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Temperaturas negativas

Giovan Ariotti Filmagens Aéreas

Neve impressiona e forma lindas
paisagens na Serra Gaúcha

Em Carlos Barbosa o branco tomou
conta da entrada principal do município

Ações buscam amenizar
frio de pessoas em
situação de rua em Bento

Sedes

Campanha do Agasalho
Pet arrecada doações para
proteger cães e gatos
Doações podem ser deixadas na
secretaria de Meio Ambiente
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Vovó em forma

Moção de apoio aprovada por unanimidade

Raquel Konrad

Câmara de Bento cobra retorno das
aulas presenciais no IFRS

Instituto aponta empecilhos como corte de verbas para adoção de protocolos
sanitários e falta de imunização completa para servidores e estudantes
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COVID-19

Município ultrapassa 55% da população
vacinada com pelo menos uma dose
Na segunda-feira, 26/07, 2.700 pessoas de 33, 32 e 31 anos foram vacinadas
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85 anos com muita
saúde e disposição

Arquivo pessoal

Dona Lucinda
mostra como
uma vida ativa
ajuda a manter
a parte física e
emocional em dia
na terceira idade
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COVID-19

Bento ultrapassa 55% da
população vacinada com
pelo menos uma dose

Na segunda-feira,
26/07, a vacinação
chegou às pessoas
de 33, 32 e 31 anos,
totalizando mais
de 63 mil pessoas
imunizadas com a
primeira dose e 4.319
com dose única
Eduarda Bucco
O município de Bento Gonçalves chegou a marca de 56%
de sua população vacinada com
a primeira dose ou dose única
contra a COVID-19 nesta semana, após a imunização de 2.700
pessoas de 33, 32 e 31 anos na
segunda-feira, 26/07. No total,
são 63.601 pessoas vacinadas
com a primeira dose e 4.319
com dose única. Desses, 26.547
já receberam a D2.
Durante a semana, o Rio

Grande do Sul recebeu novas
doses da vacina, o que deverá
possibilitar o avanço na vacinação dos adolescentes de 12
a 17 anos com comorbidades
e dos demais moradores por
faixa etária. A próxima idade
a ser contemplada em Bento
Gonçalves é 30 anos. Entretanto, até o fechamento desta edição [29/07], ainda não havia
informações sobre o novo cronograma de vacinação no município. Conforme a assessoria
da prefeitura, a secretaria de
Saúde iria se reunir na quinta-feira, 29/07, para verificar se o
quantitativo que será destinado
a Bento seria suficiente para
avançar em mais uma idade.
Na terça-feira, 27/07, 1.390
moradores que haviam se vacinado no dia 29/06 receberam
a segunda dose da CoronaVac.
A imunização foi realizada no
pavilhão E da Fundaparque, no
sistema drive-thru.

Adolescentes entre 12 a 17 anos
serão incluídos na vacinação
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na terça-feira, 27/07, que adolescentes
de 12 a 17 anos serão incluídos
no Plano Nacional de Imunização
(PNI) contra a COVID-19. A inclusão será iniciada após envio da
primeira dose para a vacinação
de adultos com mais de 18 anos.
Adolescentes com comorbidades
serão os primeiros a serem imunizados. A medida foi acertada
durante reunião entre o ministério e representantes de estados e
municípios.
Também foi definido que,
após a distribuição da primeira
dose dos imunizantes para todo
o país, o ministério deve decidir
sobre a antecipação do intervalo entre as duas doses da Pfizer,
que, atualmente, é de 90 dias. Na

bula do fabricante, o intervalo é
de 21 dias.
A redução é estudada para
acelerar a imunização diante do
crescimento dos casos de pessoas infectadas com a variante delta do vírus da COVID-19. “Nossa
expectativa é atingir a população
acima de 18 anos vacinada até
o começo de setembro. A partir
daí, vamos discutir a redução no
intervalo da dose da Pfizer, assim
a gente avançaria com a segunda
dose em um número maior de
pessoas e também os abaixo de
18 anos”, explicou o ministro.
Os estados e municípios ainda deverão seguir as orientações
do Ministério da Saúde sobre os
intervalos entre as doses de vacinas e outras recomendações do
PNI.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) informou por meio de comunicado,
a ocorrência de transmissão
comunitária da variante Delta
(B.1.617.2) do coronavírus no
Rio Grande do Sul.
O conceito de transmissão
comunitária ou local é definido
quando o contágio entre pessoas
ocorre no mesmo território, sem
histórico de viagem ou sem que
seja possível definir a origem da
transmissão. Ou seja, não é possível identificar de quem se contraiu a COVID-19.
Até o momento, foram confirmados três residentes do Estado com a variante delta. Os dois

primeiros de Gramado, que têm
vínculo e contraíram a Covid-19
no município, e um em Nova Bassano, que contraiu a doença em
viagem ao Rio de Janeiro.
Além deles, o Estado registra
outros 11 casos suspeitos: cinco com amostras em análise na
Fiocruz (mais um de Gramado,
também contactante do primeiro
caso confirmado, dois de Sapucaia do Sul, um de Esteio e um de
Canoas), e seis amostras foram
enviadas ao laboratório carioca
na segunda-feira (26/7), de residentes de Alvorada, Passo Fundo,
Esteio, São José dos Ausentes,
mais um de Sapucaia do Sul e um
Santana do Livramento.

Estado confirma transmissão
comunitária da variante delta no RS

Fotos: Julia Milani

Tacchini reestrutura fluxos de
atendimento para desativar
estrutura temporária

Graças à diminuição no número de casos e a uma reorganização de fluxos de atendimento,
a estrutura temporária montada em frente ao Pronto Socorro
do Hospital Tacchini, em Bento
Gonçalves, foi desativada e será
desmontada nos próximos dias.
Desde o dia 21 de abril de 2020,
o local era utilizado para acolher
pacientes com sintomas respiratórios, ação que passa a ser realizada dentro do próprio hospital.
A mudança na estrutura física somente foi possível graças a
uma reorganização dos fluxos de
atendimento interno. Ao chegar
ao hospital, as pessoas passam a
ser recebidas na porta de entrada. Aqueles que relatarem sintomas respiratórios são conduzidos
para consultórios específicos, enquanto os demais casos seguem o
fluxo normal de atendimento.
O modelo de atendimento
Fast Track continuará sendo adotado em casos respiratórios. Nele,
o paciente tem seus sinais vitais
verificados pela equipe de enfermagem e, na sequência, passa
por atendimento médico, sendo
encaminhado para alta ou internação, dependendo da gravidade
do caso.

RENOVAÇÃO DA RECEPÇÃO
A retirada da estrutura temporária também vai permitir a
renovação de toda a estrutura de
recepção do Tacchini. A primeira
etapa das obras, que deve iniciar
na segunda quinzena de agosto e
tem previsão de entrega ainda em
2021, prevê a separação completa dos fluxos de atendimento aos
casos respiratórios já na entrada
da instituição, incluindo portas
de entrada distintas.
“A pandemia mudou a forma
com que os fluxos de atendimento são pensados. A necessidade
de isolamento de casos respiratórios é uma realidade que não vai
se dissipar quando a pandemia
chegar ao fim. Essa remodelagem
das nossas portas de entrada está
sendo feita para que estejamos
preparados para essa nova necessidade”, avalia Hilton Mancio,
superintendente do Tacchini Sistema de Saúde.
De acordo com o Tacchini, um
plano de contingência foi criado
para cada etapa da obra de renovação, a fim de que as alterações
não interfiram na qualidade de
atendimento, mesmo que o número de casos volte a aumentar
no futuro.
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Vovó fitness

Aos 85 anos, dona Lucinda dá exemplo de disposição e saúde
Costureira faz
pilates três vezes
por semana e
segue à risca suas
caminhadas diárias,
aproveitando para,
de longe, colocar o
papo em dia com os
vizinhos e amigos
Eduarda Bucco
As caminhadas fazem parte
da rotina diária da costureira
Lucinda Gema Consorte Signor
desde quando era bem jovem.
Natural de Nova Roma do Sul,
Lucinda veio a Bento Gonçalves
com cerca de 18 anos, conciliando o trabalho de costureira
com o serviço em empresas do
município. Após se casar com
Aldo Signor (em memória), a
bento-gonçalvense de coração
conta que largou o trabalho fora
de casa e passou a atuar apenas
como costureira. Mas, mesmo
com o serviço reduzido, Lucinda
sempre manteve uma vida ativa
e saudável. “Sempre fui ‘para lá
e para cá’ a pé”, relata.
Diariamente, a costureira
acorda por volta das 6h, deixa
tudo em ordem em casa e sai
para sua caminhada até o supermercado. Além da rotina
que a acompanha desde jovem,
há quatro anos Lucinda vem

sendo acompanhada pelo neto
Gabriel Signor, profissional de
Educação Física. “Quando meu
avô morreu em 2017 eu estava
fazendo meu TCC. Então resolvi
voltar o assunto para a atividade física com a terceira idade,
porque a gente sabe que, quando um companheiro falece, o
baque é muito grande. Há vários
casos de depressão, e a atividade física também é importante
para isso”, destaca o educador
físico.
A partir de então, Lucinda passou a se exercitar com
acompanhamento cerca de três
vezes por semana. Os exercícios
elaborados por Gabriel são voltados à saúde da avó, a fim de
melhorar a caminhada e garantir mais força para que ela tenha
independência no seu dia a dia.
“Ela faz pilates pela manhã e, às
vezes, conciliamos os treinos de
força para melhorar a postura,
a disposição e garantir autonomia”, relata Signor. “O equilíbrio
é muito relacionado com a força. O idoso que tem força consegue se agarrar em algum móvel
caso tropece, levantar sozinho
do chão, carregar sacolas no supermercado... se virar sozinho”,
continua.
O marido Aldo Signor (em
memória) sempre foi um grande companheiro de Lucinda.
Casados há mais de 60 anos,
eles costumavam fazer algumas
caminhadas e viviam uma vida
feliz juntos. Sua partida trouxe
um vazio aos dias de Lucinda

Fotos Eduarda Bucco

Lucinda é acompanhada pelo neto Gabriel, que é educador físico e garante a rotina de exercícios mais adequada à avó
e a atividade física foi um dos
mecanismos que a auxiliaram a
seguir em frente. “Os exercícios
me ajudaram muito, porque aí
tu não pensa só naquilo. Se distrai e o tempo passa”, comenta a
costureira.
Hoje, aos 85 anos, Lucinda
vive sozinha e consegue realizar
todas as atividades de rotina
de forma independente, apesar
de contar com a companhia da
família quase que diariamente.
Além disso, o neto Gabriel Signor afirma que todos os exames
da avó estão de acordo, sendo
necessário apenas um remédio
para pressão. “Eu faço exercícios porque eu gosto. A gente
se sente menos cansada e tem
mais disposição. Também gosto de fazer minhas caminhadas,
porque encontro algumas pessoas conhecidas pelo caminho.
Conversamos de longe, falamos

sobre o que acontece no dia a
dia e isso faz muito bem, porque
ficar só dentro de casa não dá”,
pontua.
IMPORTÂNCIA
REDOBRADA NA PANDEMIA
O educador físico Gabriel
Signor revela que, antes da
pandemia, o número de idosos
frequentando a academia para
se exercitar era maior. O fato se
deve aos cuidados das pessoas
da terceira idade e de suas famílias em relação ao contágio
pelo Coronavírus. Entretanto,
Signor reforça a importância de
se manter ativo, especialmente
durante este período. “As pessoas de idade não enxergam como
algo importante [a atividade
física], porque passaram a vida
sem. Mas é muito relevante pela
autonomia que a pessoa cria,
podendo fazer de tudo, sem

pedir ajuda. O fato de apenas
sair e fazer uma caminhada já é
importante para a saúde física e
psicológica dos idosos”, reforça.
O educador físico ainda
ressalta que, de acordo com a
pesquisa Diet & Health Under
Covid-19, realizada com 30 nações em todo o mundo, o Brasil
ficou em primeiro lugar entre as
pessoas que mais acreditam ter
engordado durante a pandemia.
No total, 52% dos entrevistados
declararam ter aumentado de
peso desde o início da disseminação do Coronavírus no país.
“Quando teve início a pandemia
o pessoal deveria ter começado a mudar os hábitos, ter uma
alimentação mais saudável e se
exercitar mais. Principalmente
as pessoas idosas, sedentárias
ou obesas. Mas estamos há um
ano e meio em pandemia e nada
mudou”, lamenta.

Mesmo assim, Signor frisa
que nunca é tarde para mudar
de hábitos e iniciar uma vida
mais saudável. “É difícil começar, mas a tendência é que as
pessoas comecem e permaneçam se exercitando. Para os
idosos, é importante ter alguns
cuidados na hora de montar os
treinos, mas a atividade física
ajuda na conquista da força e,
consequentemente, da autonomia, para que a pessoa não precise de ajuda ou precise mais
tarde”, esclarece.
“E eu acredito que, se tu
obedece as recomendações, usa
máscara direitinho, higieniza as
mãos (as minhas já estão ressecadas de tanto álcool em gel)
e não vai para lugar onde têm
muita gente, não tem problema
sair de casa para se exercitar e
conversar um pouco”, acrescenta a avó Lucinda.
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Polêmica

IFRS se manifesta após Câmara de Vereadores aprovar
moção de apoio ao retorno das aulas presenciais
Instituição aponta
corte de verbas
federais para
adotar protocolos
sanitários e falta
de imunização
completa para
servidores e
acadêmicos. Durante
a sessão, vereadores
criticaram professor
do IFRS que se
manifestou contra
presidente Bolsonaro
nas redes sociais
Raquel Konrad
A falta de uma data para o
retorno das aulas presenciais no
Instituto Federal do Rio Grande do
Sul (IFRS) - Campus Bento Gonçalves tem sido assunto recorrente e
motivo de críticas por parte dos
vereadores nas sessões legislativas. Na última segunda-feira,
26/07, foi aprovada por unanimidade uma “moção de apoio aos
alunos, pais, professores e colaboradores do IFRS, à reitoria e Campus Bento Gonçalves, que clamam
pelo retorno às aulas presenciais”.
O texto da moção, de autoria
da Câmara, aponta oito motivações para o retorno, entre elas

prejuízos cognitivos, emocionais,
físicos e psicológicos aos estudantes. A moção ainda destaca
que todas as demais atividades
retornaram ao trabalho presencial e/ou híbrido, com exceção do
IFRS, que a Secretaria Municipal
de Educação e a Coordenadoria
Estadual de Educação já retornaram às aulas presenciais em Bento
Gonçalves, que os professores já
foram imunizados e que o Ministro da Educação defende o retorno presencial.
Em nota enviada ao SERRANOSSA, a diretora-geral em exercício do IFRS de Bento Gonçalves,
Raquel Fronza Scotton, destaca
que a instituição está constantemente avaliando o cenário da
pandemia e, assim como todas as
intuições federais de ensino superior públicas do Estado, segue
momentaneamente com o ensino
remoto. “O Conselho Supereior
(Consup) é o órgão máximo no
âmbito da Instituição, atuando
com caráter consultivo e deliberativo e sendo responsável pelas
decisões a respeito do cotidiano e
dos rumos institucionais”, esclarece Raquel. Fazem parte do Consup
representantes dos estudantes,
dos docentes e dos técnicos-administrativos em educação dos
17 campi do instituto, além de
servidores da reitoria, da sociedade civil, Ministério da Educação,
diretores-gerais, presidente e reitor do IFRS. No próximo dia 18/08
uma sessão ordinária do conselho

do campus irá tratar sobre o “fluxo de solicitações de atividades
práticas presenciais”.
De acordo com a diretora-geral, o IFRS vem deliberando
sobre a forma como as atividades devem ser realizadas, tendo
como princípio “a segurança e a
saúde integral de seus servidores
e estudantes”. Neste processo, ela
comenta que a disponibilidade de
orçamento para conseguir adotar
todos os protocolos de segurança
ao retorno presencial é uma preocupação, tendo em vista os cortes
e bloqueios do Governo Federal.
“Esperamos que esta situação seja
revertida no decorrer do ano”, comenta.
Outro ponto contestado é
em relação à vacinação. Para a
direção, muitos profissionais da
educação ainda não receberam
sua segunda dose e os estudantes,
em sua grande maioria, não foram
imunizados nem mesmo com a
primeira dose. Para possibilitar
que estudantes consigam acompanhar as atividades de forma on-line, o IFRS promoveu diferentes
iniciativas. “Emprestamos tablets
e disponibilizamos chips com pacotes de dados de internet”, garante a diretora.
Gabriel Stella, presidente da
União dos Estudantes Secundaristas de Bento Gonçalves (UESB),
que em setembro do ano passado
se posicionou contra, hoje entende que é necessário o retorno
das aulas presenciais . “Sabemos

Raquel Konrad

que a vacinação aos estudantes
é algo fora da nossa realidade no
momento, já que a maioria das vacinas disponíveis podem ser aplicadas apenas a partir dos 18 anos.
Porém os professores, muitos
com comorbidades, foram nossa
prioridade para garantirmos a
proteção. E um retorno presencial
é imprescindível, já que as perdas
que tivemos em nossa educação
são imensuráveis”, comenta. “Nós
repudiamos a negligência completa do IFRS ao não estabelecer um
calendário adequado de retorno
as aulas. Achamos inconcebível
que, enquanto escolas estaduais
e municipais, que possuem uma
estrutura física e financeira muito menor, já tenham retomado as
aulas mesmo que parcialmente,
uma escola de nível federal e com
uma grande estrutura não adote
um protocolo para este retorno”,
opina.

POLÊMICA POLÍTICA
A moção aprovada na Câmara também destaca “preocupação pela manifestação de ódio do
Diretor de Ensino Tiago Martins
da Silva Goulart ao Presidente da
República Jair Messias Bolsonaro”.
Uma postagem nas redes sociais
do educador do IFRS foi anexada no projeto e repercutiu entre
os edis. Para o vereador Eduardo
Pompermayer, a educação não tem
que ter lado e não pode ser motivo
de briga política. “Só peço que se
pensem nos alunos e nas famílias”,
pontuou.
Já Anderson Zanella afirma
que a manifestação do educador
demonstra o “aparelhamento político de algumas instituições e
sindicatos”. “Ao expressar o ódio
a autoridade maior deste país, ele
demostra sua parcialidade e falta
de respeito e consideração pela
instituição que ele representa, que

paga seus salários.”, disse Zanella.
O presidente da Câmara, Rafael Pasqualotto, criticou a postagem do professor. “E se um
professor tivesse recebido uma
manifestação destas? É aquele negócio: liberdade de expressão é só
quando me interessa. Por isso eu
sou contra a ideologia partidária
e de gênero . O professor tem que
ser respeitado acima de tudo e de
todos dentro da sala de aula, mas
desde que ministre o assunto que
foi contrato”, falou.
A diretora do IFRS, Raquel
Fronza Scotton, defende que a
manifestação do servidor do IFRS
citada na moção é uma opinião
pessoal e que foi realizada em
rede social também pessoal. O
SERRANOSSA tentou contato com
o Tiago Martins da Silva Goulart,
mas não obteve retorno dos questionamentos.
A professora de física do IFRS,
Camila Debom, defende o colega.
“É uma questão básica de liberdade de expressão. Todo cidadão tem
o direito de se manifestar sobre
política. Vivemos (ainda) em uma
democracia. As postagens em redes sociais pessoais dos servidores
não deveriam causar qualquer preocupação aos vereadores. Somos
cidadãos e temos este direito. E eu
não me recordo de haver toda essa
preocupação em macular a reputação do presidente por meio das
críticas quando a presidenta Dilma
virou adesivo de pernas abertas
nos carros. Ali podia?”, questiona.
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Pedro Della Côrte

Thiago Galvan

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.

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

Quantas IES existem em Bento Gonçalves?
Instituições de Ensino Superior, conhecidas como IES, são unidades autônomas que oferecem
cursos de nível superior. Em Bento
Gonçalves, considerada a segunda
maior região de ensino da Serra,
ficando atrás somente de Caxias do
Sul, contamos com mais de vinte
IES, sendo elas Universidade, Centro Universitário e Faculdade. Mas
quem são?
É de conhecimento de todos,
aquelas tradicionais instituições da
nossa região, principalmente as que
oferecem a modalidade presencial,
como o IFRGS, a UCS, a FTEC, a FSG,
entre outras tantas reconhecidas
pela sua qualidade. Porém, com o
crescimento do Ensino à Distância
(EAD) e a facilidade de expansão de
Instituições que atuam nesta modalidade na qual as exigências se
tornam menores para se abrir uma
unidade de ensino, Bento Gonçalves acabou se tornando uma região
estratégica para abrigar novas IES.
Com mais de 120 mil habitantes e mais de 20 munícipios
vizinhos, Bento Gonçalves acabou
atraindo IES de todo o Brasil, e hoje
conta com inúmeros Polos de EAD,
modalidade que vem crescendo
no país e durante a Pandemia, mais
ainda. Atualmente todas as que ofereciam ensino presencial na cidade,
e com o crescimento do EAD nos
últimos anos, uniram a sua tradição
no ensino presencial a tecnologia,
para oferecer ainda mais qualidade

na formação superior, como foi o
caso da FTEC, que diferente de inúmeras instituições nesta pandemia,
teve um crescimento significativo
no número de matrículas nas suas
unidades.
Este número elevado de IES no
munícipio ocorre porque muitas
instituições apresentam estruturas
enxutas para a realização de suas
atividades, principalmente aquelas
que oferecem cursos totalmente
EAD, já naquelas que oferecem
também o ensino semipresencial as
exigências acabam sendo um pouco maiores, pois devem apresentar
estrutura mínima para a realização
de atividades práticas, muito comuns nesta modalidade.
Sabemos que não é por falta
de opção buscar uma graduação,
além, de hoje serem poucos os empecilhos financeiros que dificultam
o seu ingresso em um destes cursos, uma vez que temos ensino público e gratuito, bolsas de PROUNI,
descontos com notas do ENEM, bolsas das próprias instituições, financiamento estudantis como o FIES,
entre outras inúmeras possibilidades para que você volte a estudar.
Portanto, busque saber mais
sobre as instituições e os cursos
por elas oferecidos e escolha
aquela que lhe respeite como
aluno e que ofereça um ensino
de qualidade para que, através da
educação, seja um agente transformador da nossa sociedade.

EU AVISEI!
No dia em que a D. Jovita, minha avózinha, completa 92 anos
de idade; 92 anos de pura doçura;
92 anos de puro amor; meu texto
não poderia ter outro tema que
um típico aviso de vó; ou, talvez,
um típico aviso de mãe. Afinal,
é o caminho natural das coisas:
de bebe à menina; de menina à
moça; de moça à mulher; de mulher à mãe; de mãe à vó.
Já preparado para o mimimi
que pode surgir por conta das
mães adolescentes, já me defendo: “toda mulher tem uma mãe
dentro de si, naturalmente. Não
importa com que idade nasce seu
filho, essa mãe que existe dentro da mulher aparece, sendo o
ser mais doce e feroz ao mesmo
tempo. Mesmo diante do mais
carinhoso e delicado afago, não
ousem mexer com a sua prole!
Haverá de nascer, daí, a proteção
de uma leoa.
Pois bem, voltando: desde
sempre, quando eu me machucava mexendo em alguma coisa;
caía fazendo traquinagem – e
foram muitos tombos e muitas
traquinagens –; minha avó, depois de me consolar, me dizia: “EU
AVISEI! EU DISSE PARA NÃO IR LÁ!
Eu disse para tu não fazer aquilo!
Tu acha que a gente não quer que
tu faça as coisas? A gente só não
quer que tu se machuque...”.
Minha mãe, da mesma forma,

dizia: “Quando eu digo que não é
para fazer, não é para fazer! Tu fez!
Agora aguenta...”.
Quando pequeno, sempre
pensei que eles não entendiam o
que era ser criança, que fazia muito
tempo que eles tinham sido crianças e que, por isso, não lembravam
mais como era legal fazer certas
coisas, mesmo que fossem perigosas. Não! Três vezes não! Tratava-se,
em verdade, do mais puro significado de cuidado! Eu entendi isso.
Já entendia, empiricamente, à época, mas hoje entendo ser a maior
prova de amor que elas poderiam
me dar!
Hoje as pessoas não entendem
as coisas como cuidado! Que lástima! Percebe-se que, hoje, quando
se recomenda para alguém não
fazer algo, salvo exceções, a leitura
que parece que se passa é: “Ele não
quer que eu voe. É só ciúmes do
meu sucesso! Ele vai ver! Vou mostrar que eu sou capaz! Vou mostrar
que eu estava certo...”
A verdade é que: “QUEM AVISA, AMIGO É!”. Então, quando alguém, um amigo, um profissional
contratado, tenta te avisar alguma
coisa, leve isso em consideração,
pelo menos um pouquinho. Afinal,
preocupante é quando não lhe dizem nada, nadinha, no sentido de
cuidado. Por certo essa pessoa não
mais está te levando a sério...
Até a próxima!
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Ela chegou!

Equipes da prefeitura amenizam o
frio das pessoas em situação de rua

Neve forma lindas paisagens em cidades da região

Giovan Ariotti Filmagens Aéreas

Giana Guterres

Eduarda Bucco
Há anos os gaúchos não viam
o branco tomar conta das ruas e
criar lindas paisagens como as
registradas entre a tarde e a noite de quarta-feira, 28/07. Até os
desacreditados na previsão do
tempo, que marcava frio intenso e
neve para diversos municípios do
RS, foram para fora de suas casas
e de seus trabalhos para registrar
os flocos que embelezaram alguns municípios. Na Serra Gaúcha, houve registro de neve na
maioria das cidades, com grande
intensidade em municípios como
Farroupilha, Caxias do Sul, Flores
da Cunha, Garibaldi e Carlos Barbosa. Em Bento Gonçalves, o fenômeno meteorológico também foi
registrado, mas em menor intensidade.
Conforme informações do
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a última ocorrência

de neve na região havia sido registrada em 2013 nas estações de
Caxias do Sul e Bento Gonçalves.
Entretanto, a estação de Bento
foi fechada naquele ano e muitos
outros municípios não possuem
estação própria, o que impossibilita o registro exato do fenômeno
no estado.
Mesmo assim, quem presenciou a neve na quarta-feira – alguns sortudos inclusive durante
a quinta-feira, 29/07, pela manhã
– afirmam que essa foi uma das
maiores precipitações invernais
na forma de neve já vistas na região. Ainda, o fenômeno foi observado na região Sul do Estado,
na Campanha, no Centro, Centro-Serra, Costa Doce, Vales, Planalto
Médio, Alto Jacuí e Aparados – em
áreas amplas de Planalto e Serra,
onde as altitudes são próximas a
1.000 metros ou mais, informa o
Inmet.
Conforme o site Metsul, a
neve foi consequência da interação entre ar extremamente gelado em altitude, um perfil vertical
da atmosfera integralmente fria
e circulação ciclônica. Nuvens
associadas à circulação de um ciclone no oceano trouxeram neve
e gelo primeiro ao Uruguai. Na
sequência, avançaram para o Rio
Grande do Sul. E as pancadas de
neve vieram acompanhadas de
fortes a intensas rajadas de vento, o que reduziu a visibilidade e
conferiu uma sensação térmica
congelante.
Conforme o Inmet, ainda
houve ocorrência de chuva congelada em Caxias do Sul, Cruz
Alta e São Luiz Gonzaga no perí-

Giana Guterres

Entre a tarde e a
noite de quarta-feira,
28/07, moradores
de cidades como
Garibaldi, Carlos
Barbosa, Farroupilha
e Caxias do Sul
puderam fazer
anjinhos e até bonecos
de neve. Em Bento
Gonçalves, fenômeno
meteorológico foi
registrado em menor
intensidade

A equipe da secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social
(Sedes) de Bento Gonçalves iniciou
na terça-feira, 27/07, o trabalho de
busca ativa das pessoas em situação de rua no município. A ação
integra o planejamento da administração municipal para os dias de
frio intenso.
Durante a noite de terça e
quarta-feira, 27 e 28/07, foram verificados os principais pontos da cidade e feita abordagem de cerca de
20 pessoas que dormiam nas ruas,
a fim de encaminhá-las à Casa de
Passagem. Conforme informações
da Sedes, apenas uma pessoa aceitou ser conduzida ao local. Aqueles
que não aceitaram o encaminhamento receberam cobertores e
sopa quente.
Conforme a prefeitura, as equipes também aproveitaram para realizar o cadastro dessas pessoas no
Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (Creas). O secretário adjunto da Sedes, Wagner

Dalla Valle, explica que o trabalho
da assistência visa “tirar essas pessoas do invisível”. “Estamos conversando com eles, buscando conversar e explicar que temos a Casa
de Passagem para eles passarem a
noite, mas muitos não aceitam deixar o lugar, que para eles já é seguro. É um trabalho silencioso”.
Wagner também explicou que,
enquanto as equipes estão nas
ruas, outro grupo realiza o atendimento de quem chega na Casa de
Passagem, no Maria Goretti. “Lá
eles são recebidos com banho, comida e são encaminhados para uma
cama quente”.

O Conselho do Bem-Estar
Animal (Combea), órgão vinculado à secretaria municipal de Meio
Ambiente de Bento Gonçalves, deu
início nesta semana à “Campanha
do Agasalho Pet”. O objetivo é arrecadar roupinhas, cobertas e ração
para animais de rua e de famílias
em situação de vulnerabilidade
social. “Faremos um mutirão nos
bairros carentes para distribuição
das doações”, adianta a presidente
do conselho, Daiane de Mattos.
Conforme Daiane, o Combea
tem recebido diversas denúncias

de animais expostos ao relento,
acorrentados e sem casinha ou
qualquer proteção ao frio. “Temos
que lembrar que animais são seres
sencientes, que sentem frio igualmente a nós. Precisamos acolher
eles para que não morram de frio,
como já tem ocorrido”, ressalta.
O ponto de coleta das doações
é no setor de fiscalização da secretaria do Meio Ambiente, localizado
no Complexo Administrativo (rua
10 de Novembro, nº 190, bairro
Cidade Alta). O horário é das 8h às
11h45 e das 13h30 às 17h45.

Casa de Passagem

Rua Francisco Navarini,
136, bairro Maria Goretti
Horário de atendimento:
19h às 7h. Para mais informações: (54) 3055.7337
CREAS: (54) 3055.7357

Campanha do Agasalho Pet
odo da tarde.
O instituto esclarece que não
possui instrumentos para medição do acúmulo de neve por
mm. Dessa forma, os registros
são feitos pelos observadores nas
estações convencionais na forma
de fenômenos atmosféricos observáveis. “A ocorrência de neve é
registrada juntamente com o horário ou período de ocorrência”,
esclarece o Inmet.

Apesar das belas paisagens, o frio
intenso pode causar prejuízos as
plantações em brotação. Leia a
reportagem completa sobre o tema,
acessando o QR-Code.
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Neve!

mais lembrada

A gente esperou tanto
por ela! A neve veio com
força, especialmente em
cidades como Carlos Barbosa, Farroupilha e Caxias
do Sul e muita gente aproveitou para fazer belos registros. Em Bento, apesar
do volume menor, flocos
de neve e a forte geada
também encantaram turistas e moradores. Confira alguns registros dos
nossos leitores

Ari Toledo,
A Família
Salton conquistou o topo
humorista
em todas
as categorias em que conbrasileiro
correu na edição de 2021 do Top of
RitmoMind – RS, concurso promovido pelo
baiano
Grupo Amanhã e cuja premiação
Danificou;
ocorrerá no dia 27 de julho, em evenprejudicou
to on-line. Assim, a vinícola consagraRelativo
-se como a marca mais lembrada
pelo
ao antigo
público gaúcho nas categorias VinícoIrã
la, Espumante e Vinho. Além disso,
é líder também em Vinhos e EspuEla,naemcategoria “Love Brands”,
mantes
espanhol
em que
os entrevistados indicam suas
marcas mais amadas.
A segunda
vogal
A + os
Divirta-se com o(Gram.)
Jogo dos 7 Erros
e com as Cruzadas na página 14.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Marco;
fronteira

Movimento da ave
Peça do
arreio

O maior de
todos os
orixás afrobrasileiros

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

BANCO

Tumulto;
bagunça

Rodi Goulart

^

Apoio ao Garibaldi Gastro

Sílaba de
"fenol"

Largo
período
sem
chuvas

Símbolo
cristão
Proíbe;
impede

"Quem (?)
amigo é"
(dito)

Clara;
límpida

Sucede
ao "F"
Não
cozidos

Garibaldi prepara-se para degustar
o Garibaldi Gastrô 2021. Realizado
em formato híbrido, ainda de forma a seguir os protocolos sanitários, o evento convida para apreAmérico
ciação
das delícias da gastronomia
Vespúcio,
navegador
local
– e, também, harmonizá-las
italiano
com os espumantes, vinhos e sucos de excelência assinados pela
Cooperativa Vinícola Garibaldi,
patrocinadora2 da edição deste ano.
A programação do Garibaldi GasSolução
trô
2021 segue entre os meses de
agosto, setembro e outubro, com
atrações que alternam eventos
presenciais nos pontos turísticos
do município e região e outros
em formato on-line. Neste ano,
o tema central abordado é “Aromas”, dando sequência ao tema do
último ano, as “Origens”.
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Solução

Particípio Dal Mass, assessora do Deputado Federal Sanderson, entregou
Patricia
do verbo
"ter"
uma(Gram.)
emenda parlamentar destinando R$ 100 mil para o secretário de
Esporte e Desenvolvimento Social, Eduardo Virissimo. A verba será utilizada em ações na área de assistência social em Bento Gonçalves.
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diminui a
temperatura

Hormônio Salário
produzido extra do
fim do
na hora
ano
do medo

Para aliviar os

sintomas da TPM
A Tensão Pré-Menstrual, a TPM,
é uma situação muito comum em
mulheres e ocorre devido a alterações
hormonais normais do ciclo menstrual.
Os sintomas físicos e psicológicos
aparecem entre 5 a 10 dias antes da
menstruação que podem interferir na
qualidade de vida da mulher.
Pensando na sensibilidade e força
feminina, nós do Armazém Fit Store,
selecionamos alguns produtos para
deixar o seu mês mais tranquilo.

- Óleo de Prímula: possui
excepcionalmente alto índice de
ácido linoleico (Ômega 6) e contém
o tão importante ácido gama
linolênico (GLA). Oferecendo ao
organismo elementos construtivos
essenciais, contribuindo no seu bom
funcionamento e bem-estar. Muito
utilizado pelas mulheres com o objetivo
de aliviar os sintomas da TPM e da
menopausa, como cólicas, dores nos
seios e irritabilidade, por exemplo;
- Óleo de borragem: possui
componentes como o ácido gamalinolênico – da família do ômega 6 –
além de outras substâncias de interesse
medicinal, as quais podem trazer
muitos benefícios ao público feminino
quando o assunto é a TPM;
- Groselha negra: auxilia na
regularização do ciclo menstrual
e diminui cólicas, evitando os
desconfortos desse período. A
maior vantagem do seu consumo é a
diminuição das cólicas e da TPM.
Estes e outros produtos você encontra
no Armazém.

Rodi Goulart
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Segurança
Polícia Civil prende criminosos
suspeitos de envolvimento em
homicídio em Bento
Mandados relativos
ao assassinato de
Rogério Augusto
Rodrigues no
dia 15/07 foram
cumpridos na manhã
de quinta-feira,
29/07, no bairro
Ouro Verde
A Polícia Civil de Bento Gonçalves, a partir da 1ª Delegacia de
Polícia (1ª DP), cumpriu três mandados na manhã de quinta-feira,
29/07, no bairro Ouro Verde. A
ação faz parte das investigações do
assassinato de Rogério Augusto Rodrigues, cometido no dia 15/07 no

residencial Novo Futuro.
Conforme a delegada titular da
1ª DP, Maria Isabel Zerman Machado, três pessoas foram presas em
flagrante, um indivíduo por posse
ilegal de arma, um por tráfico de
drogas e um adolescente, também
por tráfico de drogas. Desses, ainda
conforme a delegada, os dois maiores de idade se enquadram como
suspeitos do crime.
Durante o cumprimento dos
mandados ainda foram apreendidas drogas, munições, um revólver, cerca de R$ 500 em dinheiro
e um tênis que teria sido utilizado
pelo autor do homicídio.
A delegada informou que
ainda serão realizadas outras diligências para confirmar a autoria
por parte de um dos indivíduos
presos.
Polícia Civil

Diogo Zanetti

Guarda Civil de Bento Gonçalves
recebe novos equipamentos

Motorista fica
ferido após
caminhão
tombar na
BR-470

Guarda Civil

Na quarta-feira, 28/07, foi
realizada a entrega de novos equipamentos para Guarda Civil Municipal (GCM) de Bento Gonçalves.
Os equipamentos, adquiridos pela
secretaria de Segurança, são dispositivos elétricos incapacitantes do
modelo Spark Z 2.0, fabricadas no
país pela empresa Condor. São 03
sparks e 03 dispositivos de coleta
de dados com 36 cartuchos, o valor
total é de R$ 20.384,23.
Estiveram presentes na entrega dos materiais o secretário de
Segurança, tenente-coronel Paulo
César de Carvalho, o secretário-adjunto de Segurança, Luis Levi
de Lima, agentes da Guarda Civil
Municipal (GCM) e o prefeito Diogo
Siqueira.
O equipamento, classificado
como arma não letal, emite pulsos
elétricos à distância, a partir de
dois dardos disparados, conectados ao indivíduo por meio de fios.
O agente da Guarda Civil Municipal,
Marcelo Gonçalves Pereira, destaca a aquisição das armas elétricas:
“Hoje mais uma vez estamos rece-

bendo material almejado pela instituição e que vem a somar nossas
ferramentas de trabalho, dando
qualidade e força às nossas ações.
Temos que estar bem equipados
para exercer um bom serviço”. De
acordo com o secretário, tenente-coronel Paulo César de Carvalho,
o objetivo é proporcionar melhores
condições de trabalho aos profissionais da GCM. “Um equipamento
muito importante que serve de
apoio para a Guarda Municipal
em ocorrências que requerem um
cuidado diferenciado, no caso de
distúrbios psíquicos, agressividade
excessiva, surtos e até mesmo em
caso de porte de armas brancas”.
O prefeito destaca que é uma
importante aquisição para as forças de segurança da cidade. “Com
esses equipamentos nossas forças
de segurança ficam ainda mais
equipadas e preparadas para as
mais diversas situações. É um orgulho termos agentes de segurança qualificados cuidando de nossa
população nas ruas do município”,
declarou.

Na tarde de terça-feira, 27/07,
um motorista ficou ferido após o
caminhão que ele conduzia tombar
no km 211, da BR-470, próximo ao
acesso do bairro Nossa Senhora da
Saúde, em Bento.
O Corpo de Bombeiros foi acio-

nado e teve que retirar o homem,
de 44 anos, das ferragens, usando
uma tesoura hidráulica. O motorista foi levado ao Hospital Tacchini e
seu estado de saúde é estável. Ele
teve escoriações no rosto, no abdômen e no tórax.
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

CARBONERA

FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

Avenida Nelson Carraro,
111, Santo Antão
54

Mercado

54 3451 7773 | 3055 7774

3453 2802

www.casttini.com.br

TMSA552

ALUGA

VENDE

Rua Antônio Dalla Coleta, 415
Ouro Verde | Bento Gonçalves

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

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

TMSV683

www.oliparimoveis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 570,
Centro, Bento Gonçalves

Centro | BG

São Bento | BG

Ampla sala comercial
Sala térrea com 55 m²
Em rua movimentada

Valor a consultar

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

R$ 395.000,00

54 3055 2599

tomasiimoveis.com.br

VENDAS
54 98101 1116

ALUGUEL
54 98166 1166

VENDA

VENDO

Apartamento, no Ed. Zanoni,
Centro, com 3 dormitórios,
dependência, cozinha, sala de
estar, lavabo, banheiro social,
split e ótima garagem. Andar alto,
único à venda de frente para a
Marechal Deodoro, 115m² de
área privativa mais a área da
garagem. Valor R$ 390.000,00.
Aceito imóvel de menor valor e
parcelo. Contato (54) 99981 7423

LANÇAMENTO
TORRE B

A partir de

R$ 160.000
ENTRADA PARCELADA

EM ATÉ 40x
Unidade 302

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

54 3449 4444

contato@pinusplac.com.br
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PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021

Resumo de Contrato
Contrato nº 102/2021 – Pregão Presencial nº 025/2021 - Prestação de serviços
técnicos especializados para a realização de uma adequação nas contas de energia
elétrica e apurar irregularidades, desvios e também recuperar valores pagos a
maior administrativamente, conforme Resoluções da ANEEL. Impulcetto
Serviços Elétricos EIRELLI. Valor: R$ 0,22 por cada R$1,00 efetivamente
restituído/compensado ou reduzido. Prazo: 12 meses, a contar de 20/07/2021.
Contrato nº 103/2021 – Pregão Presencial nº 026/2021 - Prestação de serviços
de perfuração de um poço artesiano, com a licença prévia junto ao
DRH-FEPAM, na localidade da Linha São Valentim, no Município de Santa
Tereza/RS. PFG Poços Artesianos LTDA. Valor: R$ 29.860,00. Prazo: 90 dias,
a contar de 20/07/2021.
Contrato nº 104/2021 – Pregão Presencial nº 027/2021 - Aquisição de EPI’s e
Uniformes para as Secretarias Municipais de Obras e Agricultura do município
de Santa Tereza-RS. Monica Ignácio Comércio. Valor: R$ 3.275,70. Prazo: 60
dias, a contar de 21/07/2021.

O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de Rompedor
Hidráulico para o Município de Monte Belo do Sul - RS, com Recursos do
Convênio de nº 901410/2020 celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA, Plataforma Mais Brasil, objetivando a execução de ações
relativas ao MAPA apoio ao desenvolvimento do Setor Agropecuário. As datas
relativas a sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento das Propostas: a partir
das 09 horas do dia 02/08/2021, até as 09 horas do dia 12/08/2021 - Abertura das
Propostas: a partir das 09 horas e 01 minutos do dia 12/08/2021 - Início da sessão de
disputa de Preços: as 13h30min do dia 12/08/2021. Referência de tempo: Horário de
Brasília (DF)Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ Edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ – Pregão
Eletrônico. Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457-2051.

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

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo
Bento Gonçalves

54 3452 2755
NO CORAÇÃO DA CIDADE

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal.

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,
sala 302, BG, RS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – Objeto: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de consultoria técnica, na área
ambiental e florestal. Dia 17/08/2021, às 9h. Informações pelo telefone (54)
3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. Santa Tereza/RS, 30 de julho de
2021.

Matriz: (54) 3453 6516
Rua Caxias do Sul, 527, Glória
Filial 1: (54) 3453 1713
Rua Marcos Valduga, 232 ,
Santa Helena
Filial 2: (54) 3453 6161
Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!
(54) 3055 2200 | 3055 4400

Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG
negocios@imoveispontual.com.br
facebook.com/imoveispontual
www.imoveispontual.com.br

Mais de 50 itens
a preço único.

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

(54)

3454 2467

Rua Pres. João Goulart, 740
Bairro Universitário | BG

- Abertura de empresa
- Imposto de renda
- Folha de pagamento
- Escrita fiscal
Rua Visconde de São Gabriel, 502, sala 5 | Cidade Alta

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

/tomasi.rh

/tomasirh

54 2105 2777

SUA MOTOCICLETA NO
LUGAR CERTO!

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis, 155
Botafogo | Bento Gonçalves
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EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICO
DATA: 1ª Praça/Leilão: Dia 18 de agosto de 2021, às 10:00 horas.
2ª Praça/Leilão: Dia 18 de agosto de 2021, às 10:10 horas.
LOCAL: Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br
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Charge

Sete Erros | Respostas na página 8

Receita |

Cruzadas | Respostas na página 8

SERRANOSSA Gourmet

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Tenha o
Nutricionista
como um
aliado da sua
saúde!

Nos últimos anos, com o aumento do número de alternativas
gastronômicas, fast foods e com
o ritmo alucinante do cotidiano,
a alimentação equilibrada, aliada à prática de exercícios físicos,
passou a ser uma preocupação de
muitas pessoas. A obesidade que
acomete uma grande parcela da
população, desde a infância até o
envelhecimento, também tornou-se uma preocupação. Nesse contexto, o profissional Nutricionista

é fundamental para conduzir
cada pessoa a se relacionar de
forma amigável com o alimento
e fazer as suas escolhas de forma mais saudável, sem restrições extremas, mas por meio do
autoconhecimento de sua fome
e saciedade e por conhecer a
importância de cada alimento
no nosso organismo e suas proporções de consumo.
Desta forma, você leitor
deve procurar o Nutricionista quando estiver em busca
de uma alimentação saudável
independentemente de como
você está hoje o Nutricionista
é o profissional que te auxiliará na condução de um caminho
com escolhas alimentares mais
adequadas respeitando suas
preferências e a sua cultura alimentar. Tenha o Nutricionista
como um aliado da sua saúde!
A área da nutrição está em
evidência, pois cada vez mais
as pessoas se interessam pelo
cuidado da sua saúde e um dos
pilares desse cuidado deve-se à
alimentação. O curso de nutrição oferece inúmeras possibilidades de crescimento profissional. Na UCS em Bento Gonçalves
temos o curso de nutrição.
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orientando as pessoas de todas as
idades para cuidar da saúde através da alimentação. Neste processo, o nutricionista precisa conhecer o cliente através do diagnóstico
das suas necessidades nutricionais
de acordo com a idade, biotipo,
estado de saúde e seus objetivos.
Resumindo, o nutricionista é um
profissional que cuida das pessoas
usando um conjunto de alimentos
e nutrientes para promover saúde.

Armação Costureiro
típica de de roupa
obras masculina

Profª Pâmela
Antoniazzi dos Santos

Quando procurar atendimento com um nutricionista?
O nutricionista é um profissional da saúde e a Nutrição é
a ciência que estuda as relações
existentes entre os alimentos e
nutrientes consumidos, bem
como seu efeito no processo
de saúde e/ou de doença dos
indivíduos. Este profissional
dedica-se muito a estudar a
ciência da Nutrição e, por isso,
está habilitado para avaliar,
diagnosticar e acompanhar o
estado nutricional da população, desde o nascimento até o
envelhecimento, incluindo a
gestação. Além disso, prescreve condutas alimentares com
vistas à promoção, proteção e
manutenção da saúde humana e da qualidade de vida. Por
isso, pode atuar em clínicas,
ambulatórios,
consultórios,
hospitais, lactários, bancos de
leite e unidades básicas de saúde. Sua atuação ainda pode ser
estendida para outros cenários
como restaurantes, indústrias,
refeições transportadas, produção de congelados, catering,
spas, vigilância sanitária, escolas, hotéis, indústrias de alimentos, consultoria, assessoria
e docência.
O nutricionista trabalha
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Profª. Simone
Bonatto

Profª. Karen
Mello de Mattos
Margutti

© Revistas COQUETEL

Sem
alegria Orlando
Teruz,
Conduz a pintor
canoa

Veículo Crime
para reco- típico de
lher cães terroristas
de rua
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Docente da UCS e coordenadora do curso
de Nutrição da UCS Bento

www.coquetel.com.br

Profª. Heloísa
Theodoro

3/del — mai. 4/ella — gene. 5/dalai.

Profª. Josiane Siviero

Sopa gratinada de grão-debico e cebola caramelizada

INGREDIENTES
Sopa
- 1 e meia xícara (chá) de grão-de-bico
demolhado
- 1 dente de alho
- Caldo de legumes
- 5 xícaras (chá) de água fervente
- meia colher (chá) de cominho em pó
- 1 colher (sopa) de manteiga
- meia colher (sopa) de açúcar
- 1 cebola grande em meia-lua
Crocante
- 2 colheres (sopa) de farinha de rosca
- 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
- 2 colheres (sopa) de queijo tipo gruyère (ou
ementhal) ralado
- 1 colher (sopa) de azeite
- 10 amêndoas torradas e trituradas
MODO DE PREPARO
Em uma panela de pressão coloque o grãode-bico demolhado, junte o alho, e o caldo de
legumes. Tampe a panela de pressão e leve ao
fogo para cozinhar por cerca de 20 minutos
(assim que pegar pressão) ou até que o grão
de bico esteja macio. Espere amornar e bata
tudo no liquidificador até formar um creme
homogêneo. Volte para a panela, junte o
cominho e reserve aquecido. Em uma frigideira
derreta a manteiga, junte o açúcar e espere
caramelizar levemente. Junte a cebola e mexa
até que esteja dourada. Junte à sopa reservada
e misture bem. Coloque em recipientes
refratários individuais e reserve enquanto
prepara o crocante.
Crocante
Em um recipiente misture a farinha de rosca,
o queijo parmesão, o queijo gruyère, o azeite
e as amêndoas, formando uma farofa úmida.
Distribua sobre a sopa, já nos refratários
individuais, e leve ao forno médio-alto (200°C),
pré-aquecido, por cerca de 15 minutos ou até
que esteja crocante e dourado. Sirva a seguir.

SERRANOSSA | Sexta-feira, 30 de julho de 2021

Vestibular de Inverno
Estudar na UCS é escolher as melhores perspectivas para a construção de
uma trajetória pessoal e profissional de
sucesso. Na UCS os alunos encontram a segurança de integrar uma instituição com
mais de 50 anos de história, porém, com
uma visão moderna, dinâmica e inovadora
de formação profissional e humana.
Somente na UCS os estudantes se deparam com cursos formados por grades
curriculares que conferem muito mais
autonomia para direcionar a formação
dos alunos. Não é por nada que são mais
de 100 mil as pessoas graduadas pela UCS.
Se você ainda não faz, mas quer fazer
parte desta grande e conceituada Universidade, não perca a oportunidade e se inscreva no Vestibular de Inverno.
O ingresso semanal pode ocorrer com
aproveitamento da nota da Prova de Redação do Enem de 2015 a 2020 ou então do
Vestibular da UCS de 2016 a 2021.

UCS Summit –
ARQUITETURA
A UCS quer ajudar nas escolhas
profissionais e no planejamento de
sua carreira! O UCS Summit é um
evento 100% gratuito, apresentando
uma série de conversas e palestras
com professores e empreendedores
de expressão nacional, abordando
diferentes aspectos e as perspectivas
de cada profissão.
Nos dias 2, 3 e 4 de agosto será a
vez de conhecer mais sobre o curso de
Arquitetura!

Confira os temas abordados:

Cursos oferecidos no Campus Bento

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

- Toda Arquitetura é social! O papel do arquiteto nas periferias urbanas, dia 2, às 19h30
- Arquitetura e Sustentabilidade: o Case Cuboverde, dia 2, às 20h30
- Mulher em construção, dia 3, às 19h30
- O movimento na cidade: mobilidade inteligente, aplicativos e transporte pós-pandemia, dia 3, às 20h30
- A imersão virtual na Arquitetura, dia 4, às 19h30
- Games e Arquitetura – interseções entre o mundo físico e o virtual, dia 4, às 20h30
Inscreva-se em ucs.br/site/ucs-summit/arquitetura/

Quer ser
Nutricionista? Vem
pra UCS Bento!

Mais informações em www.ucs.br/site/vestibular/ ou contate a área de relacionamento da
UCS Bento, através do WhatsApp (54) 99919-3141.

Segunda Graduação
com 25% de desconto

Se você já é graduado pela UCS e pensa em
cursar uma nova graduação, chegou a sua vez!
Egressos da UCS têm um desconto exclusivo de
25%, com exceção do Programa de Segunda
Licenciatura EaD, Segundo Bacharelado - Ciências Sociais, Segundo Bacharelado - Comunicação e cursos EAD que possuem condições
especiais.
Já os graduados provenientes de outras
Instituições de ensino têm um desconto de
15% para realizar a segunda graduação na UCS.
Além disso, as disciplinas cursadas na primeira graduação podem ser aproveitadas para
reduzir o tempo do curso e agilizar a conquista
do segundo diploma. Mas atenção: em ambas
as situações, a oferta não é válida para o curso
de Medicina.
Essas promoções e oportunidades, só a
UCS oferece! Então, vem para a UCS!

Saiba mais acessando o QR-Code:

A UCS é pra VOCÊ que indica
amigos e ganha benefícios!
A UCS está com
uma promoção especial
para todos os alunos.
Quem indicar amigos
para
estudarem
na UCS e estes se
matricularem, ganha R$
150,00 de desconto na
mensalidade.
Quanto mais você
indicar, mais você vai
ganhar!
Mais informações
no
www.ucs.br/site/
formularios/184/exibir/

15

Mais informações acesse o
QR-CODE ou contate-nos
através do WhatsApp: (54)
(54) 99919-3141.

O Campus Bento da UCS oferece seis cursos
de graduação na área da saúde. Um deles é
NUTRIÇÃO. Se você tem interesse neste curso,
vem pra UCS!
O nutricionista é responsável por avaliar,
diagnosticar e acompanhar o estado nutricional
da população, prescrever e orientar condutas
alimentares, visando à promoção, proteção e
restauração da saúde humana e da qualidade de
vida.
O campo de atuação é amplo: unidades
de alimentação e nutrição (restaurantes,
indústrias, refeições transportadas, produção
de congelados e catering), creches, escolas,
restaurantes comerciais, hotéis, hospitais,
clínicas, ambulatórios, consultórios, lactários,
bancos de leite, spas, Unidades Básicas de Saúde,
vigilância sanitária e indústrias de alimentos.
E para te ajudar a realizar o sonho de estudar,
a UCS, em parceria com o PRAVALER, oferece aos
alunos a oportunidade de financiar os estudos
SEM JUROS!

Especialização em
Gestão Estratégica
de Negócios
Com o objetivo de contribuir de forma efetiva para o crescimento pessoal e profissional
do parti-cipante, ampliando sua capacidade
crítica, visão sistêmica e a clareza sobre o seu
papel nas orga-nizações e na sociedade, a UCS
desenvolveu o curso Gestão Estratégica de Negócios.
O curso é destinado a portadores de diploma de curso Superior e Tecnologias que atuam
ou dese-jam atuar na gestão de negócios, cujo
perfil profissional se caracteriza pela atuação
prática no segmento de comércio (atacadista
e varejista), serviços de qualquer natureza, atividades industri-ais e atividades agropecuárias
e agroindustriais. As aulas serão ministradas às
sextas-feiras, das 18h30min às 22h30min, e aos
sábados, das 8h às 12h.

Mais informações,
acesse o QR-Code:

Pedro
Della
Côrte
Página 6
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30 de julho de 2021

“Sabemos que não
é por falta de opção
a busca por uma
graduação”

Quel
Konrad

Thiago
Galvan
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Os destaques da
agenda social de
Bento estão na
coluna da Quel

“Quando alguém, um amigo,
um profissional contratado,
tenta te avisar alguma coisa,
leve isso em consideração”

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

30/07

01/08

31/07

-2º
14º

1º
19º

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

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

Usina de Resíduos

5º
18º
Dia de sol com
aumento de nuvens
no decorrer da tarde.
Não chove.

A partir de sexta-feira

TCE revoga licitação e prefeitura de Bento terá que refazer edital DNIT alerta para alteração
Arquivo/prefeitura

Projeto estava
parado no Tribunal
de Contas do Estado
desde 2019, devido
a irregularidades
encontradas na
licitação
Eduarda Bucco
Em 2017 a prefeitura de Bento
Gonçalves apresentou um projeto
para tratamento e eliminação de
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
que seria pioneiro no país e serviria
como exemplo para outras cidades
brasileiras. Por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), Bento
passaria a contar com uma Usina
de Resíduos, transformando o lixo
em energia alternativa e barateando o processo de descarte desses
resíduos. Isso porque, atualmente,
a cerca de 1,3 milhão de tonelada
de RSU produzida no município é
levada para o aterro sanitário localizado em Minas do Leão, o que
gera gastos com o transporte. Na
divulgação do projeto, a prefeitura,
então comandada pelo ex-prefeito
Guilherme Pasin, havia divulgado
uma economicidade de, aproxima-

damente, R$ 8 milhões por ano.
Entretanto, desde 2019 o projeto estava parado no Tribunal de
Contas do Estado (TCE), devido
a irregularidades constatadas na
licitação para realização da PPP,
na modalidade de concessão administrativa. As falhas apontadas
foram: a ausência de publicidade
do edital e dos atos precedentes ao
edital; a frágil estimativa de custos
para atribuição do valor da PPP em
todas as suas etapas; a supervaloração da nota técnica em desfavor
da proposta comercial; a inadequada Matriz de Responsabilidades; a
fragilidade da análise do impacto
ambiental causado pela tecnologia
proposta; e a desvantagem econômica em relação ao modelo atual
adotado pelo Município. Na oca-

sião, o juízo de primeiro grau havia
deferido a suspensão temporária
da licitação até que fosse julgado
todo o processo.
No mesmo ano, o governo
Pasin apresentou justificativas às
possíveis irregularidades e contratou uma empresa para elaboração de laudos técnicos, conforme
exigências da Fundação Estadual
de Proteção Ambiental (FEPAM),
a fim de obter a liberação prévia
para instalação da usina. Entre as
justificativas expostas, a administração municipal ressaltou que a
economia gerada com a usina seria
percebida a partir do terceiro ano
de sua implantação, podendo chegar a 52,15% ao final do período.
Para tanto, a prefeitura apresentou uma nova metodologia empre-

gando a projeção futura do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), em um horizonte de
35 anos. A justificativa, assim como
as demais apresentadas sobre os
outros pontos, foi rebatida pelo
TCE. “Tal comparativo não é possível porque a projeção do IPCA no
longo prazo nada mais é do que um
exercício de futurologia. A metodologia adequada envolve a obtenção do Value for Money através de
comparativo que considera o Valor
Presente Líquido do modelo atual
e da PPP. Ademais, a metodologia
empregada pelo Gestor não corrige
o montante a ser repassado anualmente à Concessionária, o que causa distorções no comparativo de
valores proposto”, disse.
Dessa forma, mesmo após
apresentação de recurso, o TCE
decidiu pela suspensão da licitação. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Milena
Bassani, afirmou que novos estudos serão feitos a partir de agora
para construção de um novo edital.
“Houve a revogação da licitação que
já estava suspensa, por solicitação
do TCE, haja vista que, por se tratar
de uma usina com método pioneiro, algumas adequações se fazem
necessárias, segundo o TCE”, afirmou a secretária ao SERRANOSSA.

no acesso a Carlos Barbosa

Divulgação/Tramontina

O Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para alterações
no acesso ao município de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. A
partir desta sexta-feira, 30/07,
quem deseja ingressar na cidade
pela BR-470 utilizará a passagem
sob o viaduto da extinta RFFSA.
O antigo acesso será fechado. O
local estará sinalizado para disciplinar o trânsito no local.
A obra - realizada a partir
de uma parceria com a empresa
Tramontina - teve como principal objetivo reduzir os congestionamentos e ampliar a segurança no local. Nos horários de
pico, principalmente na saída

dos funcionários das empresas
próximas à rodovia federal, o
recuo central da pista existente
não comportava o volume de veículos, formando longas filas sobre a pista de rolamento. Coube
ao DNIT a análise dos projetos,
aprovação e acompanhamento
das obras.
O acesso que antes se dava
por meio de espera central e cruzamento em nível no km 231,5 de
quem chega na BR-470 pela RS446 (São Vendelino) agora será
feito pela nova passagem sob o
viaduto da BR-470. Para quem
segue no sentido Garibaldi/Carlos Barbosa (sentido crescente),
nada foi alterado.

