenha, entre ou-
tros), devem ter uma proteção de material incombustível 
para evitar que brasas caiam e causem um incêndio;
4. Aquecedores a líquido inflamável (álcool) devem estar 
afastados de tapetes, materiais e móveis combustíveis, sen-
do vedado o contato com crianças.
5. As chaminés de fogão e  lareiras a lenha devem ser limpas 
a cada 6 meses ou sempre que ficar muito tempo sem uso, 
pois ocorre o acúmulo de resíduo (picumã), que pela ação do 
calor do fogo queima e poderá causar incêndio.
6. A manutenção dos equipamentos antes do uso é funda-
mental, sempre contratando um profissional habilitado;
7. Ar-condicionado exige uma manutenção preventiva e 
corretiva antes do uso para aquecimento, tanto para evitar 
incêndio quanto para sua saúde.

Lareiras convencionais e 
fogão a lenha

- Primordial que estes equipamentos sejam instalados por 
empresas especializadas, ou técnicos, a fim de evitar o uso de 
materiais impróprios para o calor, esses profissionais podem 
auxiliar na limpeza da chaminé que deve ser realizada todo 
ano, a fim de certificar que não há obstruções.
- Cuidado na proximidade de móveis, tapetes ou qualquer 
liquido inflamável. Caso for secar a roupa próximo a esse 
equipamento, é importante ter a supervisão dos moradores 
da casa. Ao abastecer com lenhas, certificar que nenhuma fa-
gulha tenha caído no chão, se for a noite essa pratica é muito 
fácil com o desligamento da luz e a observação se há algo 
incandescente.
- Crianças devem permanecer longe e jamais manusear sem 
a presença de um adulto. Caso necessário realizar um isola-
mento da área quente com grades.
- Outro cuidado importante, principalmente nesta época de 
epidemia pela Covid-19, onde é utilizado o álcool gel nas 
mãos e nos objetos, é sempre quando for abastecer esses 
equipamentos se certificar que não está com as mãos enso-
padas por álcool que é um líquido inflamável.

Outras fontes de aquecimento
- Lareiras ecológicas são uma ótima alternativa para o aque-
cimento de ambientes sem a necessidade de instalações 
de tubulações. Esse equipamento é seguro desde que seja 
utilizado o líquido especificado no manual e que se siga as 
orientações do fabricante referente ao abastecimento. O ris-
co é quando há tentativa de montar uma réplica caseira, que 
não se utiliza de especificações técnicas muito menos de ma-
teriais apropriados, esse gera um grande risco de explosão. 
- Nesse mesmo contexto muitas pessoas utilizam latinhas 
com álcool dentro. Essa prática deve ser abolida, porque 
além do grande risco de incêndio, se tratarmos de locais to-
talmente fechados ocorre a queima do oxigênio. 

O que fazer em 
caso de incêndio?

- Acionar o Corpo de Bombei-
ros pelo telefone 193 

- Sair o mais rápido possível 
daquele local

- Jamais voltar para tentar sal-
var bens materiais.

Princípio de incêndio
- Acionar os Bombeiros.
- Desligar a energia 
- Tentar extinguir o fogo com 

extintor apropriado. Desde que não 
se coloque em risco.

-Utilizar água caso não houver 
rede elétrica ou líquido inflamável.

Alertas
-NUNCA use carvão para 

aquecer sua casa: a queima desse 
material consome o oxigênio do 
ambiente e libera Gás carbônico, 
que causa asfixia podendo levar à 
morte.

- Sempre utilize aquecedores 
e equipamentos que possuam cer-
tificação de órgãos credenciados 
pelo INMETRO, evite improvisa-
ções tanto na parte elétrica quan-
to o uso de gás (GLP);

- O gás de cozinha deve se-
guir as instruções do fabricante. O 
botijão de gás deve ser instalado 
sempre em local ventilado. 

- Em caso de vazamento, NÃO 
acenda luz e nenhum aparelho 
que gere chamas (fósforo e isquei-
ro), abra as janelas e portas para 
ventilar o local, procure desligar o 
gás e acione 193.

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

STRADA 1.8 MPI CD 
8VADVENTURE LOCKER
2010 | BRANCA

S10 2.8 LTZ 4x4 CD
TURBO DIESEL AUT.
2021 | PRETA

CIVIC 2.0 LXR 16V FLEX 
4P AUT.
2016 | CINZA

UP 1.0 TSI MOVE
UP 12V FLEX
2018 | BRANCO

ETIOS 1.5 X PLUS 16V 
FLEX 4P AUT.
2019 | BRANCO

PAJERO DAKAR 3.2 4x4 
16V TURBO DIESEL
2013 | BRANCA

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

PRISMA 1.4 MPFI
LTZ 8V FLEX 4P
2019 | AZUL

HILUX 4.0 GRS 4x4
CD 24V V6 AUT.
2020 | PRETA
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BENTO GONÇALVES

Rua Saldanha Marinho,
495, Centro

HOJE INAUGURAÇÃO
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Thiago Galvan 

Quem me conhece sabe qual é a 
minha opinião sobre tentar convencer 
alguém sobre qualquer coisa. Apesar 
de persuasivo e com opiniões fortes – às 
vezes um tanto quanto controvertidas –, 
em outras épocas já tentei ser mais con-
vincente, tentando levar, cada vez, mais 
e mais pessoas a pensarem como eu. 

Claro que isso não tem nada a ver 
com a minha profissão. Enquanto advo-
gado, meu trabalho é fazer com que mi-
nha exposição em favor do meu cliente, 
da tese defendida pelo meu cliente, ou 
até daquilo que meu cliente disse, seja 
considerada verdade absoluta. Ou o 
mais próximo da verdade absoluta. Ou, 
às vezes, com um fundinho de verdade 
ou, pelo menos, que deixe a verdade um 
pouquinho em dúvida... Enfim, enquan-
to advogado, devo ser convincente. Afi-
nal, eu recebo para isso!

Enquanto Thiago, por outro lado, 
não mais tenho essa pretensão. Minha 
vontade é ser ouvido pelas minhas ver-
dades, por aqueles que acreditam nelas 
ou que, pelo menos, possam ver nelas 
um fundinho de verdade. 

Disse tudo isso para que eu possa 
dizer para você, embora eu não possa 
fazer a metáfora verdadeira sobre aqui-
lo que eu acho sobre tentar convencer 
alguém, ou “enfiar” em alguém a minha 
opinião, devemos pensar que, nos diálo-
gos, mesmo aqueles por meio dos quais 
tentamos convencer alguém de alguma 
coisa, não devemos agir como agulhas, 
mas como teares.

As agulhas enfiam-se nos objetos, 
passando fios, tipo costurando, ou neles 
cravando, deixando lá a sua marca. Um 
tear, por sua vez, em um movimento 
síncrono, faz com que, por meio de seus 

Tear as ideias!

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

Pedro Della Côrte 

Colágeno

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

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

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

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

Expediente

Não é de hoje que ouvimos 
falar nesta proteína chamada co-
lágeno. Nas últimas décadas, têm 
se intensificado os estudos rela-
cionados às alterações fisiológicas 
que nossa pele sofre com o enve-
lhecimento, principalmente decor-
rentes das deficiências do metabo-
lismo celular e da degradação dos 
componentes da matriz extracelu-
lar dérmica.

De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia, a partir 
dor 25 anos, começamos a dimi-
nuir a produção de colágeno no 
nosso organismo, contribuindo 
assim para inúmeras alterações 
evidenciadas principalmente na 
pele, como no caso da flacidez e 
linhas de expressão. Mas o colá-
geno, por ser uma das proteínas 
mais abundantes em nosso corpo, 
está presente também em nossos 
ossos, articulações, músculos, além 
de dar sustentação e integridade a 
inúmeros outros tecidos.

Mas o que fazer diante desta 
diminuição gradual do colágeno 
em nosso organismo? Muito se 
fala na suplementação oral com 
colágeno, que ainda gera muita 
polêmica, pois há muitas dúvidas 
quanto à sua eficácia, mas alguns 
estudos indicam que o seu uso 
em curto e longo prazo apresenta 
resultados interessantes relaciona-
dos à cicatrização de feridas e ao 

envelhecimento da pele.
Uma técnica que vem revolu-

cionando o mercado da estética, 
estimulando a produção de colá-
geno para nossa pele, e que tem 
apresentado resultados magníficos 
tanto em aplicações faciais como 
corporais, é o uso dos bioestimula-
dores. Substâncias estas, sintetiza-
das em laboratório, que induzem 
os fibroblastos a produzirem mais 
colágeno, dando mais sustentação 
à nossa pele, diminuindo assim as 
expressões faciais causadas pelo en-
velhecimento e a flacidez corporal.

O que poucos sabem é que são 
vários os tipos de colágeno no cor-
po humano, e será que o uso de um 
único recurso é capaz de estimular 
a sua presença em todos os teci-
dos? É claro que não.

É importante lembrar que, in-
dependente da forma escolhida 
para diminuir as evidências do en-
velhecimento, sempre deve ter a 
orientação de um profissional habi-
litado para este fim. Seja para pres-
crever ou aplicar, pois, por mais que 
uma suplementação de colágeno 
geralmente seja simples, a dose é 
determinada levando em conside-
ração a quantidade necessária para 
cada indivíduo, e somente especia-
listas poderão avaliar isso.

Portanto, que tal começar des-
de já a prevenir ou tratar os sinais 
do envelhecimento?

movimentos, fios se entrelacem, forman-
do um tecido firme, forte, resistente, e 
com uma solidez admirável.  

Falando em marcar, aliás, uma coisa 
marcou-me profundamente. Todos nós 
acreditamos que o aplicativo de mensa-
gens “WhatsApp” havia inovado quando 
permitiu ligações telefônicas ou mensa-
gens de áudio.

Tal, contudo, me parece que foi mais 
uma involução. Como tudo, acabou sendo 
mal usado. No lugar de utilizar para coisas 
pontuais, muitas pessoas passaram a se 
utilizar do aplicativo para tudo, somente 
fazendo ligação por ele, mesmo sabendo 
que o sinal cai, que a ligação é péssima, 
que parece que é o Robocop do outro 
lado, por sair voz metálica, etc. E mesmo 
sabendo que a maioria dos planos de te-
lefonia, hoje, trazem ligações ilimitadas 
para todas as operadoras e para telefones 
fixos. 

Da mesma forma, os áudios passa-
ram a ser utilizados para tudo. Às vezes, 
mesmo para dizerem apenas uma palavra, 
um “oi” que seja, há quem mande áudio. 
Certo está meu querido mais que amigo 
Dr. Ricardo Vogt, ilustríssimo Presidente 
da Comissão de Direito Imobiliário da 
OAB/RS, que proíbe áudios em seus gru-
pos, chegando a excluir do grupo quem 
manda mensagem de voz. 

Eu entendo que o áudio pode e deve 
ser utilizado quando estamos impossibi-
litados de escrever, ou quando se faz ne-
cessária uma explicação, que não ficaria 
tão clara pela escrita. Caso contrário, eu, 
pelo menos, escrevo! Mas isso é só uma 
opinião. Não estou querendo “enfiar” ela 
em ninguém. Quero somente “tramar” al-
gumas ideias... 

Até a próxima!
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Eduarda Bucco
Há alguns meses, moradores 

do bairro Zatt têm vivenciado 
dias de insegurança ao transitar 
pela rua Pastor João Rodrigues de 
Jesus. No local, a única parada de 
ônibus acessível aos moradores 
está sendo cenário de diversos 
assaltos, de acordo com relatos ao 
SERRANOSSA. “Ontem [segunda-
-feira, 05/07] assaltaram uma se-
nhora e hoje [terça-feira, 06/07] 
minha amiga quase foi assaltada 
também”, diz uma das denúncias 
recebidas pelo jornal. 

Roubos e tentativas de rou-
bo são registradas, principal-
mente, no primeiro horário da 
manhã e à noite. A moradora 
que quase foi mais uma vítima 
dos crimes na terça-feira, 06/07, 
relata que pela manhã aguarda-

Moradores relatam assaltos recorrentes 
em parada de ônibus no Zatt

Segurança

Crimes registrados 
na rua Pastor João 
Rodrigues de Jesus, 
principalmente no 
primeiro horário da 
manhã e à noite, 
têm amedrontado os 
trabalhadores que 
utilizam diariamente 
a parada

va o ônibus na parada quando foi 
surpreendida por um homem de 
touca. “Ele chegou por trás, sem 
falar nada, e quando se aproxi-
mou, outro homem que também 
pega ônibus toda manhã apare-
ceu”, recorda. “Foi então que o 
homem de capuz deu um passo 
para trás e disfarçou, pedindo 
um isqueiro. Acendeu o cigarro e 
saiu”, continua. 

A moradora afirma que há di-
versos relatos de vizinhos que já 
foram assaltados. “Uma senhora 
contou para a gente que levaram 
o celular dela e a carteira, e que 
o indivíduo estava com uma faca”, 
revela. Ela ainda comenta que o 
cenário começou a mudar há al-
guns meses. “Os vizinhos dizem 
que são pessoas ‘de fora’, que não 
eram vistas antes por aqui”, diz.

A insegurança decorrente da 
situação tem levado à mudança 
de hábitos por parte dos mora-
dores. “Tenho que sair na hora 
de casa, quase atrasada, para 
não ficar muito tempo esperan-
do lá até chegar o ônibus”, relata. 
Uma senhora também contou aos 
vizinhos que começou a ficar es-
condida em uma casa próximo à 
parada até a chegada do ônibus.

Outra moradora ressalta que 
a criminalidade sempre foi recor-
rente no bairro. “Sempre ocorre-
ram cenas de vendas de drogas, 
uso de drogas em paradas de 
ônibus, roubos, morte por brigas 
ou disputa de pontos de drogas e 

assaltos a pessoas que estavam 
andando pela rua à noite”, relata. 
Apesar de nunca ter sido assal-
tada, ela comenta que também 
sente insegurança ao esperar o 
ônibus, “devido aos usuários que 
ficam na parada para consumo”. 
“Durante o dia é tranquilo de an-
dar pelas ruas, mas à noite fica 
complicado, pois geralmente é 
quando começa a criminalida-
de e é até possível ouvir alguns 
disparos de arma de fogo, prin-
cipalmente aos finais de semana”, 
complementa. 

O SERRANOSSA entrou em 
contato com a Brigada Militar, 
que afirmou não ter recebido ne-
nhuma ligação para atendimento 
a ocorrência de furtos ou roubos 
no local. A secretaria municipal 
de Segurança também afirmou 
não ter nenhuma ocorrência no 

endereço repassado e ressaltou 
a importância do registro, “assim 
conseguimos fazer um planeja-
mento mais específico nos lo-
cais onde a criminalidade esteja 
agindo”, pontuou o secretário, 
tenente-coronel Paulo César de 
Carvalho. 

O secretário ainda afirmou 
que solicitou a melhora da ilumi-
nação no local para a secretaria 
de Mobilidade Urbana, a fim de 
trazer mais segurança aos mo-
radores. “Referente às rondas, já 
solicitei à Brigada Militar. E tam-
bém coloquei o bairro no roteiro 
do patrulhamento da GCM [Guar-
da Civil Municipal]”, afirmou. 

Na manhã desta quinta-
-feira, 08/07, uma moradora re-
latou ao SERRANOSSA que uma 
viatura já teria passado pelo lo-
cal para monitorar a área. 

Arquivo pessoal

A 1ª Delegacia de Polícia de 
Bento Gonçalves está em bus-
ca dos proprietários de objetos 
apreendidos em 2019, possivel-
mente provenientes de furto no 
município. Os objetos são três 
maletas com materiais de obras, 
tais como furadeiras e brocas.

A apreensão dos objetos 
foi feita em dezembro de 2019, 
na BR-470. Na ocasião, dois ho-
mens foram abordados após o 
recebimento de denúncia de que 
estariam portando materiais fur-
tados. Próximo aos indivíduos 
os policiais encontraram as três 

Polícia Civil de Bento busca 
proprietários de objetos 
apreendidos em 2019

maletas mencionadas.
Entretanto, até o momento, 

não foram identificados os pro-
prietários dos objetos. Conforme 
a Polícia Civil, não foi localizado 
nenhum registro de furto na 
época e os indivíduos alegaram 
que os objetos não estavam com 
eles.

“Quem identificar como seu, 
pode comparecer aqui na 1DP 
com a nota fiscal ou algum do-
cumento que comprove a pro-
priedade e restituímos”, afirma 
a delegada Maria Isabel Zerman 
Machado.

Divulgação/Polícia Civil

Em reunião na tarde de se-
gunda-feira, 05/07, o superinten-
dente da PRF no Rio Grande do 
Sul, Luís Carlos Reischak Júnior, 
e o Comandante-Geral da Brigada 
Militar, Coronel Vanius Cesar San-
tarosa, reuniram-se para tratar 
de ações que envolvem a coope-
ração de ambas as instituições no 

Comandos da PRF e BM reúnem-se 
para tratar sobre cooperações no RS

Estado.
No encontro, que contou 

com a participação da equipe de 
gestão dos órgãos, foi alinhado 
o apoio no desenvolvimento da 
atividade de suporte aerotático, 
e, além disso, as equipes trataram 
sobre o compartilhamento de sis-
temas corporativos.
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Eduarda Bucco
Criatividade não falta para o 

consultor de moda bento-gonçal-
vense Fabrício Reis, de 31 anos. 
Há cerca de três anos, ele decidiu 
unir seu conhecimento do mundo 
fashionista e suas habilidades com 
costura para dar vida à persona-
gem Georgia Bianchi, uma boneca 
blogueira.  “A ideia era mostrar o 
dia a dia de uma blogueira real, 
mas com uma boneca. Eu sabia que 
isso iria atrair o olhar das pessoas, 
mas era apenas uma brincadeira”, 
recorda. 

Hoje, Georgia já acumula mais 
de 52 mil seguidores no Instagram 
e vive a vida dos sonhos com seu 
marido Oliver e suas filhas recém-
-nascidas, as gêmeas Zara e Nalu. 
O que antes era um perfil de pos-

Criatividade

Boneca blogueira de Bento Gonçalves tem casamento 
dos sonhos, casa própria e até parto humanizado

A personagem 
Georgia Bianchi, 
criada pelo consultor 
de moda Fabrício 
Reis, já acumula mais 
de 52 mil seguidores 
no Instagram e vive a 
vida dos sonhos nas 
redes sociais com seu 
marido Oliver e suas 
filhas Zara e Nalu 

tagens mais individualizadas, sem 
tanta ligação uma com a outra, na 
pandemia virou uma verdadeira 
história, com sequência de aconte-
cimentos marcantes para a vida da 
boneca blogueira. “Eu trabalho em 
comércio, então durante a pande-
mia fiquei bastante tempo em casa 
e comecei a dar mais atenção para 
a Georgia. Foquei na minha criativi-
dade e usei como válvula de escape 
para fugir da realidade, diante de 
um momento tão conturbado”, re-
vela Fabrício. 

Misturando o real com a fan-
tasia, o consultor de moda decidiu 
dar vida ao casamento dos sonhos. 
Foram meses de preparação e par-
cerias com estilistas, criador de 
joias, cenários e até fotógrafa oficial 
para o dia do casamento. “O vestido 
da noiva foi feito por uma estilista 
de Garibaldi e a roupa do noivo foi 
uma costureira do Paraná que man-
dou. As joias e a coroa foram feitas 
por uma criadora de joias. Uma em-
presa me presenteou com a casa da 
boneca e parte do cenário do casa-
mento. Tive até parceria com os do-
ces do casamento. Foram surgindo 
ideias e parcerias que se comple-
mentaram para que o casamento 
realmente acontecesse”, relata. 

Em um sábado à tarde, com 
a fotógrafa Débora Zandonai, de 
Carlos Barbosa, a cerimônia tomou 
forma nos gramados da Universida-
de de Caxias do Sul (UCS), campus 
Bento Gonçalves. “A Débora mon-
tou todo o roteiro do casamento e 

as fotos ficaram incríveis”, comenta 
Fabrício. Após a cerimônia, divul-
gada em novembro, o consultor de 
moda produziu um ‘making-of’ da 
preparação e postou no Tik Tok. 
“Foi um ‘boom’. Quando ela casou 
eu estava com 17 mil seguidores. 
Depois do vídeo no Tik Tok, saltei 
de 17 para 30 mil em um estalar de 
dedos”, conta. 

FAMÍLIA COMPLETA
Além dos mais de 52 mil segui-

dores atualmente no Instagram, o 
trabalho de Fabrício já rendeu mais 
de 600 mil seguidores no Tik Tok e 
milhões de visualizações, além de 
12 mil inscritos no Youtube. “Como 
o casamento deu ‘super’ certo, pen-
sei em fazer uma trajetória. Ela já 
casou, teve a casa própria e aí sur-
giu a ideia das gêmeas”, revela Fa-
brício. Como ao longo dos últimos 

meses os perfis da Georgia foram 
bastante seguidos por um público 
mais infantil, o consultor de modas 
conta que pensou minunciosamen-
te em todos os detalhes para contar 
a história da boneca blogueira de 
uma forma lúdica. Teve o chá de 
revelação, o chá de bebê e, mais 
recentemente, o parto humanizado.  

Com um público crescente e 
presentes chegando de diversas 
partes do país, Fabrício adianta que 
pretende dar seguimento à história 
fictícia de Georgia, investindo no 
Youtube como uma forma de mone-
tizar o trabalho. “A Georgia não tem 
patrocínio, mas recebemos presen-
tes quase mensalmente, vindos de 
empresas especializadas no nicho 
de barbies”, conta. “Então para o 
futuro pretendo crescer cada vez 
mais, correr atrás do meu um mi-

lhão no Tik Tok, além de continuar 
contando a história da Georgia nes-
se mundo fashionista”, continua. 

O consultor de modas também 
está com um projeto solidário nes-
te ano chamado de “Hospital de Bo-
necas”. A ideia é reformar barbies 
usadas e presentear crianças em 
vulnerabilidade social em outu-
bro, quando é celebrado o Dia das 
Crianças. Para ajudar, as pessoas 
podem doar bonecas usadas, parte 
delas ou mesmo retalhos de teci-
dos. O contato pode ser feito direta-
mente pelo Instagram da Georgia: 
“georgia_bianchi”. 

Instagram: georgia_bianchi
Tik Tok: @universodolls
Youtube: Universo Dolls

Redes sociais 
da Georgia:
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Divulgação/Fabrício ReisDébora Zandonai
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Eduarda Bucco
Profissionais da área da saúde 

da Serra Gaúcha, juntamente com a 
comunidade e políticos, estão orga-
nizando uma carreata neste sába-
do, 10/07. O ato denominado “Uni-
dos pela Enfermagem” será uma 
forma de protesto daqueles que 
estão na linha de frente no combate 
ao Coronavírus, “mas também em 
todas as situações de saúde, cui-
dando e protegendo a vida de seus 
pacientes”, descreve a coordenação 
da carreata na Serra. 

O objetivo, conforme os or-
ganizadores, é chamar a atenção 
da sociedade, das instituições de 
saúde e do Poder Público pela va-
lorização da categoria por meio 
da aprovação do PL 2564/ 2020 
em tramitação no Senado Federal 
desde maio de 2020. O Projeto de 
Lei, de autoria do Senador Fabiano 
Contarato (Rede/ES), estabelece 
um piso salarial de R$ 7.315,00 
para enfermeiros, 70% desse va-
lor para técnicos de enfermagem e 
50% para auxiliares e parteiras em 
todo o país. O projeto já está apto 
a ser colocado em votação no ple-
nário, mas precisa ser colocado na 

Neste sábado
Profissionais de saúde organizam 
carreata ‘Unidos pela Enfermagem’
Objetivo é chamar a 
atenção da sociedade 
e do Poder Público 
pela valorização da 
categoria por meio 
da aprovação do PL 
2564/2020

ordem do dia pelo presidente da 
casa, senador Rodrigo Pacheco. “A 
presidência da Casa está empur-
rando e não coloca na pauta do dia. 
Segundo ele por estar em negocia-
ção com a categoria para tentar se 
chegar a um acordo, pois o valor 
do texto original seria inviável aos 
hospitais”, explica um dos orga-
nizadores da carreata, Anderson 
Barros, assessor da deputada Fran 
Somensi (Republicanos).

De acordo com a coordenação 
do movimento na Serra, a carreata 
iniciará em Bento Gonçalves às 9h 
de sábado, 10/07, saindo da Pra-
ça Achyles Mincarone (igreja São 
Bento). Após o roteiro em Bento 
Gonçalves, os participantes seguem 
até o município de Farroupilha, 
onde se encontrarão em frente à 
rádio Spaço FM, às 10h. Depois, a 
carreata seguirá para Caxias do Sul, 
onde o grupo se encontrará às 11h 
no estacionamento do Mart Center, 
seguindo para a avenida Sinimbu. 
Após cruzar o centro de Caxias, 
o grupo seguirá para Flores da 
Cunha, onde a carreata será encer-
rada por volta do meio-dia.

O organizador Anderson 
Barros ressalta a importância do 
movimento ao relatar uma experi-
ência pessoal. Entre maio e junho, 
ele esteve acompanhando sua mãe 
durante dias de internação em leito 
clínico e leito de UTI. “Nesse perío-
do pude vivenciar o que é a rotina 
dentro de um hospital e como está 
a situação do pessoal da enferma-
gem. O quadro de profissionais está 

completamente defasado... uma 
ala que seria pra ser atendida por 
10 profissionais, por exemplo, era 
atendida por três ou quatro, depen-
dendo o dia”, descreve. Ele ainda 
pontua os problemas estruturais 
dos hospitais, como falta de equipa-
mentos e insumos. “A gente perce-
be o estresse e o cansaço com que 
eles estão operando [os profissio-
nais da saúde] e isso é muito preo-
cupante, pois aí começam também 
os erros, que na maioria das vezes 
acontecem porque o profissional 
está esgotado”, comenta. Muitos 
desses profissionais, continua o 
organizador, chegam a trabalhar 
em três locais diferentes devido ao 
baixo salário. “A média salarial de 
um técnico de enfermagem e dos 
auxiliares, que são a grande maio-
ria gira em torno de R$ 1.500 a R$ 
2.000 mil, aí vem descontos e tudo 
mais, as folhas limpas chegam a 
beirar um salário mínimo, às vezes 
até menos”, revela.

Diante desse cenário, foi criado 
um grupo no WhatsApp, o qual em 
menos de 24h reuniu 250 pesso-
as. No Telegram, o grupo já conta 
com 80 participantes. “Já foi feita 
uma moção de apoio [ao PL] pela 
Assembleia Legislativa do Estado 
do RS, pela deputada Fran Somen-
si aqui de Farroupilha, da qual sou 
assessor, com assinatura de mais 
28 deputados”, cita. “Também teve 
uma audiência pública aqui em 
Farroupilha e semana que vem terá 
uma na Assembleia Legislativa, na 
comissão de saúde”, adianta.
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Previsto para entrar em fun-
cionamento antes do centenário 
do Tacchini, em setembro de 
2024, o novo Hospital do Tacchi-
med já teve suas obras iniciadas. 
O projeto está sendo executado 
em parceria com as construtoras 
Poletto e Tedesco. O prédio de 
nove andares está sendo erguido 
na esquina das ruas General Osó-
rio e Ramiro Barcelos, no centro 
de Bento Gonçalves.

Com a nova estrutura, o pla-
no de saúde Tacchimed revela 
que terá condições de oferecer 
aos seus clientes espaços exclusi-
vos, com a qualidade equiparada 
aos melhores centros de saúde 
de todo país.  Além dos quatro 
andares de leitos de internação 
equipados com tecnologia de 
ponta, a  obra deve contemplar 
uma nova e ampliada hemodiá-
lise e um centro de reabilitação 
completo.

Em paralelo, outras deman-
das antigas também serão supri-

Para 2024

Divulgação Hospital Tacchini

Um convite ao futuro: 
conheça o novo hospital do Tacchimed
O prédio de nove 
andares está sendo 
erguido na esquina 
das ruas General 
Osório e Ramiro 
Barcelos, no centro 
de Bento Gonçalves

das com o novo hospital, como a 
presença de quatro andares de 
estacionamento, todos completa-
mente conectados com as estru-
turas hospitalares. Também está 
previsto um andar exclusivo para 
atendimento dos beneficiários do 
Maturità, novo plano de saúde do 
Tacchimed para pessoas acima 
dos 59 anos. 

De acordo com o superin-
tendente do Tacchini Sistema de 
Saúde, Hilton Mancio, a amplia-
ção da qualidade e da quantida-
de de serviços hospitalares pro-
porcionados pela nova estrutura 
deve inaugurar uma nova era na 
área da saúde em Bento Gonçal-
ves e região, permitindo atender 
ainda melhor a comunidade no 
presente e, ao mesmo tempo, vol-
tar os olhos para o futuro.  

“O novo Hospital do Tacchi-
med vai nos dar fôlego para po-
dermos antecipar as demandas 
futuras da população na área da 
saúde, levando em consideração 
dados e pesquisas realizados 
pelo próprio Tacchini, por meio 
do Instituto Tacchini de Pesquisa 
em Saúde”, avalia.  

DIVISÃO DO HOSPITAL
Estacionamento 
(Subsolos 1, 2, 3 e 4)
Inteiramente conectado com 

as estruturas de todo o comple-
xo de saúde do Tacchini, os 4 
andares de estacionamento vão 

permitir mais comodidade a pa-
cientes, familiares e a todos que 
precisem acessar os serviços do 
hospital e arredores. Serão 195 
vagas disponíveis em sistema ro-
tatório.

Hall de entrada (Térreo)
O Hall de entrada possuirá 

um conjunto de serviços de con-
veniência, com 10 lojas à disposi-
ção da população, incluindo a far-
mácia. No mesmo espaço também 
funcionará um posto de coleta de 
exames laboratoriais, uma loja 
exclusiva do plano de saúde Tac-
chimed, além de um bistrô mo-
derno, espaçoso e aconchegante.

Recepção (Térreo)
Projetada para oferecer aten-

dimento rápido e de qualidade, a 
recepção contará com colabora-
dores capacitados e tecnologias 
de última geração, como a leitu-
ra biométrica, que vão agilizar o 
acesso de pacientes e familiares 
com total segurança.

Hemodiálise (2º andar)
Além de modernizada, a 

nova hemodiálise terá sua ca-
pacidade atual duplicada com a 
construção do novo hospital do 
Tacchimed. Ao todo, serão 42 es-
paços dedicados ao tratamento 
em um espaço de quase 2 mil m². 
O projeto ainda prevê espaços 
exclusivos para clientes do pla-
no Tacchimed, além das áreas de 
atendimento para demais convê-

nios e SUS.
Maturità (3º andar)
O novo hospital do Tacchi-

med ainda contará com um an-
dar exclusivo para atendimento 
de clientes Maturità. A nova mo-
dalidade de plano do Tacchimed, 
exclusiva para pessoas com mais 
de 59 anos, prevê a coordenação 
da própria equipe do Tacchimed 
em procedimentos de prevenção, 
tratamento e recuperação dos as-
sociados. Ao todo, serão 22 con-
sultórios em cerca de 1,5 mil m².

Leitos de internação (4º, 
5º, 6º e 7º andares)

A exemplo das demais áreas 
do novo hospital, a área de inter-
nação também será referência 
em tecnologia, contando com as 
mais modernas ferramentas de 
inteligência artificial, que vão 
permitir, por exemplo, a total di-
gitalização de todas as informa-
ções, extinguindo o uso de folhas 
de papel. Ao todo, serão 120 lei-
tos à disposição para os clientes 
Tacchimed.

Reabilitação 
(8º e 9º andares)
O centro de reabilitação vai 

ocupar os dois últimos andares da 
construção. Nos mais de 3,8 mil m², 
vão estar os mais modernos equi-
pamentos de tratamento fisioterá-
pico do país, incluindo uma piscina. 
O espaço vai permitir o cuidado 
completo de pacientes que necessi-
tam de maior tempo de internação.

Rápidas
Na última terça-feira, 

06/07, foi realizada a assi-
natura da ordem de início 
de serviço para reformas 
na estrutura que abriga o 
Pronto Atendimento Zona 
Norte, no bairro São Ro-
que, em Bento Gonçalves. 
A obra incluirá reforma 
interna de 370,5m², parte 
hidráulica, elétrica, piso, 
parede de gesso e forro. 
Conforme a prefeitura, o 
valor total é de R$ 566.862, 
10, sendo R$ 148 mil de 
recursos obtidos pela 
Consulta Popular. A previ-
são para a conclusão dos 
trabalhos é de 180 dias. 
Enquanto isso, o atendi-
mento no local não será 
interrompido.

De acordo com a 
prefeitura, após a refor-
ma, será possível ampliar 
atendimento e separar as 
estruturas da Unidade Bá-
sica de Saúde São Roque 
e do Pronto Atendimento 
Zona Norte, com a criação 
de espaços específicos 
para atenção primária e de 
urgência. Além de recep-
ções separadas, os acessos 
também serão indepen-
dentes.  “É um primeiro 
passo para que possamos 
ampliar atendimento e 
atender as demandas da 
comunidade”, ressaltou o 
prefeito Diogo Siqueira.
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MULUNGU – Para uma boa noite de sono, 
indicamos este poderoso chá. Com efeito 
tranquilizante, combate a ansiedade, ajuda 
a regular o sistema cardiovascular e reduz 
inflamações.
 
DENTE-DE-LEÃO – Um dos principais destaques do 
chá de dente-de-leão é que ele auxilia bastante no 
processo de digestão, sendo uma ótima bebida para 
tomar depois do almoço. Esse tipo de chá ajuda 
principalmente a digerir proteínas e a evitar um 
possível desconforto no estômago. Grande aliado 
para a saúde do sistema hepático. Isso porque 
ele é rico em flavonoides e diferentes compostos 
antioxidantes que fazem bem para o funcionamento 
do fígado.

Estes e outros chás você encontra no Armazém Fit 
Store. 
Qualquer dúvida nos mande um WhatsApp (54) 
99119 0184

Quel Konrad

Oral Unic expande 
negocios

Por trás do trabalho e sucesso da OralUnic Implantes 
em Bento Gonçalves está o casal de dentistas e empre-
sários Guilherme Torres e Bruna Portela Torres. Além 
de comandarem a clínica na cidade, eles também estão 
ampliando a área de atuação da marca na Serra Gaúcha 
e em outras regiões do Estado. O casal, que no ano pas-
sado tornou-se sócio da OralUnic de Pelotas, acaba de 
inaugurar mais uma clínica em Lajeado. E a expanção dos 
negócios não para por aí: em breve, eles também pas-
sam a fazer parte da socidade de clínicas da marca nas 
cidades de Carlos Barbosa e Garibaldi. 

´

@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 09 de julho de 2021

Seja uma xícara quentinha nos dias frios ou gelado 
para amenizar o calor, não há nada melhor do 
que um chá na sua rotina. Neste hábito milenar, 
muito difundido na China, no Japão e na Inglaterra, 
apreciar a bebida vai muito além de um simples 
costume. Chás são muito versáteis e podem 
servir para diversas situações no seu dia a dia, 
como relaxar o corpo nos dias estressantes, dar 
disposição nas manhãs preguiçosas e até ser um 
santo remédio para um resfriado. 
 
Nós, do Armazém, separamos três chás e seus 
benefícios para você acrescentar na sua rotina: 
 
CHÁ VERDE – Precisa de energia? A bebida pode 
proporcionar mais intensidade ao organismo. Ele 
tem efeito termogênico, que acelera o gasto de 
energia, a queima de gordura e aquece o corpo. 
A substância também conta com flavonoides, uma 
classe de antioxidantes que combate os efeitos dos 
radicais livres. 

O poder dos 
chas´

Clip 
chega em 

Bento

Abre as portas nesta sexta-feira, 09/07, 
em Bento Gonçalves, a Clip, rede de 
lojas do Rio Grande do Sul que oferece 
produtos de papelaria, escritório, bazar, 
flores e decorações, utilidades domésti-
cas, cama, mesa e banho. Essa é a loja nú-
mero 60 da rede. Localizada na Saldanho 
Marinho, 495, no centro, a Clip passa a 
atender seus clientes a partir das 9h, com 
diversas ofertas especiais

 

Modernidade dos equipamentos revoluciona o mercado odontológico e chama 
a atenção na cidade de Bento Gonçalves por proporcionar mais segurança aos 
pacientes

A Oral Unic é uma clínica Premium que busca ter uma estrutura completa e 
moderna e que, desde a sua inauguração, procura dar mais segurança, conforto e 
estabilidade para o paciente na hora de fazer um tratamento dentro da clínica. Com 
isso, o centro cirúrgico da Oral Unic, além de ser equipado com toda a segurança para o 
paciente se sentir à vontade, também oferece a ‘sedação consciente’, na qual o hospital 
disponibiliza de um anestesista para ir até a clínica para que possa realizar a sedação. 
Algo único da Oral Unic, o que permite ao paciente realizar o procedimento tranquilo, 
sem medo e de forma segura.

O diretor clínico e responsável técnico da Oral Unic de Bento Gonçalves, Dr. 
Guilherme Cidade Torres (CRO/RS 22.469), ressaltou a importância de ter uma 
estrutura como essa disponível para a população, ainda mais quando o assunto é saúde 
bucal. “O paciente já sente muito medo de ir a hospital, ir no dentista, ir no médico, 
então tudo que tiver no mercado para ser oferecido para que ele não sinta isso, a Oral 
Unic, assim como toda clínica que trata com a saúde da população, deveria disponibilizar 
para dar mais segurança, mais conforto, para tranquilizar o paciente, e por isso nos 
preocupamos com nossa estrutura, ainda mais no nosso centro cirúrgico, até pela 
segurança dos profissionais envolvidos também”, explicou o especialista.

Com a modernidade no mercado odontológico, o acesso a tratamentos modernos 
como implantes dentários, alinhadores invisíveis, clareamento dental a laser, lentes de 
contato e entre outros ficaram mais fáceis. A Oral Unic é especialista em implantes e 
referência em tratamentos dentários. Para saber mais ou agendar uma avaliação, é só 
você ligar para o telefone (54) 3057-1007 ou mandar uma mensagem para o WhatsApp 
(54) 99925-1007.

Espaço OralUnic
Centro Cirúrgico da 
Oral Unic chama 
atenção pela estrutura 
tecnológica e completa

Bruna Portela Torres
Oral Unic Bento Gonçalves

Rua Xingu, 235, bairro Cidade Alta, Bento
Telefone: (54) 3057-1007

Face: @oralunicbentogonçalves
Insta: @oralunicbento

Fotos: Divulgação
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

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

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão

54  3453 2802

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

Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

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

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 terrenos no condomínio 
residencial Villaggio Toscana, no 
bairro Barracão. Em ótima 
localização, lotes individuais, 
financiamento direto com a 
empresa. A partir de R$ 124.000. 
Desconto especial para 
pagamentopagamento à vista. Contato (54) 
99981 3000 ou (54) 98404 5302.

VENDO apartamento no Edifício Luiz 
Gazzoni, na rua Emílio Pozza, bairro Maria 
Goretti, com 2 dormitórios, 1  suíte, banheiro 
social, área de serviço, sala de estar, 
garagem. Com área real privativa de 
101,58m².  Valor R$ 362.000. Contato (54) 
98404 5302 ou 99981 3000. 

VENDOVENDO casas de alvenaria, somente duas 
unidades. Casa pronta, no loteamento 
Encosta do Sol. Financiamento pela Caixa 
em 360 meses ou pelo Sicredi em 100 
meses. Valor a partir de R$ 170.000. Contato 
(54) 99981 3000 ou  98404 5302. 

VENDOVENDO apartamento, no Edifício Residá, 
com renda de aluguel, no bairro Maria Goretti, 
com 1 dormitório, sala/cozinha, área de 
serviço, banheiro, box de garagem, área total 
de 55, 674m², área privativa de 41,872m², 
prédio de esquina. Contato (54) 98404 5302 
ou 99981 3000. Valor  R$ 160.000. 

www.oliparimoveis.com.br

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

LOCAÇÕES

2022
2020
2007
2008
2019
2014
19961996
2017
2014
2019
2019
2003
2015
20102010
2020
2020
2017

QUADRICICLO  HONDA TRX 420
QUADRI MXF FORCE 200CC
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 
CELTA 02 PORTASHIDRÁULICO
COROLLA GLI 1.8 10 MIL KM
COROLLA 2.0 XEI
CCORSA 1.0 02 PORTAS
DUSTER 1.6 FLEX
FIESTA 1.6 COMPLETO
HILUX SW4 2.8 DIAMOND
HILUX SW4 2.8 SRX5 LUGARES
PICAP CORSA 1.6
S10 CD LT 2.8 4x4 DIESEL
SIENA 1.0 FIRE SIENA 1.0 FIRE 
TORO RANCH 2.0 4x4 DIESEL
YAMAHA/FACTOR 150 ED
MICROTRATOR YANMAR 12
CV COM ENXADA ROTATIVA 

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

2018
2020
2020
2009
2010
2008
19981998
2014
2012
2006
1980
2019






TRATOR LANDINI 60CV AZUL
TRATOR YANMAR SOLIS26
TRATOR YANMAR 1145 4x4
TRATOR YANMAR 1145 4x4
TRATOR YANMAR 1155 4x4
TRATOR YANMAR 1050 TURBO
TTRATOR YANMAR 1050 4X4
TRATOR AGRALE 4118  4X4
TRATOR AGRALE 4230 4x4
TRATOR AGRALE 4118 4x4
TRATOR AGRALE  4300
TRATOR VALTRA A73237 HORA
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 
PPLAINA LAVRALE 1,30 NOVA
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30 
ROTATIVA LAVRALE 1,00
ROTATIVA MECRUL 1,60

650 HORAS
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
LARANJA
AMARELO
540 RPM
VERMELHAVERMELHA
VERMELHO
VERMELHA
VERMELHA
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Matriz: (54) 3453 6516
Rua Caxias do Sul, 527, Glória

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

Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161

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

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

Mais de 50 itens 
a preço único.

(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

negocios@imoveispontual.com.br
facebook.com/imoveispontual
www.imoveispontual.com.br

Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!

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

SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo

Bento Gonçalves

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

(54) 3454 2467

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 – Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de Assistência Social. Dia 22/07/2021, às 9h.
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br.

Santa Tereza/RS, 9 de julho de 2021. 

Gisele Caumo
Prefeita MunicipalPrefeita Municipal

Resumo de Contrato
Contrato nº 097/2021 – Pregão Presencial nº 019/2021 – Contratação de 
empresa para realização de transporte escolar. Transporte Coletivo Santo 
Antônio Ltda. Valor: R$ 4,18 ao km rodado. Prazo: 23/06/2021, podendo ser 
renovado. 
ContratoContrato nº 098/2021 – Dispensa de Licitação nº 020/2021 – Contratação de 
empresa para realizar a revisão preventiva de 250 horas da escavadeira 
hidráulica XCMG 215BR, da Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria, 
Comércio e Meio Ambiente, do Município de Santa Tereza/RS. Gra 
Assessoria e Consultoria em Negócios Internacionais Eireli. Valor: R$ 
5.601,00. Prazo: 30 dias, a contar de 28/06/2021.
ContratoContrato nº 099/2021 – Dispensa de Licitação nº 021/2021 – Contratação de 
empresa para realizar o serviço de descupinização do prédio do Centro 
Administrativo Municipal. Imunizadora Both Ltda. Valor: R$ 3.800,00. 
Prazo: 30 dias, a contar de 01/07/2021. 
ContratoContrato nº 100/2021 – Dispensa de Licitação nº 022/2021 – Contratação de 
empresa especializada em prestar serviços de divulgação, através de emissora 
de rádio, com abrangência em todo o Município de Santa Tereza/RS. Rádio 
Difusora Bento Gonçalves Ltda. Valor: R$ 800,00 mensais. Prazo: 12 
meses, a contar de 01/07/2021. 

Resumo de Termo Aditivo
TermoTermo Aditivo nº 001/2021 – Contrato nº 133/2020 – Dispensa de Licitação 
nº 018/2020 – Referente à renovação do contrato visando à locação não 
residencial de uma área de terra de 2 (dois) hectares, para exploração de uma 
pedreira localizada na Linha Graciema Alta, no Município de Santa Tereza, 
onde se encontra instalado o Britador Municipal. Sérgio Sartori. Valor: R$ 
2.500,00 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 01/07/2021.

Gisele Caumo 
Prefeita MunicipalPrefeita Municipal

• Analista administrativo 
• Analista de exportação
• Atendimento publicitário 
• Auxiliar de estética 
• Auxiliar de produção
   (LID/METROLOGIA)
• Auxiliar/Mecânico de máquinas• Auxiliar/Mecânico de máquinas
• Fresador
• Gerente de Loja

• Manutenção Predial
• Operador de Bordatriz
• Operador de CNC 
• Operador de Seccionadora
• Projetista Moveleiro
• Soldador MIG/TIG
• Supervisor Operacional• Supervisor Operacional
• Torneiro Mecânico



SERRANOSSA | Sexta-feira, 09 de julho de 202116

Divulgação

 Ciente de que uma empre-
sa é feita de pessoas, a Robopac 
acredita na valorização e na in-
tegração da equipe, clientes, for-
necedores, parceiros e acionistas 
como aposta para a criação de 
um ambiente favorável ao desen-
volvimento de todos e essencial 
para a sustentabilidade de seus 
negócios. 

 Além de um espaço de tra-
balho agradável e próspero, essa 
postura da empresa tem se re-
vertido em inúmeras melhorias, 
como redução de custos, cresci-
mento e inovação, criando as con-
dições ideais para que a equipe 
esteja cada vez mais motivada em 
busca de desenvolvimento. “Va-
lorizar as pessoas é uma ação de 
mão dupla, a empresa proporcio-
na um ambiente de trabalho ade-
quado e estimula o  engajamento 
das pessoas nos objetivos da or-
ganização”, apostam os gestores 
da Robopac. 

Robopac investe na 
valorização da equipe 

Desde o momento da sele-
ção, que considera habilidades 
técnicas e comportamentais, até 
o desenvolvimento da carreira, a 
empresa considera as caracterís-
ticas e objetivos profissionais do 
colaborador. “A Robopac Brasil 
acredita e pratica a valorização 
das pessoas, buscando selecionar 
e alocar as pessoas certas nos lu-
gares certos, sendo priorizada a 
busca interna de pessoas, respei-
tando a qualificação e os critérios 
de promoção da empresa”, desta-
cam os gestores. 

 O colaborador Tiago Kazmir-
czak relata a satisfação de fazer 
parte da equipe Robopac. “Ao lon-
go da carreira na empresa, eu me 
descobri, participei da criação de 
novas funções e junto com a em-
presa fui criando possibilidades. 
Hoje, me sinto motivado a fazer 
essa nova construção, aprender e 
me desenvolver no que for neces-
sário para crescer”, declara. 

Plano de benefícios flexíveis (Robo-
flex): restaurante interno, plano de 
saúde, cartão-alimentação, cartão-
combustível, incentivo aos estudos e 
escola infantil.
PLR anual.
Prêmio QI – indicações.
Auxílio-educação (Superior, Técnico, 
Pós-graduação e Idiomas) e treina-
mentos constantes. 
Promoções internas, construção de 
carreira.
Valorização da equipe:
- Presente de aniversário e Natal. 
- Homenagem aos Laureados de 5, 
10, 15 e 20 anos de empresa. 
- Homenagem aos Formandos.
- Datas comemorativas (Dia da 
Mulher, Páscoa, Dia das Mães, Dia 
dos Pais). 
- Distribuição de produtos para 
funcionários (limpeza, alimentos, 
cosméticos).
- Engajamento em causas sociais. 

Algumas oportunidades:
Analista de métodos e processos
Analista de processos e qualidade 
(preparação de fornecedores)
Assistente de PCP
Auxiliar de engenharia
Auxiliar de montagem
Desenhista projetista
Expedidor
Montador de máquinas
Operador de centro de usinagem
Programador CLP
Técnico de campo (assistência 
técnica)
Quer fazer parte da equipe 
Robopac? Envie seu currículo para 
talentos@robopac.com.br. 

Vantagens de fazer 
parte da equipe 
Robopac:

Conheça o curso Técnico em Guia de 
Turismo EAD do Senac Bento Gonçalves

Apesar de ter sido dire-
tamente afetado por causa da 
pandemia, o setor do Turismo 
já prevê retomada para 2021. 
Uma pesquisa realizada pelo 
Booking.com, site especializado 
na reserva de hospedagem, re-
vela que 64% dos entrevistados 
gostariam de viajar no futuro 
para compensar o tempo perdi-
do em 2020. Ciente da demanda 
por profissionais qualificados 
para o atendimento dessa reto-
mada, o Senac Bento Gonçalves 
está com inscrições abertas para 
o curso Técnico em Guia de Tu-
rismo na modalidade EAD.

Com carga horária de 800 
horas e duração de 13 meses, a 
formação capacita o profissional 

responsável pela recepção, con-
dução, orientação e assistência 
de pessoas ou grupos durante 
traslados, passeios, visitas e 
viagens em âmbitos local, re-
gional e nacional. O participante 
aprenderá a informar aspectos 
socioculturais, históricos, am-
bientais e geográficos das loca-
lidades visitadas, a apresentar 
e a organizar roteiros e itinerá-
rios turísticos, considerando os 
interesses e as necessidades do 
visitante.

Depois de formado, o Téc-
nico em Guia de Turismo pode 
atuar em empresas do setor do 
turismo, como museus, parques 
naturais ou temáticos, além de 
prestar serviços para agências 

e/ou operadoras de viagens, ou 
ser dono do seu próprio negó-
cio. Ao final do curso, o aluno 
receberá um certificado com va-
lidade nacional e será apto para 
fazer seu registro no Cadastur 
(Cadastro de Prestadores de 
Serviços Turísticos).

Adequados às exigências do 
mundo profissional, os cursos 
técnicos EAD estão focados na 
rápida inserção no mercado de 
trabalho, além da flexibilidade 
para que o aluno estude onde e 
quando quiser. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelo site do Se-
nac Bento Gonçalves www.
senacrs.com.br/bento ou pelo 
WhatsApp (54) 99255-7649.

O participante aprenderá a informar aspectos socioculturais, históricos, ambientais 
e geográficos das localidades visitadas e a apresentar e a organizar roteiros turísticos

UNIP Bento oferece mais de 50 cursos 
de graduação e pós-graduação

Há 11 anos, a Universida-
de Paulista (UNIP) de Bento 
Gonçalves vem transforman-
do a vida de centenas de 
estudantes. São mais de 50 
cursos de graduação e pós-
-graduação, em formato EAD, 
divididos nas áreas das ciên-
cias humanas, sociais, exatas 
e da saúde. No polo localiza-
do na rua Júlio de Castilhos, 
614, bairro São Francisco, 
os alunos podem optar por 
cursos como Administração, 
Artes Visuais, Gestão de Tu-
rismo, Filosofia, Letras, Re-
lações Internacionais, Design 
de Interiores, Gestão Hospi-
talar, Segurança do Trabalho, 
entre muitos outros. 

A UNIP promove a for-
mação atualizada dos alunos 
e sua capacitação para uma 
sociedade em mudança, por 
meio de um ensino de qua-
lidade, tecnologicamente 
avançado. Sua finalidade 
maior é promover o desen-
volvimento do potencial dos 
alunos, estabelecendo con-
dições que possibilitem uma 
inserção ativa no mercado de 
trabalho e a solução criativa 
de problemas que a socieda-
de propõe.

Na UNIP os alunos re-
cebem todo o suporte aca-

dêmico de forma presencial e 
on-line, contando ainda com a 
tutoria para atender os estu-
dantes da melhor maneira pos-
sível. O ingresso pode ser feito 
por meio do vestibular on-line, 
da nota do Enem ou mesmo por 
transferência de outra universi-
dade. 

Atualmente são mais de 
27 campi, englobando 900 
unidades em todo o Brasil e 
mais de 220 mil alunos. Suas 
modernas instalações conta-
bilizam um total de 741 mil 
metros quadrados de área 
construída.

Em Bento Gonçalves, 
o polo vem se expandindo 
anualmente. Com a chegada 
da pandemia, a universida-
de se adaptou e ampliou seu 
ensino EAD, tendo em vista a 
maior necessidade de levar 
educação diante de um mo-
mento atípico na sociedade.

Para mais informa-
ções, contate o telefone 
(54) 99268-7861 (What-
sApp) ou acesso o Insta-
gram da UNIP Bento: @
unipbento. 

As vagas são limita-
das e os descontos podem 
chegar até 100% para os 
cursos de graduação. 

Senac Bento Gonçalves
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Série de entrevistas com os delegados de Bento

Eduarda Bucco

SN: Qual seu histórico jun-
to à polícia civil? Desde quando 
você atua na Delegacia Especia-
lizada em Atendimento à Mulher 
(DEAM)? 

Delegada Deise Salton Bran-
cher Ruschel: eu entrei para a po-
lícia do Rio Grande do Sul em 2012 
quando passei no concurso para es-
crivã de polícia. Naquela ocasião eu 
também fui lotada na DEAM aqui de 
Bento Gonçalves. Iniciei minhas ati-

“Nós só não ajudamos se realmente quisermos cruzar os 
braços”, diz delegada da DEAM sobre violência doméstica
Em entrevista ao 
SERRANOSSA, 
delegada titular 
da Delegacia 
Especializada em 
Atendimento à 
Mulher (DEAM), 
Deise Salton 
Brancher Ruschel, 
ressaltou a 
importância da 
denúncia e alertou 
sobre o aumento dos 
crimes de pedofilia 
em Bento e região

vidades como escrivã. Minha che-
fe na época era a delegada Isabel 
Trevisan, e inclusive foi ela quem 
inaugurou a DEAM que temos hoje. 
Um mês depois eu fui chamada 
para a academia de polícia para o 
concurso de delegado de polícia. 
Depois de seis meses eu consegui 
ficar lotada em Bento Gonçalves. 
Iniciei como delegada plantonis-
ta. Posteriormente fui designada 
como titular da Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA) e 
depois, quando a delegada Isabel 
foi trabalhar em outra cidade, eu 
assumi o lugar dela na DEAM, há 
cerca de seis anos. Sou de Bento, 
então para mim foi uma alegria ter 
voltado para a minha cidade como 
escrivã e, depois, como delegada, 
trabalhando em uma delegacia que 
atende grupos vulneráveis, pesso-
as que, além da situação criminal 
pela qual buscam a delegacia, têm 
mazelas sociais. Porque a violên-
cia dentro de casa não envolve só 
a parte criminal, tem questões de 
álcool, drogas, a própria formação 
do individuo, a criação. A nossa re-
gião é bastante patriarcal, bastante 
machista, então tudo isso é bem de-
terminante. 

SN: A DEAM em Bento foi 
inaugurada em 2012. Quantas 
dessas existem no RS? Quais ser-
viços esse tipo de delegacia espe-
cializada presta à população?

Delegada: hoje o RS tem 23 
DEAMs. Alguns municípios pos-
suem delegacias especializadas 

para atender propriamente as mu-
lheres, as crianças ou idosos, de-
pende de como aquele município 
tem sua formatação policial. Por 
exemplo, Garibaldi tem uma única 
delegacia, então aquela delegacia 
tem atribuição para atuar em todos 
os crimes que ocorrerem naquele 
território. Bento tem a Delegacia 
Especializada em Atendimento 
à Mulher. Por um acerto entre os 
delegados e, posteriormente, por 
uma lei, a DEAM de Bento tem atri-
buição para atender as ocorrências 
que envolvem mulheres vítimas de 
violência no âmbito doméstico e fa-
miliar e também as ocorrências em 
que crianças e adolescentes sejam 

vítimas de qualquer delito, mas es-
pecialmente os crimes sexuais.

SN: Sabemos que, com a 
pandemia, houve um aumento 
de casos de violência domésti-
ca em diversas partes do Brasil, 
mas uma redução nos registros 
na DEAM. Como está o panorama 
atualmente?

Delegada: para uma mulher 
que está convivendo mais com o 
seu agressor, que a renda daquela 
família diminuiu, que as ameaças 
e as violências são constantes, está 
mais preocupante para tomar uma 
decisão de sair daquela situação. 
Uma mulher que não tem mais seu 
emprego, ou o companheiro, se 

preocupa com os filhos, como será 
daqui para frente. Então embora os 
casos de violência aumentaram, e 
temos conhecimento porque temos 
uma rede de atendimento às viti-
mas muito articulada, os registros 
de ocorrência diminuíram.  

A violência doméstica e fami-
liar envolve muito mais questões 
do que a parte criminal. Principal-
mente a questão afetiva. Esse é o 
fator determinante no ciclo de vio-
lência, porque existe uma depen-
dência emocional. E é por isso que 
temos uma delegacia especializada, 
porque temos pessoas com pro-
blemas sociais e que estão numa 
relação de afeto que é difícil, de 
uma hora para outra, quebrar es-
ses laços e mudar totalmente a sua 
vida. Tem agressores que, inclusive, 
usam desse afeto para intimidar e 
humilhar a vítima e ter ela sempre 
sob seu poder e seu olhar. Esse é o 
grande diferencial do nosso atendi-
mento, ter empatia para compreen-
der que a relação de afeto é um laço 
muito difícil de quebrar.

SN: Como funciona a rede 
de atendimento às vítimas em 
Bento?

Delegada: todas as vezes que 
uma mulher é vitima de violência 
doméstica e familiar ela pode ir 
à delegacia e fazer o registro de 
ocorrência. Uma vez registrada a 
ocorrência, que pode ser tanto na 
DPPA quanto na DEAM, ela recebe 
um encaminhamento para frequen-
tar o Revivi. Esse encaminhamento 

também é enviado ao Revivi. Então 
se a vítima não vai ao Revivi, o Re-
vivi vai até ela. Eles fazem busca 
ativa. A vítima também poderá pe-
dir medidas protetivas de urgência, 
que é o grande diferencial da Lei 
Maria da Penha. São providências 
urgentes que o juiz vai deferir a fa-
vor dela, justamente para afastar o 
risco dessa mulher. A partir do de-
ferimento ou não das medidas pro-
tetivas, também podemos acionar 
a Patrulha Maria da Penha, que é 
comunicada dos casos mais graves. 
O juiz também, em todas as ocor-
rências que defere medidas prote-
tivas, comunica à patrulha que faz 
trabalho de conferência, verifica-
ção se as medidas protetivas estão 
efetivamente sendo cumpridas. Na 
delegacia nós damos andamento 
às investigações, porque temos um 
crime que aconteceu, temos que 
apurar a materialidade e confirmar 
a autoria delitiva. Concluído esse 
procedimento, nós encaminhamos 
ao Poder Judiciário, e o Ministério 
Público que é o titular da ação pe-
nal vai propor ou não o processo 
contra esse acusado, que será pro-
cessado, julgado e deverá cumprir 
uma pena. E no meio de tudo isso 
tem uma rede com esses órgãos já 
mencionados, incluindo também a 
Defensoria Pública, o próprio IGP 
[Instituto Geral de Perícias] que faz 
a perícia nas mulheres que estão 
machucadas. E enquanto toda essa 
parte criminal vai tramitando, essa 
mulher vai recebendo essa assis-
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tência. 

Com relação aos índices, re-
almente tivemos uma queda bem 
grande de ocorrências registradas. 
Hoje estamos com 2/3 do que terí-
amos de procedimentos policiais. E 
uma pergunta que as pessoas tal-
vez podem se fazer é: ‘como vocês 
não ficam sabendo dos casos sendo 
que há essa rede?’ Alguns crimes, 
a comunicação à polícia é obriga-
tória, como um estupro, uma lesão 
corporal, um feminicídio tentado 
ou consumado. Quem tiver notícia 
desse crime obrigatoriamente tem 
que comunicar à polícia. Mas exis-
tem crimes em que a comunicação 
só é feita se a mulher desejar, como 
a ameaça e a perseguição. E é aí que 
os índices diminuem, porque elas 
não estão desejando que a comuni-
cação seja feita. 

SN: quais os canais de ajuda 
e denúncia?

Delegada: temos uma campa-
nha importante que é a Máscara 
Roxa e, através dela, recebemos 
uma denúncia em Bento. Nessa 
campanha as mulheres podem 
chegar às farmácias cadastradas e 
pedir por uma máscara roxa. Já na 
campanha Sinal Vermelho Contra 
a Violência Doméstica, a mulher 
mostra um ‘X’ na mão, também nas 
farmácias. Fora essas campanhas, 
nós temos canais bem importantes 
à disposição da mulher. As vítimas 
podem ir diretamente à Polícia Civil 
e à Brigada Militar ou acionar pelo 
190. Também temos o canal Disque 
180 que não apenas a mulher pode 
fazer a denúncia. Temos que lem-
brar que aquele ditado que ‘em bri-
ga de marido e mulher não se mete 
a colher’ é algo que ficou no passa-
do. Hoje precisamos ter consciência 
do nosso papel enquanto cidadãos, 
enquanto alguém que presencia 
uma violência acontecer e tem a 
obrigação de oferecer ajuda. Acio-

nar a BM, ligar para o Disque 180 é 
obrigação de todo cidadão que sabe 
que uma mulher, uma criança ou 
um idoso esteja sofrendo violência. 
Nós só não ajudamos se realmente 
quisermos cruzar os braços. 

SN: Além dos casos de vio-
lência doméstica, a DEAM atende 
crimes contra crianças e adoles-
centes, como os casos de pedo-
filia. Com que frequência acon-
tecem casos como esse e como 
a DEAM age nessas ocorrências?

Delegada: diferentemente do 
que aconteceu com a violência do-
méstica e familiar, os crimes contra 
crianças e adolescentes tiveram au-
mento de registro, principalmente 
através de denúncias. Vocês imagi-
nam que as crianças, assim como as 
mulheres, em função da pandemia, 
estão mais tempo em casa, com os 
abusadores, que normalmente são 
pessoas conhecidas. A maioria das 
violências é praticada no ambiente 
intrafamiliar. E essas crianças estão 
mais afastadas das atividades es-
colares, e a escola funciona como 
um lugar seguro, um ambiente de 
escuta que, muitas vezes, elas não 

têm em casa.
Desde o início do ano tivemos 

duas prisões por prática de atos de 
pedofilia. E o que pode ser conside-
rada pedofilia? Gravar e divulgar 
cenas íntimas de crianças e praticar 
atos sexuais com elas. O mais co-
mum é o ato de armazenar fotogra-

fias e vídeos envolvendo crianças e 
adolescentes. E eu até me lembro 
de que um dos indivíduos que nós 
prendemos fez a seguinte coloca-
ção: ‘isso é só putaria’. Mas eu deixo 
bem claro que isso não é putaria, 
putaria é coisa que gente adulta 
pode fazer à vontade. Agora, exer-
cer suas liberdades envolvendo 
crianças e adolescentes é crime e 
temos que combater. Se você parti-
cipa de algum grupo em que circula 
esse tipo de material, fique atento, 
você pode estar participando de 
uma prática criminal que talvez 
nem tenha intenção. Se você tiver 
conhecimento da circulação desse 
tipo de material, você deve fazer 
a denúncia tanto no Disque 100, 
quanto na DEAM, pelo telefone (54) 
3454-2899. Todas as denúncias são 
absolutamente anônimas. 

SN: Qual a estrutura da 
DEAM em Bento?

Delegada: As DEAMs são con-
sideradas especializadas porque, 
além dos policiais e das delegadas 
terem um conhecimento um pouco 
mais ampliado de como é a prática 
delitiva, quais as técnicas que preci-
samos empregar para as investiga-
ções, nós também temos ambientes 
mais adequados para acolher essas 
vítimas. No atendimento à mulher 
vítima de violência temos a sala de 
registro especialmente criada para 
que elas se sintam mais confortá-
veis para relatar o que aconteceu 
com elas, de revelar aquela situa-
ção que, muitas vezes, traz vergo-
nha e dificuldade de verbalizar.

Da mesma forma no atendi-
mento das crianças e adolescentes 
hoje a DEAM de Bento está entre as 
oito delegacias do estado que pos-
suem sala de depoimento especial. 
Desde o advento da Lei do Depoi-
mento Especial há poucos anos é 
imposto a todos os órgãos que atu-
am nos crimes que vitimam crian-

ças e adolescentes a adoção de um 
protocolo adequado para não ‘re-
vitimizar’ crianças e adolescentes. 
Ou seja, a nossa abordagem precisa 
ser a mais técnica possível para não 
trazer mais sofrimento para essas 
crianças. 

SN: Você foi uma das autori-
dades policiais que esteve à fren-
te do projeto da Central de Polí-
cia. Como foram esses trâmites 
e qual será a importância dessa 
central?

Delegada: eu não tenho dú-
vidas que uma central de polícia 
vai trazer muita qualidade para a 
nossa população. Hoje temos três 
delegacias, localizadas na rua 13 
de Maio e a DEAM, que funciona no 
mesmo prédio do Sine, no subsolo, 
sem acessibilidade, em condições 
insalubres, assim como as demais 
delegacias. A todo o momento pre-
cisando fazer reparos para conter 
esses agentes que prejudicam a 
saúde e a qualidade de vida dos 
trabalhadores e das pessoas que 
frequentam as delegacias. Em uma 
central de polícia que vamos ter 
todas as delegacias unidas haverá 
uma facilidade muito grande para 
as pessoas e, em especial, àquelas 
de grupos vulneráveis. 

E também é importante desta-
car que um ambiente de trabalho 
adequado certamente valoriza o 
policial, estimula esse trabalhador 
a desenvolver suas atividades com 
mais ânimo.. 

SN: Há perspectiva para re-
torno dos encontros com o Gru-
po Reflexivo Despertar?

Delegada: o Grupo Reflexivo 
Despertar faz parte de um projeto 
maior que é o policiamento comu-
nitário no âmbito da Polícia Civil. 
Também temos o projeto das Rotas 
Turísticas e outras atividades. Nes-
se período da pandemia algumas 
atividades precisaram ser suspen-

sas porque eram realizadas em am-
bientes fechado, com várias pesso-
as reunidas. Nesse grupo reflexivo 
que se destina a homens acusados 
de praticar violência doméstica e 
familiar e que não tenham antece-
dentes graves, a proposta era jus-
tamente oferecer um momento de 
reflexão, diálogo sobre a violência 
como um todo, não necessariamen-
te sobre o caso deles. Como eles 
compreendem a figura feminina, 
como resolvem conflitos dentro de 
casa. A rede no nosso município 
está extremamente bem estrutura-
da, inclusive serve de modelo para 
outros municípios no atendimento 
à mulher. Mas nós também preci-
samos ter um olhar voltado para 
o homem. A violência doméstica e 
familiar não envolve apenas uma 
questão criminal. Esse sujeito pra-
tica essa violência por um motivo, 
que muitas vezes vai passar pela 
criação que ele teve, pela forma 
como ele compreende a figura da 
mulher na sociedade e no ambiente 
familiar. 

Esperamos que, em breve, a 
gente consiga retomar esse grupo, 
porque ele é extremamente impor-
tante. Outras atividades nós conse-
guimos manter, como o projeto das 
Rotas Turísticas. O nosso grupo de 
policiais, uma vez por semana, vi-
sita alguma rota turística do muni-
cípio e estabelece um diálogo com 
os pequenos comerciantes, com os 
expositores. Conversa sobre a dinâ-
mica do trabalho deles, sobre a nos-
sa, se coloca à disposição, porque 
estreitar laços com a comunidade é 
o grande objetivo do policiamento 
comunitário, e a população precisa 
saber que a Polícia Civil que não 
tem por atividade fazer o patrulha-
mento, mas a comunidade precisa 
saber que nós estamos à disposi-
ção, e uma forma de saberem isso 
é nós indo ate eles. 

Divulgar e 
armazenar 

cenas íntimas 
de crianças 
também é 
pedofilia

Rápida
A Polícia Civil deflagrou 

na quarta-feira, 07/07, a se-
gunda fase da Operação Se-
nectus, que visa o combate 
aos maus-tratos a idosos. 
Diante de denúncias anôni-
mas somadas a requisições 
da Promotoria de Justiça de 
Direitos Humanos de ocor-
rências de maus-tratos em 
casas geriátricas de Porto 
Alegre, foi instaurado o in-
querito policial e emitidos os 
mandados de busca.

Mais de 85 idosos foram 
entrevistados sobre as con-
dições em que vivem nos 
locais. A Vigilância Sanitária 
já identificou medicamentos 
e alimentos vencidos em al-
guns endereços. A ação se-
gue em curso, já que foram 
surgindo novos endereços 
em que a mesma proprietária 
mantém idosos e todos serão 
vistoriados ao longo do dia.

Há mandados para três 
endereços todos da mes-
ma dona e com o mesmo 
nome fantasia. A Operação 
ocorre de forma integrada, 
sendo acompanhada pela 
Vigilância Sanitária, pela 
Fundação de Assistência So-
cial e equipe de saúde men-
tal do município. O Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) também 
presta apoio, caso haja ne-
cessidade de remoção. 

A ação é coordenada 
pela delegada Cristiane Pires 
Ramos, titular da Delegacia 
de Proteção ao Idoso de Por-
to Alegre.
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Inscreva-se para o Vestibular de 
Inverno UCS e escolha a segunda 

ou a quinta-feira para fazer a prova!
Estudar na UCS é escolher 

as melhores perspectivas 
para a construção de 
uma trajetória pessoal e 
profissional de sucesso. Na 
UCS os alunos encontram a 
segurança de integrar uma 
instituição com mais de 50 
anos de história, porém, com 
uma visão moderna, dinâmica 
e inovadora de formação 
profissional e humana.

Somente na UCS os 
estudantes se deparam com 
cursos flexíveis e inovadores, 
com uma proposta curricular 
que confere muito mais 
autonomia para direcionar 
sua formação. Não é por nada 
que são mais de 100 mil as 
pessoas graduadas pela UCS.

Se você ainda não faz, mas 
quer fazer parte desta grande 
e conceituada Universidade, 
não perca a oportunidade 
e se inscreva no Vestibular 
de Inverno UCS. Provas às 
segundas e quintas-feiras. 

A UCS é pra você
que indica amigos e 

ganha benefícios!
A UCS está com uma promoção especial 

para todos os alunos. Quem indicar amigos 
para estudarem na UCS e eles se matricula-
rem, ganha R$ 150,00 de desconto na men-
salidade. Quanto mais você indicar, mais você 
vai ganhar! 

Preencha o formulário que está no site 
www.ucs.br/site/formularios/184/exibir/

O Campus Bento da UCS está com as inscrições 
abertas para uma série de cursos de especialização, 
nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Entre eles estão: Gestão Estratégica de 
Negócios, Espiritualidade no Trabalho: 
Organizações Humanizadas e Ecoengajadas, 
Educação Física no Contexto Escolar e Pedagogia 
emocional: competências socioemocionais nos 
processos educativos.

Além destes, você também pode optar 
pelos cursos na modalidade EAD que estão 
com as inscrições abertas: Bioética, Ciências 
Radiológicas e Imaginologia, Educação Especial 
Inclusiva: Atendimento Educacional Especializado, 
Inteligência Emocional e Soft Skills, Linguagens 
e Educação: Multissemioses e Práticas de 
Leitura e Escrita na Escola, Literatura Infantil 
e Juvenil: da composição à educação literária, 
Práticas educativas em bibliotecas escolares, 
Psicopedagogia, Supervisão Escolar, Tradução 
e Estudos do Léxico e Transformação Digital na 
Educação.

Contate a área de relações com o mercado 
da UCS Bento, pelo Whats: (54) 99653-3184.

Acesse www.ucs.br/site/vestibular/ e inscreva-se! 
Mais informações pelo Whats: (54) 99626-2771.

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.

Faça uma PÓS 
na UCS  Bento!

A UCS Bento está com 
as inscrições abertas para 
o Mestrado Profissional em 
Engenharia de Produção. 
Com área de concentração 
em Gerência de Qualidade 
e Produção, o Mestrado tem 
um escopo de atuação amplo, 
abordando as questões 
relacionadas aos sistemas de 
produção de bens e de serviços, 
quer em seu aspecto processual, 
quer em seu nível decisório, ou 
ainda em temas relacionados 
ao valor agregado por esses 
sistemas.

O ingresso no Mestrado 
é anual e realizado mediante 
processo seletivo regulamentado 
por edital da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação. O 
número de vagas é limitado. O 
processo seletivo é classificatório 
e será conduzido por Comissão 
de Seleção, nomeada pelo 
Colegiado do Programa. São 16 
meses de curso. 

Inscrições abertas para o Mestrado em 
Engenharia de Produção

De 12 a 15 de julho a UCS Bento promove o 2º Seminário de Segurança 
e Saúde no Trabalho. As palestras podem ser acompanhadas de forma on-
-line e gratuitamente, no canal do Youtube da UCS Bento. Confira a progra-
mação: Acesse o QR-Code, vai em “próximas transmissões ao vivo” e se 
inscreve no canal da UCS Bento, no Youtube:

Participe do 2º Seminário de 
Segurança e Saúde no Trabalho!

Mais informações so-
bre cada um dos cursos 
acesse o QR-Code:  

Mais informações 
podem ser obtidas 

pelo Whats (54) 
99653.3184 ou ainda 

acessando o QR-Code:

O Esquenta EAD UCS chegou 
para aquecer sua carreira!

Na UCS o inverno é quente! São condições super espe-
ciais. Confira:

- 80% de desconto na primeira mensalidade para conhecer 
e se adaptar com o curso, não válida para Biblioteconomia, For-
mação Pedagógica e programa de Segunda Licenciatura UCS;

- Bolsa de até 100% no semestre, dependendo da forma 
de ingresso;

- 20% de desconto em todo o curso a partir do segundo 
semestre.

Informe-se e inscreva-se em ead.ucs.br/esquenta
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Pode surgir dinheiro inesperado. No amor 
e na paquera, tudo indica início de um 
novo ciclo. 

Touro – 21/04 a 20/05
Astros favorecem a comunicação. No 
amor, fale o que sente. Na paquera, atra-
ção por pessoa próxima.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Sorte nas finanças. No amor, ciúme ganha 
destaque. Na paquera, insegurança para 
mostrar o que sente. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Seu lado ambicioso em alta. No amor, con-
trole o egoísmo. Relação nova pode ser 
estimulante. 

Leão – 22/07 a 22/08
Vontade de se isolar em alta. Pense bem 
antes de se envolver, principalmente se já 
tiver alguém.

Virgem – 23/08 a 22/09 
Seus sonhos ganharão destaque. No amor, 
renove a relação. Evite quem quer só se 
aproveitar. 
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Libra – 23/09 a 22/10 
Sorte na carreira. No amor, criatividade e 
disposição. Chance de atrair alguém da 
sua profissão. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
Parceria profissional à vista. No romance, 
se aventure na intimidade. Chance de 
atração por colega.  

Sagitário – 22/11 a 21/12
Tende a inovar no trabalho.  Sedução em 
alta. Sentirá atração por pessoa mais ex-
periente. 

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Sorte no jogo. Chance de união vantajosa. 
Relação ganha cada vez mais importância 
na sua vida.

Aquário – 21/01 a 19/02 
Atenção à saúde. Na paquera, será mais 
exigente na escolha.  Sinal de atração por 
colega.

Peixes – 20/02 a 20/03
Momento de apostar na sorte. Irá buscar o 
melhor para o seu romance. Fase intensa 
na intimidade.  

Cinema 
Programação de 08/07 e 14/07

GNC 1
Os Croods 2 – uma nova era
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 16h35, dublado.
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 13h45, dublado.
Diariamente, 18h30 e 21h20, legendado. 

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

GNC 3
Invocação do mal 3 – a ordem do 
demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente, 13h10, dublado.
Os Croods 2 – uma nova era
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 15h40, dublado.
Viúva Negra
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 17h45 e 20h45, dublado.

GNC 4
Viúva Negra
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 14h, 17h e 20h, dublado.

GNC 5
Os Croods 2 – uma nova era
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 13h20, dublado.
Viúva Negra
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 15h30, 18h30 e 21h30, 
legendado. 

GNC 6
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.

Diariamente, 13h30, 16h20 e 19h30, 
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 10 e 11), 
18h30, dublado.

Velozes e Furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Dias 10 e 11, 18h30, dublado. 

Invocação do Mal 3 – A Ordem do 
Demônio
Terror, 14 anos, 112 minutos.
Diariamente (exceto dias 10 e 11, 
20h30, dublado.
Dias 10 e 11, 21h, dublado. 

MOVIE ARTE L’AMÉRICA 
SHOPPING 2
Os Croods 2: Uma Nova Era
Animação, livre, 95 minutos. 
Diariamente, 13h40, dublado.
Dia 14, 16h, dublado.
Dias 8, 9, 10, 11 e 13, 18h30, dublado.

Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Dias 8, 9, 10, 11 e 13, 15h40, dublado.
Dia 14, 18h, dublado.
Dias 8, 10, 11 e 14, 21h, dublado.
Dias 9 e 13, 21h, legendado.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Arroz Biro-Biro

INGREDIENTES
100g de bacon magro, em cubos 
pequenos
2 colheres (sopa) de manteiga
1 cebola grande picada
3 ovos
2 envelopes de tempero pronto
1 pitada de pimenta-do-reino
5 xícaras (chá) de arroz branco cozido
meia xícara (chá) de cebolinha-verde 
picada
meia xícara (chá) de batata palha

MODO DE PREPARO
Em uma frigideira aquecida, coloque o bacon 
e mexa bem até que esteja dourado. Escorra o 
excesso de gordura e reserve o bacon. Na mesma 
frigideira aqueça a manteiga, coloque a cebola, 
e refogue até que esteja levemente dourada. 
Junte os ovos, os envelopes de tempero e a 
pimenta-do-reino e mexa delicadamente, até 
que os ovos estejam firmes, como ovos mexidos. 
Junte o arroz, o bacon reservado e a cebolinha e 
misture bem. Acrescente a batata palha, misture 
e sirva a seguir.

Sete Erros | Respostas na página 10

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 2

FAM
ADRENALINA

EIEGRID
CARLARR
IAPAETE
MAIOCCI

FORADEMODA
ATERUNOL

EJORTHG
BRADOSECA

CRIVOCRUZ
EVAVISA
IRISEVR

PRESENTEAR
OXALAALVA

Hormônio
produzido
na hora
do medo

Salário
extra do
fim do

ano

Frente (?):
diminui a
tempe-
ratura

Luiz
Gustavo,

ator 
Desfi-
gurado

Superi-
ora de

convento

Brilhar 
(o sol)

Ordem de
largada,
na Fór-
mula 1

Associação
Cristã de
Moços
(sigla)

Particípio
do verbo

"ter"
(Gram.)

Fazer
circular o
ar em um

recinto

Desatua-
lizada

(a roupa)
Tumulto;
bagunça

Marisa 
(?), atriz

paulistana
Sílaba de

"fenol"

Largo
período

sem
chuvas

Exame
rigoroso
(pop.)

Arco-(?):
tem sete

cores
(Meteor.)

Tiranos-
sauro (?),

animal
extinto

Oferecer
algo em
datas

especiais

Américo
Vespúcio, 
navegador

italiano

O maior de
todos os 

orixás afro-
brasileiros

Clara;
límpida

Acessório
usado no

dedo

Sucede 
ao "F"
Não

cozidos

Símbolo
cristão
Proíbe;
impede

Deter;
reter 
Grito;
berro

201, em
romanos
Europa
(abrev.)

Movimen-
to da ave
Peça do
arreio

Marco;
fronteira

O mês 
das mães 

e das
noivas

Lantejoula
Olívio
Dutra,
político

Ditongo
de "leite"

(?) Perez:
antiga
dança-
rina do 

"É o Tchan"

"Quem (?)
amigo é"

(dito)

3/rex. 4/grid — orth. 5/crivo — oxalá.

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dr. Adriano Boz | CRM 29409

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Seg a Sex – 7h às 22h

Sáb – 7h às 11h e 14h às 18h

O melhor para você! 

• mais conforto e facilidade  
de posicionamento 

• redução da dose de radiação

• visão mais detalhista  
da anatomia humana

TOMÓGRAFO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



SERRANOSSA | Sexta-feira, 09 de julho de 2021 23 

vindos de onde menos se espe-
ra, de qualquer parte do mundo? 
Como utilizar as novas tecnologias?

Certamente você, leitor, deve 
ter se identificado com uma ou mais 
destas perguntas, porque elas são 
muito comuns nas empresas. Toda 
empresa tem problemas e precisa 
não só resolvê-los, como promover 
a melhoria contínua de seus produ-
tos e processos. Seja do segmento 
industrial, comercial, transporte, 
financeiro, serviços, agropecuário, 
saúde, segurança, químico, têxtil 
etc., a empresa precisa “engenhei-
rar” sua produção, isto é, organizar 
seus processos de modo a utilizar os 
recursos produtivos da melhor for-
ma possível.

Nestes processos acontecem 
erros, falhas, enganos, que signi-
ficam desperdícios, retrabalhos, 

Para responder a esta 
pergunta, há a necessidade de 
obter respostas para questões 
como: Qual seria o melhor 
caminho para um caminhão 
que faz entregas, de modo a 
ser mais rápido com o menor 
gasto de combustível? Qual se-
ria a melhor distribuição dos 
equipamentos de uma clínica 
de fisioterapia para atender o 
maior número de pacientes, 
deixando os equipamentos 
parados o mínimo possível? 
Qual seria a melhor combina-
ção de investimentos, consi-
derando taxas de rendimento 
diferentes com riscos também 
diferentes? Alugar, comprar ou 
construir um pavilhão? Qual 
tamanho? Localização? Proble-
mas com mão de obra? Como 
contratar e como preparar as 
pessoas para trabalhar melhor 
em uma empresa? Como sele-
cionar as melhores matérias-
-primas? Como desenvolver os 
melhores fornecedores? Como 
desenvolver um produto novo? 
É o que o cliente quer? É o que 
vai vender? É o que vai dar lu-
cro? Como posso produzir um 
produto com mais qualidade 
e a um custo menor? Produ-
zir sem causar danos ao meio 
ambiente? Como competir no 
mundo atual, com tantas mu-
danças acontecendo de forma 
repentina, com concorrentes 

O que as empresas 
precisam para competir 

hoje no mercado?

Professor Ademar Galelli 
Docente e Coordenador do  
Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da UCS Bento

Cuidar destes 
detalhes é 

fundamental 
para ajudar 

as empresas a 
sobreviverem e 

competirem melhor 
no ambiente 

empresarial de 
hoje

sucatas, enfim, prejuízos para as 
empresas e a sociedade. Cuidar 
destes detalhes é fundamental 
para ajudar as empresas a so-
breviverem e competirem me-
lhor no ambiente empresarial 
de hoje. Para isto, destaca-se a 
Engenharia de Produção, cujo 
objetivo é formar profissionais 
para atuarem diretamente nes-
tas questões. Tanto na gradua-
ção quanto na Pós-Graduação, 
a UCS apresenta formação em 
todos estes níveis, capacitando 
profissionais cuja atuação visa 
reduzir o desperdício nas em-
presas através da melhoria con-
tínua dos processos.

Dando continuidade à vo-
cação da UCS em cumprir seu 
papel no desenvolvimento da 
sociedade, na sua região de 
abrangência a UCS agora inves-
te também em formação mais 
avançada que são os mestra-
dos e doutorados. Assim, no 
Campus de Bento Gonçalves, 
há cinco anos a UCS implemen-
tou o mestrado em Engenharia 
de Produção. Um claro sinal de 
ir ao encontro dos anseios da 
comunidade com ensino e solu-
ções de alto nível. O mestrado é 
profissional, o que significa que 
a missão principal é interagir 
com as empresas, capacitando 
pessoas para atuarem de forma 
diferenciada na solução dos pro-
blemas elencados acima.

Os 170 cavalos do novo Renault Captur 
Turbo acabam de chegar na DRSUL Renault

Novidade

Tecnologia e 
Comodidade 
do SUV mais 
bonito do Brasil nas 
oito concessionárias 
da rede

Um turbo para chamar de 
seu. O Novo Renault Captur chega 
à DRSUL Renault para reascender 
a disputa com a concorrência. 
Tendo como principal diferen-
cial o motor turbo TCe 1.3 flex 
de 170 cv e 27,5 kgfm a 1.600 
rpm, o modelo promete entre-
gar o maior torque do segmento. 
Com tecnologia desenvolvida nas 
pistas da Fórmula 1, o moderno 
motor turbo que estreia no Novo 
Renault Captur redefine o prazer 
ao dirigir. A combinação de um 
motor com tecnologia de ponta 
com o câmbio automático CVT 
XTRONIC® de oito velocidades 
garante retomadas de velocida-
de com vigor e força em todas as 
condições de uso.

Seu interior totalmente re-
novado promove experiências 
visuais diante da riqueza dos de-
talhes e experiências sensoriais 
como na composição dos mate-
riais que são suaves ao toque. O 
Novo Renault Captur Turbo está 
em um novo patamar de percep-
ção de qualidade, em seu interior, 
o veículo oferece a opção bíton 
(duplo tom de cores na composi-
ção) diante da combinação da cor 
marrom Castanyera, dando um 

toque a mais de sofisticação ao 
veículo, e na parte externa, linhas 
sofisticadas que chamam a aten-
ção por onde passam, com des-
taque para o novo design frontal 
com faróis full LED. 

Nesta sexta e sábado, 9 e 10 
de julho, por meio de agenda-
mento, as concessionárias DRSUL 
Renault estarão oferecendo aos 
clientes essa experiência pre-
mium a bordo do Novo Renault 
Captur Turbo. No dia e na hora 
de sua preferência e com todos 
os protocolos de saúde, o cliente 
poderá ser recepcionado por um 
consultor de vendas especial-
mente capacitado para que esta 

demonstração guiada seja tão im-
pressionante quanto este lança-
mento da Renault. Ao final deste 
circuito de lançamento, os clien-
tes receberão um mimo exclusivo 
e estarão concorrendo a um fim 
de semana com o Novo Renault 
Captur com o tanque cheio. 

A DRSUL Renault está pre-
sente em Bento Gonçalves, Caxias 
do Sul, Região das Hortênsias, Ta-
quara, Novo Hamburgo, São Leo-
poldo e Porto Alegre. 

Agende já seu Test Pre-
mium Drive a bordo de um po-
tente NOVO RENAULT CAPTUR 
TURBO (54) 98408 9449 ou 
(51) 99690 6777.

54 3452 3455
54 99935 0239
contato@leximoveis.com.br

@leximoveis
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“Nos diálogos, por meio dos 
quais tentamos convencer, 
não devemos agir como 
agulhas, mas como teares”

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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 Pedro 
Della 
Côrte
Página 8

“A partir dos 25 anos, 
começamos a diminuir 
a produção de colágeno 
no organismo”

Previsão do tempo

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

10/07
9º
23º

Sol o dia todo sem nuvens no 
céu. Noite de tempo aberto 

ainda sem nuvens

09/07
7º
22°

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

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

11/07
8º
24º

Dados da secretaria de Desen-
volvimento Econômico de Bento 
Gonçalves apontam que no pri-
meiro semestre deste ano foram 
abertas 796 novas empresas na ci-
dade, representando um aumento 
de 42,65%, quando comparado ao 
primeiro semestre do ano passa-
do, que teve 558 novas empresas 
criadas em Bento.

“É uma cidade voltada para o 
empreendedorismo, e o fato de ter 
esse número de inscrições quer di-
zer que cada vez mais as pessoas 
procuram se formalizar justamen-
te para realizar suas atividades de 
forma correta, e isso é muito bom 
para o município”, ressalta a se-
cretária municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Milena Bassani. 

Novos empreendimentos em 2021
Bento tem cerca de 800 empresas criadas no primeiro semestre

Outro ponto destacado por 
Milena é o fato de microempreen-
dedores expandirem seus negócios 
em menos de um ano, transfor-
mando MEIs em empresas maio-
res. “As pessoas abrem o MEI e nor-
malmente em menos de um ano se 
transformam em microempresas. 
A questão é que o micro empreen-
dedor tem que ter um faturamento 
máximo de R$ 81 mil ao ano, por-
tanto esses empreendedores cres-
cem e passam desse faturamento 
anual, se transformando em outras 
empresas com faturamento maior, 
e naturalmente expandindo seus 
negócios”, explica.

AUTOATENDIMENTO
Conforme a prefeitura, ainda 

no segundo semestre deste ano 
a Sala do Empreendedor contará 
com uma novidade. Com o objeti-
vo de orientar de forma prática o 
microempreendedor que vai até o 
espaço para buscar informações, 
serão instalados computadores, 
que estarão disponíveis para uso 
exclusivo do cidadão que for até 
o espaço e precisar realizar o ca-
dastro.

“A ideia é que no segundo se-
mestre o sistema com autoaten-
dimento passe a funcionar. Esse é 
um dos projetos futuros na Secre-
taria. A pessoa será orientada por 
um dos funcionários desde o início 
do atendimento. Vamos sentar ao 
lado da pessoa para auxiliar e en-
sinar. Isso é autonomia, e ela não 

Número representa 
um aumento de 
42,65% quando 
comparado ao 
primeiro semestre 
de 2020, que 
teve 558 
empresas criadas

irá embora sem ter resolvido o 
problema. Queremos estimular as 
pessoas para aprenderem e terem 
a independência delas”, destaca.

A coordenadora da Sala do 
Empreendedor, Vitória Ariane 
Ferreira Lopes, comentou sobre 
a importância do atendimento na 
Sala do Empreendedor. “O atendi-
mento hoje na Secretaria de De-
senvolvimento Econômico é muito 
importante pois a regularização 
das empresas só irá beneficiá-los 
como empreendedores, que po-
derão emitir notas fiscais, terão 
benefícios previdenciários, acesso 
a créditos especiais e dentre ou-
tros estarão regulares no municí-
pio, podendo trabalhar e gerar um 
meio alternativo de renda”.

Divisão por bairros

Centro: 
representa 23,50% 
das empresas criadas
São Roque: 13,17%
Cidade Alta: 12,29%
Progresso: 8,51%
Borgo: 7,71%
Santa Helena: 7,47%
Humaitá: 7,15%
São Francisco: 6,83%
Botafogo: 6,67%
Universitário: 6,67%

Arquivo SERRANOSSA
divulgação/UCS

A Taurus, uma das maiores 
fabricantes de armas do mundo, 
oficializou na última semana um 
convênio com a Universidade de 
Caxias do Sul (UCS).

O material à base de carbono 
é considerado um dos mais leves 
e fortes do mundo (tido como 
200 vezes mais resistente do que 
o aço), e pode ser adicionado à 
composição de inúmeros produtos 
para aprimorá-los. Também é con-
siderado o material mais fino que 
existe (da espessura de um átomo 
ou 1 milhão de vezes menor que 
um fio de cabelo). O grafeno carac-
teriza-se por ser de elevada trans-
parência, leve, maleável, resistente 
ao impacto e à flexão, entre outras 
propriedades.

A parceria entre a Taurus e a 
UCS acontecerá através da UCS-
GRAPHENE, primeira e maior 
planta de produção de grafeno em 

Pesquisa e desenvolvimento
Taurus firma convênio com a UCS

escala industrial da América Latina 
instalada por uma universidade e 
que faz parte do TecnoUCS – Par-
que de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção. A estrutura – junto aos demais 
laboratórios de pesquisa, inovação 
e desenvolvimento tecnológico de 
toda a universidade, assim como 
atuação do centro de tecnologia e 
equipe técnica da empresa parceira 
ZextecNano – permitirá a rápida re-
alização de testes e desenvolvimen-
to de protótipos de armas.

De acordo com o coordenador 
da UCSGRAPHENE, professor Diego 
Piazza, o grafeno é o futuro para 
inúmeras áreas, incluindo a indús-
tria de armas. “Armamentos con-
tendo grafeno em sua composição 
são mais leves e resistentes. Essa 
parceria da UCS com a Taurus abre 
portas para a pesquisa e fabricação 
de produtos muito mais modernos 
e tecnológicos”, pontua Piazza.


