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Trânsito deve ser alterado em principais vias do centro de Bento
Alternativas para 
melhorar o fluxo
de veículos 
em trechos 
críticos foram 
apresentadas 
pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana 
para o prefeito e 
vice de Bento

Mudanças nos próximos meses

Raquel Konrad
Diversas vias do centro de 

Bento Gonçalves devem sofrer mu-
danças significativas nos próximos 
meses. A equipe da secretaria de 
Mobilidade Urbana apresentou 
nesta semana ao prefeito Diogo Si-
queira e ao vice Amarildo Lucatelli 
um estudo para melhorar o trânsito 
de veículos nos locais de maior flu-
xo na cidade.

As principais delas, conforme 
disse ao SERRANOSSA o secretá-
rio de Mobilidade Urbana, Marcos 
Barbosa, serão na região central. A 
rua Cândido Costa,  no trecho entre 
a prefeitura municipal e o posto de 
combustíveis Shell Bianchi, passará 
a ter duplo sentido de circulação, 
com mão inglesa – sistema no qual 
os veículos circulam pelo lado es-
querdo e fazem as ultrapassagens 
pelo lado direito: ou seja, quem 
vier pela Barão do Rio Branco po-
derá fazer a conversão à esquerda 

para ingressar na Cândido Costa. 
“O estudo identificou que 40% dos 
veículos que acessam a Saldanha 
Marinho utilizam a via para bus-
car estacionamento na Cândido 
Costa. Essa mudança vai permitir 
que tenha um melhor fluxo nestes 
trechos”, detalhou. Para viabilizar 
a mudança, o estacionamento do 
lado direito da via será retirado.

Outra rua que passará a ser de 
mão dupla é a Benjamin Constant. 
“Nossa ideia é que quem venha 
pelas ruas República e Doutor Ag-
naldo da Silva Leal possa acessar o 
centro sem precisar utilizar a Dou-
tor Antonio Casagrande”, explica o 
secretário. No entanto, ela não po-
derá ser acessada pela Doutor An-
tonio Casagrande – rua da Câmara 
de Vereadores.

Mais uma mudança significa-
tiva será nas ruas Doutor Antunes 
e Doutor Montauri – ambas terão 
o sentido alterado.  A Doutor Antu-
nes, que neste momento é acessada 
pela rua Marechal Deodoro (em di-
reção à Barão do Rio Branco), pas-
sará a ter acesso único pela Barão 
do Rio Branco (em direção à Mare-
chal Deodoro). Já a Doutor Montau-
ri, que hoje tem acesso único pela 
Barão do Rio Branco, também terá 
o sentido alterado e passará a ser 
acessada somente pela Marechal 
Deodoro. 

OSVALDO ARANHA
Já a Osvaldo Aranha, trecho 

que gera críticas da comunidade 
especialmente em horários de pico, 
passará a contar com duas vias de 

trânsito em cada sentido. Para via-
bilizar o projeto, um lado da via 
terá o estacionamento totalmente 
retirado. Outra alteração será na 
rótula principal, que dá acesso ao 
Colégio Sagrado, que deve ser subs-

A rua Cândido Costa - no trecho entre a prefeitura 
e o Posto Bianchi - poderá ter mão inglesa (será 
possível fazer conversão à esquerda da Barão 
do Rio Branco para acessar a Cândido Costa pelo 
lado esquerdo. Estacionamento será removido).

Doutor Montauri, ao lado do futuro novo shop-
ping de Bento, que hoje desce pela Barão do Rio 
Branco em direção a Marechol Deodoro, também 
terá sentido alterado. Motoristas acessarão a via 
pela Marechal Deodoro.

Doutor Antunes, que hoje sobe em direção à 
Barão do Rio Branco, também deverá ter sen-
tido alterado - passará a “descer” pela Barão 
do Rio Branco, sentido Marechal Deodoro.

Fotos: Raquel KonradEmanuele Nicola

tituída por um semáforo.
Ainda não há previsão de 

quando as mudanças entram em 
vigor. De acordo com o secretário 
Marcos Barbosa, a ideia é dar am-
pla divulgação nas alterações e, aos 

poucos, ir implementando as mu-
danças. A assessoria de imprensa 
da prefeitura, após publicação da 
reportagem no site do SERRANOS-
SA, afirmou que as alterações serão 
avaliadas.

Benjamin Constant terá mão du-
pla, porém não poderá ser aces-
sada pela Dr Antonio Casagrande

Rótula na Osvaldo Aranha poderá 
ser retirada para colocação de um 
semáforo

Secretário de Mo-
bilidade Urbana, 
Marcos Barbosa
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Vacinação avança 
para moradores 
de 23 e 24anos

Primeira dose será 
aplicada nesta sexta-
feira, 13/08. Já 
no sábado, 14/08, 
unidades de saúde 
aplicam segunda 
dose da Coronavac e 
Astrazeneca

Covid-19

Raquel Konrad
A vacinação contra a Co-

vid-19 segue avançando em 
Bento Gonçalves. Nesta semana, 
moradores de 25, 26 e 27 anos ou 
mais receberam a primeira dose, 
em ação realizada no formato 
drive-thru na Fundaparque. Só 
na quarta-feira, 11/08, 2212 pes-
soas receberam a primeira dose.

Nesta sexta-feira, 13/08, quem 
recebe a imunização são morado-
res que têm 23 e 24 anos. A vaci-
nação também será realizada em 
formato drive-thru na Fundapar-
que, das 17h às 20h.

Já neste sábado, 14/08, será 
dia de segunda dose: quem se va-
cinou com a Coronavac até o dia 
17 de julho deve procurar a uni-
dade básica de saúde da Zona Sul 
e do São Roque, das 8h às 12h. Já 
quem tomou a segunda dose da 
Astrazeneca até o dia 22 de maio, 
deve se deslocar até as unidades 
Central, ESF Zatt e Santa Helena, 
também das 8h às 12h.

Até quarta-feira, 11/08, Ben-
to Gonçalves já havia vacinado 
70.036 pessoas com a primeira 
dose, 27.842 com a segunda dose 
e 4.319 com a dose única. 

Tacchini, que já teve 90% 
dos pacientes em UTI 
com a Covid-19, tem sete 
internados em estado grave

Raquel Konrad
O avanço da vacinação em 

Bento tem resultado em trégua 
na ocupação dos leitos de UTI 
em Bento Gonçalves em decor-
rência da COVID-19. Dos 36 
pacientes internados em estado 
grave no Hospital Tacchini na 
quinta-feira, 12/08, apenas sete 
estão com a COVID-19. O hospi-
tal chegou a operar acima de sua 
capacidade e com 90% de seus 
pacientes com o vírus.

Os pesquisadores da  Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) ava-
liam que a imunização tem feito 
a diferença para a queda dos 
percentuais, mas alertam que as 
vacinas têm capacidade limitada 
de bloquear a transmissão do 
vírus, que continua a circular de 
forma intensa. “As vacinas são 

especialmente efetivas na pre-
venção de casos graves”, resume 
o estudo publicado no mês pas-
sado, que pede a continuidade 
do distanciamento social, do uso 
de máscaras e dos cuidados com 
a higiene, além de reforçar que 
todos devem buscar a vacinação 
conforme o calendário de seus 
municípios.

O boletim da Fiocruz diz 
ainda que o cenário pode indi-
car um arrefecimento mais du-
radouro da pandemia nos pró-
ximos meses, mas ressalta que 
isso dependerá da intensifica-
ção da campanha de vacinação, 
da adequação das práticas de 
vigilância em saúde, do reforço 
da atenção primária e da ado-
ção das medidas de proteção 
individual.

Moradores do São Roque, 
Ouro Verde e Conceição  
poderão fazer teste de 
Covid-19 na próxima semana

Quem apresentar sintomas

A Secretaria da Saúde de 
Bento Gonçalves realiza nos pró-
ximos dias 17, 19 e 20 de agosto 
testagem das pessoas que apre-
sentam sintomas gripais, no São 
Roque, Conceição e Ouro Verde. 
A ação tem a finalidade de detec-
tar a doença e rastrear os casos 
positivos para conter a cadeia de 
transmissão do vírus. Os locais 
escolhidos são os que apresen-
tam mais casos ativos da doença.

A Unidade Móvel estará 
das 8h30 às 11h e das 13h30 às 

16h30 nas unidades de saúde dos 
bairros. Podem realizar o exame 
pessoas de qualquer idade e que 
apresentem sintomas gripais 
como febre, tosse, coriza, dor de 
garganta e outros. 

A ação intensifica o trabalho 
realizado para testagem da po-
pulação. É necessário apresentar 
documento com foto. 

As pessoas que apresenta-
rem o resultado positivo serão 
encaminhadas para o ambulató-
rio fast track.

Redução nas internações

Fiocruz confirma mais quatro 
casos no Rio Grande do Sul

Variante Delta

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), do Rio de Janeiro, 
confirmou por sequenciamento 
genético completo mais quatro 
casos da variante delta do co-
ronavírus no Rio Grande do Sul. 
Eles se referem a residentes de 
Alvorada, Esteio, Sapucaia do 
Sul e São José dos Ausentes e 
todos já se encontram curados. 
A informação foi confirmada na 
terça-feira, 10/08, pelo Centro 
Estadual de Vigilância em Saúde 
(Cevs).

Com essas confirmações, o 

Estado tem 15 casos da linhagem 
e mais 49 amostras prováveis, 
aguardando confirmação da Fio-
cruz, que tiveram resultado posi-
tivo em sequenciamento genéti-
co parcial realizado pelo Cevs.

Conforme o especialista em 
saúde Richard Steiner Salvato, 
do Cevs, a linhagem delta está 
apresentando uma rápida disse-
minação no Estado, mas menor 
do que o verificado em outros 
países. “O que chama atenção, no 
momento, é a identificação em 
cidades diferentes”, explicou.

Fotos: Júlia Milani
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Após reunião do Gabinete 
de Crise na tarde de quarta-feira, 
11/08, o governo do Estado al-
terou protocolos obrigatórios e 
variáveis exigidos no Rio Grande 

Estado anuncia liberação de 
eventos com até 400 pessoas
Festividades com até 
1200 pessoas devem 
ter autorização do 
munícipio e eventos 
com mais de 2500 
devem contar com a 
aprovação do Estado.

do Sul para a realização de even-
tos sociais, de entretenimento e 
corporativos. O setor solicitava a 
ampliação do limite máximo de 
pessoas.

Considerando que a ocupa-
ção hospitalar está em níveis mais 
baixos e que o segmento foi bas-
tante impactado desde o início 
da pandemia, o Gabinete de Crise 
entendeu que é possível adequar 
as regras nestes casos, tanto nos 
protocolos obrigatórios (seguidos 
em todos os municípios), quanto 
nos protocolos variáveis (podem 
ser adequados pelas regiões de 

Sem necessidade de autorização

O que 
muda:

• Eventos infantis, sociais e de en-
tretenimento em buffets, casas 
de festas, casas de shows, casas 
noturnas, restaurantes, bares e 
similares
- Ampliação do limite máximo de 
pessoas, que é estabelecido pelos 
protocolos de atividade obrigató-
rios, de 150 para 350 pessoas (in-
cluindo trabalhadores e público). 
As regiões não podem ultrapassar 
esses números nos protocolos 
próprios regionais, apenas deter-
minar limite menor.
- Ampliação do limite máximo de 
pessoas, que é estabelecido pelos 
protocolos de atividade variáveis, 
de 70 para 150 pessoas (trabalha-
dores e público). É o protocolo 
estabelecido pelo Estado, mas os 
municípios podem adotar proto-

acordo com a realidade local). 
As novas regras deliberadas 

para o setor de eventos só pode-
rão ser aplicadas depois de publi-
cadas no Diário Oficial do Estado, 
o que deve ocorrer nos próximos 
dias. Além disso, nos protocolos 
do setor de Educação e Cursos 
Livres haverá uma adequação de 
texto para deixar clara a obriga-
toriedade quanto ao distancia-
mento físico mínimo de um me-
tro entre as pessoas, desde que 
sejam garantidos uso obrigatório 
de máscara e ventilação natural 
cruzada.

colos variáveis próprios.
• Feiras e exposições corporativas, 
convenções, congressos e similares
Nos protocolos 
de atividade variáveis:
- Redução na metragem mínima por 
pessoa nos ambientes de circulação 
em pé de 8 metros quadrados para 6 
metros quadrados.
- Adequação redacional na definição 
de distanciamento nos ambientes 
com público sentado.
- Redução no distanciamento míni-
mo entre módulos de estandes, ban-
cas ou similares, quando não houver 
barreiras físicas ou divisórias, de 3 
metros para 1,5 metro.
- Feiras e exposições corporativas, 
convenções, congressos e similares, 
cinemas, teatros, auditórios, circos, 
casas de espetáculo, casas de shows 
e similares
Nos protocolos de atividade
obrigatórios:
- Novo regramento para autorização 

de eventos conforme faixas de 
pessoas presentes (trabalhado-
res e público) ao mesmo tempo:
- até 400 pessoas: sem necessi-
dade de autorização;
- de 401 a 1.200 pessoas: autori-
zação do município sede;
- de 1.201 a 2.500 pessoas: au-
torização do município sede e 
autorização regional (aprova-
ção de no mínimo de 2/3 dos 
municípios da Região Covid ou 
do Gabinete de Crise da Região 
Covid correspondente);
- acima de 2.501 pessoas: au-
torização do município sede; 
autorização regional (aprova-
ção de no mínimo de 2/3 dos 
municípios da Região Covid ou 
do Gabinete de Crise da Região 
Covid correspondente) e autori-
zação do Gabinete de Crise do 
Governo Estadual, encaminha-
da pela respectiva prefeitura 
municipal.
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Thiago Galvan 

A megalomania tomou conta da 
sociedade. Desde há muito, a socieda-
de tende a valorizar aquilo que aparece, 
aquilo que é grande, aquilo que é visto, 
aquilo que chama a atenção de todos. 

As pequenas coisas, os pequenos 
gestos, aqueles simples atos que pas-
sam despercebidos, também deixaram 
de ser valorizados. Mas esses atos, por 
certo, também são repletos de carinho. 
Às vezes, aliás, são eles que carregam o 
maior sentimento de todos...

Desde há muito é objeto de estu-
dos, pelos especialistas, que não adian-
ta substituir carinho e atenção por 
presentes. Desde há muito é dito que 
adolescentes-problema normalmente 
são aqueles que ganharam tudo dos 
pais, menos atenção. E eu não tenho 
dúvida de que isso pode ser verdade. 

Longe de mim querer trazer exem-
plos reais acerca do assunto, já que o 
tema é delicado e polêmico, embora 
eu tenha alguns, vários, é certo que 
todos nós vamos lembrar de casos de 
pessoas conhecidas, próximas ou não, 
que, apesar de serem filhos ou filhas de 
pessoas de projeção social, boa família, 
bem de vida, acabam se envolvendo 
em situações ou com coisas que não 
justificam a sua origem. Ora, o que faz 
com que alguém que, aparentemente, 
tendo tudo do bom e do melhor, uma 
ótima casa, estudando em boa escola, 
usando roupas de marca, frequentan-
do aulas de inglês, espanhol, lutas, 
academia, natação, pode se envolver 
com drogas? Aos pais que perguntam: 

Pequenos gestos...

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

Pedro Della Côrte 

Declarações e suas verdades

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

Circulação: semanal, às sextas-
feiras 

Endereço: rua 13 de Maio, 
877/602 (L’América Shopping), 
bairro São Bento, Bento 
Gonçalves - RS | 

Contato: (54) 3454 1015  | 

Tiragem: 10.000 exemplares 

Direção: Diogo Zanetti 

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

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

Expediente

Nesta semana deu o que falar 
a declaração do Ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, dada ao pro-
grama “Sem Censura”, da TV Brasil. 
Durante entrevista, ele afirmou que 
“Universidade deveria ser para pou-
cos”. Como sempre, observamos 
que em alguns meios de comunica-
ção existe a preferência em extrair 
trechos de entrevistas dadas prin-
cipalmente por políticos, tirando de 
contexto falas que possam chamar 
mais a atenção do público e tornan-
do na maioria das vezes a notícia 
como verdadeira, o que gera revolta 
e indignação em quem discorda do 
que é exposto.

O que poucos fizeram após a 
divulgação parcial dos trechos da 
entrevista do ministro, no entanto, 
foi ir em busca da informação com-
pleta, que revela que ele realmente 
afirmou a frase mencionada ante-
riormente, porém ficou claro que 
dentro do contexto da entrevista, 
além da formação Superior, deve-
ríamos dar maior atenção e valoriza-
ção ao Ensino Técnico, tema que já 
foi abordado em colunas anteriores, 
destacando a importância dos pro-
fissionais técnicos e das instituições 
que fomentam esta área de ensino.

Foi a partir desta demanda 
que surgiram os Cursos Tecnólogos, 
considerados, inclusive, formação 
Superior, pois há muito tempo o 
Ensino Técnico profissionalizante 
vem sendo deixado de lado, e agora 
chegou a conta pela falta de profis-

sionais nesta área. Para justificar esta 
diminuição, basta avaliarmos o que 
aconteceu na área da Enfermagem, 
na qual a redução do número de téc-
nicos no mercado de trabalho obri-
gou muitos hospitais a contratarem 
bacharéis em Enfermagem como 
enfermeiros assistenciais, com uma 
remuneração mais baixa para suprir 
a demanda em aberto. E isso não 
acontece somente na área da saúde, 
também observamos nas áreas das 
engenharias e da informática.

Como educador que sou, acre-
dito que a Universidade é para 
quem deseja se aperfeiçoar cada 
vez mais, pois a busca pelo conhe-
cimento deve ser contínua, mas 
não devemos pular etapas, e a área 
técnica é uma excelente alternati-
va tanto para uma formação mais 
rápida, quanto para colocação no 
mercado de trabalho. Recordo, in-
clusive, que inúmeras empresas 
reclamavam de profissionais com 
inúmeras titulações, porém sem 
nenhuma experiência, que muitas 
vezes pode ser adquirida através de 
uma formação técnica.

Fica claro que todos os níveis 
de educação têm um papel signi-
ficativo na transformação do ser 
humano, e que bom levantar estes 
debates, pois podemos divergir no 
campo das ideias, mas jamais dis-
cordar que a Educação é a nossa 
última arma contra a ignorância e a 
corrupção que atinge nossos muni-
cípios, estados e o País. 

onde foi que eu errei? O que foi que fal-
tou para esse guri/guria? Eu fiz o meu 
melhor, dei tudo o que eu podia, nunca 
quis que ele passasse por dificuldades, 
como eu passei. Afinal, dizem, ao con-
trário dos meus pais, que tinham vários 
filhos, eu tenho só um ou dois e posso 
dar tudo o que eles querem. Trabalho 
muito para isso!

Por certo que bens materiais, con-
forto e estudo em boas escolas são, sim, 
importantes. Algum desses fatores, po-
rém, pode substituir atenção, carinho e 
amor? Por certo que não! 

Será que esse filho, mesmo tendo 
tudo o que pede, não comete alguma 
atrocidade, algum deslize ou até al-
gum crime somente para que seus pais 
olhem para si? Será que, naquele mo-
mento, a única coisa que ele queria não 
era atenção? Afinal, em todas as vezes 
em que aprontou, seu pai ou mãe (ou os 
dois) lhe esperou em casa para aquela 
reunião de família, que aos poucos foi 
virando um sermão ou até um castigo 
do tipo:  – E é sem videogame amanhã! 
Ou – Amanhã não vai ter dinheiro para 
o lanche! 

Na verdade, esse filho(a) não que-
ria nada disso. Ele só queria (e preci-
sava) daqueles dez minutos que o pai 
ou mãe precisaram se deslocar até a 
delegacia para resolver o problema 
que sequer precisaria ter sido criado. 
Os meus, felizmente, apesar de ambos 
trabalharem muito, sempre tiraram um 
tempinho para mim. Ainda bem!

Até a próxima!
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Nesta semana, o Armazém Fit Store 
separou três tipos de óleos para você 
incluir na sua rotina 

- Óleo de abacate: fonte de gorduras 
insaturadas, principalmente o ômega-9, 
além de proteínas, vitaminas e minerais. 
Seus fitonutrientes colaboram para a 
diminuição da absorção do colesterol e 
a diminuição da síntese do colesterol no 
fígado.

- Óleo de alho: evita doenças do coração 
e melhora a saúde cardiovascular, 
controla a pressão arterial, previne o 
envelhecimento precoce, fortalece o 
sistema imunológico, além de melhorar a 
memória e o aprendizado.

- Óleo de coco: boa opção para combater 
microrganismos, melhorar o intestino, 
contribuir para o controle do colesterol, 
acelerar o metabolismo e favorecer o 
emagrecimento. 

Esses e outros produtos você encontra 
no Armazém.

Oleos para incluir 
na sua rotina

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

STMT
ACARICIAR
LBALANÇA

FESTASRAP
ABLUNICA
EARRIMO
CADEÇPF

LEVANTADOR
BEDRSEI

NORMAISCE
LIGOCARTAZ

RIGIDOANA
NUELITE
HARMONICA

MARTIRCOAR

Hortaliças
do cheiro-

verde

Afetada 
(a estru-

tura)

Em
posição
posterior

Três reci-
pientes

utilizados
em bares

Fiscal dos 
ambulan-
tes (bras.)

(?) Juninas:
tradições
folclóricas 
brasileiras

Instru-
mento
para
pesar

Sílaba de
"urnas"

Adélia
Prado,

escritora 

A Casa
dos es-
critores
(sigla)

(?)-mail,
correio da
internet

Insensi-
bilidade

Bem
propor-
cionada

(?)-condi-
cionado:
refrigera

ambientes

Aquele
que sofre

muito

Passar
o café no

filtro

Dez
centenas
Alimento
do urubu

Acarinhar;
afagar 
50, em

romanos

Onde
está?

Posição
do vôlei

Berílio
(símbolo)
Habituais;
comuns

Telefono
(bras.)

Que não é
flexível

Amparo
(fig.)

Inves-
tigar

Exclusiva; 
excepcional
Artesanato
cearense

"Tropa de
(?)", filme
Consoantes
de "reto"

Grande
anúncio

(?) Moore,
atriz (Cin.)

Cê-cedilha
O Grêmio,
por suas

cores

Título de 
chefe etíope
(?) Caroli-
na, cantora

Nome da
letra "C"
Estra-
tégico

Prato 
feito

(pop.)

Estou
ciente 

(?) das
Cruzes,
cidade
paulista

3/abl. 6/arrimo — festas — mártir. 10/levantador.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 2

FAM
ADRENALINA

EIEGRID
CARLARR
IAPAETE
MAIOCCI

FORADEMODA
ATERUNOL

EJORTHG
BRADOSECA

CRIVOCRUZ
EVAVISA
IRISEVR

PRESENTEAR
OXALAALVA

Hormônio
produzido
na hora
do medo

Salário
extra do
fim do

ano

Frente (?):
diminui a
tempe-
ratura

Luiz
Gustavo,

ator 
Desfi-
gurado

Superi-
ora de

convento

Brilhar 
(o sol)

Ordem de
largada,
na Fór-
mula 1

Associação
Cristã de
Moços
(sigla)

Particípio
do verbo

"ter"
(Gram.)

Fazer
circular o
ar em um

recinto

Desatua-
lizada

(a roupa)
Tumulto;
bagunça

Marisa 
(?), atriz

paulistana
Sílaba de

"fenol"

Largo
período

sem
chuvas

Exame
rigoroso
(pop.)

Arco-(?):
tem sete

cores
(Meteor.)

Tiranos-
sauro (?),

animal
extinto

Oferecer
algo em
datas

especiais

Américo
Vespúcio, 
navegador

italiano

O maior de
todos os 

orixás afro-
brasileiros

Clara;
límpida

Acessório
usado no

dedo

Sucede 
ao "F"
Não

cozidos

Símbolo
cristão
Proíbe;
impede

Deter;
reter 
Grito;
berro

201, em
romanos
Europa
(abrev.)

Movimen-
to da ave
Peça do
arreio

Marco;
fronteira

O mês 
das mães 

e das
noivas

Lantejoula
Olívio
Dutra,
político

Ditongo
de "leite"

(?) Perez:
antiga
dança-
rina do 

"É o Tchan"

"Quem (?)
amigo é"

(dito)

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

13

Quel Konrad
@nacaronadaquel

Raquel Konrad

raquel@serranossa.com.br

serranossa.com.br/colunas/raquel

Sexta-feira, 13 de agosto de 2021

08

´

Nova casa
Os empresários Mauricéia de Siqueira Tomazzini e Cristiano Toma-
zzini, proprietários da Motorcraft, já estão recebendo seus clientes 
na casa nova. Agora a empresa está em um espaço mais amplo e 
moderno, na rua Carlos Gomes, 445, no bairro São Roque.

Divirta-se com o Jogo dos 7 erros e com 
as cruzadas na página 14.

Decorare
Bento será palco de uma 
das maiores mostras de 
arquitetura, design e pai-
sagismo do sul do Brasil. 
A Decorare Bento Gon-
çalves 2021 será realiza-
da entre os dias 03/09 e 
17/10 e os organizado-
res Daniela Possamai e 
Thiago Freitas trabalham 
nos últimos detalhes na 
charmosa residência que 
apresentará 40 ambientes 
especiais para visitação.

Ezequiele Panizzi

Fotos: Divulgação
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

 FA
BI

AN
E B

EL
E  

CR
O/

RS
: 1

91
56

.

54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br NO CORAÇÃO DA CIDADE

54 3452 2755

CONSULTE
VALORES E

CONDIÇÕES
DIFERENCIADAS

R.10-44.051

LANÇAMENTO
TORRE B

VENDA

ALUGUEL

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos no condomínio residencial 
Villaggio Toscana, no bairro Barracão. Em 
ótima localização, lotes individuais, 
financiamento direto com a empresa. A partir 
de R$ 124.000. Desconto especial para 
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. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 – Objeto: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços 
de transporte de adubo orgânico. Dia 26/08/2021, às 
9h.
PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 – 
REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2021 – Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de tubos de concreto. Dia 26/08/2021, às 14h.
PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 – 
REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2021 – Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de materiais de construção. Dia 27/08/2021, às 8h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 – Objeto: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços 
de assistência social. Dia 27/08/2021, às 14h.

TOMADATOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 – Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços 
na área de arquitetura. Dia: 31/08/2021, às 9h. 
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site 
www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza/RS, 13 de agosto de 2021. 
Gisele Caumo

Prefeita MunicipalPrefeita Municipal

2021
2007
2021
2019
1996
2017
20142014
2016
2019
2019
2016
2003
2021
20172017
2020
2020






QUADRI MXF FORCE 200CC NOVO
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL
COMPASS 2.0 LIMITED 4x4
COROLLA GLI 1.8 10 MIL KM
CORSA 1.0 2 PORTAS
DUSTER 1.6 FLEX
ETIOS 1.5XLS SEETIOS 1.5XLS SEDAN AUT.
FOX TRENDLINE 1.0 COMPLETO
HILUX SW4 2.8 DIAMOND
HILUX SW4 2.8 SRX5 LUGARES
L200 TRITON HPE 
PICAP CORSA 1.6
STRADA FREEDOM 1.3 CS 
SSAVEIRO 1.6 CABINE DUPLA
TORO RANCH 2.0 4x4 DIESEL
YAMAHA/FACTOR 150 ED
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 NOVA
PLAINA LAVRALE 1,30 NOVA
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
ROTATIVA LAVRALE 1,00
RROTATIVA MECRUL 1,60

BRANCO
AZUL
BRANCA
CINZA
BRANCO
BRANCA
BBRANCO
BRANCO
BRANCA
BRANCA
PRETA
PRATA
PRATA
BBRANCA
PRATA
PRETA
540 RPM
VERMELHA
VERMELHO
1000 RPM
540 RPM540 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 CABINADO 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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- 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

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO 

NaNa qualidade de síndico, sirvo-me da presente, para 
convocar os condôminos a participar da Assem-
bleia-Geral Ordinária, a realizar-se no dia 4 de 
setembro de 2021, às 13h30min em primeira con-
vocação, e na falta de quórum legal, às 14h, em 
segunda e última convocação, no salão de festas do 
condomínio, para tratarmos da seguinte ordem do 
dia:
1. Deliberar sobre prestação de contas;
2. Deliberar sobre previsão orçamentária;
3. Eleição de Síndico, Subsíndico e Conselho.

Conforme a CONVENÇÃO no seu Art. 19º, a 
Assembleia Ordinária deverá realizar-se no mês de 
SETEMBRO.

Até o dia 01/09/2021, os candidatos interessados 
aos cargos de Síndico, Subsíndico e Conselho 
deverão colocar nos murais de cada Torre os 
nomes para os respectivos cargos.
OBS:
-- É lícito aos senhores condôminos se fazerem 
representar na Assembleia ora convocada por pro-
curadores, munidos com procurações específicas;
- Os ausentes, por Lei, deverão acatar a todas as 
decisões tomadas;
- Os condôminos em atraso nos pagamentos de 
suas taxas condominiais não poderão votar e serem 
votados nas deliberações.
- Todos os participantes deverão participar 
com máscaras, respeitando as orientações de 
higienização e distanciamento.
-- Pedimos que participem da Assembleia 
apenas um representante de cada apartamento.

Bento Gonçalves/RS, 13 de agosto de 2021.
Anderson Andrei Luz de Souza

Síndico

VENDO
EExcelente casa de alvenaria, com 
sistema de aquecimento solar, 
posição solar privilegiada, 
rebaixe em gesso, terreno de 
450m². Composta de cozinha, 
sala, 3 dormitórios, banheiro 
social, garagem para 2 veículos e 
banheibanheiro. Com portão eletrônico, 
terreno totalmente cercado e 
conta com outra residência de 
madeira nos fundos, com 2 
quartos, sala, cozinha e banheiro. 
Valor R$ 560.000. Aceito imóvel 
de menor valor. Santa Helena, BG.
Contato por WhatsApp
(54) 9 9632 5895.

TOMADA DE PREÇOS 005/2021 

OO Município de Monte Belo do Sul torna 
público que realizará “TOMADA DE 
PREÇO”, menor preço global. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para a 
(Ampliação) Construção de 2 (duas) SALAS 
DE AULA na EMEI Caminhos do Aprender, 
no Município de Monte Belo do Sul, com área 
dede 148,40m², conforme projeto específico e 
memoriais. A data da realização do certame 
será dia 31 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, 12 de agosto de 2021.

Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 003/2021 – Referente à prorrogação de prazo do Contrato nº 
079/2020 – Tomada de Preços nº 002/2020 – Contratação de empresa 
especializada para Revitalização da Praça, no Município de Santa Tereza/RS, 
Etapa 01. Construtora Jodeal Ltda. Prazo: 30 dias, a contar de 06/08/2021. 

Resumo de Contrato Administrativo por tempo determinado
ContratoContrato Administrativo por tempo determinado nº 006/2021 – Processo 
Seletivo Simplificado nº 006/2021 – Lei Municipal nº 1.669/2021 – Referente à 
contratação de um profissional para o cargo de Médico Veterinário, por tempo 
determinado. Giovanni Bruschi. Valor R$ 2.444,14 mensais. Prazo: 06 meses, 
a contar de 09/08/2021, podendo ser rescindido a qualquer momento e, também, 
podendo ser prorrogado por igual período, caso haja necessidade.

Gisele Caumo 
Prefeita MunicipalPrefeita Municipal

 CORTADOR DE ROUPAS
COM OU SEM EXPERIÊNCIA

 COSTUREIRA MÁQUINA RETA
COM EXPERIÊNCIA

 COSTUREIRA MÁQUINA OVERLOQUE
COM EXPERIÊNCIA

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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Homens armados são 
flagrados pela Brigada Militar, 
tentam fugir e são presos

Entre as armas 
apreendidas estava 
uma submetralhadora

No Maria Goretti

Na madrugada de quinta-feira, 
12/08, policiais da Força Tática do 
3° Batalhão de Policiamento em 
Áreas Turísticas realizaram a pri-
são de três indivíduos na Rua Aldo 
Bernardini, bairro Maria Goretti, 
em Bento Gonçalves, durante ope-
ração de combate aos homicídios e 
ao tráfico de drogas.

Os policiais flagraram indiví-

duos portando as armas de fogo 
em via pública. Eles tentaram fugir, 
porém foram capturados. Durante 
as buscas, foram localizadas uma 
submetralhadora calibre 9mm com 
dois carregadores, 35 munições de 
9mm, uma pistola imbel calibre 
.380 com um carregador, oito mu-
nições de .380, quatro pedras de 
crack, duas porções pequenas de 
maconha e R$ 3.972 em espécie.

Os indivíduos, de 19 anos, 22 
anos e 27 anos, foram presos em 
flagrante e encaminhados à DPPA 
para providências legais.

Motociclista morre em acidente 
na avenida São Roque

Trânsito

Na noite de quarta-feira, 
11/08, um acidente na avenida 
São Roque, em Bento Gonçalves, 
deixou uma pessoa morta e ou-
tra ferida. 

Segundo informações, o mo-
tociclista trafegava em direção ao 
centro, próximo a um posto de 
combustíveis, quando perdeu o 
controle do veículo, com placa de 

Bento Gonçalves, colidiu contra 
o meio-fio e atingiu um poste, no 
canteiro central da pista. O con-
dutor e o carona foram socorri-
dos por equipes dos Bombeiros e 
Samu e levados ao Hospital Tac-
chini. O motociclista não resistiu 
aos ferimentos. O carona segue em 
atendimento no hospital. O trânsi-
to chegou a ser bloqueado no local.

Brigada Militar

Operação prende quadrilha que 
extorquia vítimas pela internet 

Golpe dos nudes

Na manhã de quinta-feira, 
12/08, a Polícia Civil realizou 
operação para o cumprimento de 
mandados contra quadrilha inves-
tigada pelos crimes de extorsão e 
associação criminosa praticados 
pela internet, no conhecido “gol-
pe dos nudes”. A ação contou com 
agentes de Bento Gonçalves, Carlos 
Barbosa, Garibaldi, Porto Alegre, 
da Polícia Civil de Goiás e da Polícia 
Civil de São Paulo. Ao todo, cinco 
pessoas foram presas, quatro ho-
mens e uma mulher. Os mandados 
foram cumpridos nos bairros Ouro 
Verde, Imigrante, Licorsul, Centro e 
no Vale dos Vinhedos. 

Segundo as investigações, os 
criminosos seduziam as vítimas 
pela internet, por meio de falsos 

perfis em redes sociais. Após tro-
cas de mensagens e imagens ín-
timas, o grupo iniciava uma série 
de extorsões, exigindo valores que 
ultrapassam R$ 50 mil, sob pena 
de divulgarem montagens das 
imagens na internet ou se passan-
do por familiares de uma suposta 
vítima de pedofilia, ameaçando a 
denúncia à polícia. 

Os presos atuavam de Bento e 
alcançavam vítimas de outros Esta-
dos, como Goiás e São Paulo. Foram 
apreendidos celulares, computa-
dores e documentos, que devem 
passar por perícia. Os presos foram 
encaminhados à Delegacia de Polí-
cia de Pronto Atendimento (DPPA) 
e seguiram para a Penitenciária Es-
tadual de Bento Gonçalves.

Na última semana, um homem de 46 anos se apresentou como autor do ho-
micídio de Orildo Maciel Machado, de 31 anos, esfaqueado no bairro Jardim Glória, 
em Bento, no último dia 31. Segundo o titular da 2ª Delegacia de Polícia de Bento 
Gonçalves, Rodrigo Morale, o homem se apresentou no dia 02/08 com seu advoga-
do, mas optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. A polícia não 
divulgou o nome do acusado.  De acordo com as investigações, a vítima foi esfaque-
ada após uma discussão em um bar no bairro Jardim Glória e chegou a ser socorrida, 
mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O delegado pediu a prisão 
preventiva do autor. Ele foi indiciado por homicídio doloso.

Polícia Civil

Na manhã des quinta-feira, 12/08, a Patrulha Maria da Penha da Brigada Mili-
tar de Bento Gonçalves prendeu um homem de 44 anos procurado pela Justiça por 
crimes relacionados a violência doméstica contra a mulher. Os policiais da Patrulha 
capturaram o acusado na rua Dom José Barea, bairro Cidade Alta. Ele foi conduzido 
ao plantão da Polícia Civil e posteriormente recolhido à Penitenciária Estadual de 
Bento Gonçalves, onde ficará à disposição da Justiça.
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Raquel Konrad
O município de Monte Belo do 

Sul iniciou o processo de contra-
tação de empresa para a constru-
ção de uma rua coberta no centro 
da cidade. A obra será executada 
na esquina da rua João Salvador 
com o Largo Antônio Manzoni, e 
compreenderá uma estrutura me-
tálica com 263,83m², cobertura 
em policarbonato incolor, ilumi-
nação no interior da cobertura, 
bem como drenagem pluvial e 
proteção contra descargas atmos-
féricas.

De acordo com a secretária 
municipal de Administração e Fa-
zenda, Michele Mariuzza, a obra 
atende uma demanda na área 
turística da cidade. Reconhecida 
como o mais tradicional espaço 
para lazer e entretenimento do 
município, a praça onde a cober-
tura será instalada está locali-
zada no coração da cidade, em 
frente à imponente Igreja Matriz 
São Francisco de Assis e ao Salão 
Paroquial e é placo de diversos 
eventos. “Temos o Polentaço, 
Vieni Vivere la Vita Festival, Dia 

Monte Belo Sul apresenta 
projeto de Rua Coberta
A obra será 
executada na praça 
principal da cidade e 
compreenderá uma 
estrutura metálica 
com 263,83m²

Para fortalecer o turismo

do Vinho Brasileiro, Natal, 7 de 
setembro, aniversário do municí-
pio, entre outros, bem como even-
tos promovidos por entidades e 
associações e pela Paróquia São 
Francisco de Assis que ocupam 
este espaço”, explica. “A presença 
de empreendimentos turísticos 
nas proximidades e ao longo de 
todo território do município atrai 

milhares de turistas que buscam 
desfrutar a paz e a tranquilidade 
do espaço”, destaca.

A data da realização do cer-
tame, que irá definir a empresa 
que executará a obra, é no dia 30 
de agosto de 2021, às 9h. Edital e 
anexos estão disponíveis no site 
http://portal.montebelodosul.
rs.gov.br/.

Cobertura em policarbonato incolor, iluminação no interior 
da cobertura, bem como drenagem pluvial e proteção con-
tra descargas atmosféricas estão previstos no edital

Divulgação
O litro de gasolina vendido 

pela Petrobras nas refinarias às 
distribuidoras teve aumento mé-
dio de R$ 0,09 na quinta-feira, 
12/08. A informação foi divulga-
da pela estatal na quarta-feira, 
11/08. 

“Acompanhando a elevação 
nos patamares internacionais de 
preços, e de forma a garantir que 
o mercado siga sendo suprido 
sem riscos de desabastecimento, 

Petrobras anuncia novo aumento do 
preço da gasolina nas refinarias

Reajuste de R$ 0,09 por litro

o preço médio de venda de gasoli-
na da Petrobras para as distribui-
doras passará a ser de R$ 2,78 por 
litro, refletindo reajuste médio de 
R$ 0,09 por litro”, destacou a esta-
tal, em nota.

O valor final para os moto-
ristas dependerá de cada posto 
de combustíveis e também dos 
impostos e custos operacionais 
nos diferentes estados. “A con-
tribuição do preço da Petrobras 

Estão em andamento as 
obras de concretagem do túnel 
de acesso norte, em Bento. A 
profundidade da obra será de 
5,5 metros, sendo duas pistas de 
tráfego com quatro metros cada e 
passeio em ambos os lados. O tú-
nel será responsável pela ligação 
do bairro São João ao centro da 
cidade, sem interferir no tráfego 
da rodovia.

 Já foram realizadas a terra-
planagem, contenção, bueiros e 
dispositivos de drenagem, pavi-
mentação de trechos. A a obra 
ainda compreende passeio pú-
blico, iluminação, paisagismo e 
sinalização. 

Túnel do acesso 
norte começa 
receber 
concretagem

Bairro São João

para o preço na bomba passará a 
ser de R$ 2,03 por litro em média, 
referente à mistura obrigatória 
de 73% de gasolina A e 27% de 
etanol anidro. Até chegar ao con-
sumidor são acrescidos tributos 
federais e estaduais, custos para 
aquisição e mistura obrigatória 
de etanol anidro, além dos custos 
e margens das companhias dis-
tribuidoras e dos revendedores”, 
explicou a companhia.
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Horóscopo 
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Parcerias em alta. Chance de romance 
com amigo. A dois, fase companheira 
e romântica. 

Touro – 21/04 a 20/05
Bons resultados no trabalho. Pode ter 
atração por pessoa conhecida. A dois, 
clima de união.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Comunicação em alta. Seu charme 
irá atrair o alvo. No romance, apoie os 
projetos do par. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Experiência será sua aliada. Seu char-
me chama atenção. Na união, sintonia 
e romance em alta.

Leão – 22/07 a 22/08
Sua confiança estará em alta. Encon-
tros poderão ser animados. No roman-
ce, aposte no diálogo.

Virgem – 23/08 a 22/09 
Dia de organizar as finanças. Atração 
por colega à vista. Astros estimulam o 
diálogo no romance. 

Libra – 23/09 a 22/10
Sua diplomacia ajudará a resgatar a 
harmonia em casa. Na conquista, seu 
charme estará em alta. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
Não revele seus planos. Atração por 
pessoa comprometida. Na união, 
aposte mais no diálogo.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Observe o caminho de quem alcan-
çou o sucesso. Possível atração proibi-
da. A dois, reforce a confiança.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Boa fase para transformações.  Poderá 
se encantar por amigo. A dois, foco 
nos planos do casal.

Aquário – 21/01 a 19/02 
Aposte no visual para se sentir auto-
confiante. Descobrirá mais afinidades 
no relacionamento.

Peixes – 20/02 a 20/03
Aceite as novidades e adapte-se. Seu 
charme atrai alguém próximo. A dois, 
participe um da vida do outro.

Charge

Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Risoto Expresso de 
Palmito e Atum

Sete Erros | Respostas na página 8

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 34

STMT
ACARICIAR
LBALANÇA

FESTASRAP
ABLUNICA
EARRIMO
CADEÇPF

LEVANTADOR
BEDRSEI

NORMAISCE
LIGOCARTAZ

RIGIDOANA
NUELITE
HARMONICA

MARTIRCOAR

Hortaliças
do cheiro-

verde

Afetada 
(a estru-

tura)

Em
posição
posterior

Três reci-
pientes

utilizados
em bares

Fiscal dos 
ambulan-
tes (bras.)

(?) Juninas:
tradições
folclóricas 
brasileiras

Instru-
mento
para
pesar

Sílaba de
"urnas"

Adélia
Prado,

escritora 

A Casa
dos es-
critores
(sigla)

(?)-mail,
correio da
internet

Insensi-
bilidade

Bem
propor-
cionada

(?)-condi-
cionado:
refrigera

ambientes

Aquele
que sofre

muito

Passar
o café no

filtro

Dez
centenas
Alimento
do urubu

Acarinhar;
afagar 
50, em

romanos

Onde
está?

Posição
do vôlei

Berílio
(símbolo)
Habituais;
comuns

Telefono
(bras.)

Que não é
flexível

Amparo
(fig.)

Inves-
tigar

Exclusiva; 
excepcional
Artesanato
cearense

"Tropa de
(?)", filme
Consoantes
de "reto"

Grande
anúncio

(?) Moore,
atriz (Cin.)

Cê-cedilha
O Grêmio,
por suas

cores

Título de 
chefe etíope
(?) Caroli-
na, cantora

Nome da
letra "C"
Estra-
tégico

Prato 
feito

(pop.)

Estou
ciente 

(?) das
Cruzes,
cidade
paulista

3/abl. 6/arrimo — festas — mártir. 10/levantador.

Serviços (CBS), agregando PIS, Co-
fins, IPI, ICMS e ISS, com a mesma 
alíquota para todos os setores. Traz 
a alternativa de um tributo seletivo 
sobre produtos que podem ser de-
sestimulados (como cigarros e be-
bidas) e a concessão de benefícios 
fiscais proibida. Na PEC 110, pro-
posta pelo Senado, está prevista a 
maior unificação de nove impostos: 
IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins, CIDE-
-Combustíveis, Salário-Educação, 
ICMS e ISS, também chamado de 
CBS, no qual teria uma variação en-
tre bens e serviços. Já a PL 3887, do 
Ministério da Economia, proposta 
pelo ministro Paulo Guedes, prevê a 
criação do IBS (Imposto sobre Bens 
e Serviços), baseado da unificação 
de PIS e Cofins. A alíquota seria de 
12% para todos os setores.

Mas, obviamente, todas as pro-
postas têm outros pontos a serem 

Estamos diante de um ce-
nário de Reforma Tributária no 
Brasil, em que temos a propos-
ta de reformulação do Imposto 
de Renda em tramitação na Câ-
mara dos Deputados, prevendo 
a criação de um imposto único 
no País, mas sem diminuição ou 
aumento da carga tributária.

O relatório da Reforma 
Tributária 2021 está em anda-
mento, e o texto mais recente, 
que passa por ajustes do de-
putado Aguinaldo Ribeiro (PP-
-PB), é uma junção de três pro-
jetos apresentados entre 2019 
e 2020, de autoria da Câmara 
dos Deputados (PEC 45), do Se-
nado (PEC 110), e do ministro 
da Economia (PL 3887), Paulo 
Guedes.

Entre os objetivos das pro-
postas de Reforma Tributária 
estão a simplificação e menos 
custos; segurança jurídica e 
transparência; redução de dis-
torções e fim de privilégios; 
manutenção da carga tributária 
global; combate à sonegação; 
neutralidade nas decisões eco-
nômicas e mais investimento e 
empregos.

Dos principais pontos de 
cada proposta, podemos enfa-
tizar que a PEC 45, da Câmara 
dos Deputados, prevê a criação 
da Contribuição sobre Bens e 

A Reforma Tributária 
trará aumento de 

imposto?
discutidos, o que ocorrerá nos 
próximos meses. O certo é que 
temos que mudar e ter mais 
equidade tributária, simplifica-
ção das obrigações acessórias 
e maior segurança jurídica. Te-
mos um sistema tributário atual 
extremamente complexo e tra-
balhoso.

Uma sondagem industrial 
publicada pela Confederação 
Nacional das Indústrias em 
2019 mostra que 79% dos em-
presários das indústrias extra-
tivas e de transformação consi-
deram o atual sistema ruim ou 
muito ruim. Então, ainda temos 
muito a articular, para que pos-
samos dar voz ao “Brasil” e que 
ele seja o ponto central e o pro-
tagonista de toda esta mudança.

A articulação, seja ela po-
lítica ou empresarial, torna-se 
prioridade neste momento. 
Sabe por quê?  Porque ela vai 
ter reflexo na vida de todos nós!

O assunto é complexo. Mui-
tas pessoas têm interesse, mas 
têm dificuldade de entender. Se 
você quer aprender mais sobre 
o tema, vem pra UCS. Nos cursos 
de Administração de Empresas 
e Ciências Contábeis do Campus 
Bento, debatemos amplamente 
tudo o que mexe com a econo-
mia, que diz respeito, inclusive, 
ao nosso cotidiano.

O certo é que 
temos que 

mudar e ter 
mais equidade 
tributária, 

simplificação 
das obrigações 
acessórias e 

maior segurança 
jurídica.

INGREDIENTES
- 2 xícaras (chá) de arroz lavado e 
escorrido
- 1 vidro de palmito picado
- 1 lata de atum
- 4 xícaras (chá) de água
- meia xícara (chá) de purê de 
tomate
- 2 colheres (sopa) de queijo 
parmesão ralado
- 1 colher (sopa) de salsa picada
- caldo de legumes

MODO DE PREPARO
Em uma panela de pressão 
coloque o arroz, acrescente 
o palmito, o atum, o caldo de 
legumes, a água, o purê de 
tomate e misture. Tampe a panela 
e, quando começar a pegar 
pressão, cozinhe por cerca de 3 
minutos.
Retire do fogo, aguarde sair 
toda a pressão e coloque o 
risoto em uma travessa. Polvilhe 
o queijo ralado, a salsa e sirva 
imediatamente.

Profª. Simone 
Taffarel Ferreira 
Docente da área de Ciências Sociais e coordena-
dora dos cursos de Administração, Ciências Con-
tábeis, Gestão Comercial e Processos Gerenciais 
da UCS Bento
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 Ainda é possível fazer sua rematrícula 
para o semestre com desconto. Confira!

Para incentivar a continuidade dos es-
tudos, a UCS disponibiliza incentivos para 
a realização da matrícula no prazo. Quem 
reservar sua vaga nas disciplinas até 22 de 
agosto tem 10% de desconto sobre o valor 
adicional, considerando a última matrícu-
la do estudante. É só acessar o UCSVirtual, 
na aba Matrícula/Agendamento, e reser-
var horário com o coordenador.

No caso do UCSTec, o desconto de 
25% vale até 22 de agosto e também será 
aplicado sobre o valor do dia adicional 
contratado.

O benefício não é válido para cursos 
EaD, Medicina e Odontologia, além de 
contratações com parcelamento fixo ou 
personalizado, mensalidade fixa e Licen-
ciaturas do Programa Integrado.

Especialização em Nutrição Clínica no 
Envelhecimento - Presencial Digital
Capacitar o profissional para 

atuar com as complexidades 
inerentes ao processo de 
envelhecimento, promovendo 
o aprimoramento dos serviços 
nutricionais prestados para 
população idosa é o objetivo do 
curso de especialização em Nutrição 
Clínica no Envelhecimento.

O curso é destinado a 
profissionais graduados em 
Nutrição, e será realizado às sextas-
feiras das 19h às 22h e aos sábados 
das 8h às 12h e das 13h às 18h, uma 
vez por mês, de agosto de 2021 a 
maio de 2024.

Mais informações através 
do Whats App  (54) 99653-
3184 ou acesse o QR Code para 
inscrições:Dúvidas? Envie um e-mail para 

atendimento-carvi@ucs.br.

Vestibular é na UCS: 
provas todas as 

segundas e 
quintas-feiras

Estudar na UCS é escolher as melhores 
perspectivas para a construção de uma traje-
tória pessoal e profissional de sucesso. Na UCS 
os alunos encontram a segurança de integrar 
uma instituição com mais de 50 anos de histó-
ria, porém, com uma visão moderna, dinâmica e 
inovadora de formação profissional e humana.

Se você ainda não faz, mas quer fazer parte 
desta grande e conceituada Universidade, não 
perca a oportunidade e se inscreva no Vestibu-
lar UCS. Ingressos semanais mediante realiza-
ção de Prova de Redação.

Em Bento Gonçalves são 20 opções de cur-
sos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, 
Ciência da Computação, Ciências Biológicas, 
Ciências Contábeis, Comércio Internacional, 
Design, Direito, Educação Física, Engenharia 
Civil, Engenharia de Produção, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fi-
sioterapia, Gestão Comercial, Nutrição, Peda-
gogia, Processos Gerenciais e Psicologia.

Administração e Ciências Contábeis? Na UCS Bento tem!
Os tradicionais cursos de graduação sempre estão entre os mais procurados nas universidades. E na 

UCS, não é diferente. Entre eles estão Administração e Ciências Contábeis.
O profissional da Administração, por exemplo, cuida de todas as operações de uma organização, des-

de a estruturação dos recursos humanos, materiais e financeiros até o desenvolvimento de estratégias de 
mercado. Ele também auxilia na definição, análise e cumprimento das metas da organização.

Já no curso de Ciências Contábeis há inúmeras possibilidades no mercado de trabalho: empresas 
públicas e privadas; industriais, comerciais, prestadoras de serviços e financeiras. O profissional também 
pode atuar como profissional liberal.  Você se interessa por estas áreas? Se sim, vem pra UCS! A UCS Bento 
oferece estas duas graduações e muitas outras mais!

Mais informações em www.ucs.br, ou converse com a área de Relacionamento da UCS Bento, através 
do Whats App: (54) 99626-2771.

Transfira os seus estudos para a UCS e tenha 
um mundo de possibilidades em suas mãos

Você que já cursa 
graduação, mas quer mudar 
para a UCS, pode contar 
com um desconto muito 
especial! Além disso, você 
pode aproveitar até 100% 
das disciplinas já cursadas 
em outra universidade se o 
ingresso for no mesmo curso.  

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.

Não perca essa 
oportunidade! Envie um 
Whats App para o número (54) 
99919-3141 e saiba mais.

Pós em Gestão 
Estratégica de 

Negócios
Com o objetivo de contribuir de forma efetiva 

para o crescimento pessoal e profissional do 
participante, ampliando sua capacidade crítica, 
visão sistémica e a clareza sobre o seu papel nas 
organizações e na sociedade, a UCS desenvolveu 
o curso de pós-graduação em Gestão Estratégica 
de Negócios.

O curso é destinado a portadores de diploma 
de curso Superior e Tecnologias que atuam 
ou desejam atuar na gestão de negócios, cujo 
perfil profissional se caracteriza pela atuação 
prática no segmento de comércio (atacadista 
e varejista), serviços de qualquer natureza, 
atividades industriais e atividades agropecuárias 
e agroindustriais.

As aulas serão ministradas às sextas-feiras, 
das 18h30min às 22h30min, e aos sámas bados, 
das 8h às 12h.

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

Acesse o QR-Code 
e saiba mais:

Veja mais 
apontando 

sua câmera do 
celular para o 

QR-CODE:
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Previsão do tempo

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 

de céu nublado. Noite com 
muitas nuvens

14/08
8º
18º

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 
de nublado com chuva a 

qualquer hora

13/08
5º
16º

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 
de nublado com chuva a 

qualquer hora

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

“Bens materiais, conforto e estudo 
em boas escolas são importantes, 
mas eles podem substituir 
atenção, carinho e amor?”

Thiago 
Galvan

Página 6

“Dicas de saúde 
e bem-estar estão no 
espaço da Quel desta 
semana”

Quel
Konrad

Página 8

 Pedro 
Della 
Côrte
Página 6

“Deu o que falar a 
declaração do Ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, no 
‘Sem Censura’, da TV Brasil”

15/08
9º
19º

Reajuste no valor dos aluguéis vem 
comprometendo renda de famílias em Bento
Com alta superior 
a 30% no IGP-M, 
moradores e 
empresários 
tentam negociar 
aumentos, mas 
nem todos os 
proprietários estão 
dispostos a reduzir

Preocupação 

Raquel Konrad
Não bastassem os recorrentes 

aumentos no preço do gás, na tari-
fa de luz e no custo dos alimentos, 
além das perdas financeiras gera-
das pela pandemia, as famílias e 
empresários têm assumido outros 
importantes gastos: os reajustes 
nos aluguéis. Até julho, o Índice 
Geral de Preços e Mercado (IGP-
-M) acumulou alta de 33,83% em 
12 meses. Já o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), mes-
mo registrando a maior alta em 19 
anos, chegou a 8,99% em 12 me-

ses. Entidades, comércio e a pró-
pria comunidade têm defendido a 
substituição do IGP-M pelo IPCA 
como indexador para a negociação 
dos aluguéis. Nesta semana, inclu-
sive, um grupo de 25 sindicatos 
empresariais, incluindo o Sindi-
lojas de Bento Gonçalves, entrou 
com uma ação coletiva no Supremo 
Tribunal Federal (STF) para pedir 
esta substituição.

A briga pelo fim do índice 
como referência é antiga no merca-
do, tanto para imóveis comerciais 
como residenciais, mas a pandemia 
agravou a situação. No caso dos 
moradores, muitas famílias tiveram 
a renda reduzida. Já para as empre-
sas, manter o negócio em meio à 
crise é ainda mais desafiador com 
o reajuste robusto do aluguel, que é 
uma das principais despesas.

No entanto, nem todos os 
proprietários estão dispostos a 
negociar. A administradora Lizan-
dra Lessa, de 41 anos, conta que 
desde julho paga R$ 500 a mais 
no aluguel onde mora. “Primeiro 
eles aplicaram 34% de reajuste. 
Dai fui negociar e baixaram para 

20%. Ainda assim é um valor muito 
alto, porque a nossa renda segue a 
mesma e as contas só aumentam”, 
comenta. 

Uma fisioterapeuta, que prefe-
re não se identificar, também reve-
la dificuldade na negociação. “Tive-
mos muita resistência por parte do 
proprietário em negociar. Tivemos, 
primeiramente, um aumento de R$ 
700 no valor o que ficaria comple-
tamente inviável para nossa famí-
lia. Só conseguimos baixar um pou-
co porque falamos que iríamos sair 
do apartamento, mas ainda assim 

ficou um valor alto. Estamos procu-
rando algo mais em conta”, comen-
ta ela, que agora teve um reajuste 
de R$ 350. Casada e mãe de uma 
filha, a bento-gonçalvense reclama 
do aumento. “Pra quem não tem 
reajuste salarial há séculos é um 
impacto muito grande. É o valor do 
supermercado que faço a cada 15 
dias, são três meses de luz, é o va-
lor do condomínio!”, desabafa.

Já uma empresária, com em-
preendimento no bairro São Roque 
e que também prefere não se iden-
tificar, colocou seu ponto comercial 
à venda por conta do reajuste. “O 
que parece é que alguns estão ten-
tando se aproveitar deste índice 
para fazer outros negócios com o 
imóvel. Comigo não teve negocia-
ção”, comentou.

Já a corretora e coordenadora 
do setor de aluguéis de uma imo-
biliária local, Cati Cazer, afirma 
que desde o início da pandemia os 
locatários estão sendo acessíveis 
nas negociações de renovação de 
contrato. “Apenas dois dos meus 
clientes foram reajustados nas 
renovações e nada de 28 ou 30%. 

A diferença foi em torno de R$ 20 
e R$ 50. Tive renegociação de va-
lor, inclusive para menos, por um 
período determinado, dentro do 
contrato, e também distratos sem 
aplicação de multa”, comenta. 

O presidente do Sindilojas 
Bento, Daniel Amadio, comenta 
que a maioria dos lojistas locais 
está conseguindo negociar os va-
lores dos aluguéis, alguns trocando 
pelo indicador da inflação e outros 
pelo Índice Nacional da Constru-
ção Civil (INCC). “Mas também 
observamos que alguns estão ir-
redutíveis, seja por conta da espe-
culação imobiliária ou ainda por 
puro aproveitamento da situação, 
porque estamos falando de um 
reajuste de mais de 30%. Cabe ao 
lojista ver se tem fôlego financeiro 
para aceitar, o que pós-pandemia é 
muito difícil, ou entregar o imóvel 
e buscar outra base de trabalho”, 
afirma ele, que vem trabalhando 
ao lado de outras entidades no 
âmbito nacional para tentar que a 
substituição IGP-M pelo IPCA como 
indexador para a negociação dos 
aluguéis seja obrigatória. 

Reajuste motivou ação co-
letiva no STF para substitui-
ção do IGP-M pelo IPCA

Divulgação

Exportação
Indústria gaúcha tem 
crescimento de 36%

As exportações da indústria 
de transformação do Rio Grande 
do Sul alcançaram US$ 1,3 bilhão 
em julho, elevação de 36,8% na 
comparação com o mês de 2020. 
No acumulado do ano, as vendas 
externas totalizaram US$ 7,5 bi-
lhões, valor 31,1% maior em re-
lação a igual período do ano ante-
rior. “O resultado do ano deixa as 
exportações gaúchas 3% acima 
do nível de 2019, anterior à crise 
provocada pela pandemia, que 
em 2020 prejudicou demais as 
vendas externas”, diz o presiden-
te da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Gilberto Porcello Petry.

Dos 24 segmentos da indús-
tria, 20 assinalaram aumento do 
valor exportado na base mensal. 
Com exceção de Tabaco (-25,8%) 
e Veículos Automotores (-18,5%), 
todos os grandes setores expor-
tadores avançaram sobre julho 
de 2020. Alimentos registrou 
crescimento de 41,2%, atribuído 
aos embarques de Farelo de soja. 
Celulose e Papel obteve o maior 
crescimento entre os setores, 
92,2%, puxado pelas vendas para 
a China, Estados Unidos e Taiwan. 
Químicos também registrou forte 
alta, superior a 78%,


