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Em Bento, AACB atende mais de 150 crianças e adolescentes, 
mas carece de incentivo do Poder Público e da comunidade

Modalidade encanta, mas 
ainda é pouco valorizada

RS adianta calendário e prevê toda população 
a partir de 18 anos imunizada em agosto

Dia deles

Entre perdas, 
abandonos 
e muita luta, pais 
dão exemplo de 
amor e superação 

Em 2021

Especial | 17, 18 e 19

Pais solos e pais do coração relatam desafios e alegrias da 
paternidade e mostram como o amor vence qualquer barreira

Câmara de Bento já gastou 
mais de R$ 43 mil em cursos

Política | 13

Portal da transparência aponta 25 registros que envolvem 
inscrições e diárias para participação de capacitações e 
seminários apenas neste ano

COVID-19

Saúde | 2

Vacinação chega às 
pessoas de 28 anos 
na segunda-feira

Saúde | 2
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COVID-19

A Campanha de Vacinação 
contra a COVID-19 em Bento 
Gonçalves avançou nesta se-
mana para a faixa etária dos 28 
anos. O anúncio foi feito na ter-
ça-feira, 03/08, pela secretaria 
de Saúde, após o recebimento 
de novas doses.

Dessa forma, na quarta-
-feira, 04/08, foram vacinadas 
pessoas com 30 anos, na quinta-
-feira, 05/08, pessoas com 29 

Vacinação em Bento 
avança para a faixa 
etária dos 28 anos

Campanha também 
contempla segunda 
dose para quem se 
vacinou nos dias 27, 
28 e 29 de maio com 
a Pfizer e aqueles 
que se imunizaram 
nos dias 13, 14, 15 
e 16 de maio com a 
AstraZeneca

anos e na próxima segunda-
-feira, 09/08, pessoas com 28 
anos receberão a primeira dose. 
A vacinação ocorre no forma-
to drive-thru, das 17h às 20h, 
na Fundaparque. É necessário 
apresentar documento com 
foto, cartão SUS e cadastro pre-
enchido

Segunda dose
Na próxima sexta-feira, 

06/08, será realizado o drive-
-thru para aplicação da segunda 
dose da Pfizer para os profissio-
nais de educação vacinados nos 
dias 27, 28 e 29 de maio. A vaci-
nação acontece das 17h às 20h, 
na Fundaparque. 

No sábado, 07/08, será reali-
zada a segunda dose da AstraZe-
neca para as pessoas imunizadas 
nos dias 13, 14, 15 e 16 de maio. 
A vacinação acontece na Rua Co-
berta das 9h às 17h. É necessário 
apresentar documento com foto 
e cartão entregue no dia da vaci-
nação.

Alerta
Falta de sangue pode 
afetar retorno de cirurgias 
eletivas no Hospital Tacchini

Nas últimas semanas, o Hospi-
tal Tacchini tem retomado gradati-
vamente a realização das cirurgias 
eletivas, represadas em função 
das restrições impostas pela pan-
demia. Nos últimos dias, o Centro 
Cirúrgico trabalha com cerca de 
80% da capacidade. No entanto, 
esse retorno tem sido ameaçado 
por outro problema: a falta de doa-
ções de sangue. 

Os estoques do Hemocentro 
de Caxias do Sul (Hemocs), espaço 
que coleta, armazena e distribui as 
doações para todos os hospitais da 
região serrana do Rio Grande do 
Sul, estão abaixo dos níveis míni-
mos. O Hemocs está com 20% do 
estoque necessário de sangue O+ 
e A+, que são os tipos sanguíneos 
mais utilizados na região. 

A reposição diária de sangue 
O- no Hospital Tacchini, por exem-
plo, que antes da pandemia era 
de 15 bolsas, tem chegado a no 
máximo três no último mês. A va-
riedade é a mais requisitada, uma 
vez que é também utilizada em 
procedimentos de urgência, como 
politraumatismos, em que não há 
tempo hábil para fazer o teste para 
definir a tipagem sanguínea.

A falta de sangue tem exigido a 
readequação de algumas cirurgias 
de grande porte, como as realiza-
das em órgãos abdominais e to-
rácicos, crânio, coluna, as ortopé-
dicas e vasculares. Cada caso tem 
sido avaliado individualmente jun-
to com a equipe multiprofissional, 

definindo a necessidade ou não de 
bolsas de sangue. 

COMO FAZER SUA DOAÇÃO
O Hospital Tacchini não pos-

sui banco de sangue, mas sim uma 
agência transfusional. Ou seja, o 
espaço é preparado para reali-
zar uma série de procedimentos, 
como transfusões ambulatoriais e 
de pacientes internados, mas não 
está apto a realizar coleta. Contu-
do, para facilitar as doações, uma 
parceria entre Prefeitura de Ben-
to Gonçalves e hospital realiza o 
agendamento e oferece transporte 
gratuito até o Hemocs, em Caxias 
do Sul. 

Durante a pandemia, o cuida-
do com segurança durante a via-
gem é redobrado. O veículo é higie-
nizado a cada viagem e a distância 
mínima entre passageiros é res-
peitada. Além disso, os doadores 
são orientados a permanecerem 
de máscara durante toda a viagem. 

Para realizar seu agendamen-
to junto ao Tacchini, basta entrar 
em contato pelo (54) 3455-4151, 
com Ana Paula. 

Antecipação do calendário
RS deve vacinar toda população 
a partir de 18 anos em agosto

O governo do Estado revisou as 
previsões de vacinação da popula-
ção gaúcha e, considerando o ritmo 
de imunização dos municípios e 
o anúncio de envio de doses pelo 
Ministério da Saúde, acredita ser 
possível imunizar toda a população 
a partir de 18 anos ainda durante o 
mês de agosto – a expectativa ante-
rior era até 7 de setembro. A nova 
projeção resulta de estudos técni-
cos realizados pela Secretaria da 
Saúde (SES) e foi validada durante 
reunião do Gabinete de Crise na 
tarde de quarta-feira, 04/08.

Em agosto, o Rio Grande do 
Sul projeta receber do Ministério 
da Saúde 1.703.000 doses de imu-
nizantes da Pfizer, Astrazeneca e 
Coronavac para primeira e segunda 
doses. Esse quantitativo é suficien-
te para destinar primeiras doses 
para toda a população de até 18 

anos, de acordo com a chefe da Di-
visão de Vigilância Epidemiológica 
do Centro Estadual de Vigilância 
em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

Na quarta-feira, 04/08, da 
população vacinável acima de 18 
anos no Estado (8.958.689), 73,8% 
receberam ao menos uma dose ou 
a dose única da Janssen. Entre os 
residentes, 6.378.377 pessoas já re-
ceberam a primeira dose ou a dose 
única. Ainda falta vacinar 882.091 
pessoas da faixa etária entre 18 e 
39 anos.

Para que seja possível atingir a 
imunidade coletiva no Estado, Tani 
alerta que é necessário vacinar, no 
mínimo, 70% da população com 
as duas doses ou dose única, mas 
de forma homogênea entre mu-
nicípios e idades. “O ideal é que o 
Estado atinja 90% de cobertura va-
cinal”, completa.

Variante Delta
Mais três casos confirmados 

O Centro Estadual de Vigilân-
cia em Saúde (Cevs) confirmou na 
segunda-feira, 02/08, mais três 
casos de variante Delta do Coro-
navírus no RS, somando oito casos 
desta linhagem. Um dos três, regis-
trado em Canoas, foi confirmado 
por sequenciamento genético da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
Os outros dois, ocorridos em Santa-
na do Livramento, tiveram confir-
mação por sequenciamento parcial 
pelo Cevs, mais vínculo epidemio-
lógico com os casos anteriores da 

mesma cidade.
A delta, primeiramente iden-

tificada na Índia, é uma das cha-
madas “variantes de preocupação” 
(VOC, variants of concern, na sigla 
em inglês), pois trazem alguma mu-
dança no comportamento do vírus. 
A característica mais marcante da 
delta, já comprovada cientifica-
mente, é a maior transmissibilida-
de. Quanto à gravidade, ainda não 
há evidências de que ela provoque 
uma doença mais ou menos agres-
siva em relação às outras linhagens.

Júlia Milani
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A prefeitura de Bento 
Gonçalves realizou na se-
gunda-feira, 02/07, o ato de 
entrega das obras do subsolo 
da Fundação Casa das Artes, 
que faz parte do projeto Re-
pensar para Crescer. Os tra-
balhos iniciaram no segundo 
semestre de 2020, com a fi-
nalidade de realizar melho-
rias da infraestrutura. Foram 
construídos camarins e sala 
multiuso, além do acréscimo 
de elevadores, que tornaram 
o local acessível às pessoas 
com necessidades físicas. Os 
espaços compõem o Com-
plexo Cultural formado pela 
Rua Coberta, Museu do Imi-
grante, Praça Ismar Scussel 
e Fundação Casa das Artes, 
fomentando a execução de 
atividades artísticas, culturais 
e de lazer para toda a comu-
nidade.

As obras foram financia-
das através da Secretaria de 
Estado da Cultura, Sistema 
Pró Cultura/ Governo do Es-
tado do Rio Grande do Sul - 
Novas Façanhas na Cultura. 
A realização é da Fundação 
Casa das Artes, Prefeitura de 
Bento Gonçalves e Secretaria 
de Cultura e o patrocínio é 
de Cinex, LNF- Latino Ame-
ricana, Serra Inox e Piva. O 
valor total do projeto é de R$ 
387.765,91.

4

Fim do recesso escolar

Professora Nivia Tumelero

Eduarda Bucco
As aulas no ensino público e 

privado retornaram nesta sema-
na no Rio Grande do Sul, após 
o recesso escolar de julho. Na 
maioria das escolas, nas redes 
municipal e estadual, os pro-
tocolos adotados continuarão 
os mesmos, seguindo o modelo 
híbrido de ensino, “escalonando 
semana A e B, até recebermos 
novas orientações estaduais”, 
informa a secretaria de Educa-
ção de Bento Gonçalves, Adriane 
Zorzi. 

Nas instituições estaduais, 
nas quais as aulas foram retoma-
das no dia 04/08, quarta-feira, 
houve uma pequena mudança 
no distanciamento, passando de 
1,5 para 1,2 m entre as classes. 
Conforme o coordenador da 16ª 
CRE, Alexandre Misturini, a me-
dida poderá ser reduzida para 
1 metro nos próximos dias, de-
pendendo da análise da secreta-
ria Estadual de Saúde. Com isso, 
seria possível ampliar a capaci-
dade de estudantes, mas em pe-

Aulas no segundo semestre se mantêm no modelo híbrido no RS
As mudanças mais 
significativas são 
no nível Superior. 
Na Universidade de 
Caxias do Sul (UCS), 
as aulas presenciais 
estão sendo 
retomadas de forma 
gradual nesta semana

quena escala. “Todos os outros 
protocolos seguem iguais, com 
aferição de temperatura, álcool 
em gel, demarcação de pisos, 
bebedouros fechados e sistema 
escalonado: uma parte da turma 
em uma semana e, a outra parte, 
na outra semana”, cita Misturini. 
Para quem optar pela manuten-
ção do ensino remoto, seguirão 
sendo ofertadas as aulas pela 
plataforma Google Sala de Aula. 

Na região da Serra Gaúcha, 
as mudanças mais significativas 
são no Ensino Superior. Após 
um ano e meio, as aulas presen-
ciais na Universidade de Caxias 
do Sul estão sendo retomadas 
de forma gradual nesta sema-
na, mas com a manutenção do 
modelo síncrono on-line (pre-
sencial digital). Conforme co-
municado da UCS, todas as aulas 
serão transmitidas ao vivo, des-
sa forma o aluno poderá optar 
entre participar presencialmen-
te, ou pelo ambiente virtual. 

No segundo semestre de 
2020 e no primeiro de 2021 

ocorreram aulas presenciais 
em atividades práticas da UCS, 
em laboratórios e outros am-
bientes similares de aprendiza-
gem. Conforme a universidade, 
em respeito aos protocolos de 
biossegurança, a quantidade de 
estudantes em sala de aula será 
limitada a 15 pessoas, com uso 
obrigatório de máscara e distan-
ciamento. Para tanto, o retorno 
está sendo realizado de forma 
escalonada, conforme a quanti-
dade de alunos. Turmas com até 
15 estudantes poderão assistir 
todas as aulas presencialmente. 
Turmas com 16 a 30 estudantes 
serão organizadas de forma a 
dividi-las em turmas menores, 
não ultrapassando 15 estudan-
tes de forma presencial por se-
mana. Já nas turmas com mais 
de 30 estudantes, o semestre 
permanecerá apenas on-line. 
Os estudantes devem procurar 
as orientações em cada uma das 
disciplinas no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA).

Conforme o vice-reitor da 

UCS e sub-reitor do Carvi, Oda-
cir Deonísio Graciolli, os alunos 
deverão cumprir todos os pro-
tocolos de segurança, como uso 
constante e correto de máscara, 
higienização das mãos e dis-
tanciamento social. “Estamos 
preparados para o retorno, mas 
precisamos que cada um faça 
sua parte e, principalmente, em 
caso de sintomas gripais, bus-

que atendimento e não se dirija 
ao Campus”, destaca.

Já no Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul (IFRS), as 
aulas presenciais seguem sus-
pensas. Está marcada para o 
dia 18/08 uma sessão ordinária 
do Conselho Superior (Consup) 
para tratar sobre o “fluxo de so-
licitações de atividades práticas 
presenciais”. 

Retorno presencial na UCS
– Turmas com até 15 estudantes: estão tendo atividades pre-
senciais nesta primeira semana de aula (2 a 7 de agosto).
– Turmas com 16 a 30 estudantes: a primeira semana de aulas 
será on-line, quando os professores deverão verificar com a 
turma quantos estudantes pretendem comparecer às aulas 
presenciais, que, nesse caso, se iniciam na segunda semana 
de agosto. É possível que, pela quantidade de alunos dispos-
tos à presencialidade, a turma precise ser dividida em duas, 
alternando-se a presença de cada grupo, limitado a 15 pes-
soas, a cada semana.
– Turmas com mais de 30 estudantes: ocorrerão de modo on-
-line ao longo de todo o semestre porque não é possível aco-
modar todos os estudantes nas salas com o distanciamento 
mínimo exigido pelos protocolos de biossegurança vigentes.

RápidasAline Bedin Maciel
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Eduarda Bucco
A conquista da atleta pau-

lista Rebeca Andrade, de apenas 
22 anos, nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio continua repercutindo em 
todo o país. Ela se tornou a primei-
ra brasileira a vencer duas provas 
na mesma edição das Olimpíadas, 
conquistando medalha de prata no 
individual geral e medalha de ouro 
no salto da Ginástica Artística. Mas 
a vitória não é celebrada apenas 
pelo título que Rebeca trouxe ao 
Brasil, como também pela influ-
ência positiva que tem se tornado 
para milhares de jovens atletas. 
“Rebeca, como a maioria das gi-
nastas, começou muito cedo na 
ginástica. Com apenas nove anos 
já morava longe da mãe, em outra 
cidade, tudo para realizar o sonho 
que tinha de se tornar campeã 

Ginástica Artística
Vitória de Rebeca traz esperança, mas evidencia necessidade de maior incentivo
Em Bento Gonçalves, 
profissionais como 
a professora de 
Educação Física e 
Ginástica Artística 
Mônica Ferreira lutam 
pela valorização 
dessa e das demais 
modalidades que 
ainda têm pouco 
apoio do Poder 
Público e da 
comunidade em geral

olímpica”, comenta a professora de 
Educação Física e de Ginástica Ar-
tística de Bento Gonçalves Mônica 
Ferreira. 

Praticando ginástica desde 
criança, Mônica é hoje a principal 
difusora do esporte no município, 
que ainda segue em tímidos pas-
sos. Filha de professores de Educa-
ção Física, a professora conta que 
a ginástica sempre foi sua paixão e 
vê a conquista de Rebeca como um 
incentivo a mais para o esporte. 
Em 2011 e 2012, Rebeca esteve em 
Bento Gonçalves para participar 
do Campeonato Brasileiro, trei-
nando com ginastas do município. 
“Mesmo naquela época ela já se 
destacava das demais, assim como 
Flávia Saraiva e muitas outras que, 
infelizmente, desistiram antes de 
concretizarem seus sonhos”, co-
menta Mônica. 

Dessa forma, a atleta tem se 
tornado um exemplo de como, com 
dedicação e perseverança, é pos-
sível chegar ao lugar que sempre 
se sonhou. “É a conquista de uma 
medalha Olímpica que representa 
toda uma comunidade Ginástica de 
atletas, treinadores, gestores e co-
missões técnicas que, muitas vezes, 
abdicam de sua vida para lutar pelo 
crescimento da modalidade”, anali-
sa. “Rebeca é a concretização de um 
sonho de toda uma nação. Sua vitó-
ria reacendeu um patriotismo que 
há tempos não se via em nosso país. 
Todos torcendo juntos por um Bra-
sil onde os sonhos possam acon-
tecer, onde meninas possam ser o 
que elas quiserem e onde classes 
menos privilegiadas tenham a sua 
vez”, continua a professora. 

Mas apesar de Rebeca ter re-

cebido aplausos de autoridades, 
artistas e de toda a comunidade 
no geral, sua conquista suada evi-
dencia as dificuldades e a pouca 
atenção voltada à prática por parte 
da sociedade e do Poder Público, 
principalmente em municípios do 
interior. 

LUTANDO 
PELA GINÁSTICA
Mônica Ferreira se apaixonou 

pela Ginástica Artística com oito 
anos e, desde então, tem se dedi-
cado à prática e à valorização do 
esporte em Bento. Por meio da fun-
dação e coordenação da Associa-
ção Atlética e Cultural Bento-Gon-
çalvense (AACB), entidade sem fins 
lucrativos que atende, atualmente, 
mais de 150 crianças e adolescen-
tes entre três e 18 anos, Mônica 
busca contribuir com a democrati-
zação do acesso ao esporte. Apesar 
disso, enfrenta dificuldades para 
ampliar a prática no município. “A 
Ginástica Artística é um esporte 
muito difícil de ser trabalhado, de-
vido ao alto nível técnico exigido 

dos professores, que devem ser 
formados em Educação Física e 
terem curso técnico específico na 
área e também tem altos custos 
na aquisição de equipamentos”, 
comenta. “Hoje em dia um simples 
colchão de chegada do salto chega 
a custar R$ 4.000,00”, exemplifica a 
professora.

Por conta do alto custo do es-
porte, Mônica ressalta que se torna 
difícil introduzir novos núcleos, 
por menores que sejam. Hoje, a Gi-
nástica Artística em Bento se resu-
me à AACB e à oficina oferecida por 
um colégio particular. 

A professora ainda destaca 
a falta de interesse por parte da 
comunidade em geral. “A cidade 
de Bento Gonçalves é carente de 
diversidade no esporte e ativida-
de física, e não é culpa somente do 
Poder Público. Muitas vezes mo-
dalidades são oferecidas, mas não 
vingam. Como é o caso do basque-
te, que recentemente abriu uma 
escolinha em parceria com a UCS, 
mas me relataram que não há mui-
ta procura pelas aulas”, lamenta. 

Na opinião de Mônica, além 
das autoridades, os professores de 
Educação Física nas escolas têm 
um papel fundamental no incen-
tivo às diferentes modalidades es-
portivas. “O primeiro contato com 
o esporte é na escola. É nas aulas 
de Educação Física que nasce o 
amor ao esporte, a prática de ativi-
dade física e a vida saudável. É um 
trabalho de formiguinha”, comenta. 

Foi na escola que a ex-atleta 
Kamila Tansini, de 23 anos, se apai-
xonou pela Ginástica Artística. Ela 
começou a praticar com seis anos 
numa oficina oferecida pela escola 
onde estudava e, depois, passou a 
frequentar a AACB. “Eu gostava de 
tudo em relação ao esporte, princi-
palmente das nossas evoluções em 
cada treino. Porque o que define a 
Ginástica é a disciplina. E na AACB 
nós nos comprometíamos muito 
com os treinos. A Mônica sempre 
trouxe esse olhar de dedicação e 
valorização do esporte”, recorda. 

Kamila seguiu praticando e 
competindo dos seis aos 15 anos, 
com treinos que iam de três a cin-
co vezes por semana, em época de 
campeonato. Entretanto, devido 
há alguns problemas de saúde e a 
necessidade de, em alguns anos, 
ingressar na faculdade, Kamila de-
cidiu parar com o esporte. A visão 
de uma carreira na Ginástica pare-
cia fora de sua realidade. “Quando 
eu era pequena pensava em conti-
nuar, ir para competições maiores. 
Mas eu acho que, para equipes da 
nossa cidade chegarem num nível 
como o da Rebeca, é preciso muito 
mais incentivo do município. São 
necessários novos aparelhos e uma 
estrutura maior, para ampliar a ca-

pacidade de atendimento”, acredita. 
A ex-atleta esteve pertinho de 

Rebeca Andrade e de outros gi-
nastas como Arthur Zanetti e Flá-
via Saraiva quando eles estiveram 
competindo em Bento Gonçalves. 
E mesmo não participando mais 
do esporte atualmente, Kami-
la acredita que a história desses 
atletas e a representatividade que 
eles trazem na Ginástica podem 
ser grandes motivadores para o 
surgimento de novas estrelas. “Sa-
ber que essas meninas tiveram 
um caminho árduo, que iniciaram 
pequenas, venceram desafios e 
persistiram, é um incentivo muito 
grande para as crianças e adoles-
centes continuarem motivados e 
seguirem com a prática”, comenta 
Kamila. 

Mesmo com os desafios do 
esporte em municípios do interior, 
a professora Mônica destaca a 
evolução de alunas como Mariane 
Scheeren, de 22 anos. Praticando 
desde os nove, hoje ela assume o 
título de atual campeã do Torneio 
Nacional, realizado pela última vez 
em 2019, por conta da pandemia. 
Além disso, decidiu fazer da prática 
esportiva sua profissão, ingressan-
do no curso de Educação Física da 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS). “A Ginástica é 
um esporte incrível. Traz muitos 
benefícios à saúde, além de ser lin-
do. E para mim ela representa mui-
ta coisa. Foi por meio dessa prática 
que decidi o meu futuro”, comenta 
Mariane. “Tenho certeza que com 
as Olimpíadas muita gente já mu-
dou o olhar em relação ao esporte, 
principalmente sobre a Ginástica 
Brasileira”, analisa. 

Eduarda Bucco
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INCENTIVO A DIFERENTES
MODALIDADES
Além de professora de Gi-

nástica Artística e de Educação 
Física, Mônica é membro da Di-
retoria do Conselho Municipal 
de Esportes. Por meio dele, a 
classe esportiva em Bento está 
buscando apoio da gestão muni-
cipal para criação de um Fundo 
próprio do Conselho, o qual daria 
mais liberdade ao grupo para de-
cidir onde investir as verbas des-
tinadas ao esporte. “O Conselho 
publicou neste ano de 2021 um 
Edital em parceria com a Sedes 
[Secretaria de Esportes e Desen-
volvimento Social] e a prefeitu-
ra que vai atender mais de 20 
entidades do nosso município, 
com um total de R$ 400.000,00. 
Também está para lançar o Edital 
do Bolsa Atleta que contemplará 
futuros e atuais campeões nas 
mais diversas modalidades es-
portivas”, cita.

Outra ação que deverá ser 
concretizada pelo Conselho nes-

te ano é o mapeamento das mo-
dalidades existentes atualmente 
em Bento, com informações so-
bre onde são praticadas e qual 
o público atendido. O objetivo, 
conforme Mônica, é traçar metas 
para aumentar a diversidade de 
modalidades oferecidas e seus lo-
cais de prática. “Também está em 
nossos planos a abertura de dois 
núcleos de Ginástica Artística, 
um na Praça CEU [no bairro Ouro 
Verde] e outro no bairro Humai-
tá”, adianta a professora. 

Para finalizar, Mônica res-
salta a importância da prática 
esportiva desde a infância: “Não 
somente a Ginástica, como todos 
os outros esportes agregam valo-
res inestimáveis na vida de nos-
sas crianças e adolescentes. Ensi-
nam sobre disciplina, foco, sobre 
como saber lidar com sentimen-
tos, com frustrações. Ensinam a 
valorizar as pequenas conquis-
tas, aprender a cooperar, a olhar 
o outro.  O esporte dá esperança 
de um Brasil melhor”, finaliza.

Ricardo Bufolin

Mônica Ferreira durante o Torneio Nacional em 2019, 
acompanhada da atleta juvenil Maria Eduarda Bedin Débora

Eduarda Bucco
Pequenas manchas brancas 

pelo corpo, apatia e espasmos 
foram alguns dos sintomas que 
levaram a fisioterapeuta Pâmela 
Taís Vieira a desconfiar do estado 
de saúde de seu filho Otávio Pi-
nheiro, na época com seis meses. 
“Ele começou a fazer movimentos 
diferentes, como se estivesse le-
vando pequenos sustos. No come-
ço pensamos ser normal, depois 
a frequência desses espasmos au-
mentou e decidimos procurar auxí-
lio médico”, recorda a mãe.

Após algumas consultas e 
exames, Otávio recebeu o primei-
ro diagnóstico: síndrome de West, 
uma doença rara que provoca cri-
ses epilépticas frequentes. “Essa 
síndrome causa um atraso catas-
trófico no desenvolvimento neu-
ropsicomotor das crianças. O Otá-
vio começou a perder o controle do 

Família corre contra o tempo para garantir qualidade 
de vida a bebê com doença rara em Bento

Ajuda para Otávio

Otávio Pinheiro, 
de apenas um 
ano e sete meses, 
foi diagnosticado 
com uma doença 
genética rara 
chamada Esclerose 
Tuberosa, a qual 
desenvolve tumores 
em órgãos vitais

tronco. Não sorria. Não respondia 
aos nossos comandos. Meu filho 
estava somente de corpo presente”, 
conta Pâmela.

A família, junto ao corpo médi-
co, começou uma série de exames 
para descobrir o que de fato teria 
causado essa síndrome. Foi então 
que o segundo diagnóstico tornou 
a condição de Otávio mais clara: 
Esclerose Tuberosa, uma doença 
genética rara degenerativa, que in-
duz o desenvolvimento de tumores 
benignos em órgãos vitais. “Aí co-
meçamos a corrida contra o tempo 
para controlar as crises epilépticas. 
Quanto mais crises, mais neurônios 
morriam e mais o quadro poderia 
se tornar irreversível”, relata. Como 
tratamento, Otávio começou a to-
mar diversas medicações e fazer 
terapias semanais. 

Atualmente, com apenas um 
ano e sete meses, Otávio tem um 
pequeno tumor no coração e outros 
no cérebro, o que têm desencadea-
do as crises epilépticas e atrasado 
seu desenvolvimento saudável. “A 
gente sabe que um tumor, mesmo 
sendo benigno, pode causar estra-
gos bem grandes. Por isso fazemos 
acompanhamento frequente com 
especialistas”, comenta Pâmela. 

Diariamente, Otávio faz uso 
das medicações trileptal, depakote, 
sabril e canabidiol, todas com custo 
elevado. Por meio do SUS, a família 
conseguiu o fornecimento gratuito 
do Sabril. Já o canabidiol, após um 
ano de luta judicial, passará a ser 
fornecido pelo governo federal. A 
notícia foi recebida nesta semana. 

“Com o canabidiol o Otávio teve 
uma melhora muito significativa na 
parte motora e, principalmente, na 
parte cognitiva. Ele surgiu para a 
vida. Voltou a sorrir e voltou a ser 
um bebê”, recorda.

Mesmo com o diagnóstico pre-
coce e a introdução imediata do 
tratamento, Otávio ainda enfrenta 
crises convulsivas e está sujeito 
ao surgimento de novos tumores. 
“Consultamos com o melhor neuro-
cirurgião do estado e ele nos disse 
que o caso do Otávio é cirúrgico. Te-
remos que tirar os nódulos no cére-
bro para que ele consiga melhorar. 
É como se, hoje, ele estivesse com 
o freio puxado para o desenvolvi-
mento”, explica Pâmela. 

Para a realização da cirurgia, a 
família terá que repetir uma série 
de exames em lugares específicos, 
a pedido do médico. Com isso, te-
rão que juntar mais recursos, além 
daqueles já investidos nas medica-
ções e terapias semanais. “Vamos 
fazer o possível e o impossível para 

que ele tenha qualidade de vida. 
Por isso estamos pedindo ajuda 
dos amigos. A doença do Otávio não 
pode esperar”, comenta a mãe.

Para arrecadar fundos, Pâmela 
montou um brechó feminino on-li-
ne (@desa_pegosbrecho), no qual 
todo o valor arrecadado com as 
vendas é destinado ao tratamento 
de Otávio. As pessoas podem auxi-
liar adquirindo as peças ou doan-
do roupas e acessórios femininos. 
Ainda, é possível adquirir uma rifa 
para ajudar a família. Quem quiser 
doar valores em dinheiro, o pix é 
54 999194304, em nome de Otávio 
Pinheiro.

“Otávio precisa ser constan-
temente monitorado e também 
será um adulto que precisará de 
cuidado rigoroso e constante. Mas 
temos muita fé em Deus que esses 
tumores não irão aumentar e que 
a doença não irá progredir. Peço 
todos os dias para que ele consiga 
ter uma vida saudável e feliz. É para 
isso que lutamos”, finaliza a mãe. 

Arquivo pessoal
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Thiago Galvan 

Eu sempre digo aqui que 
eu sou uma pessoa de sorte. De 
muita sorte! Repleto de defeitos, 
mas em mesma proporção que 
virtudes, o Papai do céu sempre 
dá um jeito de permitir que eu 
tenha sempre os bons perto de 
mim. Alguns vão dizer que esse é 
um dos deveres dos pais: guiar o 
caminho dos filhos. Concordaria, 
se eu não conhecesse experiên-
cias de pessoas esplêndidas, de 
posturas retas e caráter ilibado, 
fiéis, leais, inteligentes e de suces-
so, que não têm um pai presente.

Claro que o senso comum, 
o natural, aquilo que se espera, 
pelo menos na minha geração, é 
que as famílias sejam compostas 
de pai, mãe e seus filhos. Contu-
do, cada vez mais, essa situação 
vem mudando. As próprias fa-
mílias, hoje, não mais podem ser 
caraterizadas por pai e mãe, mas 
sim podem ser compostas por 
pessoas do mesmo gênero que, 
juntas, entendem por criar uma 
criança. E o fazem da melhor ma-
neira possível, sem se preocupar 
com convenções sociais, bíblicas 
ou legais.

Aliás, hoje a própria lei reco-
nhece essa possibilidade. E tanto 
é assim que não mais se fala em 
“direito de família” e sim “direito 
das famílias”. Afinal, legalmente 
também o conceito de família 

Pai!
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Expediente

Faltando pouco mais de 40 
dias para a chegada dos dias mais 
quentes cresce o número de aten-
dimentos em clínicas estéticas em 
busca de um corpo dito “perfeito”. 
Nas últimas semanas, a diminuição 
nos casos de COVID-19 e o avanço 
na vacinação possibilitaram que 
as atividades ao ar livre pudessem 
ser retomadas, seguindo, é cla-
ro, os protocolos de segurança, o 
que permitiu que momentos de 
descontração com amigos e fami-
liares voltassem a fazer parte da 
nossa rotina. Mas o que isto tem a 
ver com o crescimento no número 
de atendimentos estéticos?

Com a volta de alguns even-
tos e a busca por aquela roupa de 
festa que estava guardada lá no 
fundo do roupeiro e não foi usa-
da devido à pandemia, ao vesti-
-la muitos se incomodaram com 
o corpo adquirido no período em 
que muitas de nossas atividades 
foram interrompidas, e com a pro-
ximidade do verão não param de 
crescer o número de matrículas 
em academias e a procura por 
tratamentos corporais em clínicas 
estéticas para alcançar o corpo de-
sejado e saudável.

Entre os tratamentos cor-
porais mais procurados estão a 
mesoterapia ou intradermotera-
pia que consiste na aplicação de 
fármacos diretamente na área a 
ser tratada, como na gordura lo-

calizada e na celulite, por exemplo, 
a lipo sem corte que nada mais é 
que o uso do ultrassom, também 
muito utilizado para tratamentos 
locais, a tão temida carboxiterapia 
na qual é aplicado um gás medici-
nal para aumentar o metabolismo 
local, porém com muitas queixas 
por ser um pouco dolorido na hora 
da aplicação mas com efeitos ma-
ravilhosos, principalmente para 
celulite, entre outros tantos que 
são divulgados por clínicas e pro-
fissionais especializados.

Mas os tratamentos por meio 
dessas técnicas não podem ser o 
único recurso para alcançar as me-
didas corporais desejadas, é preci-
so que o paciente tenha consciên-
cia e desejo de mudar alguns de 
seus hábitos, para isso é indicado 
sempre a atividade física e uma ali-
mentação saudável como grandes 
agentes transformadores de um 
corpo mais saudável.

Portanto na hora de buscar 
por um tratamento, saiba que o 
profissional que está à sua frente 
é responsável por parte do resul-
tado que se busca, pois a maior 
parcela deste resultado cabe a 
uma vida mais saudável e ativa, e o 
único que pode fazer é você mes-
mo. Que o verão possa nos trazer 
muitas alegrias e a volta do conví-
vio com as pessoas que amamos 
e, por que não, com o corpo que 
tanto desejamos.

mudou. E aqui, desde já me defen-
do: não há nenhuma conotação 
política ou ideológica nesse texto. 
Eu sou, sim, retrógrado, conserva-
dor, quadrado até. O que eu não 
posso é virar as costas para a reali-
dade; fazer de conta que não exis-
tem essas situações. Mais ainda: 
não posso querer julgar a postura 
ou a conduta de uns ou outros, 
que entenderam por buscar a feli-
cidade da forma como bem quise-
ram, aceitando-se ou reconhecen-
do-se ou, ainda, entendendo-se da 
forma como são. Mas de que forma 
eles são, Thiago? Eles são como 
eles são! E PONTO FINAL! Afinal, o 
importante é ser feliz, sempre fa-
zendo o bem!

Pois bem, se o Papai do céu 
me permite estar sempre perto 
dos melhores, na semana que 
precede o Dia dos Pais, eu não 
poderia também deixar de home-
nagear meu pai, seu Dirceo! Quem 
o conhece sabe o quão inteligente 
ele é. E o quanto de vontade de co-
nhecimento que ele tem. E talvez 
seja essa a maior herança que ele 
pode ter me dado: a vontade pelo 
conhecimento. E se um dia o Papai 
do céu me permitir ser pai, eu lhe 
peço também a graça de me per-
mitir ser um pai presente, tal qual 
foi o meu. Que sorte a minha!

Obrigado, pai! 
Até a próxima!
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Eduarda Bucco
O governo do Estado assinou 

o Plano Estadual de Educação às 
Pessoas Presas e Egressas do Siste-
ma Prisional no dia 29/07, para o 
quadriênio 2021-2024. O objetivo 
é ampliar a oferta educacional nos 
estabelecimentos prisionais em no 
mínimo 50% e qualificar a políti-
ca de educação para apenados e 
egressos. Além disso, o plano pre-
tende ampliar os índices de pesso-
as presas participando de exames 
nacionais, realizar levantamento 
periódico de dados sobre as ações 
de educação para pessoas presas 
e egressas, buscar estratégias para 
garantir a capacitação de profissio-
nais ligados à educação no sistema 
prisional e aumentar a oferta de 

Educação prisional

RS pretende ampliar em 50% o número 
de estudantes em penitenciárias do estado
Em Bento Gonçalves, 
176 alunos estão 
atualmente 
matriculados nas 
aulas, as quais, 
além de auxiliar 
no processo de 
ressocialização, ainda 
oferecem redução 
de pena em um dia 
a cada 12 horas de 
estudo

educação a distância.
No RS, a gestão da educação 

prisional é feita pelo Estado, pela 
Superintendência dos Serviços 
Penitenciários (Susepe) e pela Se-
cretaria Estadual de Educação (Se-
duc). A Susepe tem como atribui-
ção planejar, propor e coordenar a 
política penitenciária, promovendo 
ações para a reintegração social das 
pessoas presas. A Seduc, por sua 
vez, é a mantenedora dos estabele-
cimentos de ensino que atendem a 
população presa, sediados nos pre-
sídios. Esses estabelecimentos são 
chamados Núcleos Estaduais de 
Educação de Jovens e Adultos – NE-
EJA Prisionais. Atualmente o estado  
possui 57 unidades prisionais com 
educação formal.

Conforme dados fornecidos 
pela assessoria de comunicação da 
Susepe, o antigo presídio de Ben-
to Gonçalves passou a contar com 
aulas ainda em 1983, a partir de 
um núcleo de orientação ao ensino 
supletivo. Já em 1986 foi implan-
tada a primeira turma de Ensino 
Médio. Atualmente, a Penitenciária 
Estadual de Bento Gonçalves con-
ta com um Núcleo de Educação, 
criado pelo decreto nº 41.649 de 
28/05/2002 e denominado “Nú-
cleo Estadual de Educação de Jo-
vens e Adultos e de Cultura Popular 
Admar Bretas Rodrigues”. O núcleo 
funcionava anteriormente no Pre-
sídio Estadual de Bento Gonçalves 
e foi transferido para as novas ins-
talações da Penitenciária. No total, 

há 176 alunos matriculados, aten-
didos em cinco salas de aula.

De acordo com a Susepe, o en-
sino nas penitenciárias do RS não 
é obrigatório, partindo da vontade 
dos presos. Entretanto, a superin-
tendência revela que a procura é 
grande por parte dos apenados, 
“que valorizam bastante essas 
oportunidades”. Além disso, se-
guindo a Lei de Execuções Penais 
(LEP), há redução de pena para os 
estudantes de um dia a cada 12 ho-
ras de aula.

Durante a pandemia, as aulas 
presenciais nas penitenciárias fo-
ram suspensas, dando continuida-
de aos estudos de forma remota. 
De acordo com a Susepe, os pro-
fessores dos NEEJAs prepararam 
materiais que foram distribuídos 
aos alunos para que pudessem es-
tudar dentro de suas celas. Após, 
os materiais foram recolhidos para 
correção. 

Neste mês de agosto, após o re-
cesso escolar, as aulas deverão ser 
retomadas no modelo híbrido. Para 
tanto, será feito um revezamento 
dos estudantes, com manutenção 
do distanciamento e adoção dos 
protocolos sanitários.

METAS DO NOVO PLANO
Entre as metas estabelecidas 

no novo plano de educação está 
ampliar em no mínimo 50% o nú-
mero de pessoas presas estudando, 
bem como capacitar anualmente 
todos os professores que atuam 

nos Núcleos Estaduais de Educa-
ção de Jovens e Adultos (NEEJA) 
Prisionais. O plano também prevê 
como meta criar um comitê gestor 
permanente de educação prisional 
entre a secretaria de Justiça e Siste-
mas Penal e Socioeducativo (SJSPS) 
e suas vinculadas, e entre a Seduc 
e suas coordenadorias regionais, 
para tratar da pauta da educação 
em prisões e suas composições.

Além da educação formal, o 
plano prevê o incentivo à educação 
complementar ou não formal, com 
ações complementares de cultu-
ra, esporte, inclusão digital, pro-
gramas de acesso à leitura, além 
de implantação e manutenção de 
bibliotecas e espaços de leitura, 
objetivando o desenvolvimento de 
habilidades e potencialidades das 
pessoas presas.

“O trabalho pedagógico pro-
move a ressocialização do ape-
nado. Por isso, este compromisso 
que estamos selando nos coloca 
na obrigação de, em quatro anos, 
fomentar as atividades educacio-
nais e, principalmente, aumentar 
o índice de escolaridade entre a 
população prisional. Com este pla-
no, queremos qualificar os espaços 
onde são realizadas as aulas, quali-
ficar os servidores penitenciários e 
servidores da educação e, acima de 
tudo, ofertar políticas educacionais 
às pessoas presas e egressas do sis-
tema prisional”, ressaltou o titular 
da SJSPS, Mauro Hauschild, durante 
a assinatura do novo plano. 

Eixos da educação
prisional no RS

Eixo Educação Formal 
A educação formal propõe 
a construção do conheci-
mento numa perspectiva 
de inclusão e de transfor-
mação social, referenciada 
na realidade histórica, em 
interação com os diferen-
tes saberes, para oportu-
nizar a integração e socia-
lização do educando.
Eixo Educação 
Não Formal 
A educação complemen-
tar ou não formal está 
associada às ações com-
plementares de cultura, 
esporte, inclusão digital, 
fomento à leitura e a pro-
gramas de implantação, 
recuperação e manuten-
ção de bibliotecas/espa-
ços de leitura, destinados 
aos presos, objetivando o 
desenvolvimento de habi-
lidades e potencialidades. 
Eixo Qualificação 
Profissional 
A qualificação profissio-
nal visa o ingresso e/ou 
aperfeiçoamento das pes-
soas presas para o mundo 
do trabalho, bem como, 
da sua participação em 
processos de geração de 
oportunidade de trabalho 
e renda, além de propi-
ciar a reintegração social. 
Essas ações educacionais 
são realizadas por meio de 
parcerias com entidades 
e também com empresas 
privadas.

O Rio Grande do Sul 
é pioneiro na produção 
de bioabsorventes com 
mão de obra das apena-
das. A iniciativa se tornou 
referência nacional e está 
num projeto-piloto do 
Departamento Peniten-
ciário Nacional (Depen) 
para ser expandido para 
outros estados. Também 
chamados de absorventes 
ecológicos, os materiais 
são confeccionados com 
tecido tecnológico desen-
volvido pela Herself, mar-
ca fundada em 2017 por 
estudantes de Engenharia 
da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Eles podem ser 
reutilizáveis e, com a lava-
gem adequada, duram até 
três anos.

O Presídio Feminino 
de Torres já está realizan-
do a confecção de prote-
tores menstruais susten-
táveis com máquinas há 
um semestre. Na semana 
passada, apenadas do 
Presídio Feminino de La-
jeado também iniciaram 
a produção. Esse modelo 
já tinha sido estudado em 
2019 com apenadas do 
Presídio Feminino de Gua-
íba e com o Instituto Penal 
Feminino de Porto Alegre.

Rápidas
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BANCO 28

FAVG
ATIVIDADE

VIRGEMLOS
XANETOT

BAMBIADIA
SADAATT
CLATIMU
OBESIDADE

ANACTDOT
TIGUARIA

SIMADIVUD
NOBREGALO

RUDERBAU
SALVAVIDAS

SOSSEGADA

Separam as 
duas mãos, 
em uma 
rodovia

História
de uma
novela
(fig.)

Logra-
douros
como a
Paulista

Bloco car-
navalesco
de Recife 

Objeto
como o
Oscar

Os, em
espanhol

Sexto
signo do
Zodíaco

"Let (?) Be",
sucesso

dos
Beatles

(?)
Brandão,
sambista

Atencio-
samente
(abrev.)

Excesso
de gor-
dura no 

organismo

Dolorida;
magoada

Agência
Nacional 

de Aviação
Civil (sigla)

Unhas de
feras

Aprovação 
dos noivos 

no altar

Categoria
do boxe

Conso-
antes de
"vaso"

(?) Ben,
relógio
londrino

Alain
Delon,
ator 

Socorre os
afogados
Calma;

tranquila

Digno;
generoso
Severo;
ríspido

Formato
do rodo

Desfila na
passarela

Incerteza
Quadro-
negro

escolar

Prorroga
(a data) 
Modo de
proceder

Ponto, 
em inglês
Extensão
de vídeo

Língua
romana
Bahia
(sigla)

O filho do
filho

A sexta
letra

Profissão;
ocupação

Cervídeo
da Disney
"Monstros
(?)", filme

Prato
refinado

Boro
(símbolo)

Material
de cestos
Tipo de
vitamina

2/it. 3/avi — big — dot — los. 5/bambi — lousa.
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BANCO 2

FAM
ADRENALINA

EIEGRID
CARLARR
IAPAETE
MAIOCCI

FORADEMODA
ATERUNOL

EJORTHG
BRADOSECA

CRIVOCRUZ
EVAVISA
IRISEVR

PRESENTEAR
OXALAALVA

Hormônio
produzido
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Eduarda Bucco
Diante da pouca mobilização 

por parte do Poder Público e da 
comunidade como um todo em 
relação à causa animal, ONGs e 
protetoras independentes têm 
criado novas formas de arre-
cadar valores para possibilitar 
o resgate de animais em Bento 
Gonçalves. Diariamente, deze-
nas de pedidos de ajuda para 
animais feridos, abandonados, 
perdidos ou de famílias em 
vulnerabilidade social chegam 
pelas redes sociais das prote-
toras – um grupo pequeno de 
mulheres engajadas que, mes-
mo com dezenas de animais 
sob seus cuidados, não negam 
ajuda. “Não recebemos ajuda do 
Poder Público e muitas pessoas 

Causa Animal

Brechó Bicho Carente já ajudou dezenas de animais em Bento
Projeto inteiramente 
voltado à causa 
animal aceita 
doações de roupas, 
calçados, acessórios, 
brinquedos e 
eletrodomésticos 
em boas condições 
para reverter valores 
da venda a animais 
resgatados no 
município

encontram animais precisando 
de ajuda e acabam jogando a 
responsabilidade para a gente. 
Então quem gosta de verdade, 
acaba ficando sobrecarregado e 
gastando bastante”, desabafa a 
protetora Ivone De Villa. 

Há cerca de sete anos traba-
lhando com a causa animal, no 
ano passado Ivone decidiu dar 
mais um passo em prol das deze-
nas de cães e gatos que precisam 
de amparo no município. Em 
fevereiro de 2020, a protetora 
criou o Brechó Bicho Carente, a 
fim de reverter o valor da venda 
de peças de roupas e calçados 
para os animais. “Consegui esse 
espaço por um preço bom e, gra-
ças a Deus, está indo muito bem”, 
comemora Ivone. 

O espaço está localizado na 
rua Dante Larentis, número 185, 
bairro Cidade Alta. No local são 
comercializadas peças de roupa 
infantil, masculina e feminina 
de todos os tamanhos, além de 
calçados, acessórios, agasalhos, 
brinquedos e até mesmo eletro-
domésticos em boas condições de 
uso. “Tudo que vier em boas con-
dições, nós vendemos” comenta. 

Mensalmente, Ivone lucra 
cerca de R$ 3 mil, os quais são 
inteiramente revertidos para a 
causa animal. “Às vezes preciso 
tirar do meu bolso, porque o va-
lor não dá conta da alta deman-
da de pedidos de ajuda. Princi-
palmente no verão, quando as 
peças têm um valor mais baixo”, 
relata Ivone. 

APELO PARA DOAÇÕES
Apesar das vendas estarem 

surtindo resultados animadores, 
a protetora reflete a preocupa-
ção com a pouca quantidade de 
doações que tem recebido desde 
o início do brechó. “Muitas vezes 
me obrigo a comprar peças para 
revender. Então se as pessoas 
doassem mais, sobraria mais di-
nheiro para a causa”, faz o apelo. 

No local é aceita qualquer 
peça que esteja em boas con-
dições para venda. As pessoas 
ainda podem deixar no brechó 
doações de ração e medicamen-
to para cães e gatos, os quais são 
encaminhados para tutores em 
vulnerabilidade social ou utiliza-
dos pelas protetoras em animais 
resgatados. 

O brechó conta com duas vo-
luntárias durante a semana, uma 

no turno da manhã e, outra, no 
turno da tarde. O horário de fun-
cionamento é das 8h às 18h, sem 
fechar ao meio-dia. Aos sábados, 
Ivone faz o atendimento aos 
clientes, das 8h às 12h. Durante 
a semana, a protetora adaptou 
sua rotina para ir atrás de mer-
cadorias para o brechó e conti-
nuar auxiliando os animais que 
precisam de ajuda no município. 
Na semana passada, juntamente 
com a protetora Elenir de Souza, 
Ivone auxiliou na confecção de 
cobertores para distribuir aos 
animais, devido às baixas tem-
peraturas. Também no mesmo 
período, comprou casinhas e co-
bertas para dois cães que foram 
abandonados próximo ao local 
onde reside. Sem contar as deze-
nas de animais que estão em lar 
temporário, sob seus cuidados, 

e os projetos e ações que auxilia 
das demais protetoras em Bento.

Em média, desde que o bre-
chó abriu suas portas do ano 
passado, cerca de 70 animais já 
foram auxiliados com os valores 
arrecadados.  “Estou bem feliz 
com o trabalho. Está evoluin-
do bem. As pessoas vêm aqui e 
gostam do produto, porque são 
peças limpas, bem arrumadas, 
sem manchas. Às vezes vendo, 
inclusive, peças novas, que nego-
cio com algumas amigas que têm 
loja”, acrescenta a protetora. 

Como recado à comunidade, 
Ivone pede que as pessoas aju-
dem mais a causa animal, seja 
com doações em ração e peças 
para o brechó, ou com doações 
em dinheiro. “Qualquer valor, 
por menor que seja, faz muita 
diferença”, reforça. 

O Brechó Bicho Carente está localizado na rua Dante Larentis, número 185, bairro Cidade 
Alta. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e, aos sábados, 
das 8h às 12h. Mais informações diretamente com Ivone pelo telefone (54) 99927-1556
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Eduarda Bucco
Na semana passada, uma 

mulher de 58 anos levou um sus-
to após ver sua conta bancária 
negativa em mais de R$ 2 mil. O 
fato aconteceu depois que a víti-
ma recebeu uma suposta ligação 
de seu banco. Conforme relatado 
em boletim de ocorrência, o este-
lionatário convenceu a mulher a 
baixar um programa em seu ce-
lular, por meio do qual teria lhe 
aplicado o golpe.

Há cerca de 15 dias, um ido-
so de 70 anos depositou R$ 60 
mil para estelionatários que o 
aplicaram o chamado “golpe dos 
nudes”. O homem teria aceitado o 
convite de amizade no Facebook 
de uma menina e, na sequência, 
a pessoa teria enviado uma foto 

Segurança

“A prevenção é a melhor forma de combater 
golpes”, destaca agente bancário
Por conta da 
quantidade de 
estelionatos 
aplicados 
frequentemente, 
Sicredi se uniu à 
Polícia Civil de 
Carlos Barbosa para 
a elaboração da 
cartilha “Não Caio 
em Golpes”

nua. A suposta mãe, então, en-
trou em contato com a vítima 
dizendo que havia registrado o 
caso como pedofilia na delega-
cia. Na sequência, uma pessoa se 
identificando como policial teria 
ligado para a vítima solicitando 
que ela enviasse dinheiro para a 
mãe da menina, a fim de retirar 
a queixa. 

Casos como esses são regis-
trados quase que diariamente na 
Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) de Bento 
Gonçalves, assim como nas de-
mais delegacias da região. Du-
rante a pandemia, o número de 
golpes teve crescimento signi-
ficativo, levando ao desenvolvi-
mento de ações de alerta por par-
te da Polícia Civil e de agências 
bancárias. “As tentativas de gol-
pes ocorrem em nossas comuni-
dades há bastante tempo. Com o 
decorrer dos anos, o que mudou 
foi a forma como os golpistas atu-
am, ficando cada dia mais criati-
vos”, comenta o gerente-geral da 
Agência São Roque do Sicredi, em 
Bento Gonçalves, Éderson Moisés 
Protto. “De fato, é um assunto 
que nos preocupa. O nosso papel 
está sendo estar próximo, orien-
tando e alertando os nossos asso-
ciados. Uma das melhores formas 
de combater é prevenir”, ressalta. 

Conforme o gerente, as 
pessoas devem ter em mente a 
diferença entre golpe e fraude. 
“Fraude é quando há clonagem 

do cartão do associado, por 
exemplo. Para casos assim, nós 
temos um Fundo Garantidor e 
esse valor é ressarcido. Já o golpe 
acontece quando há a participa-
ção ativa do associado, forne-
cendo ao criminoso informações 
pessoais, como dados de conta, 
cartão e senhas. Neste caso, não 
há ressarcimento das perdas”, es-
clarece Protto. 

Por conta da quantidade sig-
nificativa de associados relatan-
do golpes, o Sicredi se uniu à Po-
lícia Civil de Carlos Barbosa para 
a elaboração da cartilha “Não 
Caio em Golpes”. No material, 
constam as principais situações 
de golpe registradas no dia a dia. 
“Estamos trabalhando em todas 
as agências de Bento Gonçalves, 

realizando a entrega deste ma-
terial para os nossos associados”, 
afirma o gerente.

Entre os golpes citados na 
cartilha estão: o conto do bilhete 
premiado; golpe do falso seques-
tro; golpe do WhatsApp; golpe do 
falso boleto e do falso site e gol-
pe dos nudes. Conforme Protto, 
as ocorrências mais comuns são 
aquelas em que “os associados 
recebem ligações de golpistas se 
fazendo passar por colaborado-
res dos bancos e pedindo infor-
mações sobre a conta ou cartão. 
Algumas vezes, convencem as 
pessoas de irem até suas casas 
para buscar o cartão e senha”, 
alerta. 

Além da elaboração da carti-
lha, o Sicredi está movimentando 
suas redes sociais, com posts na 
página do Facebook da coopera-
tiva e no perfil do Instagram (@
sicrediserrana), a fim de alertar 
os associados. 

“Reforço à comunidade que 
nunca forneça informações pes-
soais a terceiros e desconheci-
dos! Se receberem ligações de 
pessoas se fazendo passar por co-
laboradores dos bancos, pedindo 
por códigos, senhas, combinando 
de passar na casa dos associados 
pra buscar cartão, desconfie! 
Nenhuma instituição financeira 
faz esse tipo de procedimento. 
Na dúvida, ligue para uma das 
nossas agências e fale com o seu 
gerente de contas”, frisa. 

Divulgação

No início da tarde de segunda-
-feira, 02/08, um homem de 29 
anos, identificado como Rafael Ro-
drigues, foi morto com disparos de 
arma de fogo no bairro Aparecida, 
em Bento Gonçalves. Conforme in-
formações da Polícia Civil, ele teria 
chamado um veículo de aplicativo 
e, quando entrou no carro, foi atin-
gido pelos disparos na rua Hilário 
Accorsi.

A vítima chegou a ser socor-
rida pelo motorista de aplicativo e 
encaminhada com vida à Unidade 
de Pronto Atendimento 24h (UPA 
24h) do bairro Botafogo, mas não 
resistiu aos ferimentos. Ainda con-
forme a Polícia Civil, ele tinha ante-
cedentes por furto, roubo, homicí-
dio, tráfico de drogas, associação ao 
tráfico, receptação e porte de arma.

No fim de semana, outros dois 
homens foram mortos em Bento, 
um na noite de sábado, 31/07, e 
outro na madrugada de domingo, 

Bento registra três 
homicídios em um 
intervalo de três dias

01/08. No primeiro caso, um ho-
mem de 31 anos, identificado como 
Orildo Maciel Machado, foi morto 
por  golpes de faca em um bar no 
bairro Municipal. Ele chegou a ser 
socorrido e encaminhado à UPA 
24h do Botafogo, mas não resistiu 
aos ferimentos.

Já no início madrugada de 
domingo, um homem de 45 anos, 
identificado como Arleides Paulo 
de Ramos, foi localizado já em óbi-
to pela Brigada Militar no bairro 
Pomarosa, vítima de disparos de 
arma de fogo, além de três pesso-
as feridas: uma mulher de 33 anos 
lesionada na face, um homem de 
33 anos ferido no braço e um ho-
mem de 33 anos ferido na pena. De 
acordo com as vítimas, um veículo 
de cor vermelha passou pelo local 
efetuando disparos.

Com essas novas ocorrências, o 
município já soma 25 assassinatos 
desde o início do ano.

No noite de terça-feira, 03/08, 
a Brigada Militar foi acionada para 
atender a uma ocorrência de dis-
paros de arma de fogo no bairro 
Vila Nova. Policiais da Força Tática 
realizaram buscas pela região e 
localizaram um indivíduo suspeito 
da autoria. O homem foi abordado 
e, durante a busca pessoal, em sua 

Detento em prisão domiciliar 
é preso com arma em Bento

cintura foi localizado um revólver 
calibre .38, municiado com um car-
tucho intacto e cinco deflagrados. 
Diante dos fatos, o homem de 38 
anos, que estava em prisão domici-
liar no regime semiaberto, foi preso 
em flagrante e conduzido à delega-
cia para registro do crime de porte 
ilegal de arma de fogo.
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Modo de fazer: 
 
Bata as claras em neve e reserve. Em 
outro recipiente, bata o óleo de coco e 
o açúcar até obter um creme. Adicione 
as gemas e bata bem. Adicione as 
farinhas, o cacau e o leite e, por fim, 
o fermento. Acrescente as claras em 
neve e misture cuidadosamente com 
uma colher para encorpar na massa. 
Coloque em uma assadeira untada 
e polvilhada com farinha de arroz e 
leve ao forno médio por cerca de 35 
minutos.

Que tal preparar um bolinho de 
chocolate para deixar o domingo de 
Dia dos Pais ainda mais especial?

Pega essa receita! 
Ingredientes: 
- 3 colheres de sopa de óleo de coco 
- 1 xícara de chá de açúcar demerara, 
mascavo ou adoçante xylitol 
- 3 ovos 
- 1 xícara de farinha de amêndoas 
- 1 xícara de farinha de arroz, de 
preferência integral 
- 1/2 xícara de cacau em pó 
- 1 colher de sopa de fermento em pó 
- 1 xícara de chá de leite 

Bolo de chocolate 
saudavel

Casa Ludica chega a Bento
Greice Bettoni Tognon e o marido Leandro Tognon inauguram no próximo dia 14/08 a Casa Lúdica, uma loja edu-
cativa que oferecerá mobiliários, tatames, brinquedos, playgrounds e muitos jogos. A comunidade está convidada 
para a abertura da loja, localizada na Rua Marcos Valduga, 136, sala 01, no bairro Santa Helena, a partir das 10 h. 

Revitalizacao da Via Gastronomica
Anunciada no início de junho pela administração municipal, a revitalização da Via Gastrônomica de 
Bento, na Herny Hugo Dreher, ainda não tem data programada para iniciar. De acordo com Rodrigo 
Parisotto, secretário de Turismo de Bento Gonçalves, “o projeto segue em andamento para posterior 
encaminhamento da licitação. “Como se trata de um projeto grandioso, ele exige inúmeros trâmites, 
para termos garantia que ocorra tudo bem com a obra”, disse ele à coluna. Nesta semana, o secretá-
rio, ao lado do prefeito Diogo Siqueira e vice Amarildo Lucatelli, visitaram a Estação Bangalô. O local 
passou por reformas e contou uma visita técnica dos líderes de Bento. De acordo com Parisotto, há 
retomada dos eventos é um trabalho que tem sido buscado há bastante tempo e “alternativas estão 
sendo buscadas”, pontou. 

´

Amanda Primon

´

~ ^

Calda: 
Para a cobertura do bolo, pode-se fazer uma calda fit com 
os seguintes ingredientes: 
 
- 1 col. de sopa de óleo de coco 
- 6 col. de sopa de leite 
- 3 col. de sopa de cacau em pó 
- 3 col. de sopa de açúcar de coco 
 
Misturar tudo em fogo médio, mexendo bem até engrossar.  
 
Todos os ingredientes você encontra no Armazém! 
 
FELIZ DIA DOS PAIS.

´

Premio Caita
Gema Berteli Mottin, 76 anos, não es-
condeu a alegria de poder levar para 
casa R$ 2 mil em compras do Caitá de 
Garibaldi. Ela foi a ganhadora da pro-
moção WhatsApp Premiado da nova 
loja da rede Caitá. Moradora do bair-
ro Juventude, dona Gema vai retirar o 
prêmio em duas etapas. “Estou muito 
feliz! Vou escolher alimentos para mim 
e para os netos que moram comigo, 
e comem bastante”, disse a senhora 
bem-humorada. Ela também comenta 
que está gostando de fazer compras 
no Caitá de Garibaldi. “O atendimento 
é muito bom e os preços são mais ba-
ratos”, destaca. O gerente da loja em 
Garibaldi, Fábio Júnior Silva de Oliveira, 
conta que a população regional gostou 
do novo supermercado. “Recebemos 
elogios pela variedade de produtos e 
pelas ofertas diferenciadas. Percebe-
mos que já conseguimos fidelizar alguns 
clientes”, comemora. 

^ ´

Reprodução

Divulgação

Taxa Selic
A decisão do Comitê de Política Monetária 
(Copom), na quarta-feira, 04/08, de reajustar 
a taxa Selic em um ponto percentual, pas-
sando para 5,25% ao ano, para a Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (Fiergs) se explica em parte pelo cená-
rio mais preocupante em relação à inflação. 
“Nas últimas semanas tivemos um aumento 
das expectativas de inflação, principalmente 
dos preços dos serviços em um cenário com 
preços industriais, de alimentos e energia elé-
trica já bastante pressionados, e isso ameaça 
a retomada mais vigorosa da economia no 
próximo semestre. Esperamos que o aumen-
to mais forte dos juros ajude a reduzir essa 
pressão sobre os preços, especialmente pelo 
menor repasse dos impactos no câmbio para 
os custos da indústria, evitando uma perda 
ainda maior em um momento tão desafiador 
para a nossa economia”, disse o presidente da 
entidade, Gilberto Porcello Petry.
Ele ressalta também ser importante que a dis-
cussão em torno do orçamento federal para 
2022 assegure o cumprimento do Teto dos 
Gastos, sem ressalvas, pois o risco fiscal pode 
desencadear uma alta mais do que a esperada 
para os juros.

Medalhista 
olimpica 

ja esteve 
em Bento

´

Arquivo pessoal

Nesta semana, os brasileiros vibraram e celebraram a conquista 
da ginasta Rebeca Andrade, de 22 anos, nas Olímpiadas de Tokio. 
Em Bento, muitas família lembraram com carinho da presença da 
medalhista durante o Campeonato Brasileiro Infantil de Ginástica, 
realizado em Bento, em 2012. O registro foi compartilhado pelo 
vereador Gava, pela professora de ginástica artística Mônica Fer-
reira e pelas atletas locais. 

´
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Raquel Konrad
Um levantamento realizado 

pelo Grupo SERRANOSSA no por-
tal da transparência da Câmara de 
Vereadores de Bento Gonçalves 
revela que, somente nos primei-
ros sete meses de 2021, a Câmara 
gastou R$ 43.836,33 em cursos e 
seminários. Os valores são refe-
rentes a inscrições e diárias para a 
participação nos eventos. Um dos 
investimentos mais altos foi para o 

Câmara de Vereadores de Bento
Gastos em cursos e seminários ultrapassam R$ 43 mil em 2021
Levantamento feito 
pelo SERRANOSSA 
no portal da 
transparência aponta 
25 registros que 
envolvem inscrições 
e diárias para 
participação dos 
eventos. 

Seminário de Gestão Pública, rea-
lizado nos dias 9 e 10 de fevereiro, 
em Bento Gonçalves: R$ 22.320. 
De acordo com a Câmara, 36 servi-
dores participaram deste evento. 

Conforme a diretora-geral da 
casa legislativa, Eliane Halmann, 
em 2021 iniciou-se uma nova 
legislatura e novos vereadores 
e seus assessores solicitaram à 
Mesa Diretora uma capacitação 
sobre o processo legislativo. “A 

Câmara atendeu o pedido a fim de 
qualificar e orientá-los sobre os 
princípios da administração pú-
blica, técnica legislativa, legislação 
e fiscalização”, explica.

Mas nem só os novos legis-
ladores buscaram esses cursos. 
O presidente da casa, Rafael Pas-
qualotto (PP), participou de pelo 
menos cinco eventos e, na soma 
geral, utilizou cerca de R$ 6 mil da 
verba da Câmara, entre diárias e 

inscrições. Outros vereadores que 
buscaram qualificação, de acordo 
com os dados do portal, foram Ari 
Peliccioli (Cidadania) e Valdemir 
Marini (PP). No entanto, nem to-
dos os registros do portal, sobre 
pagamentos de participação em 
eventos constam os nomes dos 
participantes e, em outros regis-
tros, nem data e local do evento 
(confira a lista abaixo).

De acordo com a diretora da 

Confira os gastos levantados no Portal da Transparência da Câmara:

Ari José Pelicioli:
Porto Alegre - 24 e 25/03 
Seminário de Gestão Pública - diária
R$ 513,43

Ari José Pelicioli:
Porto Alegre - 21 a 23/07 
Curso de Gestão Pública
diária
R$ 770,15

Diego Salini
Porto Alegre - 07 a 09/04 - 
Seminário de Gestão Pública Muni-
cipal - diária
R$ 539,10

Diego Salini
Porto Alegre - 12 a 14/05 - 
Simpósio de Gestão Pública Muni-
cipal - diária
R$ 119,80

Capacitar conhecimento
Seminário de Gestão Pública - 
9 e 10 de Fevereiro de 2021- Dall’ 

Onder Vittória Hotel -
Bento Gonçalves - Inscrições 
R$ 22.320,00

Capacitar conhecimento
Inscrições para Curso de Capacitação 
- 71° Seminário De Gestão Pública Mu-
nicipal - Porto Alegre
Vereador Rafael Pasqualotto, vereador 
Valdemir Marini,  Vereador Ari Peliccioli
e Marcus Sartor
R$ 2.680,00

Capacitar conhecimento
Inscrições para o 71º Seminário de 
Gestão Pública Municipal - 
06 a 09 de abril de 2021, em Porto 
Alegre
R$ 1.340,00

Capacitar conhecimento
Inscrições de Gestão 
Pública Municipal 
Rafael Pasqualotto, Marcos Sartor, Re-
nato Bolzzoni, Jaime Zandonai
R$ 2.680,00

Capacitar conhecimento
Quatro inscrições seminário de Gestão 
Pública Municipal
R$ 2.680,00

Gabriel Rodrigues Gonçalves
Porto Alegre - 21 a 23/07 -Curso de 
Gestão Pública
diárias
R$ 539,10

Henrique Lindemayer Piletti
Porto Alegre – 07 a 09/04 
Seminário de Gestão Pública
diárias
R$ 539,10

Henrique Lindemayer Piletti
Porto Alegre 12 a 14/05
Simpósio de Gestão Pública Municipal
Diárias
R$119,80

Igan Corporativo - cursos e asses-
sorias
Inscrição no Curso de Noções Gerais 

Câmara, a participação nos cursos, 
tanto do presidente da Casa como 
dos demais vereadores, leva em 
conta a constante atualização de 
leis. “São normativas que o gestor 
e legisladores precisam acompa-
nhar. E no caso de servidores, tam-
bém, pois estes auxiliam os parla-
mentares em suas competências 
de fiscalização e na execução de 
ações dentro da própria Câmara”, 
explica.

sobre Licitações - 
Presidente Vereador Rafael Pasqua-
lotto
R$400

Igan Corporativo - cursos e assesso-
rias
Inscrição de curso on-line: “Como Im-
plantar ao E-Social nos órgãos públi-
cos a partir de 2021”
R$ 400

Instituto Nacional de Capacitação 
de Agentes Públicos Ltda
Inscrição para curso de capacitação 
pública - para gestores públicos 
Rafael Pasqualotto
R$797

IPM Sistemas LTDA
Inscrições no Curso de Treinamento 
On-line, em Almoxarifado e Patrimô-
nio.
R$ 900

Marcus Aurélio Sartor

Porto Alegre - 24 e 25/03
Seminário de Gestão Pública
Diárias
R$ 359,40

Marcus Aurélio Sartor
Porto Alegre - 09 a 11/06
Curso Capacitar
diárias
R$539,10

Nicolas Nalin Putti
Porto Alegre - 21 a 23/07
Curso de Gestão Pública - diárias
R$ 539,10

Rafael Pasqualotto
Porto Alegre - 24 e 25/03
Seminário de Gestão Municipal
diárias
R$ 513,43

Rafael Pasqualotto
Porto Alegre - 09/06
Curso Capacitar diárias
R$ 342,29

Rafael Pasqualotto
Brasília/DF - 15 a 18/06
Curso de capacitação pública
diárias
R$ 2.613,90

Renato Bolzzoni
Porto Alegre - 09 a 11/06
Curso Capacitar
diárias
R$ 539,10

Silvio da Silva dos Santos
Porto Alegre - 21 a 23/07
Curso de Gestão Pública
diárias
R$ 539,10

Valdemir Antonio Marini
Porto Alegre - 24 e 25/03
Seminário de Gestão Municipal
diárias
R$ 513,43

Total: R$ 43.836,33

Fonte: Portal da Transparência da Câmara Bento
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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

VENDA

ALUGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADATOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 – Objeto: 
Contratação de empresa especializada para a 
realização de Registro do Município de Santa 
Tereza junto ao CREA/RS como extrator mineral 
e anotação de responsável técnico pela atividade 
junto ao Britador Municipal. Dia 24/08/2021, às 
9h.

TOMADATOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 – Objeto: 
Contratação de empresa especializada para 
realizar renovação da Licença Ambiental de 
Operação nº 01/2018 e prorrogação de registro de 
extração junto à Agência Nacional de Mineração e 
topografia da área a ser licenciada do Britador 
Municipal. Dia 24/08/2021, às 14h.

TOMADATOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 – Objeto: 
Contratação de empresa especializada para 
licenciamento das estradas municipais da Linha 
José Júlio e trecho da “Rota Turística Caminho do 
Pão e do Vinho”. Dia 24/08/2021, às 16h.
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site 
www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza/RS, 06 de agosto de 2021. Santa Tereza/RS, 06 de agosto de 2021. 

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

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. 

2021
2007
2019
1996
2017
2016
20192019
2019
2003
2017
2020
2020






QUADRI MXF FORCE 200CC NOVO
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL
COROLLA GLI 1.8 10 MIL KM
CORSA 1.0 2 PORTAS
DUSTER 1.6 FLEX
FOX TRENDLINE 1.0 COMPLETO
HIHILUX SW4 2.8 DIAMOND
HILUX SW4 2.8 SRX05 LUGARES
PICAP CORSA 1.6
SAVEIRO 1.6 CABINE DUPLA
TORO RANCH 2.0 4x4 DIESEL
YAMAHA/FACTOR 150 ED
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 NOVA
PPLAINA LAVRALE 1,30 NOVA
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30 
ROTATIVA LAVRALE 1,00
ROTATIVA MECRUL 1,60

BRANCO
AZUL
CINZA
BRANCO
BRANCA
BRANCO
BBRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA
CINZA
PRETA
540 RPM
VERMELHAVERMELHA
VERMELHO
1000 RPM
540 RPM

2018
2017
2021
2018
2020
2020
20142014
2010
2012
2014
2016
2016
2021
20192019
2017

ANTONIO CARRARO TIGRONE  50CV
ABTONIO CARRARO TIGRE 4000
LS 65 CV GABINADO NOVO
 LANDINI 60CV AZUL 650 HORAS
YANMAR SOLIS26 NOVO
 YANMAR 1145 4x4 (70 HORAS
YYANMAR 1155 4x4
 YANMAR 1155 4x4 (2700 HORAS)
AGRALE 5075 4x4
 AGRALE 4118  4x4 (1090 HORAS)
 AGRALE 4233 4x4 (1600 HORAS)
AGRALE 540 4x4
 VALTRA A62 LAVOURA  NOVO
  VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA
MICROTRATOR YANMAR 12 CV 
COM ENXADA ROTATIVA 

1.200 Horas
580 Horas
AZUL
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
DOURADO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AMARELO
AMAMARELO
BRANCO
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Rua Antônio Dalla Coleta, 415 
 Ouro Verde | Bento Gonçalves 

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

Bento Gonçalves

- 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

INSTALADORA ELÉTRICA LÍDER LTDA. 
CNPJ: 73.918.369/0001-51- NIRE Nº 43202732661

ATA DE REUNÃO DE SÓCIOS

AosAos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, 
as quinze horas, na sede da sociedade, na Rua Balduino 
Gaetano Puerari, nº 50, Bairro Guarani, em Garibaldi, 
RS, CEP: 95720-000, reuniram-se a sócia Ediana 
Mattuella, brasileira, solteira, maior, empresária, 
portadora da carteira de identidade nº 8026358435 
SSP/RS, inscrita no CPF nº 482.935.470-49, que atuou 
nana condição de Presidente e o sócio Henrique Cecconi, 
brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da 
carteira de identidade nº 2081268001 SJS/RS, inscrito no 
CPF nº 006.761.020-00, que atuou na condição de 
Secretário, sendo os mesmos os únicos sócios e 
administradores da empresa INSTALADORA 
ELÉTRICA LÍDER LTDA, inscrita no CNPJ: 
73.918.369/0001-51,73.918.369/0001-51, registrada na JUCISRS sob. o 
NIRE: 43202732661, para deliberar sobre a redução do 
capital social da referida sociedade empresária limitada, 
que atualmente é de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de 
reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) de quotas, 
será reduzido em R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e 
quinhentos mil reais), passando o mesmo para o valor de 
R$R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 
500.000 (Quinhentas mil) de quotas, com valor nominal 
de R$1,00 (Um real) cada uma. A referida redução ocorre 
em virtude de o capital atual ser considerado excessivo 
para as atividades empresariais, nos termos do Artigo 
1.082, Inciso II do Código Civil. Terminados os 
trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, 
lavrou-selavrou-se a presente ata de reunião que foi lida, aprovada 
e assinada sem reservas ou restrições por todos os sócios.

 Ediana Mattuella
Presidente

Henrique Cecconi
Secretário

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 004/2021 – Ata de Registro de Preços nº 001/2021 – Pregão 
Presencial nº 001/2021 – SRP nº 001/2021 – Referente ao novo preço do óleo 
diesel comum. Safra Diesel Ltda. Valor: R$ 4,05 ao litro de óleo diesel comum. 
Prazo: A contar de 03/08/2021.
TermoTermo Aditivo nº 011/2021 – Ata de Registro de Preços nº 001/2021 – Pregão 
Presencial nº 001/2021 – SRP nº 001/2021 – Referente ao novo preço da 
gasolina comum, gasolina aditivada e óleo diesel S10. Comércio de 
Combustíveis Colosso do Vale Ltda. Valor: R$ 6,37 ao litro de gasolina 
comum e R$ 6,67 ao litro de gasolina aditivada e R$ 5,06 ao litro de óleo diesel 
S10. Prazo: A contar de 04/08/2021.

Gisele Caumo 
Prefeita MunicipalPrefeita Municipal

NO CORAÇÃO DA CIDADE
54 3452 2755
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TOMADA DE PREÇOS 004/2021 

OO Município de Monte Belo do Sul torna público 
que realizará “TOMADA DE PREÇO”, menor 
preço global. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para a construção de Rua Coberta no 
Município de Monte Belo do Sul com área de 
263,83m², conforme projeto específico e 
memoriais. A data da realização do certame será 
diadia 30 de agosto de 2021, às 9h (horário de 
Brasília). Edital e Anexos estão disponíveis no site 
http://portal.montebelodosul.rs.gov.br/. 

Monte Belo do Sul, 6 de agosto de 2021.
 

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

Interessados devem comparecer na empresa (Rua Tietê, 568, Bairro Imigrante)
de 2ª a 6ª feira, em horário comercial, com a Carteira de Trabalho
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Raquel Konrad
Quem vê o renomado chef de 

cozinha Gérson Bem, de 49 anos, 
distribuindo sorrisos no espaço 
que comanda na Vinícola Dal Pizzol 
não imagina toda a luta que foi ne-
cessária para chegar até ali. Pai de 
quatro filhos, o empresário passou 
por inúmeras dificuldades para 
criá-los sem a presença da mãe.

Natural de Garibaldi, Gerson 
era um jovem quando foi buscar a 
vida em Salvador, na Bahia. Lá co-
nheceu a mãe de seus três primei-
ros filhos: João, hoje com 21 anos, 
Bernardo, de 20, e Júnior, de 16. 
Mas quando as crianças eram ain-
da muito pequenas – 5 e 4 anos, e 
outro de 5 meses – Gerson perdeu 
emprego e a mulher. Ela foi embora 
e os deixou. “Cuidar dos guris foi 
um desafio muito grande. Estava 
sem trabalho, longe da família e 
com três crianças para zelar. A pri-
meira coisa que fiz foi voltar para 
o Rio Grande do Sul e tentar um 
emprego para sustentá-los. Só que 
ninguém me dava oportunidade, foi 
um período muito difícil”, relata.

Para poder cuidar dos filhos e 

Dificuldades, superação e amor 
para criar quatro filhos sozinho

Especial Dia dos Pais

Gérson Bem, 49 
anos, buscou 
na gastronomia 
solução para 
sustentar os filhos, 
deixados pela mãe

pôr comida na mesa, Gerson come-
çou a fazer salgados em casa e ven-
der na cidade. “Embora tivesse a 
minha mãe que me ajudava muito, 
ela trabalhava o dia todo e eu tinha 
que me virar”, comenta.

Os sabores do chef acabaram 
caindo no gosto da comunidade e, 
após muita luta, Gerson foi cres-
cendo na profissão e tornou-se 
bastante requisitado, especialmen-
te, para eventos e festas. Passou a 
profissionalizar a função e agregar 
novos pratos na cozinha. Sempre 
com a companhia dos filhos, hoje 
ele conta com a ajuda deles para 
comandar o restaurante que inau-

gurou dentro da vinícola, localizada 
na Rota Cantinas Históricas. “Hoje 
tenho o João e o Júnior que traba-
lham comigo, um no salão e o outro 
na cozinha”, conta.

Gérson ainda tem Ana Caro-
lina, de 9 anos, fruto de outra re-
lação. “Minha relação com meus 
filhos é muito boa. Tento ensinar 
o que aprendi sozinho, para que 
cresçam como bons profissionais e 
boas pessoas, com caráter, honesti-
dade e respeito às pessoas”, afirma.

A mãe retomou contato recen-
temente, mas os filhos optaram por 
manter-se ao lado de quem nunca 
se afastou. 

Arquivo pessoal
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Eduarda Bucco
O mundo do vigilante Mar-

ciano Melo dos Santos, de 37 
anos, parecia que iria desabar 
em 2019, após a morte da es-
posa Adriana Santos Da Silva. 
Fazia dois meses que ela tinha 
dado à luz a pequena Clara, 
mas ainda enfrentava as difi-
culdades do primeiro parto, 
dos gêmeos Vinicius e Vitória. 
Eles haviam nascido de forma 
prematura, após uma gravidez 
de risco. Marciano conta que 
a primeira gravidez seria de 
trigêmeos, mas um dos bebês 
morreu depois de um acidente 
de moto. Desde então, Adriana 
vinha lidando com as sequelas 
do primeiro parto, o que a levou 
à morte em 2019. “Nós morá-
vamos em Itaqui e viemos para 
Bento Gonçalves em busca de 
emprego. A bebê estava prestes 
a completar dois meses. Um dia, 
quando cheguei em casa depois 
do trabalho, encontrei minha 
esposa caída. Duas semanas 
antes de ela morrer eu tentei 
encontrar alguém para ficar 
com as crianças, para que eu 
pudesse levar ela fazer exames, 
porque estava bastante incha-
da, mas não consegui”, lamenta 
Marciano. 

Apesar da dor da perda e 
do medo de cuidar sozinho dos 
filhos, Marciano conta que se 
manteve forte pelas crianças. 
“Eu contei com Deus nessa hora. 
A rotina ficou bem puxada, mas 
eu não sentia mais cansaço. Eu 

“A minha força vem do abraço e do sorriso deles”
Especial Dia dos Pais

Desde a morte da esposa em 2019, 
Marciano Melo dos Santos tem criado 
seus três filhos sozinho, enfrentando 
dificuldades financeiras e dormindo 
poucas horas por semana para não deixar 
faltar comida e amor aos pequenos

ganhei uma força difícil de ex-
plicar”, recorda. 

Além da dificuldade de cui-
dar e educar, sozinho, três filhos 
pequenos, Marciano passou 
por momentos complicados fi-
nanceiramente, principalmente 
durante a pandemia. Com as es-
colas fechadas, sem familiares e 
amigos para deixar as crianças 
e sem dinheiro para pagar uma 
babá, o pai foi afastado do tra-
balho pela empresa onde tra-
balhava. “Fiquei alguns meses 
parado, cuidando das crianças, 
mas depois a empresa me man-
dou embora”, relata. Durante 
cerca de seis meses Marciano 
ficou desempregado, sem con-
seguir emprego, contando com 
a ajuda de pessoas solidárias 
para garantir o alimento da fa-
mília. “Eu fui me virando, rece-
bendo doações e fazendo alguns 
‘bicos’”, conta Marciano. 

Hoje, os gêmeos estão com 
3 anos e 8 meses e a filha mais 
nova está com 2 anos e 8 meses. 
Marciano conseguiu uma vaga 
como vigilante, trabalhando 
durante a noite e cuidando das 
crianças durante o dia. Entre-
tanto, ainda tem dificuldades 
em encontrar babás para ficar 
com os filhos à noite, além de 
precisar deixar algumas contas 
em atraso para garantir as prin-
cipais necessidades da família. 

Por conta da dificuldade fi-
nanceira, o pai que dorme um 
dia sim e outro não – apenas 
nas noites em que não trabalha 

– revela que está indo atrás de 
mais um serviço durante o dia, 
torcendo para que as escolinhas 
voltem a funcionar em turno 
integral. “Vai ser bem puxado, 
mas vou conseguir”, afirma o pai 
Marciano. 

Apesar dos desafios diários, 
o pai descreve com amor e orgu-
lho a relação dele com os filhos. 
“A minha força vem do abraço, 
do sorriso deles e de quando 
eles dizem ‘pai, eu te amo’”, co-
menta Marciano. “As pessoas 
me falam: ‘eu tenho um e não 
consigo dar conta, fico imagi-
nando com três’. Eu dou risada, 
mas penso que todo o amor de-
les compensa”, reflete.

Como mensagem de Dia dos 
Pais, Marciano lembra a todos 

os pais que também estejam en-
frentando desafios que “tudo na 
vida é passageiro”. “Às vezes sa-
ímos para ver a lua e as estrelas 
e a minha filha mais velha fala: 
‘olha papai, lá está a mamãe’”, 
conta com carinho. “Então eu 
estou bastante orgulhoso de 
quem eles estão se tornando. E 
tudo que eu faço é pensando ne-
les. Quero poder dar uma edu-
cação melhor, pagar uma facul-
dade e estar sempre presente 
dando suporte e amor”, finaliza. 

Quem quiser conhecer 
ou ajudar a família com doa-
ções ou dinheiro pode entrar 
em contato pelo telefone (55) 
99654.6241. As doações finan-
ceiras podem ser repassadas 
pelo pix 018.692.410-02. 

Arquivo pessoal
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Raquel Konrad
A vida de Ivanir Caio, de 59 

anos, nunca foi fácil: superou uma 
meningite grave quando ainda era 
bebê, começou a trabalhar com 
11 anos e aos 18 perdeu o pai, 
momento que passou a ser res-
ponsável pelos seus seis irmãos. A 
infância simples, de brincadeiras 
como construção de carrinhos de 
madeira, durou pouco. As respon-
sabilidades em torno do sustento 
da família o fizeram amadurecer 
mais rápido.

Com a esposa Maria Bernar-
dete Pech Caio, hoje com 54 anos, 
vieram os filhos Franciele, de 34 
anos, Fernando, de 29, e Fernanda, 
de 22, e hoje quem também alegra 
a família são os netos Luiz Fernan-
do, de 10 meses, e Maria Clara, de 

Pai de três filhos, avô de dois e 
professor e exemplo para muitos

Especial

Além de pai 
dedicado e avô 
amoroso, Ivanir 
Caio, conhecido 
como Lula, dedicou 
boa parte de sua 
vida dando aulas 
gratuitas em 
escolinha de futebol 
no bairro Cohab

14 anos. “Meu pai desde pequeno 
aprendeu a viver e conviver com o 
simples e os momentos em família 
é algo incrível para a gente”, co-
menta a caçula Fernanda. 

Mais do que cuidar de toda a 
família, Ivanir dedicou boa parte 
de sua vida para ajudar e contri-
buir com as crianças do bairro 
onde vive, o Cohab, e da redonde-
za.  Duas vezes na semana ele dava 
aulas no campo de futebol e orien-
tava a gurizada sobre as técnicas 
e princípios do esporte. “Ele tem 
mais de 10 troféus em casa dos 
campeonatos que vencia”, comenta 
a filha. Sem cobrar nada para isso, 
o professor de escolinha hoje vê 
muitos atletas seguindo carreira 
no esporte, como dois jogadores 
do Bento Gonçalves Futsal (BGF). 

Como a fruta não cai longe do pé, 
o filho Fernando também buscou o 
caminho no futebol e também tor-
nou-se professor de muitas crian-
ças. Hoje ele comanda um time de 
futebol, que disputa muitos cam-
peonatos pela região.

Conhecido por Lula, por conta 
do estilo de cabelo que usava quan-
do mais novo, Ivanir descobriu ser 
portador de Artrite e Romatroide, 
o que fez perder os movimentos 
das mãos.  Lula, que sempre foi ati-
vo e solícito, passou a ser ajudado 
em tarefas simples, como para se 
vestir e se alimentar. Não bastasse 
isso, há 10 anos ele também desco-
briu a diabete. As consequências da 
doença se agravaram e na próxima 
terça-feira, 10/08, ele terá que am-
putar um pé. “No início não foi fácil, 

nem para ele e nem para nós, pois 
as dores e a angústia dele eram 
visíveis. Mas com a nossa união e 
acreditando que ele iria melhorar, 
sempre passamos muita segurança 
e amor”, comenta Fernanda.

Hoje são os filhos que dedi-
cam a vida ao pai e à mãe, que 
também tem problemas de saúde. 
“Nunca perdemos essa vontade de 
viver e hoje tudo é pensado neles. 
Não saberia descrever a força que 
ambos tem e precisaria de muitas 
outras vidas para agradecer tan-
tos momentos e coisas boas que 
ele fez por nós”, comenta a filha.

Neste Dia dos Pais a come-
moração não será diferente: fa-
mília unida em busca de forças e 
muito amor por tudo que ainda 
está por vir.

Rápida
Depois de um ano em que as vendas das datas comemora-

tivas sofreram diretamente com o contexto da pandemia e as 
incertezas em relação ao funcionamento dos negócios, o Dia dos 
Pais de 2021 será diferente, com movimento maior e um cres-
cimento de vendas em relação ao baixo patamar de 2020, com 
expectativa de voltar aos patamares de 2019. De acordo com a 
avaliação realizada pela Assessoria Econômica da Fecomércio-RS, 
a perspectiva para a data segue o desempenho recente da reto-
mada das vendas dos segmentos do varejo mais afetados com 
a crise, sobretudo calçados e vestuário, que acontece diante do 
retorno gradual da circulação ao passo que a vacinação avança 
e as restrições diminuem, com suporte do crédito e da retomada 
do mercado de trabalho formal.

Fotos: Arquivo pessoal

DIA DOS PAIS
ESPECIAL

 54 99711 5422  |  99153 0149

PAI É ESPELHO,
PROTEÇÃO,
CARINHO
E AMOR!

RUA CARLOS FLORES, 450, SÃO BENTO
(AO LADO DO L’AMÉRICA SHOPPING)
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Os processos são quaisquer 
atividades que tomam um input adi-
cionam valor a eles e fornecem um 
output a um cliente específico. Os 
processos de negócio são os proces-
sos essenciais da organização que 
conduzem ao alcance das metas, 
aos objetivos do negócio, e definem 
regras e relacionamentos dentro da 
estrutura. Os processos de negócio 
também mantêm a capacidade e agi-
lidade para o desenvolvimento da 

organização.
Ao definir conceitos é necessá-

rio saber como eles podem auxiliar 
no processo de mudança, ou seja, 
quais os benefícios da gestão por 
processos. Os principais benefícios 
da gestão por processos são: escu-
ta ao cliente, multidisciplinaridade 
na execução das tarefas e o fluxo de 
informação direcionado para onde 
é necessária. Entendendo o que são 
os processos, processos de negócio e 
quais os benefícios de gerir por pro-
cessos, entendem-se quais as princi-
pais características desta ferramen-
ta. Dessa forma, fica evidenciado o 
potencial da ferramenta para auxiliar 
na mudança organizacional.

E por que a mudança organiza-

A mudança organizacional 
depende de um ambiente pro-
pício. Ferramentas da qualidade, 
como a gestão por processos, 
representam um estímulo nessa 
direção. Contextualizar os fatos, 
a forma de trabalhar, o repen-
sar como fazer as atividades, os 
procedimentos a seguir, enfim, 
repensar tudo que é realizado 
rotineiramente faz parte desta 
metodologia. Sob esta perspec-
tiva está centrada a relevância 
da gestão por processos para 
mudança, visto que busca a au-
tonomia de gestores de processo 
para repensar e replanejar sua 
rotina.

O processo de mudança in-
corre em resistências. Portanto, 
a utilização de metodologias de 
gestão para lidar com essas si-
tuações são alternativas viáveis. 
As metodologias de gestão que 
permitem modificações na área 
da cultura para lidar com mu-
dança costumam ser desenca-
deadas por sistemas de gestão 
da qualidade. Dessa forma, a 
gestão por processos é alter-
nativa. Todavia, a adoção dessa 
metodologia implica a definição 
de novos conceitos, entendimen-
to de em que está baseada a es-
tratégia atual e como fazer para 
utilizá-la. No caso da gestão por 
processos os principais desafios 
são definir o que são os proces-
sos, o que é uma estrutura de 
processos, como fazer modela-
gem dos processos e quais os be-
nefícios provenientes de seguir a 
metodologia.

A Engenharia da Produção 
e o sucesso das empresas:

Prof. Gabriel Vidor 
Docente dos cursos de Engenharia e 
do Programa de Pós-graduação em 
Engenharia de Produção 

A gestão por 
processos 

permite que o 
processo de 

mudança seja 
realizado pelo 

gestor

cional precisa de estratégia e fer-
ramenta? Porque sem ferramenta 
os esforços de transformação 
fracassam. Uma cultura de gestão 
permite que ferramentas como a 
gestão por processos racionalizem 
o ato de como mudar, mostrando o 
hoje e para onde estamos mudan-
do. Além disso, uma ferramenta 
também resulta em prevenção aos 
comportamentos divergentes.

Uma análise ponderada mos-
tra que os ganhos significativos 
não estão nos números, na redu-
ção de custos, ou mesmo na satis-
fação de clientes externos, mas na 
credibilidade dada pelos clientes 
internos à mudança e aos canais 
de comunicação criados. A gestão 
por processos permite que o pro-
cesso de mudança seja realizado 
pelo gestor, não imposta por uma 
área, ou através de um esforço 
isolado.

Esse aspecto é positivo por-
que gera uma expectativa para a 
utilização permanente da metodo-
logia na revisão dos processos. O 
ambiente de aprendizagem, bem 
como a cultura organizacional, 
está preparado e é receptivo à 
continuidade para trabalhos futu-
ros em outros processos. De fato, 
isso é a garantia do sucesso na em-
presa provocado pela engenharia 
de produção.

Se você se interessa por ges-
tão de processos, vem pra UCS 
Bento cursar Engenharia de Pro-
dução. Aqui, nós garantimos o seu 
sucesso. E cursando nossas enge-
nharias, você garantirá o sucesso 
da empresa em que atua.

a gestão por processos como meio para mudança organizacional

Pressão popular

Em abril o SERRANOSSA fez 
uma reportagem sobre as pés-
simas condições da VRS-855, 
estrada que liga os municípios 
de Bento Gonçalves e Pinto Ban-
deira. Moradores, empresários 
e turistas vêm reclamando dos 
buracos na pista há anos, mas os 
consertos eventualmente feitos 
na rodovia não são suficientes 
para garantir a melhora da trafe-
gabilidade no local. 

Nesta semana, o Departa-
mento Antônomo de Estradas 
de Rodagem (Daer) iniciou mais 
um trabalho de recuperação da 
VRS-855, prometendo melhorias 
significativas nos pontos mais 
críticos do trecho de 10 quilôme-
tros. A obra conta com aporte de, 

Estrada entre Bento e Pinto 
Bandeira recebe melhorias

A expectativa do
 Daer é que os 
trabalhos na 
VRS-855 sejam 
concluídos ainda neste 
mês de agosto

aproximadamente, R$ 2 milhões 
- oriundos do Tesouro do Estado.

“Estamos cumprindo o com-
promisso firmado com as lide-
ranças da região e entregare-
mos uma rodovia em condições 
renovadas de trafegabilidade”, 
afirma o secretário estadual  
de Logística e Transportes, Ju-
vir Costella. “Reconhecemos a 
importância dessa demanda, 
uma vez que a VRS-855 é muito 
utilizada para o deslocamento 
dos moradores e o escoamento 
da produção agrícola, especial-
mente de uva, vinho e pêssego”, 
complementa.

De acordo com o diretor-ge-
ral do Daer, Luciano Faustino, 
o asfalto danificado será subs-
tituído por um material novo. 
“Com isso iremos uniformizar 
as condições do pavimento, ga-
rantindo um trânsito seguro aos 
usuários”, acrescenta. Após essa 
etapa, será a vez de revitalizar 
a sinalização da pista. A expec-
tativa é de que os trabalhos na 
VRS-855 sejam concluídos ain-
da este mês.

Sexta e sábado
Bento fará testes 
rápidos de HIV, 
sífilis e hepatites

A Secretaria da Saúde, por 
meio do Serviço de Atendimen-
to Especializado e Centro de 
Testagem e Aconselhamento 
(SAE/CTA), irão realizar nesta 
sexta-feira, 06/08, e sábado, 
07/08, testes rápidos de HIV, Sí-
filis, Hepatite B e Hepatite C, na 
Via Del Vino, no centro de Bento 
Gonçalves.

A unidade móvel estará na 
frente da prefeitura das 9h às 
16h na sexta e das 8h às 12h no 
sábado. É necessário apresentar 
documento com foto. 

Conforme a prefeitura, a 
ação integra a campanha de luta 
contra as hepatites virais. Con-
siderada uma “doença silencio-
sa”, muitos casos acabam sendo 
diagnosticados ao acaso. Na re-
gião, a Hepatite B é endêmica, 
tendo maior incidência que as 
outras hepatites, por isso, o ser-
viço atendimento especializado 
(SAE), vinculado à Secretaria 
Municipal de Saúde reforça a 
importância a prevenção, assim 
como a investigação.

A hepatite causa uma infla-
mação do fígado. Pode ser cau-
sada por vírus, uso de alguns re-
médios, álcool e outras drogas. A 
doença nem sempre apresenta 
sintomas, mas quando aparece 
podem ser percebidos: cansaço, 
febre, mal-estar, tontura, enjoo, 
vômitos, dor abdominal, pele e 
olhos amarelados, urina escura 
e fezes claras.

Divulgação/Daer

/academia.lamerica
phantomlamerica

www.phantomlamerica.com.br

54 3452 0650 | 54 99145 0365
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Vestibular de Inverno: 
provas todas as segundas e quintas-feiras

Pensando em facilitar o 
ingresso no Ensino Superior, a 
Universidade de Caxias do Sul 
desenvolveu inúmeras moda-
lidades. Uma delas é a opor-
tunidade de realizar a prova 
semanal de acesso, oferecida as 
segundas e quintas-feiras.

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

Mais informações em 
www.ucs.br/site/vestibular/ 
ou através do Whats App 
(54)  99919-3141.

Engenharia de Produção? 
Na UCS Bento tem!!!

Você se identifica com processos 
produtivos, implantação e gerencia-
mento de sistemas de produção de 
bens e serviços? Então vem pra UCS 
Bento cursar Engenharia de Produ-
ção!

O Engenheiro de Produção é o 
profissional que atua como elo entre 
o setor técnico e o administrativo. 
Projeta, otimiza e implanta sistemas 
integrados, envolvendo pessoas, 
materiais e equipamentos. Especifi-
ca, prevê e avalia os resultados ob-
tidos nesses sistemas, recorrendo a 
conhecimentos especializados de 
Matemática, Física e Ciências Sociais 
Aplicadas, conjuntamente aos princí-
pios e método de análise e projeto de 
engenharia.

O campo de atuação é amplo! In-
dústrias dos setores metalmecânico, 
têxtil, calçadista, elétrico, alimentício, 
moveleiro, químico e empresas pres-
tadoras de serviços como bancos de 
investimento e transporte aéreo, em 
empresas e laboratórios de pesquisa 
científica e tecnológica.

Confira os cursos oferecidos no Campus Bento:
Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Computação; Ciências 

Biológicas; Ciências Contábeis; Comércio Internacional; Design; Direito; Edu-
cação Física; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; 
Engenharia Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Pedagogia e Psicolo-

gia. E os tecnólogos em Gestão Comercial e Processos Gerenciais.

Não perca a oportunidade de estudar numa 
das melhores universidades 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, 
Administração, Ciências Contábeis, Economia, 
Direito, Comércio Internacional, Relações 
Públicas, Publicidade e Propaganda e 
Jornalismo.

Transferência com 50% de desconto

Segundo Bacharelado na UCS, nos 
cursos de Ciências Sociais, tem 33% de 
desconto na contratação de disciplinas 
ou no parcelamento fixo! É isso mesmo!

Poderão candidatar-se ao Progra-
ma de Segundo Bacharelado da Área do 
Conhecimento de Ciências Sociais os ti-
tulares de diploma dos cursos de Admi-
nistração, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas e Comércio Internacional, 
além de graduados em Direito, desde que 
concluídos na UCS ou em outras Institui-
ções de Ensino Superior, devidamente 
credenciadas pelo MEC.

Você pode obter mais informações, 
fazer uma simulação das disciplinas pre-
vistas e do preço que irá pagar de acordo 
com seu primeiro bacharelado através 
do link www.ucs.br/site/estudenaucs/
segundobacharelado/. 

Segundo 
Bacharelado com 

condições especiais

Mais informações contate  a área de relacionamento da 
UCS Bento através do Whats App (54)  99919-3141 ou acesse: 
www.ucs.br/graduacao

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis 
da UCS Bento promovem nos dias 16 e 18 de agosto as 
aulas de início de semestre. 

Mais informações, contate-nos: atendimento-car-
vi@ucs.br ou através do Whats App (54) 99653-3184.

Aula de Início de 
Semestre dos cursos 
de Administração e 

Ciências Contábeis

Não perca essa 
o p o r t u n i d a d e ! 
Acesse o  QR-CO-
DE agora mesmo 
e saiba mais:

Contate nossa área de relacionamento, 
através do Whats App (54) 99626-2771

Estão abertas e seguem até o dia 16 de setembro 
as inscrições para o processo seletivo do Mestrado 
em Psicologia na UCS Bento. Alunos egressos da UCS 
terão direito a um desconto de 30% sobre o valor da 
inscrição indicado.

Estão sendo oferecidas 20 vagas, distribuídas entre 
as duas Linhas de Pesquisa do Programa: Diagnóstico 
e intervenções clínicas em contextos psicossociais 
ou Riscos e recursos psicossociais em contextos de 
trabalho: diagnóstico e intervenção. A homologação 
das inscrições será divulgada no dia 23 de setembro.

Mestrado em Psicologia – 
Inscrições para o processo seletivo!

Informações, 
contate a nossa 

área de relacionamento 
acessando o QR-Code
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Contará com apoio de familiares. Se sentir 
vontade de se isolar no seu canto, apro-
veite para pensar nos seus projetos. Na 
paquera, charme em alta. No amor, evite 
exagerar no ciúme.

Touro – 21/04 a 20/05
Grande poder de comunicação. Se você 
está à procura de um novo emprego, re-
force as ações de divulgação. Seu charme 
atrai admiradores na paquera. Se já tem 
um par, aposte no romantismo.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Momento de oportunidades para quem 
quer ganhar dinheiro. Na paquera, dará 
chance a quem mostrar os mesmos obje-
tivos. Evite se iludir com promessas vazias. 
A dois, diálogo favorecido.
 
Câncer – 21/06 a 21/07
Simpatia e autoconfiança estarão em alta. 
Bom momento para trocar ideias com 
pessoas experientes. Exigirá lealdade e 
segurança do par. Controle suas reações e 
aposte no diálogo.

Leão – 22/07 a 22/08
Atenção às oportunidades.  Procure dar 
mais atenção à saúde e evite levar preo-
cupações do trabalho para casa.  Atração 
proibida ficará mais forte. A dois, não im-
ponha suas vontades. 

Virgem – 23/08 a 22/09
Trabalho em equipe favorecido. Aposte na 
troca de ideias para estimular sua criativi-
dade. Seu charme irá atrair alguém da tur-
ma. A dois, parceria em alta. Evite esconder 
suas mágoas.
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Libra – 23/09 a 22/10
Seu foco está na área profissional e vários 
astros irão beneficiar seus planos. Atenção 
à saúde. Pode embarcar em uma relação 
intensa. A dois, valorizará o companheiris-
mo e os planos do casal.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Trabalhe em equipe e una-se a quem tem 
os mesmos objetivos que você. Quem 
está livre pode se envolver com amigo. A 
dois, procure respeitar as diferenças e in-
vestir mais nas afinidades.

Sagitário – 22/11 a 21/12 
Corrija o que for necessário e deixe o pas-
sado para trás. Controle bem os gastos 
para não se apertar mais tarde.  Com seu 
poder de atração em alta, vai ser fácil en-
volver quem deseja.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Invista na troca de ideias. Seu charme vai 
atrair como ímã, mas tudo indica que você 
só vai se envolver com quem busca algo 
sério e duradouro. Na intimidade, revele 
seu lado mais sedutor.

Aquário – 21/01 a 19/02
Você vai encarar o trabalho com muita 
disciplina e responsabilidade. Pode sentir 
uma forte atração por alguém do trabalho. 
A dois, evite que problemas diminuam o 
brilho da relação.

Peixes – 20/02 a 20/03
Contará com doses extras de disposição 
para encarar o trabalho. Seu charme está 
com tudo e você vai atrair admiradores 
sem esforço. A dois, doses extras de amor 
e companheirismo. 

Cinema 
Programação de 06/08 a 11/08

GNC 1
Dupla explosiva 2 e a primeira-dama 
do crime
Ação, 16 anos, 101 minutos.
Diariamente, 14h15, dublado.
Space Jam: um novo legado
Aventura, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 16h45, dublado.
Um lugar silencioso – Parte 2 
Terror, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 19h10, dublado.
Diariamente, 21h20, legendado.

GNC 2
Space Jam: um novo legado
Aventura, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
Viúva Negra
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 16h, 18h45 e 21h40, du-
blado. 

GNC 3
Jungle Cruise
Aventura, 12 anos, 128 minutos.
Diariamente, 13h50 e 16h30, dublado.
Tempo
Suspense, 14 anos, 109 minutos.
Diariamente, 19h30, dublado.
Diariamente, 22h, legendado. 

GNC 4
Esquadrão Suicida
Ação, 14 anos, 132 minutos.
Diariamente, 13h20, 16h10, 19h e 21h50, 
dublado.

GNC 5
Esquadrão Suicida
Ação, 14 anos, 132 minutos.
Diariamente, 14h30, 17h30 e 20h30, le-
gendado. 

GNC 6
Os Croods 2 – uma nova era
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 13h30, dublado.
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 15h30, 18h30 e 21h30,
 dublado. 

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 1
Esquadrão Suicida
Ação, 14 anos, 132 minutos.
Diariamente, 14h e 17h30, dublado.
Dias 5, 6, 7, 10 e 11, 20h30, dublado.
Dias 8 e 9, 20h30, legendado. 

MOVIE ARTE SHOPPING 
BENTO GONÇALVES 3
Os Croods 2 – uma nova era
Animação, livre, 95 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.

Space Jam: um novo legado
Aventura, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.

Esquadrão Suicida
Ação, 14 anos, 132 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.

Um lugar silencioso – Parte 2 
Terror, 14 anos, 97 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.

MOVIE ARTE L’AMÉRICA
SHOPPING 2
Esquadrão Suicida
Ação, 14 anos, 132 minutos.
Diariamente, 13h40, 16h10 e 18h40, du-
blado.
Dias 5, 7, 8, 9 e 11, 21h15, dublado.
Dias 6 e 10, 21h15, legendado. 

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet
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Lombo dourado com abacaxi

INGREDIENTES
- 2 quilos de lombo 
de porco
- 2 xícaras (chá) de 
vinho branco seco
- suco de 2 limões
- 1 xícara (chá) de 
açúcar
- 1 abacaxi em 
rodelas
- 250 g de mini 
cebolas

MODO DE PREPARO
Com a ponta de uma faca, faça pequenos furos na superfície da carne.
Tempere o lombo com sal e temperos de sua preferência, coloque-o em 
uma assadeira grande e junte o vinho branco e o suco de limão. Cubra com 
papel-alumínio e leve à geladeira por cerca de 2 horas, regando-o com 
o caldo a cada 30 minutos. Leve o lombo para assar coberto com papel-
alumínio, em forno médio-alto (200°C), pré-aquecido, por cerca de uma 
hora, regando-o com o caldo de vez em quando. Retire o papel-alumínio e 
volte ao forno por cerca de uma hora ou até que esteja dourado, regando 
na metade do tempo. Em uma frigideira grande, aqueça o açúcar até 
caramelizar. Junte o abacaxi e a cebola e cozinhe por 5 minutos ou até ficar 
dourado. Sirva com o lombo.

Sete Erros | Respostas na página 10

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 28

FAVG
ATIVIDADE

VIRGEMLOS
XANETOT

BAMBIADIA
SADAATT
CLATIMU
OBESIDADE

ANACTDOT
TIGUARIA

SIMADIVUD
NOBREGALO

RUDERBAU
SALVAVIDAS

SOSSEGADA

Separam as 
duas mãos, 
em uma 
rodovia

História
de uma
novela
(fig.)

Logra-
douros
como a
Paulista

Bloco car-
navalesco
de Recife 

Objeto
como o
Oscar

Os, em
espanhol

Sexto
signo do
Zodíaco

"Let (?) Be",
sucesso

dos
Beatles

(?)
Brandão,
sambista

Atencio-
samente
(abrev.)

Excesso
de gor-
dura no 

organismo

Dolorida;
magoada

Agência
Nacional 

de Aviação
Civil (sigla)

Unhas de
feras

Aprovação 
dos noivos 

no altar

Categoria
do boxe

Conso-
antes de
"vaso"

(?) Ben,
relógio
londrino

Alain
Delon,
ator 

Socorre os
afogados
Calma;

tranquila

Digno;
generoso
Severo;
ríspido

Formato
do rodo

Desfila na
passarela

Incerteza
Quadro-
negro
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O mês de julho foi de 
movimentações entre a 
Sicredi Serrana e o mu-
nicípio de Bento Gonçal-
ves: aconteceram dois 
encontros entre a coope-
rativa e o Poder Público, 
e, no último sábado, a 
Serrana esteve presen-
te na instalação de uma 
nova sinalização e três 
totens de álcool gel na 
Feira do Produtor. Essas 

Bento Gonçalves

Sicredi Serrana cada vez mais próxima da comunidade 
A instituição 
financeira 
cooperativa 
promoveu 
momentos com 
o Poder Público 
no último 
mês, além de 
participar de 
uma etapa do 
Projeto Feirantes 
da Serra

ações traduzem o interesse 
em estar ainda mais próximo 
e ativo na comunidade onde a 
cooperativa atua.

APRESENTAÇÃO DE 
PROJETOS DE 
SEGURANÇA
No dia 06/07, repre-

sentantes da segurança de 
Bento Gonçalves estiveram 
nas dependências da sede 
administrativa da Sicredi 

Serrana, em Carlos Barbo-
sa. O objetivo da visita foi 
conhecer o espaço, apre-
sentar os projetos de se-
gurança para o município 
e estreitar o vínculo com a 
cooperativa.

Estavam presentes no 
momento o Capitão Rogério 
Schuh; Luis Levi de Lima, 
Secretário-Adjunto de Se-
gurança; Coronel Luis Fer-
nando Becker, Comandante 

do 3º BPAT; Coronel Paulo 
César de Carvalho, Secretá-
rio de Segurança, e repre-
sentantes da Sicredi Serra-
na: Odair Dalagasperina, 
Diretor Executivo; Marcos 
André Balbinot, Presiden-
te; Ederson Moises Protto, 
Gerente da Agência São 
Roque; Luciano Tessaro, 
Gerente da Agência Cidade 
Alta; e Marcos Antonio Ci-
tolin, Gerente Regional de 

Desenvolvimento.

VISITA À AGÊNCIA 
CIDADE ALTA
Na mesma semana, no dia 

08/07, estiveram na agência 
da Sicredi Serrana Cidade 
Alta o prefeito de Bento Gon-
çalves, Diogo Segabinazzi Si-
queira; o diretor do Gabinete 
do Prefeito; João Pedrassani 
e o secretário de desenvolvi-
mento da agricultura, Volnei 

Christófoli, para conhece-
rem o modelo de trabalho 
da instituição financeira 
cooperativa. Além disso, 
o momento oportunizou 
a aproximação da Serra-
na com o Poder Público, 
resultando em bons ne-
gócios para a comunida-
de Bento Gonçalvense. 

PROJETO 
FEIRANTES
DA SERRA
No último dia 

24/07, o Projeto Fei-
rantes da Serra, resul-
tado de uma parceria 
entre a Prefeitura de 
Bento Gonçalves, Se-
brae e Sicredi Serrana, 
teve sua sinalização 
instalada, assim como 
três totens de álcool 
gel.

O projeto objetiva 
a melhoria da Feira 
do Produtor da cida-
de. Esta foi a primeira 
etapa do projeto, que 
ainda contará com en-
trega de placas com QR 
Code para rastreabi-
lidade do produto co-
mercializado, para que 
o consumidor entenda 
a origem e o processo 
produtivo. 

No Vale dos Vinhedos

Raquel Konrad
Com apenas três anos de 

história, o Ristorante Di Barto-
lomeu vem conquistando turis-
tas e moradores da região pelos 
sabores, atendimento e ambien-
te nostálgico e acolhedor. Sob o 
comando do empresário Dou-
glas Bertamoni, o restaurante 
agora conta com a delicadeza 
e talento da jovem cozinhei-
ra Dauana Andreia Menoncin 
Mota, de 18 anos, que acaba de 
assumir o comando das panelas 
do restaurante.

Com formação no curso téc-
nico do Senac e prestes a iniciar 
a graduação em gastronomia, 
Dauana pegou o gosto pela cozi-
nha no dia a dia e acompanhan-
do a família, que trabalha no 
ramo gastronômico há muitos 
anos. Hoje ela é a responsável 

Jovem chef assume cozinha do Ristorante Di Bartolomeu
Localizado em um 
dos roteiros turísticos 
mais bonitos do 
país, espaço é 
especializado em 
comida italiana 
moderna e vem 
conquistando 
turistas e moradores 
pelos sabores e 
atendimento

pelo preparo de pratos como so-
pas, massas, risotos, grelhados e 
lasanha. Embora tenha um car-
dápio que atenda a todos os pa-
ladares, os queridinhos da casa 
são o risoto de filé mignon e a 
lasanha bolognesa. “Não confia-
ria esse cargo a outra pessoa. A 
Dauana é uma excelente cozi-
nheira e hoje estamos entre os 
melhores restaurantes de Bento 

Gonçalves: ano passado ganha-
mos Traveller Choice do Trip 
Advisor, fomos eleitos o melhor 
bistrô pela revista “Sabores 
do Sul” e melhor italiano pelo 
“Os Melhores da Gastronomia” 
(prêmio que inclusive o Sal, res-
taurante do renomado chef Fo-
gaça, do programa Master Chef, 
já ganhou) e com certeza nada 
disso seria possível sem que ela 

estivesse do meu lado”, comenta 
o proprietário do restaurante, 
Douglas Bertamoni.

Com pratos que contem-
plam a culinária italiana mais 
moderna, o Di Bartolomeu 
aposta não só nos sabores, mas 
na apresentação: o cliente ini-
cia a refeição “comendo com os 
olhos”, tamanho o capricho e be-
leza à mesa.

Além da saborosa gastrono-
mia, a casa também conta com 
a sua própria marca de vinhos: 
são 11 rótulos, de três linhas 
diferentes. “Cada uma delas 
tentamos retratar uma forma 
diferente de ver o vinho, e isso 
tem dado certo, buscando dife-
renciais e trazemos a cada safra 
mais qualidade”, comenta Dou-
glas.

Estrada da Vindima, 3066 - Vale 
dos Vinhedos, Bento Gonçalves

Dauana Andreia Menoncin Mota ganhou a confiança do 
proprietário Douglas Bertamoni, pelos sabores marcan-
tes e delicadeza na apresentação de seus pratos

O restaurante oferece sopas, saladas, massas, risotos, grelhados, lasanha e saboras 
sobremesas. Os queridinhos da casa são o risoto de filé mignon e lasanha bologne-
sa. O Di Bartolomeu ainda conta com sua própria carta de vinhos

Fotos: Marcelo Cedeño
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“Na semana que 
precede o dia dos pais, 
eu não poderia também 
deixar de homenagear 
meu pai, seu Dirceo!”

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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“O profissional é responsável 
por parte do resultado que 
você busca em seu corpo, a 
maior parcela cabe a uma 
vida mais saudável e ativa”

Previsão do tempo

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

07/08
10º
24º

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 

de céu nublado. Noite com 
muitas nuvens.

06/08
9º
23°

Sol com 
algumas nuvens. 

Não chove.

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

08/08
11º
27º

Superando expectativas

De janeiro a junho deste ano, 
a venda de vinhos finos brasilei-
ros praticamente alcançou o vo-
lume registrado em todo 2019. 
Se comparado ao mesmo semes-
tre de 2020, o crescimento foi 
de 41,15%, passando de 10,8 mi 
de litros para 15,2 mi de litros. 
Os espumantes também estão 
em alta, com destaque para o 
tipo brut com 3,7 mi de litros, 
o correspondente a 52,03% de 
incremento se comparado ao 
mesmo período do ano passa-
do. Os moscatéis tiveram alta de 
43,30% chegando a um volume 

Brasil bate recorde histórico na 
venda de vinhos e espumantes
Se comparado ao 
mesmo semestre de 
2020, de janeiro a 
junho, o crescimento 
na venda de vinhos foi 
de 41,15%, passando 
de 10,8 mi de litros 
para 15,2 mi de litros

de 2,4 mi de litros. Já o suco de 
uva, que vinha amargando que-
da, retoma as vendas com um 
discreto crescimento de 3,56% 
com 77,7 mi de litros. Os dados 
oficiais são da União Brasileira 
de Vitivinicultura (Uvibra), com 
base no Sistema de Cadastro Vi-
nícola da Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural do Rio Grande 
do Sul.

Nunca antes na história da 
vitivinicultura brasileira se ven-
deu tanto vinho e espumante 
para o mercado interno, o que 
anima o setor que tem visto o 
produto nacional ser uma gran-
de oportunidade de ser conheci-
do, degustado e aprovado pelos 
próprios brasileiros. O presiden-
te da Uvibra, Deunir Argenta, co-
memora o momento, apostando 
num futuro ainda mais promis-
sor. “Estamos colhendo o que 
plantamos há muitas safras. Não 
é por acaso que o vinho brasilei-
ro vive este reconhecimento pe-

los próprios brasileiros. Muito 
investimento foi feito, o que pro-
porcionou uma grande trans-
formação nos últimos 10 anos”, 
destaca. “Aprendemos, depois 
de muita tentativa e erro, além 
de estudos, que tudo começa no 
vinhedo e é a partir dele que o 
nosso vinho vem conquistando 
cada vez mais consumidores”. 

O vinho brasileiro conquis-
tou a confiança dos canais de 

venda e dos consumidores. A 
ampliação dos pontos de co-
mercialização, a melhor distri-
buição, o preço justo, a diversi-
dade e a qualidade dos vinhos, 
espumantes e do suco de uva 
nacional contribuíram para o 
momento vivido que, segundo 
a entidade, não apenas deve 
se manter como evoluir, assim 
como os melhores vinhos.

Se a maioria apoiar
Bolsonaro diz que horário 
de verão pode voltar

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou na segunda-feira, 02/08, 
em entrevista à Rádio ABC de Novo 
Hamburgo, que mesmo sendo con-
tra a volta do horário de verão, se a 
população mudar de opinião sobre 
o tema, ele “segue a maioria”. “Se a 
maioria da população quiser a vol-
ta, eu posso fazer isso aí”, afirmou.

“No momento eu sei que para 
alguns setores aumenta o fatura-
mento, porque as pessoas ficam 
mais tempo aí frequentando o co-
mércio, isso a gente pesa aqui tam-
bém. Mas no momento não tem 
clima, apoio popular, para a gente 
voltar o horário de verão”, disse 
Bolsonaro.

Bolsonaro adiantou que irá fa-
lar com uma rádio que “ouve quase 
sempre” para que a emissora faça 
uma pesquisa com seus ouvintes 
e veja a “vontade popular” em re-
lação ao tema, e aproveitou para 
sugerir que a rádio local de Novo 
Hamburgo fizesse a mesma coisa.

A medida que adiantava o re-
lógio em uma hora durante os me-
ses de verão foi extinta em 2019 
pelo presidente, com a alegação 
de que não apresentava mais uma 
economia de energia significativa 

e que poderia causar prejuízos à 
saúde da população.  Além disso, 
segundo o Ministério de Minas e 
Energia, devido a mudanças nos 
hábitos de vida dos brasileiros, 
o horário de maior consumo de 
energia passou do período da noi-
te para o meio da tarde.

Em julho, o retorno do horário 
de verão entrou novamente em 
discussão no Brasil. Alguns em-
presários do setor de turismo, res-
taurante e comércio entraram em 
um movimento pedindo o retorno 
da medida. “O fato de ganharmos 
uma hora durante o dia faz com 
que a roda da fortuna gire mais e 
influencia positivamente toda eco-
nomia, principalmente setores im-
portantes, como o turismo, bares, 
comércios, restaurantes e auto-
maticamente gera mais empregos 
também nas indústrias”, escreveu 
Luciano Hang, dono das lojas Ha-
van, em sua conta no Instagram 
no dia 03/07. Alguns especialis-
tas também avaliam o retorno do 
horário de verão como uma forma 
de aliviar a crise hídrica vivencia-
da atualmente no país, que têm 
elevado os gastos com geração de 
energia.

Jeferson Soldi

Parabéns!
11 de agosto | Dia do Advogado

 
Uma homenagem da OAB/RS Subseção de Bento Gonçalves

a todos os profissionais da Advocacia.

Exercer seu ofício na busca
por uma sociedade mais justa e 
democrática é o grande legado 

desses profissionais!


