
EDIÇÃO 820
Sexta-feira
23 de julho de 2021

Iniciativa do bem

Especial | 10 e 11

Sucessão familiar

Em Bento, jovens aliam o conhecimento das gerações passadas com as novidades 
do mercado atual, sem deixar de lado a essência do negócio familiar
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Dia do colono e do motorista
As histórias, os desafios 
e as amizades de quatro 
décadas como motorista

Estudo, inovação e amor para 
dar continuidade ao ofício dos pais

Eduarda Bucco

Pegando a estrada desde a década de 
80, José Plizzari guarda com carinho as 
experiências que a profissão o trouxe

Busca por reconhecimento

Campanha destaca importância 
dos motoboys em meio à pandemia
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Iniciativa do DetranRS propõe valorização e respeito àqueles que continuaram 
trabalhando para garantir produtos essenciais à sociedade e a renda de suas famílias 

Divulgação
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Banco ortopédico garante 
mobilidade para pessoas 

de baixa renda
Comunidade pode doar cadeira de rodas, 
andadores, muletas e outros materiais, que 
são emprestados a quem necessita em Bento
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Bento Gonçalves iniciou nes-
ta sexta-feira, 23/07, o agenda-
mento para vacinação contra a 
COVID-19 dos adolescentes com 
comorbidades. A imunização es-
tará disponível para jovens com 

Atualização COVID-19
Agendamento para vacinação de 
adolescentes com comorbidades 
inicia nesta sexta em Bento
A imunização contra 
a COVID-19 estará 
disponível para jovens 
com idades entre 
12 e 17 anos com 
comorbidades como 
obesidade grave, 
diabete mellitus e 
doença cardiovascular

idades entre 12 e 17 anos. Entre 
as comorbidades estão obesida-
de grave, diabete mellitus e doen-
ça cardiovascular (lista completa 
ao fim da matéria).

A inclusão do público foi re-
gulamentada através de Informe 
Técnico da Secretaria Estadual 
de Saúde. A vacina aprovada para 
faixa etária no país é da Pfizer. 

O agendamento deve ser re-
alizando no Espaço de Saúde do 
Idoso, no bairro Progresso, pelo 
telefone (54) 3055-8518, de se-
gunda à sexta-feira, das 7h30 às 
11h30 e das 13h30 às 17h30. É 
necessário apresentar documen-
to com foto, atestado médico e 
exame ou receituário do medica-
mento associado à comorbidade.

Lista de comorbidades:
1. Obesidade grave 
2. Pneumopatias Crônicas Graves (asma)
3. Outros imunodeprimidos (doença congênita/rara /gené-
tica/autoimune, neoplasias ou outras condições que pre-
judiquem a resposta imunológicas no momento atual (em 
tratamento), cardiopatias congênitas com consequências sis-
têmicas, doenças reumatológicas com uso de medicamentos 
imunossupressores, pessoa vivendo com HIV, neoplasias ou 
doenças hematológicas em tratamentos ou que justifiquem 
imunossupressão)  
4. Hemoglobinopatia grave (doença falciforme ou talassemia 
maior) 
5. Doença cardiovascular 
6. Doença neurológica crônica 
7. Diabete Mellitus

Nesta sexta-feira
Imunização chega às 
pessoas de 34 anos 

Após a imunização de 
pessoas de 36 anos na quarta-
-feira, 21/07, e de 35 anos na 
quinta-feira, 22/07, a prefeitu-
ra de Bento anunciou o calen-
dário para os moradores de 34 
anos.

A vacinação será realizada 
nesta sexta-feira, 23/07, no 
formato drive-thru, na Funda-
parque. O horário é das 8h às 
12h. É necessário apresentar 
documento com foto, cartão 
SUS e cadastro preenchido.

Na quarta-feira, 21/07, 
885 pessoas de 36 anos rece-
beram a primeira dose. Já na 
quinta-feira, 22/07, 915 mora-
dores foram imunizados com a 
primeira dose no drive-thru 
no Parque de Eventos.

Cronograma
 da vacinação 
em Bento

Sexta-feira, 23/07
pessoas com 34 anos das 
8h às 12h, na Fundaparque

Domingo, 25/07
segunda dose AstraZeneca 
para os vacinados dias 23 e 
27 de abril, das 8h às 12h, 
na Fundaparque

Terça-feira, 27/07
segunda dose CoronaVac 
para as pessoas vacinadas 
no dia 29 de junho, das 8h 
às 12, na Fundaparque

No Tacchini
Ocupação em leitos de UTI 
em Bento cai para 35

A ocupação em leitos de UTI 
segue caindo em Bento Gon-
çalves. Até o fechamento desta 
edição na quinta-feira, 22/07, o 
número de internados em gra-
vidade no Hospital Tacchini era 
de 35 – destes, 20 estavam com 
a COVID-19, um com suspeita e 

14 pacientes estavam internados 
por outras doenças. Neste ano, o 
Hospital Tacchini chegou a aten-
der, ao mesmo tempo, mais de 70 
pacientes em leitos intensivos. O 
número de respiradores em uso 
também caiu: 18 estavam sendo 
utilizados na quinta-feira

Alerta
Na contramão, mortes e 
casos seguem aumentando

Apesar da redução do núme-
ro de internações, Bento contabi-
lizou oito mortes em virtude da 
COVID-19 apenas nesta semana. 
Os últimos casos foram de ho-
mens na faixa etária dos 90, 80 e 
70 anos e de duas mulher na faixa 
etária dos 90. Todos estavam in-
ternados no Hospital Tacchini e 
tinham comorbidades. Além dis-
so, mais 308 casos foram regis-

trados no município até a quinta-
-feira, 22/07. 

Até esta data, eram 1.432 pes-
soas com o vírus ativo na cidade, 
sendo que 20 estavam internadas 
em UTI, 40 em leito hospitalar e 
1.372 em isolamento domiciliar. 
Desde o início da pandemia, Ben-
to contabiliza 19.508 pessoas que 
já foram contaminadas e 17.725 
que se recuperaram da infecção.

Fotos: Julia Milani
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Governo anuncia 
vencedores do 
Prêmio Te Vacina RS

Incentivo a imunização

O governo do Estado divulgou, 
na terça-feira, 20/07, os vencedo-
res da primeira etapa do Prêmio 
Te Vacina RS, que busca reconhe-
cer e valorizar os municípios que 
mais vacinaram contra a Covid-19 
no RS. O cálculo levou em consi-
deração as vacinas aplicadas em 
relação às doses distribuídas em 
quatro categorias. São duas etapas 
com premiação de R$ 625 mil, uma 
divulgada na terça, e outra com di-
vulgação em 20/08. O decreto do 
prêmio define que a aplicação dos 
recursos deverá ser em ações na 
Atenção Primária à Saúde. O paga-
mento vai ser realizado por meio 
do Fundo Estadual de Saúde.

Os vencedores

• Municípios acima de 100 mil ha-
bitantes (19 concorrentes):
1º lugar: Passo Fundo - R$ 150 mil
2º lugar: Uruguaiana - R$ 100 mil

• Municípios entre 50 mil e 99.999 
habitantes (26 concorrentes):
1º lugar: Santa Rosa - R$ 100 mil
2º lugar:  São Borja - R$ 75 mil

• Municípios entre 10 mil e 49.999 
habitantes (123 concorrentes):
1º lugar: Tenente Portela - R$ 75 mil
2º lugar: Arroio do Sal - R$ 50 mil

• Municípios abaixo de 10 mil 
habitantes (329 concorrentes):
1º lugar: Vila Flores - R$ 50 mil
2º lugar: Barra do Rio Azul - R$ 25 mil

Raquel Konrad
Quem já precisou usar mate-

riais ortopédicos sabe o quanto 
estes itens podem custar caro. 
Pensando nas famílias que neces-
sitam de cadeiras de rodas, an-
dadores, muleta, banquetas para 
banhos e outros itens, a Secreta-
ria de Esportes e Desenvolvimen-
to Social de Bento Gonçalves (Se-
des) criou o Banco Ortopédico. A 
ideia é que a comunidade possa 
realizar doações destes mate-
riais que, depois de passar por 
manutenção, serão destinados às 
pessoas de baixa renda com limi-
tações físicas.

Atualmente em Bento Gon-
çalves há 600 pessoas com ca-
dastro ativo na Coordenadoria 
de Acessibilidade e Inclusão So-
cial da Pessoa com Deficiência 
(Caispede). Elas recebem fraldas 
e também entram para uma lis-
ta de espera para empréstimo 
dos materiais ortopédicos. Neste 
mês de julho, 42 pessoas estão 

Solidariedade
Banco ortopédico em Bento empresta cadeiras de rodas, 
andadores e outros itens para pessoas de baixa renda
Iniciativa da Secretaria 
de Esportes e 
Desenvolvimento 
Social recebe 
doações de materiais 
ortopédicos e depois 
destina às pessoas que 
tem limitações físicas

fazendo uso destes itens e outras 
tantas procuram a secretaria dia-
riamente para saber mais infor-
mações sobre os materiais.

É o caso da Jucimara de Mo-
raes que buscou no banco orto-
pédico materiais para sua mãe 
Carmen Agostini, de 79 anos. 
Após sofrer um AVC há quatro 
anos, Carmen passou a ter limita-
ções físicas. “Ela ficou muito tem-
po acamada, inclusive fazendo 
uso de sonda. Nos últimos anos 
a situação melhorou um pouco e 
hoje ela já consegue se locomover 
com andador. Mas mesmo assim 
eu a auxilio para tomar banho, 
se alimentar e andar”, comenta 
Jucimara. Com atendimento de 
médicos domiciliares, através do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
ela ficou sabendo da existência 
do banco ortopédico e, para me-
lhor a qualidade de vida da mãe, 
conseguiu cadeira de rodas, ca-
deira de banheiro e cama hospi-
talar. “Se a gente não tivesse esse 
apoio, não teríamos condições de 
comprar tudo isso”, completa. 

O banco de materiais ortopé-
dicos foi instituído pela Lei Muni-
cipal n° 6641 de 30 de junho de 
2020 e recebe doações de mate-
riais novos e usados como cadei-
ras de rodas e de banho, muletas, 
andadores, bengalas, botas orto-
pédicas, entre outros. “Este pro-
jeto tem como objetivo atender 
pessoas com limitações físicas 
ou ainda que passam por proce-

dimentos cirúrgicos, e que não 
dispõem de recursos financeiros 
para adquirir os materiais”, ex-
plica a coordenada do Caspede, 
Patrícia Graciela Cargnin.

Os materiais emprestados 
ficam sob a responsabilidade do 
usuário até que a sua necessida-
de seja atendida. Após isso, ele é 
devolvido para o banco, que faz 
a manutenção e, se necessário, 
repassa para outra pessoa, sem 
custo nenhum para a família. 
Para contribuir com o projeto, 
basta deixar a doação junto à 
Secretaria (rua 10 de novembro, 
190, sala 2, no Complexo Admi-
nistrativo da Prefeitura Munici-
pal de Bento Gonçalves) ou ainda 
entrar em contato pelo telefone 
(54) 3055-7416. “Contamos com 
a ajuda da comunidade para que 
possamos auxiliar mais pessoas”, 
convoca Patrícia. 

Através do banco ortopédico, a família de Carmen Agosti-
ni conseguiu cadeira de rodas, cadeira de banho e cama 
hospital para melhorar  sua  qualidade de vida 

Materias doados passam por limpeza e manutenção e 
depois são destinados a quem necesssita

Materiais cedidos
atualmente

- 15 cadeiras de rodas
- 19 cadeiras de banho
- 11 andadores
- 4 pares de muletas
- 1 cadeira de rodas infantil
- 2 banquetas de banho
- 1 comadre

Fotos: divulgação
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Profissionais 
foram um dos 
poucos grupos 
de trabalhadores 
que continuaram 
atuando no início 
da pandemia para 
garantir produtos 
essenciais à 
sociedade e a renda 
de suas famílias

Campanha destaca importância dos motoboys na pandemia
Iniciativa do Detran

Eduarda Bucco
Nos primeiros meses da pan-

demia, quando restrições severas 
de circulação foram impostas para 
conter o novo vírus, poucos foram 
os profissionais que continuaram 
trabalhando. Médicos e enfermei-
ros, cozinheiros, atendentes de far-
mácias, caixas de supermercado, 
caminhoneiros e motoboys foram 
alguns dos heróis que se expuse-
ram diante de uma situação desco-
nhecida para garantir os produtos 
essenciais à sociedade e a renda 
de suas famílias. Os motoboys, 
entretanto, além da exposição ao 
Coronavírus, também se viram 
diante do aumento da demanda 
por tele-entregas e da necessidade 
de otimização de seu tempo. Como 
resultado, constatou -se um au-
mento de 6% no número de mor-
tes de motociclistas no período, em 

relação a 2019, conforme dados do 
DetranRS. Foi pensando nisso que 
o órgão lançou, no dia 08/07, uma 
campanha de reconhecimento a es-
ses profissionais. 

Atuando no ramo há cerca de 
dois anos, Carlos Augusto de Oli-
veira comenta que, durante a pan-
demia, o serviço dos motoboys e 
motogirls foi um dos mais procura-
dos. Mesmo assim, ele afirma que a 
sociedade ainda vê a profissão com 
preconceito. “As pessoas acham 
que somos um grupo de pessoas 
loucas. Falta respeito e considera-
ção com a importância e as dificul-
dades do nosso trabalho”, comenta. 

Cassiele da Silva Leon trabalha 
como educadora durante o dia e 
como motogirl à noite, a fim de re-
ceber uma renda extra para arcar 
com os valores dos seus estudos. 
Mas ela afirma que a profissão é 
um desafio diário. “O trânsito é 
o nosso maior aliado, mas acaba 
nos exaustando pelas tantas vezes 
que somos tomados pelo susto de 
sermos atingidos pela irresponsa-
bilidade de alguns motoristas que 
não respeitam os motociclistas”, 
comenta. Para ela, a única solução 
para evitar novos acidentes seria 
uma conscientização geral, inclusi-
ve dentro da própria classe. Cassie-
le ainda acrescenta a importância 
do respeito por parte de todos. “Eu, 
como mulher, digo que o desafio é 
dobrado. Temos que manter a pos-
tura e, ao mesmo tempo, escutar 
piadas e presenciar situações de-
sagradáveis”, lamenta. 

O motoboy Carlos Camargo 

ressalta que a percepção negativa 
da sociedade em relação à classe 
pode ser explicada por alguns dos 
colegas que não levam a profissão 
com a seriedade que deveriam. 
“Mas em todo o serviço sempre 
terão os profissionais ruins e os 
bons. Além disso, algumas pessoas 
criticam os motoboys que fazem 
manobras arriscadas para reduzir 
o tempo de entrega, mas reclamam 
quando seu lanche chega atrasado. 
Por isso precisamos nos blindar 
em relação ao que os outros pen-
sam”, reflete. 

Camargo trabalhava há cerca 
de 15 anos no ramo de chapeação 
e pintura, mas decidiu investir na 
profissão de motoboy durante a 
pandemia. “Minha empresa sem-
pre foi sadia. Tinha clientes fideli-
zados. Mas logo no início da pande-
mia precisei fechar as portas, por 
não se tratar de um serviço essen-

cial”, relata. Para manter as contas 
em dia, ele decidiu comprar uma 
motocicleta e procurar emprego no 
ramo. “Peguei o auge da pandemia 
e o faturamento foi muito bom, me 
abriu os olhos para esse mercado. 
Tendo responsabilidade e dedica-
ção, as portas se abrem”, comenta 
Camargo. 

Hoje, o motoboy revela que 
vendeu sua empresa para traba-
lhar integralmente no ramo de 
tele-entregas. “Se tu gosta de andar 
de moto, é fácil se apaixonar. Esta-
mos sempre conhecendo pessoas 
novas e é uma profissão bem re-
munerada”, afirma. 

Entretanto, Camargo também 

precisa lidar com a falta de respei-
to recorrente em relação à classe. 
“Nem todos voltam para casa. Ain-
da tem aqueles que  voltam com 
uma perna quebrada e precisam 
ficar meses parados. As pessoas 
ainda têm dificuldade de enxergar 
a importância desses profissionais. 
No início da pandemia ninguém 
sabia se essa doença [a COVID-19] 
matava ou não, se passava fácil ou 
não, mas o motoboy estava lá, indo 
de casa em casa”, recorda. “As pes-
soas precisam entender que tem 
gente bacana buscando entregar o 
melhor serviço, dar o seu melhor 
para a empresa e para o cliente”, 
finaliza.

Sobre a campanha

Neste ano, a acidentalidade entre os motociclistas segue crescendo no 
Rio Grande do Sul. De janeiro a abril, conforme o Detran RS, 138 pessoas 
morreram, quatro a mais do que no mesmo período de 2020 e 12 a mais 
do que nos quatro primeiros meses de 2019, antes da pandemia.
O DetranRS entende que o primeiro passo para um trânsito mais hu-
mano é o reconhecimento do outro como um igual, como alguém que 
tem os mesmos direitos de trafegar naquela via com segurança, seja ele 
pedestre, ciclista, motociclista, passageiro, motorista de carro, ônibus ou 
caminhão.
Dessa forma, a campanha lançada neste mês de julho busca mostrar a 
face humana desses profissionais, aquela que não se consegue enxergar 
por trás do capacete (ou do preconceito), e promover uma convivência 
mais harmônica, não apenas no trânsito, mas nas relações. O órgão con-
vida os motoristas a redobrarem a atenção em relação ao “ponto cego”, 
para visualizarem os motociclistas na pista; sinalizarem com antecedên-
cia ao realizar manobras no trânsito e, para a sociedade em geral, ofere-
cer um sorriso por baixo da máscara e um “muito obrigado” ao receber 
as entregas.  “A campanha chama a atenção não só para a segurança no 
trânsito, mas também clama por respeito e reconhecimento a esses pro-
fissionais que, sem dúvida, têm sido fundamentais para que possamos 
receber nossas encomendas sem exposição e o risco de contaminação”, 
afirma a diretora institucional do DetranRS, Diza Gonzaga.

Nova associação
em Bento

Neste ano, com o auxílio do 
vereador de Bento Duda 
Pompermayer, foi criada 
a primeira associação de 
motoboys e motoristas de 
aplicativo de Bento Gonçal-
ves, a AMMAP. A iniciativa 
surgiu da mobilização de 
um grupo de motoboys, li-
derado pelo atual presiden-
te da associação, Mateus de 
Sousa, a fim de trazer maior 
reconhecimento e profissio-
nalismo à classe, além de 
benefícios aos motoboys 
e motogirls. Atualmente, a 
entidade conta com 16 as-
sociados. “A importância da 
associação é unir uma classe 
que é tão desamparada e 
gerar benefícios para a me-
lhoria do dia a dia dos cola-
boradores”, complementa o 
presidente. 
A partir de planos mensais – 
básico e premium – os pro-
fissionais associados con-
tam com benefícios como 
assessoria jurídica, cursos 
de capacitação e descontos 
em serviços como consultas 
odontológicas, cinema, far-
mácia, postos de gasolina, 
borracharia, entre outros.  
A sede da associação está 
localizada na rua Dez de No-
vembro, 596, sala 302, com 
atendimento sob agenda-
mento pelo celular (54) 
9642-9949.

Arquivo pessoal



SERRANOSSA | Sexta-feira, 23 de julho de 2021 5



SERRANOSSA | Sexta-feira, 23 de julho de 20216

Raquel Konrad
Foi aprovado por unanimidade 

na Câmara de Vereadores de Bento 
Gonçalves, na tarde de segunda-fei-
ra, 19/07, o projeto de lei ordinária 
número 66/2021, que repassa o 
valor de R$ 312.678,33 para a Fun-
daparque de Bento Gonçalves. Os 
valores, de acordo com o projeto, 
se dão “em virtude da necessidade 
de pagamento a título de indeni-
zação de locação dos espaços do 
Pavilhão E e F”. A prefeitura utiliza 
o parque para a realização da vaci-
nação contra a Covid-19 e também 
possui bens armazenados no local 
que irão futuramente para leilão.

Apesar de aprovado por to-
dos os vereadores, o assunto ge-
rou discussão na casa. O vereador 

Polêmica na Câmara de Vereadores
Projeto que destina mais de R$ 312 mil à Fundaparque gera discussão

Agostinho Petroli 
(MDB), Rafael Fantin 
(PSD) e Eduardo 
Pompermayer (DEM) 
questionaram rapidez 
em que projeto foi 
protocolado, falta 
de um contrato 
de locação entre 
prefeitura e 
Fundaparque e demais 
informações para 
análise do projeto. 
Mesmo assim, repasse 
foi aprovado por 
unanimidade

Agostinho Petroli (MDB) pediu 
vistas ao projeto por conta da 
falta de tempo e de informações 
para analisar a pauta. O projeto 
foi recebido pela Câmara de Vere-
adores na quarta-feira, 14/07, e 
na quinta-feira, 15/07, as comis-
sões foram convocadas. O relator 
designado para analisar o proje-
to, o próprio Petroli, afirmou que 
só iria entregar a redação na ter-
ça-feira, 20/07, e por conta disso, 
foi substituído pelo presidente 
da comissão, Anderson Zanella 
(PP). Em seu lugar na relatoria, 
assumiu o vereador Davi Dal Rold 
(PP). O projeto entrou na ordem 
do dia e para votação na sessão 
de segunda-feira.

Para Agostinho (MDB), é no-
tório que o parque precisa de ver-
bas, tendo em vista os prejuízos 
com a falta de eventos durante a 
pandemia, mas indagou sobre a 
forma que o projeto entrou em 
tramitação. “Foi um atropela-
mento nesta Casa Legislativa. Eu 
preciso entender um pouco o que 
está acontecendo. A gente está 
rasgando o regimento interno”, 
disse Petroli. “Esse projeto nem 
precisaria passar pela Casa Legis-
lativa. A prefeitura, em forma de 
decreto, poderia repassar esses 
valores, pois isso já foi feito em 
gestões anteriores. Mas porque 
não esperar uma semana a mais 
para tramitar aqui? Temos que 
analisar bem para não cair na 
ilegalidade”, apontou Petroli, que 
reiterou que concorda com repas-
se, mas queria entender o trâmite 
na Casa.

O vereador Dentinho (PSD) 
concordou com o colega. “Quan-
do recebemos um projeto a gente 
analisa o mérito e a legalidade. 
Neste caso, não se discute o mé-
rito, porque sabemos o trabalho 
dos empresários na manutenção 
do parque, porém não da forma 
que está sendo tramitado aqui. 
O projeto está incompleto, inaca-
bado e com falta de informações, 
o que afronta os princípios da 
legalidade”, destacou. “Estamos 
à frente de um projeto de lei que 
propõe repassar um valor para 
a Fundaparque no mérito inde-
nizatório de locação, porém não 
existe um contrato de locação e 
sim de cedência”, alegou Denti-
nho. O vereador ainda pontuou 
que as locações são de caráter 
sociocultural, esportivo, promo-
cional e de lazer. “Utilizar o par-

que para vacinação contra a Co-
vid ok, mas armazenamento de 
bens para leilão eu entendo que 
não se encaixa aqui. Eu gostaria 
de um tempo a mais para discu-
tir e sugiro também outras alter-
nativas de repasses ao parque, 
como decreto ou ainda um novo 
projeto na qual, aí sim, possa ser 
pago água, luz, ar-condicionado, 
segurança e limpeza, tudo dentro 
na lei”, destacou.

O vereador Anderson Zanella 
rebateu os colegas. “Não houve 
nada de ilegal desta casa e aqui 
nunca se rasgará o regimento 
interno. Eu, como presidente da 
comissão, se decidir trocar a rela-
toria, eu troco. É uma prerrogati-
va regimental e posso fazer e no 
momento que eu entender. Todos 
os ritos foram regimentais e se 
achar que não está bom, vão no 

Ministério Público, na Justiça, e 
denunciem! Mas quero ver ter co-
ragem de ir lutar contra a socie-
dade”, esbravejou. “A Fundapar-
que é uma mera locadora, ela não 
realiza eventos. Além de um ano 
e meio sem atividades, mas com 
as despesas andando, o parque 
ainda tem todo o ano comprome-
tido por conta da não realização 
de eventos”, afirmou Zanella, que 
destacou que a Fundaparque não 
pode morrer. Após isso, Zanella 
sugeriu que os vereadores te-
nham o regimento interno na ca-
beceira da cama, antes de apontar 
alguma irregularidade. 

A sessão da Câmara contou 
com a presença de diversos líde-
res de entidades e da gestão da 
Fundaparque, que aguardavam a 
aprovação do projeto. O relator 
da comissão, Davi Da Rold (PP), 
afirmou que o projeto não tem 
nada de “imoral e nem ilegal” e 
que a aprovação é importante 
para “salvar a Fundaparque”. 

O vereador Eduardo Pomper-
mayer (DEM) também apontou 
que o mérito não se discute, mas 
afirmou que os ritos não estão 
sendo respeitados. “Temos que 
tomar cuidado pela forma que os 
projetos estão sendo tramitados 
nesta Casa”, pontuou. José Gava 
também afirmou que é a favor do 
projeto, mas concorda que o re-
passe deveria ser feito através de 
um decreto. “Não precisaria pas-
sar pela Câmara e estamos discu-
tindo essa questão”, completou.

 Apesar de toda a discussão, 
o valor do repasse foi aprovado.

Procuradoria
Bolsonaro indica 
Aras para novo 
mandato na PGR

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou na terça-feira, 20/07, 
que indicou o atual procurador-
-geral da República, Augusto 
Aras, para um novo mandato de 
dois anos à frente do órgão. Indi-
cado pelo próprio Bolsonaro em 
2019, Aras terminará o mandato 
em setembro.

Em comunicado oficial, Au-
gusto Aras disse se sentir hon-
rado com a recondução pelo 
presidente. “Honrado com a re-
condução para o cargo de procu-
rador-geral da República, reafir-
mo meu compromisso de bem e 
fielmente cumprir a Constituição 
e as Leis do País”.

Aras ainda precisa ser nova-
mente sabatinado pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado e, se aprovado, a recondu-
ção ainda deverá ser votada pelo 
plenário, por maioria simples. Se 
confirmado para um novo man-
dato, ele ficará no cargo até 2023.

Com a indicação de Aras, 
Bolsonaro deixou de lado a lista 
tríplice apresentada por repre-
sentantes do Ministério Público 
Federal (MPF) em eleição interna. 
Os indicados eram os subprocu-
radores Luiza Frischeisen, Mario 
Bonsaglia e Nicolao Dino. A lista 
do MPF não tem força legal e não 
precisa ser seguida pelo presi-
dente da República na indicação, 
mas era uma prática que vinha 
sendo adotada pelos antecesso-
res de Bolsonaro.

Reprodução/Youtube
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Thiago Galvan 

Segundo a igreja católica, os sete 
pecados capitais, que já foram retrata-
dos em diversas obras da literatura, da 
ficção, séries e até em novelas, são os 
principais erros ou vícios que podem 
ser praticados ou cometidos pelos 
cristãos, que os tiram do caminho da 
virtude. São eles: a soberba, a avareza, 
inveja, ira, luxúria, gula e a preguiça.

Quase tão antigos quanto o Cris-
tianismo, os sete pecados capitas fo-
ram retratados no século VI, quando 
retirados, segundo conta a história, 
da Epístola de São Paulo. Por certo, 
tais pecados retratavam a sociedade 
e os costumes da época. Nenhum 
deles, contudo, pode ser tido por ele-
mento estranho ou desconhecido da 
sociedade atual e, por essa razão, não 
vou identificá-los, aqui, um a um, ex-
plicando seu significado. 

Preciso dizer que a ideia desse 
texto surgiu em mais uma conversa 
com a Dra. Danielle Comin, quando 
falávamos sobre o mal do século 
atual: as redes sociais. Falávamos, 
nesse dia, em mais uma das nossas 
longas e intermináveis conversas te-
lefônicas, sobre quais poderiam ser 
os pecados capitais hoje.

Confesso que, em um primeiro 
momento, imaginei que teria difi-
culdade em identificá-los. Contudo, 
percebi que, mesmo passados milha-
res de anos desde sua pregação pela 
doutrina cristã, os pecados capitais 
permanecem os mesmos. Surgiram, 
talvez, mais alguns, que vão por 
mim, acrescentados, identificados 

Curiosidade, cobiça, pecado e alguma coisinha a mais

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 

Massagem

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: 
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Endereço: 
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(L’América Shopping), 
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Expediente

Quem não gostaria de co-
meçar o dia relaxado, leve e bem 
disposto para enfrentar todas as 
adversidades do dia a dia? Ou en-
tão, após vivenciá-las, quem sabe 
antes de ir para casa mal humora-
do e estressado, desfrutar de uma 
técnica que irá tornar sua noite 
muito mais agradável?

Estas sensações são percebi-
das após uma sessão de massa-
gem, também conhecida como 
massoterapia. É uma terapia que 
usamos as mãos para promover 
uma troca de energia entre o pa-
ciente e o profissional, através de 
movimentos de deslizamento, 
fricção e amassamento de tecidos 
moles do corpo humano, busca-
mos estimular o equilíbrio dos 
nossos sistemas, gerando bem es-
tar e relaxamento.

São muitas as modalidades 
de massagens praticadas hoje em 
dia, as mais comuns são conheci-
das como: relaxante, terapêutica, 
esportiva, modeladora ou estéti-
ca, drenagem linfática, até a mais 
simples a qual utiliza uma cadeira 
específica para sua prática, a Quick 
Massage. 

Os benefícios dessa terapia 
podem ser percebidos ainda du-
rante a massagem. O bem-estar 
gerado por ela faz com que pos-
samos diminuir a ansiedade, con-

trolar o estresse, aliviar as tensões 
e dores musculares, melhorar a 
circulação diminuindo, inclusive, 
o inchaço (edema), estimular o 
funcionamento intestinal, eliminar 
toxinas do nosso organismo, além 
de melhorar o sono. 

Atuar nesta área é muito gra-
tificante, pois você promove quali-
dade de vida para as pessoas, além 
é claro de ser uma profissão reco-
nhecida e com grande rentabili-
dade, principalmente para quem 
quer ingressar na área da saúde 
mais rapidamente, pois a forma-
ção ocorre através de cursos técni-
cos em massoterapia com duração 
em média de dois anos, ou ainda, 
através de cursos livres com uma 
carga horária menor. 

Mas como toda técnica, exis-
tem alguns cuidados a seguir, pois 
em pacientes oncológicos, com 
lesões abertas, portadores de dis-
túrbios hemorrágicos e fraturas, 
deve-se ter cuidado ao praticá-la, 
e, na dúvida, sempre pergunte ao 
profissional se você pode ou não 
desfrutar desta terapia.

Portanto, tanto para quem 
quer começar a atuar na área da 
saúde e gosta das terapias ma-
nuais, ou então quem busca qua-
lidade de vida e melhorar seu ren-
dimento no dia a dia, a massagem 
é sempre uma excelente escolha.

e exemplificados. E tal acréscimo se 
deu justamente por conta da conversa 
com a Danizinha. Concluímos que, em 
tempos de redes sociais, quando gula, 
luxúria, inveja e preguiça permeiam a 
maioria das postagens, cobiça e curio-
sidade mostram-se também presentes. 
E cada vez com mais ênfase.

Em tempos nos quais não mais se 
faz nada sem que sejam postadas fo-
tos, imagens, eventos, ou qualquer ou-
tra situação, nem que seja um “check 
in”, a cobiça passou, sim, a ser um pe-
cado capital. Afinal, para muitos, ver 
aquilo é sinônimo de querer, imode-
rada e ardentemente, fazer o mesmo. 

Da mesma forma, quando se pos-
ta uma foto, um texto, uma ideia ou 
até uma imagem aleatória, surge uma 
legião de curiosos querendo saber o 
que aconteceu; o que a pessoa está 
pensando; se está apaixonada; des-
cornada; carente; feliz; etc. Pior ainda 
quando essa pessoa refere o nome de 
outra. Se for do gênero oposto então, 
aí sim, todos querem saber: “Mas qual 
é a novidade?” ou, para os mais acin-
tosos: “Vocês estão juntos?”. Trata-se, 
sim, sem sombra de dúvida, da mais 
pura tradução dos pecados capitais 
modernos.

Haveria, ainda, outros, que fazem 
questão de passar uma imagem que 
não existe, de uma vida melhor, mais 
feliz, mais agitada. Para esses, não con-
segui identificar uma palavra que os 
traduzisse. Prefiro, ainda, a vida real, 
seja ela qual for...  

Até a próxima!
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Eduarda Bucco
A delegada Deise Salton Bran-

cher, responsável pela investiga-
ção da morte da jovem Joana Fa-
bris Deon, de 19 anos, no sábado, 
17/07, revelou novos detalhes 
sobre o fato. Segundo a titular da 
Delegacia Especializada em Atendi-
mento à Mulher (DEAM), o suposto 
namorado da vítima, principal sus-
peito do crime, alegou que o dispa-
ro que tirou a vida de Joana teria 
ocorrido acidentalmente enquanto 

Segurança
Delegada apresenta detalhes 
sobre morte de jovem em Bento
Paulo Eduardo 
Scaravonatto, de 19 
anos, alegou que 
disparo teria ocorrido 
acidentalmente após 
Joana Fabris Deon 
manusear a arma 
de fogo

ela manuseava a arma. “No entanto, 
os elementos de prova que apura-
mos ainda no sábado nos permitem 
concluir que o rapaz teve participa-
ção ativa para o resultado da morte 
e, por isso, mantive o pedido de pri-
são preventiva”, afirmou Deise.

Paulo Eduardo Scaravonatto, 
também de 19 anos, inicialmente 
havia alegado que a morte de Joana 
teria sido ocasionada por um latro-
cínio – roubo seguido de morte. Ele 
chegou a levar a vítima com vida 
ao Hospital Tacchini, onde afirmou 
aos policiais que os dois estavam 
em via pública quando foram sur-
preendidos por assaltantes.

Entretanto, horas depois, o pai 
do jovem compareceu ao plantão 
policial e declarou que o filho havia 
matado Joana com uma arma de 
fogo, “contando detalhadamente 
como foi a reação do acusado a par-
tir do momento em que ocorreu o 
disparo”, informou a delegada.

A partir dessa informação, Dei-
se revela que diversas diligências 

foram realizadas pelas Seções de 
Investigação da 1ª DP e da DEAM, 
bem como pelo Serviço de Inteli-
gência da Brigada Militar. “Dentre 
as quais destacamos a localização 
de pertences da vítima, a confir-
mação de que a residência do rapaz 
era a cena do crime, a realização de 
perícia de local de crime com apli-
cação da técnica do luminol e toma-
da de depoimentos de testemunhas 
importantes para o esclarecimento 
do fato”, cita.

A delegada ainda ressalta que 
o suposto namorado da vítima não 
confessou o crime, mas reafirmou 
a versão de que o disparo teria 
ocorrido de forma acidental. Ques-
tionada sobre o motivo dos jovens 
estarem manuseando uma arma de 
fogo, a delegada diz não poder dar 
detalhes, a fim de não comprome-
ter a investigação. A arma seria do 
próprio jovem, que afirmou ter jo-
gado no mato após o fato.

As investigações seguem na 
DEAM de Bento.

Na tarde de terça-feira, 
20/07, foi deflagrada uma opera-
ção integrada entre as forças de 
segurança em Bento Gonçalves. 
A ação conjunta contou com a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
Polícia Civil (1° e 2° DP), 3° Ba-
talhão de Policiamento em Áreas 
Turísticas (3º BPAT), 3° Batalhão 
Rodoviário da Brigada Militar (3º 
BRBM) e Guarda Civil Municipal 
(GCM). Além do efetivo atuan-

Forças de segurança do município realizam operação integrada 
do no policiamento por terra, a 
operação contou com o reforço 
de uma aeronave do Batalhão de 
Aviação da Brigada Militar.

Durante a ação, foram reali-
zadas abordagens a pedestres e 
veículos. Um homem de 26 anos 
foi preso no bairro Vila Nova por 
porte ilegal de arma de fogo. Foi 
arbitrada a fiança de R$ 1.500, 
valor que não foi pago. Dessa for-
ma, o homem foi encaminhado à 

Penitenciária Estadual de Bento 
Gonçalves. 

A ação planejada teve como 
foco central intensificar as ações 
de fiscalização e abordagem nos 
locais de maior incidência de 
ocorrências pelos dados esta-
tísticos, buscando aumentar a 
segurança e a tranquilidade da 
comunidade local. A operação fez 
parte das medidas do programa 
RS Seguro.
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PUCDR
GELATINOSA

NARIZSOM
VIGAARAA

NENETIRS
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CECIATAU
CONEACR
INACABADO
MCTPRA

PELEOMBRO
NUDISMOC
TITITINTA
ORADAOTRA

Tradici-
onal rival
do Brasil
no futebol

Roedor
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Combinar
uma

mistura 

A consis-
tência do
corpo da
água-viva
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medalha
olímpica
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de
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Forma do
chapéu 

da bruxa
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mento em
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Ícone do
futebol
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Prepara
para a pu-
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Praça
central
da taba

Apoio
para a
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Conso-
antes de

"tatu"

Mate-
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trabalho
do pintor

Capela 
fora do

povoado
Outra, em
espanhol

Acessório
do celular
2.001, em
romanos

Equipa-
mento 

de rádio
e CDs

Folhagens
de plantas
Sozinho;
solitário

(?) Ketu,
grupo da

axé music

Construção
da aranha
Tony Ra-
mos, ator

Espaço de
3 anos
Acabar;
terminar

Que não foi
concluído
O cantor
de funk

Ferramenta
niveladora

Preocupação da
pessoa vaidosa

Paixão de
Peri (Lit.)

Utensílio
a pilhas

para
iluminar

Criancinha;
bebê

Órgão 
do olfato
Estrutura 

de viadutos

Prática de
viver sem

roupas

Menino da
Turma da
Mônica

(HQ)

Cada
divisão da

piscina

Ditongo
de "caule"
Ofertar;
oferecer

Seu
símbolo é
C (Quím.)

4/otra — titi. 5/cutia — ocara. 6/plaina. 7/triênio.
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Desfi-
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Ordem de
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mula 1

Associação
Cristã de
Moços
(sigla)
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(Gram.)
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circular o
ar em um

recinto

Desatua-
lizada

(a roupa)
Tumulto;
bagunça
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paulistana
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brasileiros
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límpida

Acessório
usado no
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ao "F"
Não

cozidos

Símbolo
cristão
Proíbe;
impede

Deter;
reter 
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berro

201, em
romanos
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(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.

Eduarda Bucco
O município de Bento Gon-

çalves é marcado por histórias 
singulares de centenas de fa-
mílias que trabalharam incan-
savelmente, por décadas, para 
garantir o sustento de seus 
filhos. Muitas dessas pessoas 
construíram seus patrimônios 
a partir da agricultura, da pro-
dução de vinho e do comércio. 
Apesar de serem poucos os 
negócios familiares que perdu-
raram por longos anos, ainda é 
possível encontrar exemplos de 
sucessão familiar baseada nos 
valores repassados de geração 
para geração. São histórias de 
dedicação, união e amor pelo 
ofício dos pais e avós que tor-
nam o negócio da família uma 
preciosa e querida herança.  

NO CAMPO
As irmãs Susana e Samara 

Strapazzon auxiliam desde pe-

De pai para filho

Jovens aliam estudo e amor para dar seguimento 
aos negócios da família em Bento Gonçalves

Com inovação e 
comprometimento 
eles dão exemplo 
de sucessão familiar 
baseada nos 
valores repassados 
por pais e avós

quenas os pais Celso e Vilma 
com o cultivo e a venda de hor-
taliças, temperos e frutas. Há 
décadas, a família trabalha com 
agricultura no distrito de São 
Pedro, no Caminhos de Pedra, 
dando continuidade à cultura 
instaurada pelas gerações ante-
riores. “Sempre moramos aqui. 
Meus pais trabalhavam bas-
tante com uva, mas por conta 
das intempéries e da queda de 
preço, meu pai começou a diver-
sificar a plantação”, conta Celso 
Strapazzon. 

Ajudando no plantio e co-
lheita desde pequeno, por volta 
dos 12 anos o agricultor iniciou 
a venda dos produtos na Feira 
do Produtor em Bento, acom-
panhado de seu tio. Foi vendo 
de perto o trabalho da família e 
colocando a mão na massa que 
Celso aprendeu a dar continui-
dade à plantação da família. “Na 
época não tinha internet. A ir-
rigação era feita manualmente. 
Eu levava os produtos na feira 
de fusca”, recorda. “Comprei 
uma Kombi velha, depois um 
caminhãozinho e hoje temos 
um caminhão baú. Tudo foi con-
quistado com o apoio da famí-
lia”, conta o agricultor.

Hoje, a plantação dos Stra-
pazzon tem uma grande diver-
sidade de culturas, indo desde o 
carro-chefe, a alface, até tempe-
ros, morangos e tomates. Junto 

ao irmão Luciano, Celso tam-
bém cultiva videiras, preserva-
das pela família há gerações. 

E quem acompanhou toda 
essa evolução do plantio foram 
as irmãs Susana e Samara. O pai 
Celso conta que as filhas sempre 
fizeram companhia a eles du-
rante o serviço, pegando gosto 
pelo ofício. “Quando começa-
ram a entender um pouco sobre 
a produção, elas já estavam lim-
pando temperinho, escolhendo 
e preparando tudo para a ven-
da”, recorda. 

Não é a toa que, aos 22 e 17 
anos, Susana e Samara já estão 
estudando para dar continuida-
de e trazer ainda mais qualida-
de ao trabalho dos pais. Susana 
está cursando Agronomia e Sa-
mara está fazendo o curso técni-
co em Meio Ambiente, ambas no 
Instituto Federal do Rio Grande 
do Sul (IFRS). “Eu comecei a ir 
à feira para vender os produtos 
com oito anos. Fazia as contas 
de cabeça e as pessoas gosta-
vam”, recorda Susana. 

Aliando a teoria da facul-
dade com a prática em casa, 
Susana vem encontrando solu-
ções para os eventuais proble-
mas que surgem na plantação 
da família, além de implantar 
técnicas que têm apresentado 
resultados positivos. “Vemos 
na faculdade que é importante 
fazer rotação de culturas, mu-

danças de microrganismos e 
nutrientes. Aprendemos sobre 
doenças e tratamentos neces-
sários com produtos microbio-
lógicos, que são bem interes-
santes. [A produção agrícola] é 
muito abrangente. Depende de 
vários fatores. Então consegui-
mos aliar esse conhecimento 
com a nossa realidade”, comen-
ta a estudante.

INCENTIVO ÀS 
NOVAS GERAÇÕES
Susana e Samara contam 

que desde pequenas não pen-
saram em seguir outro ramo, 
principalmente por perceber 
que os pais precisavam de ajuda 
na plantação. E o incentivo dado 
pelo pai foi essencial para que 
as irmãs pegassem gosto pelo 
negócio familiar. “Nunca deixa-

mos faltar nada a elas. Tudo que 
elas precisam está aqui”, revela. 
“Também sempre ensinei que 
nada cai do céu. É necessário 
dedicação. E graças a Deus hoje 
tenho duas parceiras. Isso para 
mim é muito importante e grati-
ficante”, continua o pai.

Susana avalia que, além do 
prazer de trabalhar com a agri-
cultura e de poder ajudar os 
pais, o ofício traz outros bene-
fícios ligados à saúde e ao bem-
-estar. “A qualidade de vida no 
interior é melhor. Tu faz os teus 
próprios horários e está livre 
para deixar a máscara de lado 
agora na pandemia”, pontua. “E 
em Bento temos uma demanda 
muito grande. Tudo que tu plan-
tar, tu vende. Se colocar uma 
placa em frente à nossa casa di-
zendo que vendemos verduras, 

Eduarda Bucco

Susana e Samara Strapazzon junto aos pais Vilma e Celso

Divirta-se com o Jogos dos 7 Erros e 
com as palavras cruzadas na página 22

RUA CARLOS FLORES, 450, SÃO BENTO
(AO LADO DO L’AMÉRICA SHOPPING)

PAGUE O SEU
ABASTECIMENTO

SEM SAIR DO CARRO.

MAIS PRATICIDADE
MAIS RAPIDEZ

MAIS CONFORTO
PARA VOCÊ!
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alguém vai parar”, comenta a 
estudante. 

Atualmente a família co-
mercializa seus produtos em 
restaurantes, mercados e na 
feira do produtor aos sábados 
pela manhã. O trabalho é diário 
e muitas vezes exaustivo, mas a 
gratificação de poder contribuir 
com uma alimentação saudável 
e saborosa compensa o esfor-
ço. “O cara que faz móveis, que 
fabrica o metal, o trator precisa 
ir para casa comer. Dentro do 
refeitório da empresa tem que 
ter uma comida boa para ele. E 
esse produto vem da agricultura 
familiar. Assim como eu preciso 
do produto que eles fabricam. 
Nós dependemos um do ou-
tro”, reflete Celso Strapazzon. 
“A agricultura familiar é muito 
importante para a qualidade de 
vida de toda sociedade”, com-
plementa a filha Susana. 

E para as novas gerações, o 
agricultor deixa o recado: “Eu 
tive que aprender tentando. 
Cheguei a jogar plantações in-
teiras fora. Mas não desanimei. 
A juventude de hoje tem esse 
problema de achar que tudo vai 
dar certo na vida. É normal pas-
sar por dificuldades. O que não 
pode é desanimar. Depois de um 
temporal vem o sol”. 

NO COMÉRCIO
Aos 27 anos, o engenhei-

ro civil Marcelo Helder Gehlen 
tem dedicado seus dias para 
dar seguimento ao negócio dos 
pais Marlene e Décio (em me-
mória). Desde 2001, a família 
possui uma loja de materiais de 
construção no bairro Progres-
so, referência para os morado-
res daquela região da cidade. 
A empresa recebeu o nome de 
Bom Sucesso devido à antiga 

denominação do bairro e, des-
de então, tem mantido as boas 
características de um comércio 
antigo. “A gente sempre traba-
lhou aqui, então as pessoas nos 
conhecem. Temos muitos clien-
tes antigos que nos dão força. E 
hoje em dia seus filhos também 
já estão comprando com nós”, 
conta Marcelo. 

O engenheiro civil começou 
a trabalhar na loja dos pais des-
de a adolescência, aprendendo 
sobre os produtos, as vendas e 
como se relacionar com a clien-
tela. “Eles começaram pequeno. 
Era apenas uma casa de madei-
ra e a equipe era formada pe-
los meus pais e meus tios, que 
iniciaram junto no negócio. Foi 
somente em 2009 que constru-
ímos o espaço que temos hoje”, 
recorda. Em 2011, os tios saí-
ram do negócio e os pais Marle-
ne e Décio apostaram na ajuda 
de Marcelo e de sua irmã para 
ajudar nas vendas. “Meus pais 
sempre trabalharam muito. 
Confiavam em todos e ajuda-
vam os clientes da forma que 
podiam”, conta. 

Foi pensando em trazer ain-
da mais qualidade ao negócio 
dos pais que Marcelo decidiu 
iniciar os estudos voltados à 
área de engenharia civil. O fi-
lho permaneceu por dois anos 
afastado do trabalho para fazer 
estágio, mas logo retornou para 
dar continuidade ao serviço. 
Em 2019, após a morte do pai, 
Marcelo passou a se dedicar in-
tegralmente à loja. 

“Meus pais também não 
eram dessa área quando com-
praram a loja. Então nós apren-
demos juntos, em família”, 
recorda Marcelo. “E hoje nós 
seguimos muito do que eles fa-
ziam e do que eles eram. Meus 

pais sempre foram exemplos de 
honestidade, confiança e inte-
gridade”, comenta. 

Agora, mesmo em meio 
às dificuldades advindas da 
pandemia, o engenheiro civil 
se mostra empenhado em dar 
sequência a tudo que seus pais 
construíram nas últimas dé-
cadas. “Queremos aprimorar, 
ampliar a gama de produtos e 
melhorar a gestão, já que sem-
pre focamos bastante no opera-
cional”, adianta. “Mas não pre-
tendemos deixar de lado o que 
nossos pais fizeram. Apenas 
agregar o que aprendemos com 
nossas graduações e especiali-
zações. Vamos continuar man-
tendo aquela relação de proxi-
midade com nossos clientes, os 
quais nos ajudaram a chegar até 
aqui”, finaliza. 

NO ENOTURISMO
Os irmãos Bruna e Lorenzo, 

de 34 e 26 anos, e a prima Le-
tícia Cristofoli, de 23 anos, cres-
ceram em meio às videiras da 
família, no distrito de Faria Le-

mos. Foi apreciando o amor dos 
avós e dos pais pela produção 
de uva e fabricação de vinhos 
que os primos da quarta gera-
ção da família italiana no Brasil 
decidiram tornar a propriedade 
rural um verdadeiro diferencial 
no segmento do enoturismo. 

A história da vinícola teve 
início com os irmãos Loreno 
(pai de Bruna e Lorenzo) e Ma-
rio Luiz Cristofoli (pai de Letí-
cia). Na década de 80, ao cons-
tatar dificuldades na venda de 
uvas, eles decidiram começar a 
produzir seu próprio vinho. O 
processo teve início informal-
mente no porão da casa dos 
avós. “No início eles vendiam 
em supermercados, bares e res-
taurantes. Depois começamos a 
ficar mais conhecidos por causa 
do enoturismo”, relata Bruna. 

A vinícola foi oficialmente 
fundada em 1998 e hoje elabo-
ra vinhos finos, vinhos de mesa, 
espumantes, graspa e suco de 
uva. Além disso, oferece opções 
gastronômicas e turísticas, com 
almoço ao ar livre, passeio de 

trator e colheita e pisa de uva.
No comando da empresa, 

os dois proprietários e irmãos 
contam com o auxílio dos filhos 
enólogos na área da gestão. “A 
gente optou por trabalhar na 
vinícola por ter crescido aqui. 
Fomos crescendo junto com a 
empresa e aqui encontramos 
áreas onde conseguimos colo-
car nossas habilidades em prá-
tica”, revela Bruna. 

Mas, além do amor pelo ne-
gócio, a enóloga destaca o apoio 
da família como essencial para 
garantir a permanência dos jo-
vens no negócio. “Muitas vezes 
os pais não incentivam os filhos 
quando falam mal do seu tra-
balho, quando não dão espaço 
para eles trabalharem e darem 
opiniões. Alguns produtores 
ficam fechados em sua proprie-
dade rural e não conseguem se 
abrir para as oportunidades. 
Então os filhos não veem pers-
pectiva”, analisa Bruna. 

Na visão da enóloga, atual-
mente as propriedades rurais 
precisam encontrar um equilí-

brio entre o passado, o presente 
e o futuro. “É preciso dar mais 
espaço aos jovens, profissiona-
lizar processos e buscar opor-
tunidades, porque está cada 
vez mais difícil viver somente 
da uva. Então você tem que en-
contrar meios de agregar valor 
à sua produção para que os jo-
vens tenham interesse”, aconse-
lha. “Além disso, é importante 
estudar para tocar a proprie-
dade como um negócio profis-
sional, abrindo os horizontes”, 
complementa. 

Aliando a história da famí-
lia, com o conhecimento obtido 
por meio dos estudos, especiali-
zações e novas visões do mun-
do atual, os primos pretendem 
alavancar ainda mais o negócio 
nos próximos anos. “Temos esse 
diferencial da mistura do vinho 
e do enoturismo, da cultura fa-
miliar e da visão atual e moder-
na”, comenta. “E hoje a vinícola 
para mim é o sonho do meu fu-
turo. Ver ela crescer e prosperar 
é uma forma de deixar vivo o le-
gado da nossa família”, finaliza. 

Marcelo Gehlen mantém a 
essência do negócio dos pais

Os primos Bruna, Lorenzo e Letícia Cristofoli auxiliam na gestão da vinícola dos pais, 
em Faria Lemos, conciliando a cultura familiar com as novas tendências do enoturismo

Eduarda Bucco Fotos: Emerson Ribeiro
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e demências. Melhora a visão, circulação sanguínea 
e também na aparência da pele, pois possui anti-
oxidantes capazes de amenizar rugas. 
 
-Castanha da Índia: possui a capacidade de diminuir 
o tamanho das veias dilatadas e é um anti-
inflamatório natural, sendo muito eficaz contra à 
má circulação sanguínea, varizes, veias varicosas e 
hemorroidas. 
 
-Ginseng: ajuda a melhorar o funcionamento 
cerebral, ativar a circulação sanguínea, melhorar o 
contato íntimo do homem e da mulher, combatendo 
a impotência sexual, e aumentar o apetite sexual. 
Fortalece o sistema imune, ficando mais protegido 
de vírus e bactérias. Atua contra a depressão, 
problemas digestivos, queda de cabelo, dor de 
cabeça e tensão nervosa. 
 
Este e outros produtos você encontra no Armazém 
Fit Store Bento Gonçalves.

Quel Konrad

Caita inaugura em Garbaldi
O Caitá inaugurou na última quarta-feira, 21/07, mais uma loja na Serra Gaúcha. O conceito de entregar às pessoas novi-
dades, preço justo e produtos de qualidade chegou a Garibaldi. O supermercado fica junto ao Boulevard, na avenida Rio 
Branco, bem no coração da cidade. O CEO do grupo Caitá, Juliano Zandonai, diz que Garibaldi recebeu muito mais que 
uma nova empresa. “Em todos os lugares em que atuamos, procuramos fazer parte da comunidade. Esta loja é feita para 
Garibaldi e por pessoas daqui”, pontua. O fundador da rede Caitá, Octaviano Zandonai, lembra que Garibaldi faz parte 
da história da família. “Meus pais se casaram aqui”, recorda. O gerente-geral do Caitá de Garibaldi, Evandro Bombana, 
destacou que o novo supermercado é uma loja diferenciada para a cidade. “Temos produtos com qualidade e nossa equipe 
está preparada para prestar o melhor atendimento”, ressalta.

´

@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 23 de julho de 2021

A medicina tradicional chinesa teve a sua origem 
há muitos milênios e se baseia na teoria de que 
a doença é a consequência de um desequilíbrio 
da força vital (QI, pronunciada tchi) pelo corpo. 
O QI é restabelecido por meio do equilíbrio das 
forças opostas do yin (as forças escuras, femininas, 
negativas) e do yang (as forças iluminadas, 
masculinas, positivas) que se manifestam no corpo 
como calor e frio, interno e externo e deficiência e 
excesso. Várias práticas são usadas para preservar 
e restaurar o QI e, portanto, a saúde. 
 
Nós do Armazém Fit Store escolhemos três 
encapsulados com base na Medicina Tradicional 
Chinesa para você acrescentar no seu dia a dia: 
 
-Ginkgo Biloba: pode ser utilizado como um anti-
depressivo natural para adultos mais velhos. Serve 
como acelerador das funções cognitivas, além de 
ajudar com a memória, melhora a criatividade e a 
atenção. Auxilia no tratamento de doenças mentais 

Medicina tradicional chinesa: 

uma aliada a saude´

Fotos: Raquel Biondo
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Alexandre Brusa

Primeira chef do Tacchini
Comandar a cozinha de um hospital está longe de ser uma tarefa fácil. Mas é justamen-
te o desafio de conciliar as prescrições dietéticas da equipe de nutrição, as restrições 
alimentares dos pacientes e a elaboração de refeições nutritivas, saudáveis e saborosas 
que motivam a chef Maria Zélia Cabral Fidélis. Desde o dia 8 de março deste ano ela 
comanda a cozinha do Hospital Tacchini, um dos únicos da Serra Gaúcha a contar com 
uma gastrônoma. Em paralelo ao trabalho no Hospital Tacchini durante o dia, a chef 
comanda a cozinha de um restaurante à noite, presta consultoria de cardápios pon-
tualmente e ainda possui um programa de rádio, trazendo receitas, dicas e segredos 
de cozinha para os ouvintes três vezes por semana. Chef Zélia, como é conhecida, 
comanda uma equipe com cerca de 30 cozinheiras no Tacchini, que, juntas, ajudaram a 
produzir 106 mil refeições durante o mês de junho, incluindo café da manhã, almoço, 
lanche da tarde e jantar para pacientes, acompanhantes e colaboradores do hospital. 

Aurora no 
mundo

A Vinícola Aurora re-
gistrou aumento de 
415% em valor nas ex-
portações do primeiro 
semestre de 2021, em 
relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior. O 
resultado foi impulsio-
nado pelo crescimento 
de 583% no volume 
de produtos, reflexo da 
reabertura de mercados 
e da alta do dólar. O 
excelente desempenho 
foi puxado pelas vendas 
de suco de uva e Keep 
Cooler, que representa-
ram 77% do total. Nos 
primeiros seis meses, 
foram enviadas 837 mil 
litros de sucos, coolers, 
vinhos e espumantes 
para 17 países. Além dos 
62 containers remetidos 
até junho, estão progra-
madas outras 37 cargas 
até dezembro. 

UCS/Cootegal Design de Moda
Com o trabalho Devir, que resgata memórias da infância através das 
águas da cidade portuguesa de Aveiro e de aprendizados durante pas-
sagem pelo curso de Arquitetura, a estudante do curso de graduação 
em Moda Gabriela Pereira da Cunha venceu a 20ª edição do Concurso 
UCS/Cootegal Design de Moda. Como premiação, ganhou uma viagem 
nacional para aprimoramento na área, além da possibilidade de estagiar 
na Cooperativa Têxtil Galópolis. As menções honrosas foram concedi-
das para Nazca Dias Viana, pelo projeto Conduz; e para Nathália Maria 
Costella, pelo trabalho intitulado Sinuosos. Nessa edição, o trabalho An-
seios Ancestrais, do acadêmico Leonardo Silva Machado de Lima, foi 
reconhecido pelo voto popular.

Fotos: A
lex A

lles e A
na C

arolina Salvi

Jardim urbano 
Foi apresentado nesta semana, um projeto inovador para Bento Gonçalves: o 
Viverone Garden, empreendimento que está sendo construído na avenida Pla-
nalto (onde anteriormente era a antiga Apae). Com entrega prevista para 2024, 
o jardim urbano terá a única praça do país com piso aquecido na área externa. 
A estrutura conta ainda com um jardim a céu aberto no terraço, com árvores 
frutíferas, além de tomadas para carros elétricos na garagem dos condôminos, 
estacionamento rotativo para 1,5 mil vagas ao dia, bicicletário, vestiários, lojas, 
restaurantes, bares, escritórios, Office Boxes e Office Lounges. O projeto é da 
Forma Espaços Imobiliários e o investimento deve geral um volume de negócios 
de R$ 130 milhões.

´
Divulgação

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
Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

CARBONERA
Mercado

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

A partir de 

R$ 130.000
ENTRADA PARCELADA

EM ATÉ 40x
Unidade 806

LANÇAMENTO
TORRE B

1 Dormitório
Churrasqueira
Sacada Aberta
Elevador
Garagem
Espera p/ Split
ÁÁgua Quente
Rebaixe em gesso

VENDA

ALUGUEL

VENDO TERRENO para 
construção, prédio ou loja
De esquina, de 14x20m, 
índice aprov. 4, Licorsul,
excelente localização, não 
aceita permuta, valor para 
vender rápido.
VValor R$ 550.000.
Contato (54) 99981 7423.

tomasiimoveis.com.br
ALUGUEL
54 98166 1166

VENDAS
54 98101 1116

R$ 395.000,00

Apartamento mobiliado
02 dormitórios 
Cozinha separada
Dependência extra
01 box de garagem

São Bento | BG

54 3055 2599

Valor a consultar

Ampla sala comercial 
Sala térrea com 55 m²
Em rua movimentada

Centro | BG

TMSV683TMSA552ALUGA VENDE

www.oliparimoveis.com.br

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

2020
2007
2008
2019
1996
2017
20142014
2019
2019
2003
2017
2010
2020
20202020
------
------
------
------
------

QUADRI MXF FORCE 200CC (NOVO)
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL
CELTA 2 PORTAS (HIDRÁULICO)
COROLLA GLI 1.8 (10 MIL KM)
CORSA 1.0 2 PORTAS
DUSTER 1.6 FLEX
FIESTA 1.6 COMPLETOFIESTA 1.6 COMPLETO
HILUX SW4 2.8 DIAMOND
HILUX SW4 2.8 SRX (5 LUGARES)
PICAP CORSA 1.6
SAVEIRO 1.6 CABINE DUPLA
SIENA 1.0 FIRE 
TORO RANCH 2.0 4x4 DIESEL
YAMAHA/FACTOR 150 EDYAMAHA/FACTOR 150 ED
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 (NOVA)
PLAINA LAVRALE 1,30 (NOVA)
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30 
ROTATIVA LAVRALE 1,00
ROTATIVA MEC-RUL 1,60

BRANCO
AZUL
BRANCO
CINZA
BRANCO
BRANCA
BRANCOBRANCO
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA
PRATA
CINZA
PRETAPRETA
540 RPM
VERMELHA
VERMELHO
1000 RPM
540 RPM

2017

2017

2021

2018

2020

2020

20102010

2008

2014

2012

1980

2021

2019

ANTONIO CARRARO TIGRE 40CV

MICROTRATOR YANMAR 12 CV 

LS 65 CV GABINADO (NOVO)

 LANDINI 60CV AZUL (650 HORAS)

YANMAR SOLIS26 (NOVO)

 YANMAR 1145 4x4 (70 HORAS)

 YANMAR 1155 4x4 (2700 HORAS) YANMAR 1155 4x4 (2700 HORAS)

 YANMAR 1050 TURBO  3300 HORAS

 AGRALE 4118  4x4 (1090 HORAS)

 AGRALE 4230 4x4 (2700 HORAS)

 AGRALE 4300 TOMADA DE FORÇA

 VALTRA A62 LAVOURA  (NOVO)

 VALTRA A73 FRUTEIRO (237 HORA)

(580 HORAS)

BRANCO

AZUL

AZUL

VERMELHO

VERMELHO

VERMELHOVERMELHO

VERMELHO

VERMELHO

VERMELHO

LARANJA

AMARELO

AMARELO

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 
pagamento à vista. Contato (54) 99981 3000 
ou (54) 98404 5302.

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

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

Bento Gonçalves

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA
CONVOCAÇÃO 

NaNa qualidade de síndico do Condomínio Videiras, 
CNPJ 18.108.125/0001-03, localizado na rua Rua 
João Camerin, 519, nesta cidade, sirvo-me da 
presente para convocar os senhores Condôminos, a 
participar da Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE), a realizar-se no dia 07 de agosto de 2021, 
às 13h30 em primeira convocação e, na falta de 
quórumquórum legal, às 14h, na mesma data, em segunda 
e última convocação, no salão de festas do condo-
mínio, para tratar da seguinte ordem do dia:
1. Deliberar sobre orçamentos para pintura externa 
do prédio e a cor;
2. Deliberar sobre orçamentos para sistema de 
energia solar fotovoltaica.

Observações:
- É lícito aos senhores Condôminos se fazerem 
representar na Assembleia ora convocada por pro-
curadores, munidos de procurações específicas;
- Os ausentes, por Lei, deverão acatar a todas as 
decisões tomadas;
- Os Condôminos em atraso nos pagamentos de 
suas taxas condominiais não poderão votar e ser 
votado nas deliberações.
- Todos os participantes devem usar máscaras, 
respeitando as orientações de higienização e dis-
tanciamento.
- Requer a participação na Assembleia de 
apenas um representante de cada apartamento.

Bento Gonçalves/RS, 23 de julho de 2021.
Anderson Andrei Luz de Souza

Síndico

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISOAVISO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 028/2021 – Objeto: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de Assistência Social. Tendo em vista a verificação de 
erro material no edital, está suspensa a abertura da sessão aprazada para o dia 
22/07/2021. Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site 
www.santatereza.rs.gov.br. Santa Tereza/RS, 22 de julho de 2021. Gisele 
Caumo. Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 – Objeto: 
Aquisição de um servidor tipo Rack para a 
Secretaria Municipal da Fazenda. Dia 05/08/2021, 
às 09:00 horas.
TOMADATOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 – 
Contratação de empresa especializada para 
conserto de pavimento danificado nas Ruas 
Roberto Prezzi e José José Francisco de Nadal, no 
Município de Santa Tereza/RS. Dia: 10/08/2021, 
às 09:00 horas. 
RETIFICA-SERETIFICA-SE O EDITAL PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 028/2021 – Objeto: 
Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de Assistência Social. Nova data de 
abertura: 05/08/2021, às 14:00 horas. A alteração, 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
site www.santatereza.rs.gov.br. 
InformaçõesInformações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site 
www.santatereza.rs.gov.br. Santa Tereza/RS, 23 
de julho de 2021. Gisele Caumo. Prefeita 
Municipal.

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 002/2021 – Referente a prorrogação do prazo do Contrato 
nº 079/2021 - Pregão Presencial nº 015/2021. Aquisição e instalação placas 
de sinalização no município de Santa Tereza-RS. Serrana Comércio de 
Placas e Sinalizações Ltda. Prazo: 10 dias, a contar de 14/07/2021. 
TermoTermo Aditivo nº 004/2021 – Referente a prorrogação do prazo do Contrato 
nº 156/2017 - Pregão Presencial nº 006/2017. Fornecimento e suporte técnico 
de link para acesso à rede mundial de computadores (internet), assistência 
técnica para a rede de computadores, implantação e manutenção de uma rede 
privada interligando o centro administrativo aos demais prédios públicos do 
Município. DVNET Soluções e Informática Ltda.-ME. Valor: R$ 2.223,86 
mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 14/07/2021.
Termo Aditivo nº 002/2021 - Termo Aditivo nº 002/2021 - Referente a prorrogação do prazo do Contrato 
nº 101/2019 - Pregão Presencial nº 015/2019 - Contratação de empresa para a 
prestação de serviços Enfermagem, 40 horas semanais e até 150 horas 
mensais em regime de plantão, obedecendo às prescrições e necessidades de 
pacientes que necessitam de tal especialidade, para o Município de Santa 
Tereza-RS. R&D Assessoria em Saúde e Serviço Social Ltda. Valor: R$ 
4.535,13 mensais e um valor de R$ 21,28 por hora. Prazo: 12 meses, a contar 
de 15/07/2021.de 15/07/2021.
Termo Aditivo nº 002/2021 – Referente a prorrogação do prazo do Contrato 
nº 104/2019 – Dispensa de Licitação nº 010/2019 – Prestação de serviços de 
atualizações, com adições de recursos, reinstalação e configurações ao 
software Secullum Ponto 4. Controle Soluções Digitais Eireli – ME. Valor: 
R$ 78,13 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 15/07/2021.

Resumo de Contrato Administrativo por tempo determinado
Contrato Administrativo por tempo determinado nº 004/2021 – Processo 
Seletivo Simplificado nº 004/2021 – Lei Municipal nº 1.666/2021 - Referente 
a contratação de um profissional para o cargo de Fonoaudiólogo(a), por 
tempo determinado. Maribel Peruffo. Valor R$ R$ 2.444,14 mensais. Prazo: 
06 meses, a contar de 15/07/2021, podendo ser rescindido a qualquer 
momento e, também, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja 
necessidade.
ContratoContrato Administrativo por tempo determinado nº 005/2021 – Processo 
Seletivo Simplificado nº 005/2021 – Lei Municipal nº 1.667/2021 - Referente 
a contratação de um profissional para o cargo de Psicólogo(a), por tempo 
determinado. Milena Remus Caregnato. Valor R$ R$ 2.444,14 mensais. 
Prazo: 06 meses, a contar de 20/07/2021, podendo ser rescindido a qualquer 
momento e, também, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja 
necessidade.

Gisele Caumo Gisele Caumo 
Prefeita Municipal

- Recrutamento e seleção
- Assessoria in company
- Agente de integração de estágio

- Abertura de empresa
- Imposto de renda
- Folha de pagamento
- Escrita fiscal

54 2105 2777Rua Visconde de São Gabriel, 502, sala 5 | Cidade Alta

/tomasi.rh /tomasirh
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Um grupo de moradores de 
Bento Gonçalves está organizan-
do a caminhada “Bento Pride” 
no domingo, 25/07. Divulgada 
como a primeira caminhada 
LGBTQ+ do município, o evento 
terá início em frente à prefeitura 
de Bento às 15h, seguindo até a 
Rua Coberta, na Planalto. A pre-
visão de término é às 17h. 

A coordenadora do evento, 
Daniela Oliveira, conta que a ini-
ciativa surgiu por conta do Dia 
Internacional do Orgulho LGBT, 
celebrado no dia 28 de junho. “A 

No domingo
Grupo promove primeira caminhada 
do Orgulho LGBT em Bento Gonçalves
Evento será realizado 
no domingo, 25/07, 
com início em frente 
à prefeitura de Bento 
e término na Rua 
Coberta, na Planalto

nível Brasil, todos fizeram atos 
simbólicos, então o grupo de 
Bento sentiu a necessidade de 
também fazer algo aqui”, revela. 

Daniela comenta que o prin-
cipal objetivo da ação é divulgar 
o nascimento do novo grupo, 
o Bento Pride, voltado à causa 
no município. “Esse grupo visa, 
além de auxiliar esse público, 
buscar políticas de respeito na 
cidade, valorização de seus direi-
tos e de sua luta por liberdade de 
expressão”, pontua. O grupo sur-
giu há cerca de um ano, inspira-

do em uma ONG de Caxias do Sul.
Os organizadores garantem 

que o evento será realizado se-
guindo os protocolos sanitários 
para garantir a segurança de 
todos em meio à pandemia da 
COVID-19. Eles ressaltam ainda 
que o evento será apartidário, 
sem qualquer envolvimento com 
partidos políticos ou figuras po-
líticas. A coordenadora destaca 
que os participantes podem ficar 
livres para se exporem da forma 
como se sentirem confortáveis, 
podendo levar bandeiras e carta-
zes para auxiliar na mobilização. 

Também fazem parte do 
grupo LGBTQ+ Bento o presi-
dente Willian Vargas e o vice-
-presidente Matheus Henrique 
da Silva. 

Mais informações pelo tele-
fone (54) 98425-8134. O evento 
está sendo divulgado pelo Insta-
gram @bento.pride.

Divulgação

Um levantamento realizado 
pela RGE mapeou 10.340 clientes 
na Serra Gaúcha que ainda não 
são cadastrados como baixa ren-
da na Tarifa Social, podendo ter o 
benefício do desconto nas contas 
de energia. Em Bento são 1.406 
cadastros que se enquadram no 
programa. A empresa registrou 
o crescimento de 6,9 mil novos 
clientes cadastrados no benefí-

RGE aponta que mais de 1,4 clientes em Bento podem 
ter desconto na conta de energia através da Tarifa Social

Baixa renda

cio da Tarifa Social, no primeiro 
semestre de 2021, somando 19,1 
mil clientes cadastrados na região.

Com esse aumento de 57.2% 
na base de cadastros da região, 
esses novos beneficiados também 
estão isentos de corte de energia 
por inadimplência, determinada 
pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), vigente até 30 
de setembro.

Entre as cinco cidades da re-
gião com maior número de clien-
tes cadastrados para baixa renda, 
Caxias do Sul lidera o ranking 
com 8.556 clientes. Em segunda 
posição, Vacaria tem 1.865 consu-
midores beneficiados, enquanto 
Bento Gonçalves fica em terceiro 
lugar com 1.428 unidades con-
sumidoras que podem receber o 
desconto. 

HRV 1.8 16V FLEX 
TOURING AUT.
2018 | CINZA

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

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

PUNTO 1.6 ESSENCE 
16V FLEX 4P
2015 | BRANCO

UP 1.0 TSI MOVE
UP 12V FLEX
2018 | BRANCO

FIORINO 1.3 MPI 
FURGÃO 8V
2013 | BRANCA

COMPASS 2.0 16V FLEX 
LIMITED AUT. DIESEL
2021 | BRANCA

HILUX SW4 3.0 SRV 4x4
16V TURBO INTERCOOLER
2007 | PRETA

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

MOBI 1.0 8V EVO
FLEX LIKE
2019 | BRANCO
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Eduarda Bucco
Aos 72 anos, o motorista 

José Plizzari não poupa palavras 
para falar com carinho da pro-
fissão que escolheu há cerca de 
quatro décadas. Natural de Ga-
ribaldi, mas morador de Bento 
Gonçalves desde 1972, Plizzari 
conta que, quando jovem, traba-
lhou como empregado no plan-
tio e colheita de uva no interior. 
Mais tarde, ajudou a construir 
a antiga pista artificial de esqui 

Dia do colono e do motorista

Quatro décadas de grandes desafios, 
histórias marcantes e valiosas amizades
José Plizzari 
trabalha como 
motorista desde 
a década de 80 
e guarda com 
carinho todas as 
experiências e 
pessoas queridas 
que a profissão 
o trouxe

em Garibaldi. Trabalhou em uma 
vinícola, em uma metalúrgica, 
em uma fábrica de pólvora, em 
uma transportadora como aju-
dante de carga e, depois, como 
conferente. Mas foi em 1981, 
após tirar a carteira, que seu José 
descobriu seu verdadeiro ofício: 
a de motorista. “É uma profissão 
muito prazerosa. Tu conversa 
com muita gente, escuta histó-
rias curiosas, descobre coisas 
novas e conhece muitos lugares”, 
descreve.

José começou atuando como 
motorista no perímetro urbano, 
levando com segurança os fun-
cionários de uma empresa de 
móveis para suas casas. Depois, 
foi contratado por uma trans-
portadora para fazer entregas 
em todo o Rio Grande do Sul e 
em Santa Catarina. “Nessa época 
fui duas vezes a São Paulo sozi-
nho, sem saber o caminho”, re-
corda. Por volta do ano de 1992, 
Plizzari decidiu se aventurar no 
trabalho de motorista de ôni-
bus, fazendo o horário das 16h 
à meia-noite. Mas era nas estra-

das que José sentia o amor pela 
profissão. “Então fui trabalhar 
com um amigo em uma trans-
portadora. Fazia duas viagens 
por semana a Curitiba. Depois 
que a empresa fechou, continuei 
trabalhando com o caminhão 
dele, fazendo o norte do Paraná”, 
conta. 

Foi então que os verdadeiros 
desafios do ofício começaram a 
fazer parte de sua rotina de tra-
balho. Em uma de suas viagens, 
após levar uma carga de café, 
ficou dez dias parado esperan-
do uma nova carga para voltar 
para casa. “Consegui uma de fa-
rinha de milho para voltar, mas 
quando cheguei, fiz as contas e 
percebi que não tinha sobrado 
dinheiro da viagem. Não deu 
sequer para pagar as despesas, 
porque o valor do frete do pro-
duto era muito baixo”, recorda o 
motorista. 

Com alguns prejuízos cons-
tatados ao trabalhar como em-
pregado, seu José decidiu, mais 
tarde, comprar seu primeiro 
caminhão e começar a atuar 
por conta própria. Desde então 
foram três veículos, um deles 
furtado em Bento, até chegar 
ao caminhão que tem hoje, um 
Volkswagen 9-150. 

O PASSADO E O PRESENTE
Foram anos de longas dis-

tâncias em estradas de chão, 
com pouca ou nenhuma sinali-
zação e sem qualquer meio de 
comunicação com a família. Nas 

noites, José conta que costuma-
va ligar de um orelhão para a 
então esposa Marilena Mattuela 
Plizzari (em memória) para dar 
notícias e matar a saudade. 

Em uma de suas viagens, a 
ligação foi de desabafo e alívio 
após seu José quase se envolver 
em um grave acidente na região 
do município de Cerro Grande 
do Sul. No local, a estrada prin-
cipal estava sendo asfaltada, 
sendo necessário passar por um 
desvio para completar o trajeto 
necessário. Entretanto, aque-
la estrada estava em péssimas 
condições, contornando, sem 
qualquer segurança, um peral de 
cerca de 100 metros de altura. 
“Um caminhoneiro foi junto co-
migo e passou na frente. Mas o 
caminhão dele era curtinho e foi 
tudo bem. Na hora de eu passar, 
olhei para baixo e vi o peral. Me 
arrepiei”, recorda. Além das pés-
simas condições da via, na parte 
de cima os tratores trabalhavam 
com o asfaltamento da estrada 
principal, jogando pedras para 
baixo. “O caminhoneiro que foi 
na frente me falou: ‘quando os 
tratores voltarem, tu passa’. Se 
não as pedras iriam me derrubar 
para baixo”, conta José. Mesmo 
seguindo todas as recomenda-
ções e tomando os cuidados ne-
cessários, em uma curva o cami-
nhão escorregou e quase caiu no 
barranco. “Aquela noite eu não 
dormi. Falei que nunca mais iria 
andar em desvios”, continua. 

Apesar dos perrengues e das 

Fotos: arquivo pessoal

*Valor ao metro

A VOCÊ QUE ESTÁ
SEMPRE EM MOVIMENTO
PARA GARANTIR O
DESENVOLVIMENTO DA
NOSSA TERRA SOMENTE
UMA PALAVRA:
GRATIDÃO!GRATIDÃO!

Rua Vitório Carraro, 251,
bairro Botafogo
54 3451 2820 | 3451 2797
     /melcorretoradeseguro

Rua Sete de Setembro, 484, 
sala101, Centro, Pinto Bandeira
54 2140 0555

O futuro
na mão de

quem faz

Álvaro Manzoni

25 de julho
Parabéns,

colono e motorista,
pelo seu dia!
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melhores condições de trafe-
gabilidade das estradas do país 
nos dias atuais, José Plizzari não 
pensa duas vezes ao afirmar que, 
no passado, a profissão de moto-
rista era mais segura e prazero-
sa. “Não se tinha horário para 
chegar ao ponto de entrega das 
cargas. A gente parava nos pos-
tos e dormia com as portas aber-
tas”, comenta José. 

Com o passar dos anos, o 
motorista analisa que foi possí-
vel notar mudanças significati-
vas na profissão, com roubos de 
carga recorrentes, pressão por 
parte das empresas para redução 
no tempo de viagem e aumento 
no preço dos combustíveis. 

Em uma de suas viagens, 
em Lagoa Vermelha, José conta 
que foi surpreendido por uma 
quadrilha de roubo de carga. 
Ele havia parado em uma lan-

chonete e, quando voltou ao 
caminhão, foi enclausurado por 
quatro criminosos. “Um deles 
estava do lado da porta do caro-
neiro, um do meu lado e dois na 
frente. Então liguei o caminhão 
e sai em cima deles. Entrei na 
pista e parei no posto da polícia”, 
relata o motorista. Naquela oca-
sião, José precisou passar a noite 
junto à polícia. “Uns três meses 
depois eu estava em Santa Maria 
conversando com um motorista 
de Lagoa Vermelha e ele me fa-
lou que o dono da lanchonete já 
havia mandado matar algumas 
pessoas para roubar a carga”, 
conta José. “Hoje, se paro num 
posto que não tem ninguém, eu 
não fico. A gente tem que levar 
choque para aprender”, diz.

Atualmente, José faz somen-
te viagens a Porto Alegre, trans-
portando peças de máquinas. 

Mesmo assim, ele continua cons-
tatando as dificuldades dos cole-
gas que precisam lidar com a in-
segurança e com o cumprimento 
de horários. “Naquele tempo se 
estacionava em qualquer pos-
to. Não pagava banho. Comia e 
dormia tranquilo. Hoje tu pre-
cisa pagar pelo banho, em uma 
estrutura precária, e ainda não 
dorme tranquilo porque está su-
jeito a ser assaltado a qualquer 
momento. Qual a segurança do 
brasileiro hoje? E ainda se sujei-
tando ao uso de drogas para con-
seguir cumprir horário, porque 
se não cumprir, é descontado na 
porcentagem do frete”, expõe. 

Prestes a se aposentar da 
profissão, mas ainda apaixonado 
pelo serviço, José continua a re-
flexão sobre a situação atual dos 
caminhoneiros, principalmente 
após a pandemia do Coronaví-
rus. “Ninguém falou dos cami-
nhoneiros durante a pandemia. 
Se fecharam postos, borracha-
rias, restaurantes, e os cami-
nhoneiros não pararam. Foram 
verdadeiros guerreiros”, analisa. 

Em homenagem ao Dia do 
Colono e do Motorista, celebra-
do no domingo, 25/07, José Pli-
zzari encerra sua fala com um 
recado a todos os brasileiros: 
“Os caminhoneiros estão sempre 
prontos a ajudar quem precise. 
É um grupo bem unido. É uma 
profissão que te dá prazer, que 
te faz aprender muito. Mas as 
condições do nosso país não são 
boas. Tem tantos deputados e 
senadores, será que não tem um 
que possa pensar pela catego-
ria? Que possa lutar por condi-
ções melhores para os caminho-
neiros? Se todos soubessem as 
situações, os perrengues que se 
passa nas estradas, com certeza 
dariam mais atenção”, finaliza.

Fotos: arquivo pessoal

Primeiro caminhão de José

Nossa homenagem
a todos aqueles que
não medem esforços

para garantir o
desenvolvimento

do país!

54 3454 9209
Rua Domingos Rubechini,
159, bairro Fenavinho
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e Assistente Técnico?
Nestes papéis você vai auxiliar 

os advogados nas causas que envol-
vem deficiências estruturais, defi-
ciências funcionais, limitações de 
capacidade e restrições de desempe-
nho. E quando pensamos em auxiliar 
os advogados, o número de profissio-
nais é de 1,2 milhões.

Sim, são mais de um milhão de 
advogados precisando de juriscon-
sultores e assistentes técnicos para 
otimizar o tempo e potencializar o 
sucesso de ações judiciais que envol-
vam algum tipo de deficiência. Auxi-
liar quer dizer participar ativamente 
da construção do processo e não ser 
meros entregadores de “laudos”.

O Fisioterapeuta Forense pode 
ajudar em diversas etapas do proces-
so como por exemplo:

- Realizar análise técnica de do-
cumentos de saúde – classificar/or-

Quando o Fisioterapeuta se 
imagina trabalhando junto aos 
operadores do Direito, ele logo 
pensa em atuar como perito ju-
dicial. E este pensamento está 
correto, pois por muito tempo, a 
forma de divulgação desta área 
sempre esteve  vinculada ao ato 
pericial judicial.

Agora eu convido você a 
expandir a mente e deixar de 
pensar só na perícia e começar a 
pensar em Fisioterapia Forense. 
O conceito de Fisioterapia Fo-
rense vem do renomado Dr. Ri-
cardo Wallace das Chagas Lucas 
que é o primeiro fisioterapeuta 
forense do Brasil e idealizador 
da área.

Segundo ele, “Fisioterapia 
Forense é a aplicação dos conhe-
cimentos de qualquer especiali-
dade fisioterapêutica, ou outra 
atividade enquadrada em área 
de atuação fisioterapêutica, a 
serviço da justiça estatal ou pri-
vada, determinando a elabora-
ção de documentos legais cujos 
teores se relacionem às disfun-
ções dos movimentos humanos, 
e a eventual relação destas com 
os sistemas onde os mesmos es-
tejam inseridos.”

Como perito do juízo, você 
vai atingir cerca de 18 mil juízes, 
sendo que nem todos precisam 
de perícia para desenvolver o 
seu trabalho. Logo, a disputa por 
uma oportunidade é muito gran-
de. Mas, e se você assumir outros 
papéis, como o de Jurisconsultor 

Fisioterapia 
Forense: muito 

mais que perícia

Profª. Suzete  Grandi  e 
Prof. Douglas Garcia 
Docentes da área de ciências da Vida 
da UCS e coordenadores da especialização 
em Perícia Fisioterapêutica, Assistência Técnica 
Pericial e Jurisconsultoria

A Fisioterapia 
Forense é 

a união da 
legislação 

aplicada, a demanda 
de um ato pericial 

e/ou avaliativo 
e do diagnóstico 

fisioterapêutico

ganizar/descartar;
- Realizar o raciocínio clínico 

entre os documentos de saúde, 
incapacidades e o evento gerador;

- Estudo da linha do tempo de 
adoecimento;

- Parecer de viabilidade de 
uma ação judicial;

- Relatório técnico para fo-
mentar a peça inicial ou a contes-
tação;

- Quesitos regulares/originais 
estratégicos;

- Parecer Ad Hoc;
- Preparo do autor e/ou do 

réu para o ato pericial;
- Acompanhamento in loco da 

diligência;
- Parecer de Assistente Téc-

nico;
- Impugnação à laudos
- Quesitos complementares
Para atuar nesta área o Fisio-

terapeuta precisa desenvolver o 
que ele faz de melhor, o seu diag-
nóstico.

A Fisioterapia Forense é a 
união da legislação aplicada, da 
demanda de um ato pericial e/ou 
avaliativo e do diagnóstico fisio-
terapêutico. O resultado final será 
um documento forense que vai 
atender a demanda.

E na Universidade de Caxias 
do Sul você encontra uma for-
mação completa em Fisioterapia 
Forense, com professores extre-
mamente qualificados e referência 
na sua área de atuação. Se você se 
interessou pelo assunto, entre em 
contato com a UCS e informe-se.
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Estude Engenharia na UCS Bento!
Você se interessa por gra-

feno? Por foguetes? Por proje-
tos de veículos? Então a UCS 
é pra você! Estude Engenha-
ria na UCS Bento! São quatro 
cursos de graduação na área, 
laboratórios equipados, pro-
fessores altamente qualifica-
dos e uma estrutura invejável.

Engenharia de Produ-
ção, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Civil e Engenha-
ria Mecânica são os cursos 
nesta área oferecidos na 
UCS Bento.

E atenção! Toda segunda 
ou quinta, através do Proces-
so Seletivo Contínuo, você 
pode ingressar na UCS.

Pós em Perícia Fisioterapêutica 
com inscrições abertas

Com o objetivo de preparar fisio-
terapeutas a utilizarem seus serviços 
profissionais para contribuir com a 
pacificação social, prestando auxílio 
aos agentes do Direito, a UCS promo-
ve a Pós em Perícia Fisioterapêutica.

O curso, destinado a graduados 
em Fisioterapia, devidamente regis-
trados junto ao CREFITO de sua região 
de atuação, está com as inscrições 
abertas, com previsão de início para 
agosto de 2021 e término para julho 
de 2022.

As aulas, no formato presencial 
digital,  serão quinzenais, ministradas 
às sextas – vespertino e noite, sába-
dos – manhã e tarde e domingos – 
manhã.

Mais informações pelo e-mail 
posgrad@ucs.br ou pelo WhatsApp 
(54) 99653-3184.

Não perca a oportunidade 
de estudar numa das universi-
dades mais bem conceituadas 
do Brasil, a UCS. Aproveite até 
100% das disciplinas já cursadas 
para ingresso no mesmo curso 
ou escolha entre diversas opções 
ofertadas em todas as áreas de 
conhecimento.

São 2.000 bolsas com 50% 
de desconto válidas para os 
cursos de Engenharia, Admi-
nistração, Ciências Contábeis, 
Economia, Direito, Comércio 
Internacional, Relações Públi-
cas, Publicidade e Propagan-
da e Jornalismo, muitas delas 
para o Campus Bento.

Acesse www.ucs.br/site/es-
tudenaucs/transferencias/  ou  
tire suas dúvidas através do e-
-mail atendimento-carvi@ucs.br.

Saiba mais sobre cada um dos cursos acessando o QR-
-Code ou contate com a área de relacionamento da UCS 

Bento, pelo WhatsApp (54) 99919-3141

Transfira seus estudos para a UCS Bento

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

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

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

Informe-se  e inscreva-se 
em www.ucs.br/site/vestibular/

Vestibular de Inverno: provas todas 
segundas e quintas-feiras

E aí, já escolheu qual vai ser a sua 
profissão? Ou ainda está em dúvida?

Se tem dúvida, acerte na escolha!
A UCS preparou um teste superle-

gal pra você descobrir quais áreas do 
conhecimento têm mais a ver com você. 
Partiu definir o futuro profissional?

Vem com a gente! Acesse  o QR-
-Code e saiba mais:

Avaliação Vocacional Gratuita

UCS Summit - ARQUITETURA
O UCS Summit é um evento 100% 

gratuito, apresentando uma série de 
conversas e palestras com professores 
e empreendedores de expressão nacio-
nal, abordando diferentes aspectos e as 
perspectivas de cada profissão. A área 
contemplada desta vez é a Arquitetura! 

Participe e aprenda muito para aju-
dar em suas escolhas profissionais e o 
planejamento da sua carreira. Confira a 
programação, acessando QR-Code:
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Período positivo para cuidar dos interesses em 
casa e mostrar os seus talentos no trabalho
Touro – 21/04 a 20/05
Mercúrio enche a sua bola nos contatos, favo-
rece suas conquistas e incentiva  ganhos extras
Gêmeos – 21/05 a 20/06
Altos e baixos vão rolar e terá que ser prático para 
não perder tempo com coisas sem importância.
Câncer – 21/06 a 21/07
Não descuide da saúde nem descarte troca de 
farpas com pessoas de sua convivência.
Leão – 22/07 a 22/08
Seu regente vai reforçar sua vitalidade física, 
elevará seu carisma e também incetivaá suas 
ambições

D
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tlé

Virgem – 23/08 a 22/09 
Convém poupar suas energias, evitar situações 
de estresse no serviço e cuidar da saúde.
Libra – 23/09 a 22/10 
Cenário está mega favorável para a saúde, a car-
reira e vitórias profissionais devem acontecer
Escorpião – 23/10 a 21/11
Parentes distantes e pessoas bem relacionadas 
podem abrir portas para você.   
Sagitário – 22/11 a 21/12
Mercúrio vai deixar seus instintos tinindo, nego-
ciações podem rolar e dinheirinho deve chegar
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Período perfeito para assinar carteira, fechar 
parcerias e consagrar conquistas importantes 
Aquário – 21/01 a 19/02 
Se você não segurar a franqueza pode ter treta 
braba com o crush ou mozão.
Peixes – 20/02 a 20/03
Cismas e suspeitas podem atiçar sua insegu-
rança e fazer você pisar em terreno arenoso.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 10

Almôndegas ao Molho de Tomate

INGREDIENTES
- 500g de carne moída
- 1 ovo
- 1 cebola pequena ralada
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
- 2 colheres (chá) de sal
- 2 xícaras (chá) de água fervente
- 2 tomates, sem semente picados
- 1 lata de purê de tomate

MODO DE PREPARO
Em um recipiente misture a carne moída, 
o ovo, a cebola, a salsa e o sal. Enrole 
pequenas porções da carne, formando as 
almôndegas e reserve. Em uma panela, 
acrescente os tomates e o purê de tomate. 
Junte as almôndegas e deixe cozinhar em 
fogo baixo, com panela tampada, por cerca 
de 10 minutos.

Sete Erros | Respostas na página 10

Solução

BANCO 24

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Meus amigos, hoje não 
vamos falar de empresas, mas 
de pessoas físicas, como você 
e eu, que religiosamente, todo 
o mês, têm vários boletos para 
pagar. Já dizia o ditado popu-
lar: “quem não deve não tem”, 
certo? Mas e quando as dívi-
das ultrapassam todos os li-
mites? Por exemplo, quando o 
limite do banco se foi há muito 
tempo e a conta corrente está 
sempre no vermelho; ou quan-
do você pegou empréstimos 
no banco e ficou ainda mais 
endividado; ou extrapolou o 
limite do seu cartão de crédito 
e não consegue pagar. Em um 
determinado momento, você 
não consegue sequer pagar as 
contas mais básicas.

Para quem chegou a este 
ponto, a definição é uma só: 
você é um superendividado. 
Em um conceito jurídico mais 
amplo, a pessoa física supe-
rendividada encontra-se em 
um quadro de impossibilidade 
e cabe ao consumidor, pessoa 
natural, de boa-fé, pagar a to-
talidade de suas dívidas de 
consumo, exigíveis e vincen-
das, sem comprometer seu mí-
nimo existencial, nos termos 
da regulamentação ou, como 
define o autor Paulo Maximi-
lian, trata-se da impossibilida-
de global de o devedor pessoa 
física, consumidor leigo e de 
boa-fé, pagar todas as suas dí-
vidas atuais e de consumo.

Artigo

Superendividado? Vem aí a “recuperação judicial” da pessoa física!
Segundo levantamento rea-

lizado pelo Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor, so-
mente no primeiro trimestre, a 
inadimplência superava o núme-
ro de 60 milhões de brasileiros, 
sendo que a metade desses endi-
vidados, em torno de 30 milhões 
de pessoas, foram considerados 
superendividados.

Mas como chegamos a es-
ses números assustadores? 
Certamente os impactos nega-
tivos na economia, decorrentes 
da pandemia, que geraram um 
aumento no número de desem-
pregados, além dos aumentos 
de preços dos bens de consumo, 
aluguéis, combustíveis e afins, 
contribuíram para esse vertigi-
noso aumento.

Por outro lado, também há 
um problema de fator social: a 
absoluta falta de educação fi-
nanceira. Você se lembra de ter 
tido alguma aula sobre educação 
financeira na escola? Não? Pois 
é, em um país como o Brasil, os 
governos deveriam pensar em 
inserir essa matéria nas escolas, 
pois é algo fundamental para a 
vida dos milhares de cidadãos

Lembram que em todos 
meus artigos, reforço que as em-
presas devem ter um mantra, “o 
caixa é rei”, ou seja, devem ter 
controle financeiro ferrenho so-
bre a geração de caixa, fluxo de 
caixa, contas a pagar, etc? Para 
as pessoas físicas nessa situação, 
vale o mesmo conceito de educa-

ção financeira: gastar o mínimo 
possível e renegociar, renegociar 
muito, com seus credores, a fim 
de colocar sua vida financeira 
em dia.

Mas nem tudo são más no-
tícias! Os Procons e diversos 
fóruns tribunais brasileiros pos-
suem projetos para auxiliar os 
superendividados a superar esse 
quadro de dificuldades. E, neste 
mês de julho, foi sancionada 
pelo Presidente da República, a 
Lei do Superendividamento (Lei 
14.181/2021), que traz mudan-
ças no Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC), visto que incluiu 
novas ferramentas que buscam 

evitar esse tipo de situação, além 
de fornecer novos meios de reso-
lução de problemas para àquelas 
pessoas de devem muito mais 
do que sua capacidade financei-
ra de pagar e de se sustentar. A 
nova lei traz o respeito ao míni-
mo existencial, ou seja, objetiva 
a reorganização e o pagamento 
das dívidas da pessoa física, que 
se encontra em estado de abso-
luta insolvência  e alijados do 
mercado de consumo, mas sem 
comprometer sua sobrevivência 
de forma digna.

A educação financeira e as 
boas práticas de consumo pas-
sam a ser ainda mais estimula-

das, para prevenir que o consu-
midor seja pego “desprevenido”,. 
Por exemplo, proíbe propagan-
das abusivas de empréstimos 
do tipo “sem consulta ao SPC” 
ou sem avaliação da situação 
financeira, bem como obriga os 
bancos, financeiras e o comércio 
de informar, além do preço e do 
número de parcelas, o custo to-
tal da dívida, o percentual (%) 
efetivo dos juros mensais, etc.

Outra boa notícia é a anula-
ção de cláusulas contratuais de 
produtos ou serviços que limi-
tem o acesso ao Poder Judiciário 
ou impeçam o restabelecimento 
integral dos direitos do consu-
midor e de seus meios de pa-
gamento depois da quitação de 
juros de mora ou de acordo com 
os credores.

Caso o consumidor supe-
rendividado não conseguir re-
pactuar suas dívidas adminis-
trativamente, ele pode recorrer 
à Justiça, iniciando um processo 
e apresentando sua lista de cre-
dores e um plano de pagamento 
de suas dívidas em um prazo de 
até cinco anos, ou seja, uma ver-
dadeira “recuperação judicial” 
de pessoa física, pois haverá a 
suspensão de todos os processos 
na justiça contra o devedor, bem 
como seu nome será excluído de 
cadastros negativadores como 
SPC e Serasa.

Nesse tipo de processo, será 
garantida uma quantia mínima 
dos ganhos mensais do supe-

rendividado, que não será 
destinada ao pagamento dos 
credores. Detalhe: dívidas ad-
vindas de má-fé ou fraude, ou 
bens e serviços de luxo, não 
poderão aderir a este tipo de 
processo. 

Conrado Dall´Igna,
Advogado
(OAB/RS 62.630) 
Especialista em Direito 
Civil e Processo Civil, 
Recuperação de Em-
presas e Administra-
ção Judicial. 
conrado@cdi.adv.br
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“Percebi que, mesmo passados 
milhares de anos desde 
sua pregação pela doutrina 
cristã, os pecados capitais 
permanecem os mesmos”

Thiago 
Galvan
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Confira o que 
foi destaque na 
agenda social de 
Bento Gonçalves 
e região

Quel
Konrad
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 Pedro 
Della 
Côrte
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“São muitos os 
benefícios da 
massagem, que 
podem ser percebidos 
já durante a prática”

Previsão do tempo

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

24/07
9º
25º

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

ainda sem nuvens.

23/07
8º
23°

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

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

25/07
12º
28º

Principais 
mercados para as 
exportações do polo

1 - EUA
2 - Chile
3 - Uruguai
4 - Peru
5 - Reino Unido
6 - Colômbia
7 - México
8 - Arábia Saudita
9 - Porto Rico
10 - Panamá

Exportações 2019/2021 
(a entidade não compara com 
o ano-base de 2020, pois era o 
auge da pandemia)

2019
BR - US$ 331.291.679 
RS - US$ 90.709.913 
Polo de Bento
US$ 21.158.715 

2021
BR - US$ 467.765.944 
RS - US$ 137.712.551
Polo de Bento
US$ 34.485.237

As exportações moveleiras 
reagiram de modo favorável no 
primeiro semestre de 2021 em 
comparação ao mesmo perío-
do do ano passado considerado 
o pior da história para os em-
barques de móveis. Embora a 
base de comparação seja baixa, 
de janeiro a junho deste ano as 
empresas moveleiras do polo 
de Bento Gonçalves exportaram 
US$ 34,4 milhões frente a US$ 19 
em 2020 – incremento de 81,4%.

Os Estados Unidos estão 
consolidados como o principal 
destino dos móveis brasilei-
ros, sejam produzidos no polo 
de Bento Gonçalves, no RS ou 
no Brasil como um todo. Em se 
tratando da produção local, o 

Primeiro semestre

Polo moveleiro de Bento Gonçalves tem incremento nas exportações
destaque vai também para bons 
resultados registrados no Chile, 
Uruguai, Peru e Reino Unido. A 
Argentina não aparece mais no 
ranking dos 10 maiores importa-
dores de móveis desse polo mo-
veleiro. Os dados são originários 
do Comex Stat – portal oficial de 
estatísticas de comércio exterior 
do Brasil – e apurados pela Inte-
ligência Comercial do Sindmó-
veis Bento Gonçalves.

As exportações do RS e Bra-
sil no último semestre também 
tiveram trajetória positiva. Em 
relação à produção gaúcha, fo-
ram US$ 137 milhões exporta-
dos – incremento de 93,1% no 
período. Já no Brasil, as expor-
tações chegaram a US$ 467,7, 
crescimento de 70,5% de janeiro 
a junho em comparação a igual 
período de 2020.

PRESENÇA EXPORTADORA
Mais do que oportuna, a 

presença da indústria movelei-
ra no mercado externo reflete 
uma estratégia de competiti-
vidade e distribuição de risco. 
Quando as empresas se valem 
de uma estratégia coesa de ex-
portações, elas conseguem se 
blindar melhor das oscilações 

Apesar da baixa 
base de comparação 
com o ano passado, 
dados de janeiro a 
junho mostram que 
empresas seguem 
investindo em 
presença exportadora

no mercado interno, ao mesmo 
tempo, em que fazem frente à 
concorrência com empresas es-
trangeiras que ocorre também 
no território nacional. 

O diretor Internacional do 
Sindmóveis, Cleberton Ferri, si-
tua que a cotação média diária 
do dólar no primeiro semestre de 
2021, comparativamente a igual 
período de 2020, cresceu quase 

10%. Se a comparação for com 
2019, o incremento médio em 
2021 é ainda mais expressivo, 
acima de 40%. Ou seja, se por um 
lado o custo de produção aumen-
tou tendo em vista o desabaste-
cimento gerado pela pandemia e 
custos com frete, por outro lado 
há o ganho cambial que permite 
compensar mesmo que parcial-
mente a escalada dos custos.  

O polo moveleiro de Bento 
Gonçalves é o principal do país 
em número de empresas e peças 
produzidas, com aproximada-
mente 300 indústrias localizadas 
no município sede e também em 
Monte Belo do Sul, Pinto Bandei-
ra e Santa Tereza. O Sindmóveis 
fomenta, desde 1977, um cená-
rio de desenvolvimento para o 
polo e o setor moveleiro nacional 
seja por meio da representação 
sindical ou ações de apoio aos 
associados, articulação política, 
ações comerciais e programas 
inovadores.

O Sindmóveis, neste mo-
mento, trabalha em um Projeto 
Comprador com mercado-alvo 
Canadá, totalmente customiza-
do às demandas e perfil do gru-
po de empresas exportadoras 
associadas. Ainda, tem atuado 
ativamente no desenvolvimento 
de toda a cadeira de mobiliário, 
garantindo ao setor que seus for-
necedores de produtos e servi-
ços estejam a frente no mercado 
global, levando para a indústria 
fabricante de móvel todo know-
-how e inovação. Destaque aos 
projetos de exportações Orches-
tra Brasil e Raiz, que contam com 
apoio da Apex-Brasil.

Divulgação


