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Polêmica

Possível estadualização de trecho da BR-470 gera mobilização na Serra Gaúcha
Para viabilizar programa
de concessão de
pedágios, governo do
Estado apresentou projeto
que prevê a devolução
de trecho de 13km da
rodovia, entre a entrada
do Vale dos Vinhedos
até Carlos Barbosa, à
esfera estadual.Líderes
da região questionam se
esta é a melhor solução
para viabilizar duplicação
da estrada e demais
investimentos.
Raquel Konrad
Líderes de entidades, prefeitos
e vereadores da Serra Gaúcha têm
se mobilizado para evitar a estadualização de 13km da BR-470 e ainda ampliar as discussões sobre o
tema. O projeto de lei que autoriza
o governo do Estado a receber do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) o
trecho com início no entroncamento da ERS-444, entrada do Vale dos
Vinhedos, e fim no entroncamento
com a ERS-446, em Carlos Barbosa, mais precisamente entre os km
219,1 e 232,1, já foi aprovado pela
Assembleia Legislativa. A proposta
faz parte do Plano de Concessão
das Rodovias do governo do Estado, que necessita da área para
implantar um pedágio em Carlos
Barbosa.
O projeto de estadualização
desse trecho contempla, em até
quatro anos, a duplicação dos
13km, principal demanda dos mo-

toristas que circulam na rodovia.
No entanto, líderes apontam um retrocesso estadualizar a via, depois
de longos anos em busca e da conquista da federalização. Além disso,
apontam imprecisões no projeto e
também insegurança de que o plano de investimentos seja realmente
cumprido pela concessionária.
Embora ainda possa ser discutida, a proposta do governo, além
da duplicação em até quatro anos
do trecho entre Bento e Barbosa, prevê que até o quinto ano de
contrato a concessionária deverá
concluir a duplicação da ERS-122,
entre Farroupilha e São Vendelino,
e no contorno norte de Caxias do
Sul, além da RSC-453, entre Farroupilha e Bento Gonçalves. A RSC453 também deve ganhar terceira
faixa entre a rótula de Caravaggio e
a saída para Porto Alegre, em Farroupilha.
Até o 10º ano de contrato, a
ERS-446, entre Carlos Barbosa e
São Vendelino, também precisa
estar totalmente duplicada, bem
como a ERS-235, entre Nova Petrópolis e Gramado. Nos 20 anos seguintes, a concessionária precisará
implantar terceira faixa entre Caxias do Sul e Farroupilha e também
na BR-470, entre Bento Gonçalves e
Garibaldi.
Embora saibam das necessidades destes investimentos na
rodovia da região, prefeituras e entidades temem o não cumprimento
do contrato e outros pontos importantes que não foram incluídos no
plano. Pensando nisso, um ofício
assinado pela Associação das Entidades Representativas de Classe
Empresarial Gaúcha (CIC Serra),

Maps

pela Associação dos Municípios
da Encosta Superior do Nordeste
(Amesne) e pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável da Serra Gaúcha (Cisga), destinado ao secretário Extraordinário de Parcerias do Estado
do Rio Grande do Sul, Leonardo
Busatto, aponta os principais pontos de divergências encontrados no
projeto do governo do Estado e solicitam “um novo e atencioso olhar
por parte da pasta, a fim de que seja
possível articular, por meio do diálogo, brevemente a implantação do
Programa no Estado”.

ANÁLISE DE OBRAS
O primeiro ponto reivindicado
é um prazo maior, de pelo menos
seis meses, para a análise de obras.
De acordo com o documento, as
proposições de obras e interseções
apresentadas para os trechos do
Programa de Concessão de Rodovias Estaduais foram efetuadas de
forma unilateral por uma empresa
contratada, sem qualquer diálogo
com as prefeituras dos municípios
ligados por essas estradas ou das
comunidades circunvizinhas. “O
resultado é um estudo desconexo

da realidade – e das necessidades
– dessas cidades e sua população.
Existem Obras de Arte, como rótulas alongadas, sugeridas para trechos onde é sabidamente existente
o pleito por viadutos – para citar
um entre tantos exemplos”, aponta
o documento.

OUTORGA
Outro ponto contestado pelas
entidades é a modelagem que contempla o sistema de outorga. Conforme a proposta apresentada inicialmente, o primeiro critério para
definir o vencedor do leilão será
quem oferecer a tarifa mais barata,
com deságio limitado a 25% do valor inicial.
Se houver empate, ganha a
empresa que oferecer a maior outorga ao governo. De acordo com o
governo, os recursos obtidos com a
concessão deverão ser investidos
nos mais de 9 mil quilômetros de
rodovias que continuarão sob administração do Estado. “Entendemos que ele compromete o fluxo de
caixa e, consequentemente, a aplicação de investimentos por parte
da empresa vencedora do certame”,
pontua. O ofício ainda critica o for-

mato em que se apresenta a outorga, pois permite que recursos advindos de uma região que aceitou
a concessão das rodovias e seu pedagiamento possam ser utilizados
para manutenção de trechos cujas
comunidades não aceitaram o formato de concessão e tampouco são
contribuintes com o pedagiamento.
“É injusta e desigual”, afirma a nota.

LIMITE DE DESÁGIO TARIFÁRIO
No Programa de Concessão de
Rodovias Estaduais, o governo propõe o travamento em 25% no limite de deságio tarifário (redução da
tarifa em relação ao teto estabelecido). As entidades são contrárias e
recomendam que o Deságio Tarifário seja livre ou então limitado a até
60% de desconto. “Com esse percentual será possível estabelecer
uma tarifa de pedágio percebida
como justa e adequada pela população, coerente com o montante de
obras e melhorias às quais dizem
respeito”, pontua.
Outra questão apontada pelas entidades é em relação ao DUF
(desconto para usuário frequente).
Elas reivindicam passagem livre
após dez usos contínuos mensais
feitos pelo usuário no ponto de pedágio.
O Relatório de Análise do Programa de Concessão de Rodovias
Estaduais também sugere que seja
estabelecido o início da cobrança
das tarifas somente após a apresentação de, pelo menos, 20% das
obras propostas para o trecho, justificando, assim, o início do ônus
para o usuário – que já estará fazendo proveito das melhorias aplicadas na rodovia.

GOVERNO FEDERAL
Além de enviar o documento
para a análise do Programa ao Estado, as entidades têm se mobilizado na esfera federal para tentar
evitar a estadualização. De acordo
com o presidente do CIC Serra,
Elton Gialdi, a ideia é tentar obter,
via Ministério de Infraestrutura e
Dnit, um compromisso de investimentos nas rodovias da Serra e,
com isso, evitar a estadualização
do trecho. “Se por um lado temos
um contrato que prevê em quatro
anos a duplicação deste trecho
por meio da estadualização, por
outro existe uma insegurança que
essas obras sejam realmente feitas. Além disso, a federalização da
470 trouxe inúmeros benefícios
para a Serra Gaúcha. Não queremos perder isso”, pontua Gialdi.
“Vamos tentar um compromisso
com o governo federal para viabilizar estas obras, que são tão
importantes para a região, dentro
de um prazo parecido com o plano
do Estado”.
As entidades também cobram
a apresentação de um documento
comprovando, de fato, que a União
repassou o trecho para o estado,
o que até agora não foi divulgado
pelo governo. “Todas essas mudanças estão muito confusas para
todos nós, pois não há diálogo com
os municípios”, afirma. “O que sentimos é que tudo está sendo feito
no atropelo, uma questão que é de
extrema importância para a Serra. O grande problema é a falta de
confiança no processo. Se tivéssemos a certeza que a concessionária cumpriria os prazos, o entendimento seria diferente”, conclui.
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Reforço

Demanda educacional

Prefeitura investe mais de R$ 1 milhão
por mês em compra de vagas em
escolas infantis privadas
Divulgação

São 1.069 vagas
conveniadas em
creches e 331 em
turmas de Ensino
Fundamental
compradas pela
prefeitura somente
neste segundo semestre
Raquel Konrad
A necessidade de atender a
crescente demanda por vagas em
escolas da Rede Municipal de Bento Gonçalves faz a prefeitura investir, pelo menos, R$ 1 milhão por
mês na compra de vagas em escolas privadas desde julho. De acordo
com a Secretaria de Educação, até
31/07 a municipalidade já havia
firmado convênio para a compra
de 1.069 vagas para crianças de
creche (Berçário I e II e Maternal
I e II), no valor de R$ 900 mensais
por aluno, e também de 331 vagas
em Ensino Fundamental, no valor
de R$ 700 mensais por aluno. Com
isso, os valores investidos por mês
são de R$ 962.100 em creche e R$
231.700 para Ensino Fundamental.
De acordo com a secretária de
Educação de Bento, Adriane Zorzi,
as vagas de Ensino Fundamental
são conveniadas desde 2010 para
alunos excedentes de escolas municipais. “Como esta modalidade é
obrigatória e nem sempre as escolas estaduais têm vagas para ofer-

tar, são necessárias estas vagas de
convênio”, explica. As escolas que
ofertaram vagas foram CNEC, Medianeira e Impulso.
Para diminuir a necessidade
de convênio de vagas, já estão em
processo licitatório a construção de
um novo bloco com salas de aula na
Escola Municipal de Ensino Médio
Alfredo Aveline e a ampliação da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Félix Faccenda. A prefeitura
ainda iniciou o processo de projeto
de ampliação e construção de novas escolas, bem como a finalização
da Escola Infantil do bairro Fátima
e início da obra da escola do bairro
Zatt.

Com o retorno presencial das
aulas, a secretaria aponta que,
como todas as escolas têm turmas
integrais, algumas ainda não estão
conseguindo atender em sua totalidade. “Na próxima semana novas
turmas voltam integralmente e aos
poucos todos retornarão”, explica.
Além disso, há uma preocupação
em obedecer todos os protocolos
de segurança. “As escolas menores
já retornaram integralmente e as
maiores voltarão aos poucos para
adequar todos os horários, os espaços de convivência, o transporte
e as rotinas, para evitarmos contaminações, o que ocasionaria novo
fechamento”, pontua.

Bento ganha
Centro Municipal
de Apoio
Educacional
Especializado
A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação,
implementou em Bento o Centro
de Apoio Educacional Especializado (CMAEE). Localizado na Secretaria, no Complexo Administrativo,
o Centro conta uma equipe multidisciplinar para atender alunos
que apresentam dificuldades nos
seus processos de aprendizagem
ou lacunas importantes no desenvolvimento das habilidades preditoras da alfabetização, letramento,
criatividade e raciocínio lógico.
Nesta perspectiva, o CMAEE
vai atuar ampliando as possibilidades desses educandos de adquirirem as competências educacionais esperadas em cada etapa
da vida escolar. Ao serem encaminhados para o atendimento, os
educandos das escolas da rede
municipal terão à disposição, no
mínimo, oito sessões semanais,
de apoio pedagógico exclusivo e
multidisciplinar. Podendo permanecer, com frequência regular,
até três meses. Desde o início das
atividades, mais de 100 crianças já
iniciaram atendimento.
Para a secretária de Educação,
Adriane Zorzi, a iniciativa é um
aporte importante para atribuir
significados ao ato de aprender,
sobretudo, com o olhar de quem
acredita nas potencialidades das
crianças.

Já conhece nossas
Redes Sociais?
@loja.arg
@ARGbentogoncalves

Fique por dentro
de conteúdos
e ofertas
exclusivas!
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Covid-19

Vacinação avança para
pessoas com 18 anos

Júlia Milani

Nesta sexta-feira,
20/08, moradores
de 18 e 19 anos
receberão imunização.
No sábado, é dia de
segunda dose
No dia 19 de janeiro de 2020,
Bento Gonçalves aplicava as primeiras doses da vacina contra
o coronavírus nos profissionais
da saúde. A partir daquele momento foram realizadas diversas
ações para imunização de todos
os grupos prioritários. Hoje são
mais de 80 mil pessoas com a primeira dose ou dose única e mais
de 29 mil com a segunda dose.
A Campanha foi marcada pelo
drive-thru na Fundaparque, que
se destacou pela agilidade e organização da equipe da Secretaria
da Saúde.
E nesta semana a vacinação
chega ao seu principal momento
com a conclusão da imunização
até a faixa etária dos 18 anos. “Estamos muito contentes em poder
anunciar este último cronograma

de vacinação para a faixa etária
dos 18 anos. Foi muito planejamento, um esforço grandioso
da nossa equipe para podermos
chegar a toda população. Agora
o trabalho segue para que todos
concluam a imunização com a segunda dose”, disse a secretária de
saúde, Tatiane Misturini Fiorio.
Nesta sexta-feira, 20/08, jovens de 18 e 19 anos (somente)
serão vacinados, das 17h às 20h,
na Fundaparque, em formato drive-thru. É necessário apresentar
documento com foto, cartão SUS
e cadastro preenchido

SEGUNDA DOSE
Já no sábado, 21/08, também
será realizada a segunda dose
para as pessoas imunizadas com
a vacina Astrazeneca (grupo das
comorbidades vacinado na Rua
Coberta e dos profissionais da
educação) ou seja, imunizados
nos dias 25 e 31 de maio e 02 de
junho. A vacinação acontece na
Fundaparque, das 8h às 12h.
É necessário apresentar documento com foto e o cartão entregue no dia da vacinação.

Garibaldi
confirma
seis casos da
variante delta
O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou, na terça-feira 17/08, mais
11 casos da variante delta do coronavírus. A confirmação foi realizada por meio de sequenciamento genético completo, nos
mesmos moldes do que é realizado na Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), no Rio de Janeiro.
Esses casos confirmados são
de residentes dos municípios
de Alvorada, Caxias do Sul, Esteio, Passo Fundo, Porto Alegre,
São Leopoldo, Sapucaia do Sul
e Triunfo. Todas as amostras já
tinham passado por sequenciamento genético parcial no Cevs
e apontado para provável delta.
O município de Garibaldi
divulgou que a cidade tem seis
casos de moradores com a variante Delta, confirmados pelo
Laboratório de Microbiologia
Molecular da Feevale. As amostras se referem a casos dos
meses de junho a agosto. “Os
pacientes foram devidamente
acompanhados, conforme protocolos estabelecidos pela Secretaria Estadual da Saúde e um
paciente encontra-se internado.
Nenhum óbito foi registrado entre os seis pacientes”, afirmou
nota da prefeitura.
O município também destacou a necessidade da população
manter as medidas preventivas
de distanciamento social, uso de
máscaras e álcool em gel.
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Banco de Sangue em Bento Gonçalves

A Escolha de Sophia
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Nos últimos dias, tem-se noticiado a falta de doadores e uma
diminuição significativa nos estoques de bolsas de sangue nos
hemocentros do Estado. Já era de
conhecimento que o número de
doadores não era o suficiente para
abastecimento destes centros, e por
isso campanhas incentivando a doação são noticiadas constantemente.
Com a Pandemia, estes estoques
reduziram ainda mais, muitas vezes
pela insegurança de se deslocar até
os pontos de coleta e o risco de contaminação.
Atualmente Bento Gonçalves
não conta com um banco de sangue e isto tem levantado inúmeras
discussões nos últimos dias. Hoje,
na cidade, não há nenhum ponto de
coleta para estas doações, e por determinação do Hemocentro de Caxias do Sul, todo sangue que vier a
ser utilizado por pacientes do SUS, a
reposição deve ocorrer diretamente
no Hemocentro (Hemocs), inviabilizando e desestimulando a doação
de sangue pela comunidade.
Mas sejamos sinceros, ter uma
unidade de coleta e fracionamento de todo o sangue doado, não
depende somente da vontade pública e/ou privada, depende principalmente da população, pois a
justificativa e manutenção destes
centros depende exclusivamente
do volume de doações. Entendo
que muitos vão discordar, por serem
doadores, um gesto que salva mi-

lhares de vidas diariamente, porém
conheço a rotina nestes bancos de
sangue, pois atuei por um período
nesta área durante uma de minhas
formações e sei a dificuldade que é
enfrentada diariamente para se ter
um volume constante de doadores.
Não é à toa que, quando o paciente utiliza destas bolsas, a família é
orientada a conseguir um número
significativo de possíveis doadores
para repor o utilizado.
É importante discutirmos este
tema e, por que não, unir munícipios
vizinhos em prol desta causa, pois
iria beneficiar a todos, facilitando
inclusive a captação de novos doadores na comunidade local, já que a
distância afastou muitos doadores
deste ato tão nobre e importante.
Atualmente, o Hospital Tacchini em
parceria com a prefeitura de Bento
Gonçalves, conforme divulgado em
seu site, disponibiliza todos os sábados transporte gratuito até o Hemocentro regional de Caxias do Sul,
para quem se disponibilizar a doar.
Portanto, fica registrado que
verba para viabilizar este Centro
em nosso município não seria difícil
de aprovar, mas o que realmente
tornaria o centro autossustentável
seria o comprometimento de todos
na busca de doadores justificando
assim o seu funcionamento nesta
região. Até lá, convide seu amigo e
amiga e vá a Caxias do Sul contribuir
para que inúmeras vidas possam ser
salvas através do seu gesto.

A Escolha de Sophia sempre
foi tida como uma decisão dentre
duas opções impossíveis. A expressão surgiu, na literatura, em
1979, quando um casal formado
por um judeu e uma polonesa
sobrevivente de um campo de
concentração teve que, em determinado momento de sua vida, escolher qual dos dois filhos ficaria
vivo. Essa expressão, então, passou a ser utilizada frente a uma escolha difícil, qualquer que seja ela.
Quando jovem, ouvi de um
amigo que, durante seu parto, o
médico saiu da sala e perguntou
para seu pai qual dos dois ele
preferia que sobrevivesse, já que
um dos dois corria risco de morte naquele momento. Ora, quão
dolorosa é essa escolha! Quão impossível é essa escolha! Eu mesmo
não saberia dizer a quem escolher.
É impossível escolher. Não há
como escolher... Definitivamente,
não há!
Ainda assim, todos nós, diariamente, nas nossas vidas, nos
deparamos com escolhas difíceis.
Todos nós, em determinado momento, ficamos em dúvida sobre:
perseguir um grande amor que
não é correspondido; ou aquele
que, sabendo ser o grande amor
de alguém, o desdenha, pois é
confortável receber mimos e afagos em momento de carência sem

nada dar em troca, mesmo sabendo
que a troca pode ser construída;
questionar o fim de uma relação,
que aparentemente não se sabe
o motivo, quando todos, mesmo
empiricamente, sabem o motivo
do fim; trocar de emprego, trocar
de cidade, trocar de país; casar-se,
comprar uma bicicleta, fazer uma
pós-graduação, iniciar uma nova
faculdade, trocar de curso, trocar de
vida ou, simplesmente, abandonar
velhos hábitos. Sempre é uma escolha. E escolhas nunca são simples.
Ou quase nunca...
Apesar de eu também experimentar dilemas da vida cotidiana,
tendo que decidir sobre qual rumo
seguir, nenhuma delas pode ser
atribuída à escolha de Sophia. Não
dessa forma. Para mim, tal escolha
foi extremamente simples. Se vocês
prestaram bem atenção, embora
em português Sophia seja escrita
com “f”, para mim, é sempre será
com “ph”. Minha sobrinha Sophia,
que todos vocês já ouviram falar.
Quando doei o rim para a minha irmã, não sei por que, em determinado momento, eu disse à minha
mãe que, se em algum momento
houvesse necessidade de primar
por alguém, minha irmã é que deveria ser a prioridade. Afinal, a Sophia precisava da mãe, tal qual eu
tive a minha. Eu escolhi a Sophia...
Até a próxima!
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Crime chocou a comunidade

Suspeito de estupro no bairro
Botafogo é preso preventivamente
Fotos: Divulgação

Mulher de 24 anos
foi agredida e
estuprada na última
segunda-feira,
16/08, no bairro
Botafogo
Em ação conjunta da Polícia
Civil (PC) e Brigada Militar (BM),
foi preso na tarde de quarta-feira,
18/08, o suspeito de ter cometido um estupro no bairro Botafogo, em Bento Gonçalves, no início
desta semana. Em entrevista coletiva na madrugada desta quinta-feira, 19/08, a delegada Deise
Salton Brancher Ruschel, titular
da Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher (Deam),
o comandante da Brigada Militar,
Luis Fernando Becker, e a subcomandante, Estefanie Gomes, detalharam a ação que durou cerca
de 48 horas para a captura do
suspeito.
O crime ocorreu na última
segunda-feira, 16/08, por volta
das 17h, em um matagal próximo
aos trilhos, na altura do bairro
Botafogo. A vítima, uma mulher
de 24 anos que voltava do trabalho, utilizou o caminho como
forma de atalho para economizar
tempo, quando foi surpreendida
pelo acusado. Conforme a polícia,
durante o estupro, o indivíduo

manteve um facão no pescoço
da vítima e ainda tentou afogá-la
empurrando seu rosto na lama.
Ela foi ferida com vários
golpes de facão e precisou ser
atendida na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24 horas). O
suspeito, 31 anos, foi preso preventivamente após 48 horas de
trabalho intenso e integrado da
BM, Polícia Civil, Serviço de Inteligência e com informações de
populares. Ele foi encontrado na
quarta-feira, às 16h40, em um
matagal no bairro Santa Marta,
que fica cerca de 400 metros distante do local do crime.
Durante a abordagem dos
policiais, ele tentou fugir por algumas quadras e acabou caindo e
sofrendo uma lesão. No momento
da captura, o homem reagiu e foi
necessário o uso de algemas. Ele
também é acusado de dois roubos, ocorridos na terça, 17/08, e
na quarta-feira, 18/08. Segundo

a polícia, nos dois casos o homem
foi reconhecido pelas vítimas.
Diante dos fatos, o preso foi
conduzido até a delegacia, onde
foi apresentado para a autoridade
policial e, em seguida, foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Bento, sendo decretada
sua prisão preventiva pelo Poder
Judiciário.
De acordo com a subcoman-

dante Estefanie Gomes, as informações repassadas pela vítima
do estupro foram essenciais
para a identificação do suspeito.
A delegada de Deise destacou
a importância do trabalho conjunto das forças de segurança e
também ressaltou a coragem da
vítima. “Eu quero agradecer a vítima por ela ter sido tão valente,
tão brava, tão inteligente, por ela
ter sobrevivido. Como mulher, eu
quero agradecer a ela. Eu quero agradecer também as outras
mulheres que compareceram depois na delegacia, no decorrer da
noite, algumas até com bastante
medo, uma delas até não queria
ir à delegacia, e eu conversei com
ela que a ida até a delegacia era
um ato extremamente importante não apenas para ela, mas para
toda nossa comunidade. Ir até a
delegacia e dizer se reconhecia
ou não aquele sujeito, é uma demonstração de cidadania, é uma
demonstração de sororidade,
então eu fico muito grata a elas,
por terem sobrevivido”, finalizou
a delegada.
O comandante da BM, Luís
Fernando Becker, agradeceu a
união entre as forças de segurança, e elogiou a coragem e a força
da vítima em resistir e procurar
a segurança pública. “Ela teve a
força de resistir e em confiar na
gente, porque isso também é um
pensamento de trazer justiça e
ela conseguiu fazer isso”.

No bairro Humaitá

Rocam prende suspeito de
roubo a pedestre em Bento
No início da noite de quarta-feira, 18/08, às 18h50, um homem foi preso acusado de roubo
a pedestre. O Centro Integrado de
Operações de Bento Gonçalves foi
infomado do crime de roubo, que
teria ocorrido no bairro Humaitá,
nas proximidades do Colégio Mestre Santa Bárbara. De imediato as
guarnições policiais foram comunicadas da ocorrência e iniciaram
as buscas pelo suspeito de acordo
com as características repassadas.
Os policiais militares das
Rondas Ostensivas com Apoio de

Motocicletas (Rocam) localizaram
o autor do roubo, um homem de
42 anos, com o qual foi localizado
um celular Samsung A51, objeto do
roubo, e uma faca de serrilha utilizada no cometimento do crime. O
indivíduo foi encontrado na Rua
Humaitá, resistiu à abordagem e
tentou fugir, sendo necessário utilizar os meios moderados da força
para contê-lo e algemá-lo.
Ele recebeu voz de prisão, sendo conduzido à DPPA para lavratura do flagrante e depois foi encaminhado a penitenciária de Bento.

São Francisco

Garibaldi

Suspeito de roubo
é encontrado e em
seguida liberado

Brigada Militar
prende homem
acusado de tráfico

Na noite de segunda-feira,
16/06, a Brigada Militar de Bento
Gonçalves conduziu um homem de
27 anos, suspeito de ter efetuado
um roubo a um estabelecimento
comercial no final da tarde de domingo, 15/06, no bairro São Francisco. Ele foi encontrado em uma
pousada no Progresso. No local
foram apreendidos uma réplica
de pistola Glock, as roupas utilizadas na ação e parte do dinheiro
roubado. O conduzido está cumprindo pena em regime de prisão
domiciliar e encontrava-se fora do
endereço autorizado pela justiça. O
suspeito foi apresentado na Delegacia onde foi efetuado o Registro Policial e a aprensão do material. Em
seguida ele foi liberado

Na noite de quarta-feira,
18/08, a Brigada Militar de Garibaldi prendeu um homem acusado
de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na Praça da Martini, localizada
na Rua Vicente Faraon, no centro.
Policiais militares da Patrulha Tático Móvel (PATAMO) abordaram
o suspeito, um homem de 42 anos,
no momento que havia acabado de
fazer a entrega de duas porções de
crack para uma usuária. Em revista
pessoal foi localizado no bolso da
jaqueta mais 38 porções de cocaína prontas para venda, R$ 295 e
um telefone celular. Ele foi preso
e conduzido à delegacia de polícia
civil para lavratura do flagrante por
tráfico de drogas. Posteriormente
ele foi encaminhado ao presídio.
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Quel Konrad

Bronzeado,
em inglês
Veste
indiana
fotos: divulgação

Classe
(?): elite
econômica

Desconto para
vacinados

Para incentivar a comunidade a se vacinar contra a COVID-19 vale um pouquinho de tudo.
E o La Madre Bar e Restaurante resolveu dar
desconto para clientes que buscaram a imunização. Nesta semana, a casa anunciou que quem
apresentar a carteirinha de vacinação comprovando que recebeu a vacina contra a Covid-19
ganha 15% de desconto. A promoção é válida
de segunda a quinta-feira.
De acordo com o proprietário da casa, Lucas
Freitas, o objetivo “é ver todo mundo vacinado
e de barriga cheia”, afirmou.

O camisa
dez do Tetra (fut.)
Roupão
(bras.)
Tabuleiro

Tinta para
pintar

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

serranossa.com.br/colunas/raquel
Raquel Konrad

Sexta-feira, 20 de agosto de 2021

@nacaronadaquel

~
Inscricoes
´
prorrogadas
As vinícolas brasileiras tem até esta
sexta-feira, 20/08, para realizar a
inscrição de suas amostras na 29ª
Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2021. A maior degustação de
vinhos de uma safra do mundo é o
maior evento do vinho brasileiro,
reunindo vinícolas de diferentes regiões produtoras do país. Depois da
‘Safra das Safras’ em 2020 e do formato on-line do evento que atingiu
apreciadores de 24 estados brasileiros, além do Distrito Federal, a expectativa este ano é ainda maior. O
regulamento, assim como a ficha de
inscrição, estão disponíveis no site
da entidade: www.anvinhos.com.br

´

Magnesio: diferentes

´

formas, diversos beneficios

Curso de

Ulysses
Cruz, diretor
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dia 7 de outubro e se estenderá
até 16 de junho de 2022, sempre
às quintas-feiras entre 19h e 22h.
O curso terá um recesso a partir
de 17 de dezembro, retornando ao
programa em 13 de janeiro de 2022.
O investimento para associados da
ABS-RS é de R$ 6.480, enquanto o
público em geral paga R$ 6.990.

Solução

Um dos produtos que mais têm se destacado quando se fala
em suplementação alimentar é o magnésio. Considerado o
quarto mineral mais prevalente do corpo humano, é de grande
importância para diversos processos vitais, como contração
muscular, formação óssea, metabolismo energético, regulação
do humor e do sono e ainda como cofator para absorção de
nutrientes, tal como a vitamina D.

Congresso internacional de turismo
Na próxima terça-feira, 24/08, a partir das 9h, a Atuaserra promove o 5º Congresso Internacional de Turismo da Região Uva e
Vinho. Nesta edição, buscando preservar a saúde dos participantes, o evento será transmitido on-line. Na programação, estão
confirmadas duas presenças internacionais ilustres. Uma delas é
a de Silvonei José Protz, conhecido como a voz do Vaticano para
o Brasil, que falará sobre as motivações para retomar o turismo
religioso, que, tão longevo, mobiliza milhares de pessoas todos
os anos. Outro convidado especial será Sandro Carnicelli, que é
professor em eventos e gestão de Turismo eleciona na Universidade do Oeste da Escócia, e também falará sobre a retomada no
turismo. Além das apresentações internacionais, para aproximar
mais os participantes à realidade da Região, o Congresso contará
com a participação de Rodrigo Ferri Parisotto, secretário de turismo de Bento Gonçalves. Parisotto apresentará as estratégias
utilizadas para recepcionar os turistas com segurança e hospitalidade e a importância de um olhar mais crítico e analítico para o
turismo, agora mais do que nunca, no pós-pandemia. O evento
conta com o patrocínio exclusivo da Sicredi Serrana, que beneficia todos os associados com a isenção total da inscrição. Todos os
interessados podem efetuar a reserva da vaga diretamente pelo
site http://bit.ly/CongressoInternacionaldeTurismo.

Nós, do Armazém Fit Store, separamos quatro tipos de
magnésio para você acrescentar na sua rotina:
- Cloreto de Magnésio: melhora a biodisponibilidade da
vitamina D, melhora o sistema imune para diminuição de
doenças respiratórias e doenças intestinais, além oferecer
benefícios a quem pratica atividade física.
- Magnésio Dimalato: auxilia na redução do estresse, da
ansiedade e depressão. Também tem comprovada eficácia na
redução de arritmias cardíacas e dores no peito, reduz a fadiga
crônica e as dores musculares. Além disso, melhora a memória
e reduz a insônia.
- Magnésio Treonato: melhora o aprendizado, a memória e a
cognição, reduz a ansiedade e o estresse e também é eficaz
para doença de Alzheimer.
- Magnésio Inositol: contribui para uma melhor qualidade de
vida ao promover relaxamento e reduzir a ansiedade. Auxilia
no sono e no bem-estar, além de ser essencial para a saúde
cardiovascular, emocional, muscular e para a saúde óssea.
Estes e outros produtos você encontra no Armazém Fit Store.

R
UQ
E M A
C A D
R A F R
O D I A
A O
A S S E
T A B
R S
A
P
M A R
M E M O
N A V
T R A
P O RO S

O
N C I P
A R A
U S
T
R
S E
U V A
G U R A
U
I
A A
R
I S T O
S A B
R A V E
OL
E
N C A F
A S
T

S
A
B
A
D
O
D
E
A
L
E
L
U
I
A

C
A
L

R
E
N
E
G
O
C
I
A
R

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

A D
E
C
I
M
F O
A T
E
B R
C
E
I
P R
O

F
A
R E N
I
E
A R L
A
A I O
R A D
E R
J
O
A D O
R I V
V
R I S
E S E
X A LA

A L
G
A
P A
C
E M
U
R T
S
O
A V
E
N T
A

I
R
R
E
C
O
N
H
E
C
I
V
E
L

M
N A
I D
R
T E
I
D A
O L
G
C A
RU Z
S A
R
A R
V A

SERRANOSSA | Sexta-feira, 20 de agosto de 2021

9

10

SERRANOSSA CLASSIFICADOS | Sexta-feira, 20 de agosto de 2021
FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

54 3451 7773 | 3055 7774

www.casttini.com.br

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

54 3452 2755
NO CORAÇÃO DA CIDADE

VENDA

ALUGUEL

VENDO terrenos no condomínio residencial
Villaggio Toscana, no bairro Barracão. Em
ótima
localização,
lotes
individuais,
financiamento direto com a empresa. A partir
de R$ 124.000. Desconto especial para
pagamento à vista. Contato (54) 99981 3000 ou
(54) 98404 5302.
VENDO apartamento no Edifício Luiz Gazzoni, na
rua Emílio Pozza, bairro Maria Goretti, com 2
dormitórios, 1 suíte, banheiro social, área de
serviço, sala de estar, garagem. Com área real
privativa de 101,58m². Valor R$ 362.000. Contato
(54) 98404 5302 ou 99981 3000.
VENDO casas de alvenaria, somente duas
unidades. Casa pronta, no loteamento Encosta do
Sol. Financiamento pela Caixa em 360 meses ou
pelo Sicredi em 100 meses. Valor a partir de R$
170.000. Contato (54) 99981 3000 ou 98404
5302.

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br
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autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis, 155
Botafogo | Bento Gonçalves

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

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

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

3453 1854

SUA MOTOCICLETA NO
LUGAR CERTO!

Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo
Bento Gonçalves

Mercado

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 – Objeto: Aquisição de um veículo
zero km para o Gabinete da Prefeita de Santa Tereza/RS. Dia 02/09/2021, às 9h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 – Objeto: Contratação de empresa para
a prestação de serviços de pedreiro. Dia 02/09/2021, às 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021 – Objeto: Contratação de empresa para
a prestação de serviços de roçada mecanizada no interior e jardinagem para o
Município de Santa Tereza/RS. Dia 03/09/2021, às 9h.
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 – Objeto: Contratação de empresa
especializada para pavimentação de vias urbanas das Ruas Giacomo Pissetti,
Fioravante Acco e Guerino Acco do Município de Santa Tereza/RS, com
recursos do Contrato de Repasse nº 899990/2020/MDR/CAIXA. Dia:
08/09/2021, às 14h.
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br.

 CORTADOR DE ROUPAS
COM OU SEM EXPERIÊNCIA

 COSTUREIRA MÁQUINA RETA
COM EXPERIÊNCIA

 COSTUREIRA MÁQUINA OVERLOQUE

Santa Tereza/RS, 20 de agosto de 2021.
Gisele Caumo
Prefeita Municipal

COM EXPERIÊNCIA

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

(54) 3454 6422

Rua Mario Morassutti, 230
54 3451 2599
Rua General Osório, 309, Borgo - Bento Gonçalves
sala 302, BG, RS
www.persolle.com.br

VENDO

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

Interessados devem comparecer na empresa (Rua Tietê, 568, Bairro Imigrante)
de 2ª a 6ª feira, em horário comercial, com a Carteira de Trabalho
AVISO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA TOMADA 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.
Nova data de abertura: 08/09/2021, às 8h. A alteração, edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no site www.santatereza.rs.gov.br.
RETIFICAÇÃO DA TOMADA 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
a Agência Nacional de Mineração e topografia da área a ser licenciada do
Britador Municipal. Nova data de abertura: 08/09/2021, às 10h. A alteração,
edital
e
seus
anexos
encontram-se
disponíveis
no
site
www.santatereza.rs.gov.br.
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br.
Santa Tereza/RS, 18 de agosto de 2021.
Gisele Caumo
Prefeita Municipal

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

/tomasi.rh

/tomasirh

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 012/2021 – Ata de Registro de
Preços nº 001/2021 – Pregão Presencial nº 001/2021
– SRP nº 001/2021 – Referente ao novo preço da
gasolina comum e gasolina aditivada. Comércio de
Combustíveis Colosso do Vale Ltda. Valor: R$
6,46 ao litro de gasolina comum e R$ 6,77 ao litro
de gasolina aditivada. Prazo: a contar de
13/08/2021.
Gisele Caumo
Prefeita Municipal

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

Resumo de Contrato
Contrato nº 105/2021 – Pregão Presencial nº
029/2021 – Aquisição de servidor tipo rack para a
Secretaria da Fazenda do município de Santa
Tereza-RS. Verlin Tecnologia da Informação
Ltda. Valor: R$ 16.500. Prazo: 60 dias, a contar de
10/08/2021.
Contrato nº 106/2021 – Dispensa de Licitação nº
023/2021 – Locação de um imóvel para
disponibilizar moradia aos policiais militares que
atuam no município, conforme Termo de
Cooperação FPE nº 1902/2017. Márcio
Macagnan. Valor: R$ 500,00 mensais. Prazo: 12
meses a contar de 11/08/2021.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021
54 2105 2777

O Município de Monte Belo do Sul torna público
que estará recebendo, a partir do dia 30.08.2021,
no horário das 8h às 11h e das 13h30min às
16h30min, no Setor de Protocolos da Prefeitura
Municipal, documentação para credenciamento
de interessados para prestação de serviços
elétricos em Monte Belo do Sul. Edital e Anexos
no
site
disponíveis
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/.
Informações pelo telefone (54) 3457 2051.
Monte Belo do Sul, 19 de agosto de 2021.
ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal
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Sem data para novo julgamento

Caso de polícia

Das 30 empresas de internet atuando Desembargador do TRE pede
em Bento apenas três estão regulares vistas e julgamento de Diogo,

Confusão e
sujeira marcam
final de semana
na Planalto

Em busca de regularização

Fotos: Raquel Konrad

Raquel Konrad
A quantidade de cabos nos
postes, especialmente, na área
central de Bento Gonçalves há
muito tempo vem sendo criticada pela população. Além de
poluir visualmente as ruas e até
comprometer a fachada de muitos estabelecimentos, o excesso
de cabos também pode causar
problemas elétricos. Pensando
nisso, a prefeitura municipal fez
um levantamento das empresas
que atuam no fornecimento de
internet na cidade e, juntamente com a RGE, verificou a situação das empresas. O resultado
é impressionante: das mais de
30 operadoras de internet que
atuam em Bento, apenas três
(Netfar, Italnet e ViaSul) estão
totalmente regulares junto à
prefeitura e à companhia de
energia elétrica. Entre as irregularidades estão a falta de alvará
ou autorização da prefeitura (27
empresas) e a ausência de projeto na RGE (15 empresas).

Na última semana, a prefeitura convocou os representantes de empresas e estipulou
um prazo até o final de outubro
para que elas se regularizem.
De acordo com o secretário de
Mobilidade Urbana, Marcos Barbosa, o objetivo é identificar os
problemas e trabalhar na solução, de forma amistosa. “Temos
planos, especialmente na área
central, de investir em fiação
subterrânea em um futuro e melhorar a aparência nestas áreas.
Para isso, precisamos identificar
os donos destes cabos. Esse trabalho de identificação e regularização vamos seguir fazendo
em toda a área urbana e rural do
município”, explicou.
De acordo com Laise Grzebieluckas, consultora de Negócio da RGE, para estar regular
na companhia é necessário
apresentar um projeto dos pon-

tos onde a fiação passará. “Nós
identificamos diversas irregularidades técnicas, entre elas,
a falta de identificação nos cabos, fiação ociosa – quando a
tecnologia não está sendo mais
utilizada e continua nos postes
– altura irregular ou colocação
em irregular – acima da luminária, próximo da baixa tensão
ou abaixo da altura adequada”,
explicou.
A RGE e a prefeitura já enviaram as notificações para regularização e, caso os ajustes
necessários não sejam realizados, pode ocorrer o corte dos cabos. “Após as notificações, a RGE
envia para um comitê formado
pela Anatel [Agência Nacional
de Telecomunicações] e Aneel
[Agência Nacional de Energia
Elétrica], que avalia a possibilidade da retirada do que está
irregular”, explicou Laise.

Raquel Konrad
Após mais de duas horas e
meia de audiência, o julgamento
que avaliaria a cassação do prefeito e vice de Bento Gonçalves,
Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli, e também a inelegibilidade
do ex-prefeito Guilherme Pasin no
Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
foi suspenso, após o desembargador Francisco José Moesch pedir
vistas nos dois processos que os
políticos estão envolvidos.
O primeiro processo avaliava a publicidade vedada durante
a campanha eleitoral, impetrada
pela coligação “Bento Unido e
Forte”, do então candidato Alcindo Gabrielli. No voto, o desembargador relator Oyama de Moraes defendeu a não cassação
dos mandatos, mas a aplicação
de multa de 40 mil UFIR (que,
hoje, representaria R$ 42,564).
O voto do relator foi seguido pelo

desembargador Luis Alberto
D’Azevedo Aurvalle. Logo após,
Moesch pediu vistas. Os outros
quatro desembargadores optaram por não revelar os votos após
o pedido de vistas e o julgamento
desse processo acabou suspenso.
Em seguida, começou o julgamento do processo movido pela
coligação “Gestão e Trabalho”,
do então candidato Paulo Caleffi,
que também entrou com ação
contra a chapa eleita, afirmando
que Diogo e Amarildo haviam
se beneficiado com publicidade
institucional. Neste processo, o
relator Moraes sugeriu multa de
20 mil UFIR (que, hoje, representaria R$ 21,280). Em seguida,
Moesch também pediu vistas e o
julgamento foi suspenso.
Com isso, os trabalhos foram
encerrados e ainda não há uma
nova data para a continuidade do
julgamento.

Diogo Zanetti

Reunião convocada
pela prefeitura contou
com representantes
do setor, que terão
até outubro para se
regularizarem ou
poderão ter cabos
retirados dos postes

Amarildo e Pasin é suspenso

Um dos pontos mais frequentados por jovens aos finais de
semana, a Presidente Costa e Silva, no bairro Planalto, em Bento
Gonçalves, amanheceu repleta de
garrafas, copos e muita sujeira.
Local de constante reclamação de
moradores, por conta do som alto
dos carros, manobras perigosas
de veículos e ainda aglomeração,
a rua também foi palco de confusão envolvendo policiais e frequentadores no domingo, 15/08.
Três pessoas foram detitas após
resistirem a abordagem da Brigada Militar e agredirem policiais,
durante operação de fiscalização.
Na manhã de segunda-feira,
16/08, o SERRANOSSA esteve no
local, onde uma equipe da prefeitura já realizava a limpeza da rua.
Mesmo assim foi possível registrar a quantidade de lixo deixada
por parte dos frequentadores. Espaços como o Ginásio Municipal
de Esportes e a Fundação Casa
das Artes concentravam garrafas,
inclusive de vidro quebradas, e
copos no chão.
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Sicredi Serrana explica:

Com a alta da taxa Selic para 5,25% ao
ano, vale a pena investir em renda fixa?
Na última reunião do
Comitê de Política Monetária (Copom), no dia 4
de agosto, a taxa Selic teve
o aumento de um ponto
percentual, passando de
4,25% a.a. para 5,25%
a.a. A previsão, conforme
o boletim Focus, que reúne projeções de diversos
economistas, é de que
até final deste ano a taxa
atinja 7,5% a.a. Mas, o que
tudo isso significa? Vale
mais a pena investir em
renda fixa?
Bom, vamos começar
explicando suscintamente o que é a Taxa Selic e o
que ela afeta: a Taxa Selic
Meta é a que estamos nos
referindo aqui. Ela é a taxa
básica da economia do
Brasil e é utilizada como
parâmetro para outras taxas do mercado. Quando
o Banco Central aumenta
a Selic, está incentivando
as pessoas e empresas a
investirem seus valores
no mercado financeiro,
o que resulta em menos
dinheiro circulando na
economia e, consequentemente, menor aumento
de preços, o famoso “controle da inflação”.

Mas, como esse
aumento afeta os
investimentos?

Ativos de renda fixa se tornam mais atrativos com a alta
na taxa de juros, principalmente
atrelados ao CDI (Certificados de
Depósitos Interbancários, emitidos por Instituições Financeiras)
– indexador que acompanha de
perto as porcentagens da Selic. Os
ativos mais comuns atrelados ao
CDI são os RDCs (Recibo de Depósito Cooperativos), CDBs (Certificado de Depósito Bancário) e a
LCA (Letra de Crédito do Agronegócio). A poupança também aumenta sua rentabilidade, pois ela
é atrelada à Selic, remunerando o
percentual de 70% dela, caso os
depósitos tenham sido realizados
a partir de 05/2012. Títulos do
governo, como o Tesouro Selic,
também são beneficiados com
a alta, mostrando-se uma ótima
opção.
Com a tendência de aumento
da taxa de juros, existe também
uma predisposição natural das
pessoas que possuíam alocações
em ativos de maior oscilação/risco passarem a migrar tais investimentos para opções mais conservadoras/de menor risco.
Para aquela parcela dos investimentos que precisam ser

HILUX 3.0 SRV 4x4 CD
16V TURBO DIESEL AUT.
2014 | PRATA

CELTA 1.0 MPFI LT
8V FLEX 4P
2012 | PRATA

resgatados rapidamente (com
maior liquidez), a chamada “reserva de emergência”, é importante realizar a alocação para
opções de menor risco, pois,
quando você precisar do recurso
em curto prazo, as opções citadas
acima possuem maior garantia
e disponibilidade. Ah! Precisamos lembrar de que a reserva de
emergência deve ser equivalente

a no mínimo seis vezes os seus
gastos mensais.
Em contrapartida, para investimentos de médio e longo
prazo (acima de 2 anos), deve-se considerar possuir uma parcela de seus valores em ativos
de maior risco, isso porque se
tornam mais atrativos devido a
busca por superar a taxa básica
de juros (Selic).

E em relação ao IPCA,
que mede a inflação?

Em meio às pressões inflacionárias no país, os especialistas consultados passaram agora a ver alta
de 7,05% do IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo)
em 2021, antes 6,88%. Para 2022, a
estimativa subiu a 3,90%, de 3,84%.
O IPCA é o índice oficial que mede a
inflação em nosso país, e é calculado

periodicamente pelo IBGE.
O centro da meta oficial
para a inflação em 2021 é de
3,75% e para 2022 é de 3,50%,
sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para
mais ou menos.
A Selic já está fazendo algum efeito e deve fazer mais
ainda à medida que o juro real
ocorrer. Esse efeito, chamado
de juro real, é causado quando
a taxa Selic está acima da inflação. Além disso, alternativas
como fundos de investimentos,
títulos públicos atrelados à inflação e o mercado de renda variável continuam aconselháveis
para diversificar a carteira do
investidor em busca da melhor
rentabilidade, já que a taxa ainda está distante de dois dígitos
como antigamente e ainda não
estamos em patamares de ganho real por conta dos atuais
indicadores de inflação.
A melhor opção continua
sendo ter bons especialistas
ao seu alcance para aconselhar
uma boa diversificação de investimentos de acordo com seus
objetivos e horizonte de prazo
estabelecidos, respeitando seu
perfil de aversão a perdas e,
claro, mantendo-o informado
quanto a situação atual e projeções econômicas do nosso país.

COMPASS 2.0 16V FLEX
LONGITUDE AUT.
2018 | PRETA

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

WRV 1.5 16V FLEXONE
EX CVT AUT.
2018 | BRANCA

S10 2.8 LT 4x4 CD 16V
TURBO DIESEL 4P AUT.
2019 | BRANCA

RENEGADE 1.8 16V FLEX
LONGITUDE 4P AUT.
2016 | BRANCA

ONIX 1.0 LT 12V TURBO
FLEX 4P AUT.
2021 | PRETO

I30 1.6 MPFI 16V
FLEX 4P AUT.
2014 | PRATA

HB20 1.0 COMFORT
12V FLEX
2019 | PRATA
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Receita |

Cruzadas | Respostas na página 8

SERRANOSSA Gourmet

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Ainda é preciso considerar que
os jovens oriundos de diferentes
classes sociais sofrerão expectativas diferentes de suas famílias.
Em alguns contextos, a tarefa que
se coloca ao jovem pela família é
estudar para entrar na faculdade.
Para outras famílias entrar em uma
universidade é um sonho e não uma
obrigação.
A escola também possui um papel importante na orientação profissional de seus alunos e deve estimu-

Rever
acordo
financeiro

Falso pastel
de forno

Tornar
independente
Povo do
deserto
A fronteira
sul do Brasil

Cadete
(abrev.)

Bronzeado,
em inglês
Veste
indiana
Deslizar
na onda
Vontade
de beber

Sentir
profunda
aversão
Para o

Fruto
usado na
fabricação
do vinho

Classe
(?): elite
econômica

Afirmado
com
certeza

O camisa
dez do Tetra (fut.)

Cozinha
o bolo
no forno
Vogais de
"casa"
Teste escolar (pl.)

Proibição
imposta
por uma
sociedade
Risos, na
internet
Cada
porção do
oceano
Célebre;
notável

Arma de fogo portátil
Prendo
com nó

Roupão
(bras.)
Tabuleiro

Conhecer
Animal
que puxa
trenós
Tinta para
pintar
sepulturas
Sufixo de
"formol"
Césio
(símbolo)

(?)
espacial:
foguete

Ulysses
Cruz, diretor
Consoantes
de "foto"

Prende;
encarcera
Esponjosas
(?) qual:
exatamente
o mesmo

BANCO

Sete Erros | Respostas na página 8

INGREDIENTES
- 150 g de frango cozido e desfiado
- 50 g de mandioca cozida
- 2 colheres (sopa) de água de
cozimento do frango
- meia colher (sopa) de farinha de
linhaça
- 1 dente de alho
- 1 colher (sopa) de cheiro-verde
picado
- 2 colheres (sopa) de farinha de
trigo
Recheio
- 100 g de peito de peru triturado
- 2 colheres (sopa) de requeijão
- 2 colheres (sopa) de queijo
parmesão ralado
MODO DE PREPARO
Em um processador, bata todos
os ingredientes. Leve a geladeira
e deixe descansar por cerca de
30 minutos. Em uma bancada,
estique um plástico filme e abra a
massa sobre ele. Corte em círculos.
Recheio: Coloque o peito de peru
e o Requeijão, una as bordas,
formando um pastel. Passe o
salgado pelo queijo parmesão,
coloque em uma assadeira e leve ao
forno médio (180°C), pré-aquecido,
por cerca de 20 minutos ou até que
esteja dourado. Sirva.
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Solução
C
A
L

Escolha
assertiva é fruto
de uma reflexão
que leva em
consideração os
determinantes
possíveis.

lar a busca de informação sobre
o mundo do trabalho e incentivar
a reflexão pessoal sobre a escolha ocupacional e não somente
pelo vestibular.
Desta forma, escolher uma
profissão na adolescência parece
uma missão quase impossível. Se
você acorda querendo tocar em
uma banda, almoça pensando em
trabalhar com informática e ao
deitar acha que o negócio é ser
um funcionário público, você não
é o único. Escolher uma carreira
é entrar naquilo que acreditamos
ser o mundo adulto, no qual teremos acesso a uma série de coisas
interessantes, mas também haverá a responsabilidade.
Escolher uma atividade profissional é optar para um projeto
de vida. Nesse sentido, a Universidade de Caxias do Sul (UCS),
com o propósito de oferecer os
melhores caminhos, estará propiciando uma grande feira de
profissões virtual em formato de
mesa redonda. Durante a programação será desenvolvida uma
conversa sobre o curso de graduação, campos de atuação profissional, perspectivas e momento de esclarecimento de dúvidas.
A programação está disponibilizada no site www.ucs.br/
ucs-talk-profissoes/. A atividade
é gratuita, com sorteio de camisetas, cursos de extensão e outros brindes aos participantes.

Moradas
indígenas Dia da
Malhação
Pasta pa- de Judas
ra canapé

Local da
prática de
vôlei

S
A
B
A
D
O
D
E
A
L
E
L
U
I
A

não devem ser negligenciados. Mas
escolha madura leva em consideração o interesse, sentimentos que
despertam ao pensar em estudar
algumas áreas.
Escolha assertiva é fruto de
uma reflexão que leva em consideração os determinantes possíveis.
Levar em consideração o mercado,
se realmente gosta da área, as disciplinas que tem interesse na escola,
o vestibular, as expectativas familiares, sonhos, enfim, tudo o que pode
ser analisado.

Integrantes
da máfia
(fem.)

O
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U S
T
R
S E
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R
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Coordenadora do curso de
Psicologia da UCS Bento e
docente da área de Humanas

Renovação dos
dados dos
clientes

R
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R A F R
O D I A
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R S
A
P
M A R
M E M O
N A V
T R A
P O RO S

Uma das decisões que o jovem precisa enfrentar ao iniciar
a vida adulta é a escolha profissional, que, por sua vez, costuma
ser um momento angustiante
por despertar dúvidas, caminhos e escolhas. Mover-se pela
paixão ou pela renda que pode
propiciar? Escolher uma profissão valorizada ou uma área recente? Conciliar com trabalho?
A ansiedade acaba se agravando no final do Ensino Médio,
quando o vestibular e o início
da graduação se apresentam.
Alguns alunos se mostram com
maturidade para realizar a escolha; outros precisam de auxílio
no processo.
Precisamos ressaltar que o
trabalho ocupa um lugar central
na vida do sujeito, pois vai lhes
conferir identidade, papel social,
identificar renda. Essa ansiedade acima referida tem em um
dos pontos a falsa ideia de que
se escolhe uma profissão para o
resto da vida. A gestão de carreira mudou e pode ser vista como
algo a ser alterado ao longo da
história.
A decisão precisa ser feita,
mas ela é apenas o primeiro passo que somente será seguido de
outras escolhas tão importantes quanto. A escolha pode ser
assertiva se o estudante considerar alguns pontos. Retorno financeiro e mercado de trabalho

Profª. Ilciane
Sganzerla Breitenbach

3/tan. 4/sari. 6/quadra. 9/trancafia. 10/assegurado.

Como auxiliar o
jovem na escolha da
carreira profissional?

© Revistas COQUETEL

Horóscopo
Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Áries – 21/03 a 20/04
Atenção às finanças. Uma amizade
pode até virar namoro. A dois, união
e romantismo em alta.
Touro – 21/04 a 20/05
Contenha sua impaciência. Poderá
atrair alguém próximo. A dois, prazer
em compartilhar projetos.

R
E
N
E
G
O
C
I
A
R

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Mostre que quer progredir no trabalho. No amor, afinidades contarão
pontos. A dois, muita união.
Câncer – 21/06 a 21/07
Sorte nas finanças. Amizade terá
transformações. Sensualidade em
alta. Evite a possessividade.
Leão – 22/07 a 22/08
Equilibre sua ganância. Seu coração
vai querer algo sério. Na vida a dois,
busque quebrar a rotina.
Virgem – 23/08 a 22/09
Busque reservar um tempo para relaxar. Chance de romance com colega.
A dois, abra seu coração.
Libra – 23/09 a 22/10
Hora de fazer sacrifício e resolver
questão pendente. Abuse do charme. A dois, romantismo no ar.

Charge

Escorpião – 23/10 a 21/11
Dê atenção à família. Romance do
passado pode mexer com você. A
dois, hora de fazer planos.
Sagitário – 22/11 a 21/12
Habilidade para se comunicar em
alta. Popularidade na paquera. A dois,
aposte mais no diálogo.

54

3452 0650 | 54 99145 0365
/academia.lamerica
phantomlamerica
www.phantomlamerica.com.br

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Sucesso nas finanças requer controle.
Seu poder de sedução deixará os desejos à flor da pele.
Aquário – 21/01 a 19/02
Boa hora para mudanças ou reforma.
Explore seu charme. A dois, criatividade apimentará relação.
Peixes – 20/02 a 20/03
Evite comentar sobre seus projetos.
Sensualidade estará em alta. Boa sintonia e conversas a dois.
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Vestibular é na UCS
Pensando em facilitar o ingresso no
Ensino Superior, a Universidade de Caxias
do Sul desenvolveu inúmeras modalidades.
Uma delas é a oportunidade de realizar a
prova semanal de acesso.
O ingresso pode ocorrer com aproveitamento da nota da Prova de Redação do
Enem de 2015 a 2020 ou então do Vestibular da UCS de 2016 a 2021.

Confira os cursos
oferecidos no Campus Bento:

Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Computação; Ciências
Biológicas; Ciências Contábeis; Comércio
Internacional; Design; Direito; Educação
Física; Engenharia Civil; Engenharia de
Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Pedagogia e Psicologia.
Saiba mais em www.ucs.br/site/vestibular/ ou contate com a área de relacionamento da
UCS Bento pelos Whats App: (54) 99626-2771 e (54) 99919-3141.

UCS Talk Profissões
A UCS é pra você que sabe escolher! O programa UCS Minha Escolha
está lançando o UCS TALK PROFISSÕES, uma série de lives gratuitas com
os coordenadores de curso abordando
tudo o que você quer saber sobre as
mais diferentes profissões.
Participe, esclareça suas dúvidas e
ainda concorra a uma série de brindes,
como vagas para cursos de extensão,
cadernos e camisetas, entre outros.
E
mais!
Quem participar receberá um
certificado.
S a i b a
mais acessando o
QR-CODE:

Mestrado Profissional em Engenharia
de Produção com inscrições abertas

Transferência
com 50% de
desconto
Estude numa das universidades mais
conceituadas do Brasil: a UCS!
Aproveite até 100% das disciplinas já
cursadas para ingresso no mesmo curso ou
escolha entre diversas opções oferecidas
nas mais diversas áreas do conhecimento.
A oferta é válida para todos os cursos, exceto Medicina.
O processo é simples e tem início com
a análise prévia das disciplinas que você já
cursou. Basta apresentar cópia da Carteira
de Identidade, cópia do CPF e Histórico Escolar completo emitido pela Instituição de
origem. Com a entrega desses documentos
será feito um estudo sobre quais disciplinas você será dispensado de cursar na UCS.
Não perca essa oportunidade! Estude
na UCS!

Para mais informações acesse o QR-Code,
ou contate-nos: (54) 99919-3141.

Que tal uma especialização com
mensalidades que cabem no seu bolso?
Que tal cursar uma especialização
pagando mensalidades a partir de R$
210? A UCS oferece essa possibilidade.
Especialização em
Psicopedagogia EaD
Curso destinado a portadores
de diploma de curso superior nas
áreas de Pedagogia, Psicologia,
Fonoaudiologia, Fisioterapia, Serviço
Social, licenciaturas em geral e outras
afins. Início das aulas previsto para
outubro de 2021 e encerramento para
abril de 2023. Aulas quinzenais.
Especialização em Transformação Digital na Educação - EaD
Destinado a portadores de
diploma de curso superior em
licenciaturas e interessados na
transformação digital da educação.
Início previsto para outubro de 2021
e término para dezembro de 2022.
Encontros síncronos às segundas-feiras.
Esclareça suas dúvidas pelo
Whats App (54) 99653-3184.

A UCS Bento está com as inscrições abertas até 16 de
dezembro para o Mestrado Profissional em Engenharia de
Produção. Com área de concentração em Gerência de Qualidade
e Produção, o Mestrado tem um escopo de atuação amplo,
abordando as questões relacionadas aos sistemas de produção
de bens e de serviços, quer em seu aspecto processual, quer em
seu nível decisório, ou ainda em temas relacionados ao valor
agregado por esses sistemas.
O ingresso no Mestrado é realizado mediante processo
seletivo regulamentado por edital da Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação. O número de vagas é limitado. O processo
seletivo é classificatório e será conduzido por Comissão de
Seleção, nomeada pelo Colegiado do Programa.
Mais informações podem ser obtidas pelo Whats
(54) 99653.3184 ou ainda pelo e-mail mercado4@ucs.br

Técnico em Segurança do Trabalho – Turma confirmada!
A pandemia mostrou o quanto os profissionais da área de segurança no trabalho são
importantes para a prevenção de doenças e
acidentes. Neste caso pandêmico, em específico, além de resguardar o físico dos profissionais, contribui para inibir a proliferação da
Covid-19.
Pensando nisso e nas pessoas que têm
interesse em cursar Técnico em Segurança do
Trabalho, a UCS Bento desenvolveu a grade em
parceria com diversas empresas da região. A
área de atuação é vasta e as possibilidades são
muitas. A turma já está confirmada, mas ainda
há tempo para ingressar.
Informe-se com a área de Relações om
o Mercado da UCS Bento, através do whats
(54) 99653-3184.

A UCS é pra você que indica amigos!
A UCS está com uma promoção especial
para todos os alunos. Quem indicar amigos
para estudarem na UCS e eles se matricularem, ganha R$ 150 de desconto na mensalidade. Quanto
mais
você
indicar, mais
você vai ganhar!
Preencha o
formulário,
acessando o
QR-Code:

Pedro
Della
Côrte
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“Ter uma unidade
de coleta de sangue
depende principalmente
do volume de doações”

Quel
Konrad

Thiago
Galvan
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Os destaques
sociais da semana
estão na coluna
da Quel

“Todos nós,
diariamente, nas nossas
vidas, nos deparamos
com escolhas difíceis”

Sem fechar ao meio-dia

COVID-19

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

20/08

16º
31º
Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

22/08

21/08

14º
25º
Nublado pela manhã, com
possibilidade de garoa. Tarde de
sol com diminuição das nuvens.
Noite com muita nebulosidade

9º
19º
Muitos nuvens
o dia todo, com
aberturas de sol

Semana da pátria

Secretarias municipais de Bento Fogo Simbólico da Pátria
Aulas em escola infantil são
suspensas após quatro auxiliares passam atender das 8h às 17h
chega a Bento Gonçalves
Com objetivo de ampliar o atender das 08 às 17h sem fechar
Na manhã de quarta-feira, deste momento tão importante e
e três crianças testarem positivo horário
de atendimento para po- ao meio-dia. “Nosso objetivo foi 18/08, Bento Gonçalves recebeu o guardar essa chama até o início da
Divulgação

pulação, a partir desta sexta-feira,
20/08, as repartições públicas
passam a funcionar em novo
horário em Bento Gonçalves. De
acordo com o secretário de administração, Matheus Barbosa
a maioria das repartições passa

padronizar o atendimento das
secretarias, facilitar e agilizar o
atendimento ao cidadão, proporcionando um horário ao meio-dia.
Com exceção daquelas secretarias que o serviço precisa adaptação de horário”, explicou.

Confira como fica o atendimento
Casos de COVID-19
foram registrados
na Escola Municipal
Infantil Luz do
Amanhã, no Vila
Nova
A Secretaria de Educação informou na quinta-feira, 19/08, que
dentro dos protocolos estabelecidos de prevenção à Covid-19, o
Comitê Operacional de Emergência
em Saúde (COE Escola) definiu pela
suspensão das aulas na EMI Luz do
amanhã, Vila Nova. Quatro auxiliares administrativos e três crianças
foram diagnosticados com a Co-

vid-19 nos últimos dias e já estão
em isolamento. Casos suspeitos foram encaminhados para testagem.
O COE-e do Município realiza o
monitoramento das escolas diariamente com planejamento de ações
específicas conforme as necessidades. “Estamos cumprindo rigorosamente os protocolos de prevenção
nas escolas, e o COE é responsável
por essa fiscalização. O fechamento
da escola é preventivo, pois foram
notificados casos e pessoas com
sintomas”, destacou a secretária de
Educação, Adriane Zorzi.
Será realizada a desinfecção
na escola e após o período de isolamento de 14 dias serão retomadas
as atividades.

Das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia, de segunda a sexta-feira: Secretaria de Administração, Coordenadoria de Tecnologia e Comunicação, Secretaria de Turismo, Procuradoria-Geral,
Secretaria de Finanças, de Desenvolvimento Econômico, de Esportes e Desenvolvimento Social, de Segurança, de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, de Desenvolvimento da Agricultura,
de Meio Ambiente, de Cultura, de Governo, de Viação e Obras
Públicas, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, Procon
e subprefeituras.
Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira: Secretaria Municipal de Saúde (parte administrativa), Centro
de Referência Materno Infantil – CRMI e unidade de saúde (com
exceção das unidades dos bairros Fenavinho, São João, 15 da
Graciema e Faria Lemos, que tem horários diferenciados)
O Gabinete do Prefeito atende das 8h às 11h45min e das
13h30 às 17h45 e a Secretaria Municipal de Educação funcionará das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

fogo simbólico da Pátria no Corpo
de Bombeiros. Em sua 84ª edição,
o traslado do fogo simbólico foi realizado pela Liga de Defesa Nacional. Para este ano, foram definidos
como Tema Nacional, Hino Nacional Brasileiro; Tema Estadual, FEB
e a participação dos Gaúchos na 2ª
Guerra Mundial; e como Tema Municipal, Respeito à vida: um novo
jeito de conviver!
O comandante da Centelha do
Fogo Simbólico da Pátria da Liga
de Defesa Nacional, Paulo Preto,
comentou sobre o momento histórico. “Esse é um momento histórico, muito importante e representativo que deve ser celebrado por
todos nós. É um orgulho defender
as cores de nossa pátria. É um sentimento de amor à pátria e devoção
do legado que recebemos e devemos permitir as novas gerações”.
O fogo ficará no Corpo de
Bombeiros até o dia 01º de setembro, quando segue para a
Prefeitura Municipal marcando o
início da semana da pátria. “É importante manter essa chama de
união e de perseverança na luta
por dias melhores. Estamos muito
honrados de participar novamente

celebração da pátria”, disse o Comandante do Corpo de Bombeiros,
Major Márcio Müller Batista.
O Coronel Alexandre Sales de
Souza, comandante do 6º Batalhão
de Comunicações, destacou sobre
a chegada do fogo simbólico no
município. “Mais um ano estamos
iniciando uma semana da independência. Estamos reunidos, vencendo a pandemia e comemorando essa data histórica. No próximo
ano vamos estar completando 200
anos e a independência é algo que
foi conquistado em 1822, e consolidada em cada ano. Nesse momento é importante que as autoridades presentes estejam juntas
com adolescentes e estudantes de
nossa cidade”.
Para o prefeito, Diogo Siqueira, que recebeu a chama “esse
momento é muito importante e
nos orgulha muito fazer parte.
É o momento de celebrarmos as
cores de nossa bandeira, defendendo nosso espírito cívico de
cidadãos brasileiros. Sabemos
que o 7 de setembro é uma data
de grande relevância, e a Semana
da Pátria é o momento de destacarmos esse orgulho”.

