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Salvando vidas

Balanço da gestão

Bento reúne mais de 80
Prefeito apresenta novos
doadores em apenas um dia projetos para Bento
Eduarda Bucco/SERRANOSSA

Primeiro ato de doação de sangue no município foi
realizado na quarta-feira, 01/09, e prefeitura afirma que
novas ações já estão sendo planejadas

Exata Comunicação

Em palestra no Centro Empresarial, Diogo Siqueira prometeu
concluir Complexo de Saúde, investir em pavimentação no
interior e construir rótula no Santa Rita
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Efeito vacina

Feira do Livro

Número de óbitos pela COVID-19 cai Patrona da 36ª edição
cerca de 70% no município em agosto fala sobre temática e

Foram 13 mortes, contra 41 registradas em julho. Profissionais da saúde atribuem
queda à vacinação completa de cerca de 30% da população
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Em Bento

Boa notícia

Mortes pela COVID-19 em Bento
têm queda de 68% em agosto
Profissionais da
saúde afirmam
que esquema
vacinal completo
tem se mostrado
efetivo na redução
de casos graves
no município. No
momento, cerca de
30% da população
do município já está
imunizada com duas
doses ou dose única
Eduarda Bucco
Bento Gonçalves registrou
uma redução expressiva nos
óbitos de pacientes com a COVID-19 no mês de agosto. Foram 13 mortes confirmadas no
período, ante 41 registradas em
julho – uma redução de 68%.
Agosto foi o mês com menor registro de óbitos desde fevereiro
deste ano, quando 11 pessoas
perderam a vida para o vírus. No
mesmo período do ano passado,
o município havia contabilizado
25 mortes.

Júlia Milani

Avanço na vacinação contribuiu para a redução de óbitos
Questionada sobre os motivos que possam explicar essa
redução significativa de um mês
para o outro, a secretária de
Saúde de Bento, Tatiane Fiorio,
cita um “conjunto de fatores”.
Entretanto, ela destaca a imunização completa das pessoas com
comorbidades, um dos grupos
mais atingidos pelo Coronavírus. “Começamos a vacinação no
começo do ano com os idosos e
profissionais da saúde. O terceiro grupo foi o das pessoas com
comorbidades, sobre o qual há
maior incidência de óbitos. Então fomos vacinar essas pessoas
em abril, sendo que a segunda
dose foi aplicada apenas em junho/julho”, recorda. “Considerando o período de 15 dias após

a vacinação para garantir o efeito total da vacina, nós entramos
no mês de agosto”, explica.
Em junho e julho, o município havia registrado 47 e 41
óbitos respectivamente. Além
da imunização ainda não completa, a secretária acredita que
esse alto número possa ter sido
causado pelo aumento da circulação das pessoas e pelo período de inverno. “Mas o motivo
principal dessa diferença entre
agosto e os meses anteriores foi
o sistema imunológico. As duas
doses completas nos grupos
prioritários”, afirma.
Mas antes mesmo do resultado positivo do mês de agosto,
profissionais da saúde já vinham percebendo a eficácia da

vacina. Conforme o coordenador médico da UPA 24h de Bento Gonçalves, Amauri Vargas,
desde o início da vacinação nos
mais velhos, se pode perceber
um aumento dos casos de internação entre os mais novos,
ainda não vacinados. “Em sua
maioria os leitos da UPA eram
ocupados por pessoas que ainda
não tinham sido contempladas
com a vacinação ou que haviam
se recusado a tomar a vacina”,
relata. “Por isso não existe mais
dúvidas, a vacina protege sim”,
argumenta.
No Hospital Tacchini, a infectologista Nicole Golin relatou
em coletiva de imprensa na semana passada que, “coincidentemente ou não, todos os pacientes sem comorbidades que
precisaram de recurso de leito
crítico não estavam vacinadas”.
No geral, Nicole informou que
40% das pessoas que entraram
na UTI nas últimas semanas não
estavam vacinados. Além disso,
a taxa de letalidade das pessoas
internadas em UTI apresentou
redução após a vacinação: dos
40% registrados em julho, a
taxa baixou para 17% em agosto. “Isso somente reforça a fala
de que, a partir do momento em
que temos a medida preventiva
disponível, ela não pode ser ignorada”, ressalta.

Cerca de 3 mil pessoas
não procuraram a segunda
dose contra a COVID-19
A secretaria de Saúde de
Bento Gonçalves divulgou um
dado atualizado na quarta-feira,
01/09, sobre a vacinação contra
a COVID-19 no município. Cerca
de 3 mil pessoas não procuraram
a segunda dose do imunizante em Bento, o que representa,
aproximadamente, 8% do total
de pessoas imunizadas com a
primeira dose.
Conforme a secretária da
saúde, Tatiane Fiorio, a porcentagem fica abaixo daquela registrada em outros municípios brasileiros, que varia de 10% a 12%.
Mesmo assim, é um número significativo. “Estamos fazendo busca ativa, porque algumas pessoas
podem ter aplicado a segunda
dose em outro local, ou podem

ter contraído a COVID-19 e estão
aguardando o período de 30 dias
para poder receber o imunizante”, comenta. Tatiane ainda cita
outros motivos como a realização
de viagens na data das aplicações
e o receio de fazer a segunda
dose. “Muitas pessoas estão com
medo da reação após terem sentido algum sintoma na primeira
dose. Mas a gente ressalta que
os efeitos são passageiros e que
os benefícios da vacina superam
esses sintomas”, reforça.
Em relação à primeira dose,
cerca de 10 mil pessoas ainda
não procuraram a vacinação em
Bento. Nesse caso, a secretária
também cita os motivos relatados acima, além de eventuais
orientações médicas.

Desde quinta-feira, 02/09,
está sendo realizada no Espaço de
Saúde do Idoso, no bairro Progresso, a segunda dose da Pfizer para
os vacinados até 25 de junho.
A imunização pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 11h e das 13h às 16h30,
não é necessário agendamento.
“Pedimos que as pessoas completem a imunização, e entendam
a importância de todos estarem
vacinados com as duas doses.

Conforme o ciclo de vacinação é
completo vamos informando o
cronograma para população”, destaca a coordenadora do Setor de
Imunizações, Luiza Do Rosário. É
necessário apresentar documento
com foto e o cartão entregue no
dia da vacinação.
Profissionais do setor de transporte, que não conseguiram comparecer no Sest/Senat para segunda
dose, também podem realizar no
Espaço de Saúde do idoso.

Segunda dose da Pfizer para os
vacinados até 25 de junho pode ser
realizada no Espaço Saúde do Idoso
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Solidariedade

COVID-19
Sintomas da nova variante são facilmente
confundidos com demais infecções
respiratórias, diz infectologista
Eduarda Bucco
Há alguns meses a variante
Delta do Coronavírus tem ganhado
as manchetes de jornais em todo
o mundo. Isso porque a mutação,
primeiramente observada na Índia, tem um perfil que preocupa
as autoridades da saúde: seu alto
potencial de predominância. Dessa
forma, com diversos casos já confirmados no Rio Grande do Sul, é
possível deduzir que, atualmente, a
Delta seja a variante predominante
no estado.
Além do maior potencial de
infecção, a mutação em evidência
parece estar causando sintomas
diferentes daqueles já conhecidos
anteriormente. De acordo com a
diretora técnica e infectologista do
Tacchini Nicole Golin, os sintomas
mais percebidos entre as pessoas
com COVID-19 que buscaram atendimento no hospital nas últimas
semanas foram tosse, coriza, febre,
dor de cabeça e dor de garganta.
“Esses são os sintomas da maioria
das viroses que identificamos no
inverno. Então perdemos aquele
perfil mais fácil de identificar a
COVID-19, que era a perda de olfato, paladar e diarreia, por exemplo. Se tornou mais fácil confundir
com qualquer infecção respiratória”, comentou durante coletiva de
imprensa do Tacchini realizada na
quinta-feira, 26/08.
Diante da mudança de cenário,
a infectologista pediu atenção da
comunidade para que desconfie em
caso de qualquer sintoma gripal.
“Principalmente levando em con-

Reprodução

Doações de sangue da primeira ação em
Bento poderão gerar cerca de 320 bolsas

Infectologista Nicole Golin

Foram 81 doações
concretizadas ao
longo da quartafeira, 01/09, que
auxiliaram a repor
os estoques do
Hemocentro de
Caxias do Sul

sideração que moramos na Serra
Gaúcha e estamos enfrentando
variabilidade de temperatura nos
últimos meses”, reforçou.
Outra diferença no cenário
atual da pandemia diz respeito ao
perfil dos pacientes internados.
Conforme Nicole, há pessoas de diversas faixas etárias, com tendência
ao agravamento de pacientes com
comorbidades como obesidade,
pressão alta e câncer. Além disso,
um dado referente à vacinação tem
chamado a atenção: “Os pacientes
sem comorbidades que acabaram
precisando de leito crítico, coincidentemente ou não, não estavam
vacinados”, revelou. “Isso somente
reforça a fala de que, a partir do
momento em que temos disponível
a medida preventiva, que é a vacinação, ela não pode ser ignorada,
porque o impacto que percebemos
na redução de ocupação hospitalar
e letalidade foi muito importante
nos últimos meses”, disse.

A primeira ação de doação de
sangue em Bento Gonçalves mostrou a força e a vontade da população em ajudar o próximo. Após
a divulgação da ação na semana
passada, em apenas um dia, foram
feitos 105 agendamentos de moradores do município. A doação foi
realizada na quarta-feira, 01/09,
na Unidade da Zona Sul, no bairro
Botafogo. Conforme informações
do Hemocentro de Caxias do Sul,
que acompanhou a ação, das 105
pessoas agendadas, 23 não compareceram, dez foram avaliadas como
inaptas (de acordo com os critérios
de doação) e nove foram incluídas
durante o dia, totalizando 81 doações concretizadas. A média de idade dos doadores ficou em 37 anos.
Com esse total, a estimativa
é que será possível produzir 324
bolsas de hemocomponentes, entre plaquetas, Concentrado de Hemácias (CHAD), Crioprecipitado
(CRIO) e plasma.
“Esse evento foi de extrema

importância para Bento Gonçalves.
Diariamente atendemos pacientes
com necessidade de transfusão,
sejam pacientes oncológicos, cirúrgicos ou pacientes em emergência”,
disse a enfermeira líder da agência
transfusional do Hospital Tacchini,
Ana Paula Lemos.
Atualmente, o Tacchini utiliza
em média 238 bolsas de Concentrado de Hemácias (CHAD) por
mês. “Mas quando somamos os
outros hemocomponentes, a média
chega a 500 bolsas/mês”, revela
Ana Paula. E apesar desse alto número de bolsas utilizadas, a média
de reposição do Tacchini durante a
pandemia tem ficado em, aproximadamente, 50 bolsas. “De acordo
com o Hemocs, 100 bolsas seriam o
suficiente para manter o equilíbrio
no estoque”, complementa a enfermeira.
A secretária de Saúde de Bento, Tatiane Fiorio, afirma que já
estão sendo programadas novas
ações em Bento Gonçalves, em parceria com a prefeitura, o Tacchini e
o Hemocentro. Entretanto, o município depende da agenda do Hemocs, que atende os 49 municípios
da região. “Estamos programando
essa ação desde o início da pandemia, por uma solicitação da comunidade, em função da dificuldade
do deslocamento [até Caxias do
Sul]. Temos um volume grande de
pessoas cadastradas com intenção
de doar. Então já estamos em contato com a equipe do Hemocentro
para realizar uma segunda data”.

Uma doação pode ajudar
até quatro pessoas
A estimativa é que apenas uma doação
pode ajudar a salvar a vida de até quatro pessoas. Por conta disso, as dezenas
de doações feitas em apenas um dia em
Bento Gonçalves poderão continuar
ajudando diversos pacientes do Hospital Tacchini, como aconteceu com Lisete Berdoncello, de 57 anos.
Diagnosticada com neoplasia maligna
de ovário e carcinomatose peritoneal
em novembro de 2020, Lisete logo
iniciou o tratamento quimioterápico
na Unidade de Alta Complexidade em
Oncologia do Tacchini. “Durante o tratamento oncológico, foi submetida a
11 sessões de quimioterapia, as quais
eram realizadas a cada 21 dias. Seguindo os protocolos do tratamento,
o cirurgião oncologista responsável
optou pela cirurgia oncológica, com o
intuito de remoção do tumor e limpeza.
E justamente por causa dessa cirurgia
é que necessitamos das doações das
bolsas de sangue”, relata a filha Bárbara Berdoncello. Ao fazer um procedimento delicado como esse, o paciente
recebe uma bolsa de sangue, a fim de
compensar a perda sanguínea durante

Arquivo pessoal

a cirurgia.
Bárbara relata que, diante dessa necessidade, antes do procedimento o paciente cirúrgico deve providenciar uma
reserva de sangue no Hemocentro, a
fim de garantir a quantidade necessária para possíveis transfusões durante
a cirurgia.
Por conta da utilização de centenas de
bolsas de sangue mensalmente para
procedimentos relativos a pacientes
oncológicos, pacientes cirúrgicos e pacientes em situação de emergência, o
hospital e os familiares dos pacientes
costumam se engajar em campanhas
para reposição dos estoques do Hemocentro. De acordo com o Tacchini,
muitas das campanhas são direcionadas a pessoas específicas para facilitar
a compreensão na hora da doação. Foi
o que aconteceu com a família de Lisete, que iniciou uma campanha nas redes sociais para doações em seu nome.
“Ficamos surpresas e muito felizes com
a repercussão que o nosso pedido de
doação de sangue tomou. Alcançamos
inúmeras pessoas, muitas com interesse de doar, outras com o intuito de
ajudar compartilhando o pedido para
alcançar ainda mais pessoas. Conseguimos muitos doadores e somos muito
gratas por isso”, relatou a filha Bárbara.
“Doar sangue é um simples gesto de
amor e solidariedade ao próximo, de
fazer o bem sem olhar a quem e poder
gerar muitos sorrisos”, ressalta.
Para agendar a doação de sangue diretamente em Caxias do Sul, o telefone
é o (54) 3455 4151. Aos sábados de
manhã, é oferecido transporte gratuito
saindo do Hospital Tacchini.
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Palestra no CIC

Raquel Konrad
Na noite que marcou a retomada das palestras e eventos
no Centro Empresarial de Bento
Gonçalves, na terça-feira, 31/08,
o prefeito Diogo Siqueira fez uma
avaliação dos primeiros oito meses de governo e pontuou alguns
projetos que promete concluir
nos próximos anos. Para uma
plateia de empresários, o líder
de Bento falou sobre saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social e fez projeções
que prometem melhorar a vida

Na plateia do CIC, empresários de dierentes setores
Divulgação

Em encontro no
Centro Empresarial,
líder de Bento
apontou ações
dos primeiros
oito meses de
governo, prometeu
terminar Complexo
Hospitalar de Saúde,
investir mais de
R$ 25 milhões em
pavimentação no
interior, melhorar
praças na cidade
e ainda construir
uma rótula no
entroncamento da
M. Dias Branco.

Fotos: Raquel Konrad

As promessas e projetos do prefeito Diogo Siqueira

Prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira
do cidadão.
Uma delas é um investimento de R$ 25 milhões apenas para
pavimentação de vias nos distritos de Faria Lemos, São Pedro,
Tuiuty e Vale dos Vinhedos. “O
turista quer estradas boas para
chegar ao seu destino e os moradores precisam de melhores
condições nas estradas tanto
para seu dia a dia quanto para
o escoamento da produção. Por
isso, mapeamos mais de 26km
que serão pavimentados no nosso interior”, afirmou. Somente
em 2021, a prefeitura patrolou e
roçou mais de 1.500km em áreas rurais. Além disso, de acordo
com o prefeito, mais de 30 pavi-

mentações estão em andamento
ou em licitação – entre elas a Mário Morassuti, na Cohab e Borgo,
Giacomo Giacomello, no Jardim
Glória, e José Lanfredi entre Bento e Garibaldi.

HOSPITAL PÚBLICO
Reivindicação antiga da comunidade, o hospital público de
Bento, que é chamado de Complexo Hospitalar de Saúde, será
concluído e terá atendimento de
referência, prometeu o prefeito.
Diogo, que na gestão Pasin foi
secretário de Saúde, afirmou que
o complexo não será um concorrente do Hospital Tacchini, e sim
um braço de apoio para atendi-

Prefeito promete concluir Complexo Hospitalar de Saúde e
ainda tornar espaço uma referência em procedimentos de
alta complexidade, podendo atender até 250 mil pessoas
mento gratuito da população.
Para isso, está em obras o bloco
cirúrgico, com custo estimado
de R$ 3 milhões. “Precisamos
avançar na questão das cirurgias
eletivas. Nós não temos estrutura hoje para operar todos os
pacientes SUS, especialmente

porque existe uma defasagem
da tabela. Hoje conseguimos
operar 40 pacientes por mês e
muitas vezes encaminhamos
para Carlos Barbosa para conseguir aumentar a demanda. Mas
precisamos evoluir mais. Todos
os cidadãos que precisam fazer

cirurgia de alta complexidade
têm que ser encaminhados para
outras cidades. O que a gente
quer é atender todos em Bento”,
afirma o prefeito. “Se tivermos
uma melhor estrutura SUS, vamos conseguir melhorar consideravelmente o atendimento
da população. Nosso objetivo é
construir uma estrutura pública,
gratuita e de qualidade, com capacidade de atender uma população estimada de mais de 250
mil pessoas, ou seja, não apenas
pacientes de Bento, e ingressar
no atendimento de altas complexidades”, estima.

EDUCAÇÃO
“Se a gente tiver uma educação de qualidade, teremos
índices de desenvolvimento melhores”, disse Diogo ao falar dos
investimentos em novas escolas
e ampliações das que já existem.
O prefeito citou a construção
da escola no bairro Zatt e uma
creche no bairro Fátima, que iniciou no governo Pasin e também
ampliação das escolas Alfredo
Avelini, Félix Faccenda e Caminhos de Pedra. “Temos 1700
estudantes em idade escolar utilizando o serviço público municipal e ainda contratamos mais
de mil vagas na rede privada. O
que queremos é um crescimento de vagas em longo prazo para
atender a demanda que não para
de crescer. A gente vai precisar
construir uma creche a cada
dois anos para atender todas as
crianças de Bento. E temos que
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Praça Vico Barbieri vai receber novos brinquedos e um
espaço pet
dar qualidade e segurança para
os pais, oferecendo um lugar que
tenha educação de qualidade em
turno integral e merenda para
todos. E vamos investir pesado
nisso”, garantiu.
PRAÇAS E PARQUES
Revitalização da praça da
gruta do Borgo, quadra esportiva nos Caminhos da Eulália,
Espaço de Lazer no bairro Zatt
e quadra esportiva no Tancredo

Neves são alguns dos locais que
já estão sendo revitalizados ou
construídos pelo Poder Público
municipal neste ano. Um dos focos da administração, de acordo
com o prefeito, é melhorar também a praça Vico Barbieri. “Qualificar os brinquedos e criar um
espaço especial pet são algumas
das melhorias que vamos fazer
nesta praça, que é extremamente linda e não é ocupada. Vamos
melhorar para que pessoas do

Rua Aristides Bertuol/ERS-444 deve receber terceira faixa

bem possam frequentar”, comentou.

PROJETOS PARA
AS VIAS DE BENTO
Na questão de infraestrutura, Diogo destacou a obra de
mobilidade, como a do túnel do
acesso norte, que promete levar segurança e agilidade para
os moradores daquela região,
e as obras de incentivo ao turismo. Nesse quesito, estão a
pavimentação da estrada que
liga o Vale dos Vinhedos a Faria
Lemos no Vale Aurora, que consumirá R$ 7,6 milhões. Outro

projeto é a revitalização da Via
Gastronômica, que prevê troca
da pavimentação e avanço do
passeio público, entre outros.
Grandes obras para melhorar a mobilidade urbana e a logística também estão entre as
promessas de Siqueira. Um deles
é uma terceira faixa na rua Aristides Bertuol/ERS-444. Outro
é uma rótula e a requalificação
do trânsito nas proximidades
da antiga Isabela, na zona sul
da cidade. A prefeitura também
está com um projeto em licenciamento ambiental para fazer uma
ligação do bairro Verona com a

BR-470. Entre os planos, o Executivo também pretende construir o terminal de passageiros
no aeródromo e a qualificação
da iluminação pública da Pipa
Pórtico até o Barracão.

Terminal de passageiros
será construído no aeroclube de Bento

Rótula será construída no entroncamento da M.Dias Branco/Isabela, de acordo com o prefeito

Novo acesso à BR-470
será construído no bairro
Verona

CORSAN

Deputados
aprovam
privatização
No fim da tarde de terça-feira,
31/08, a Assembleia Legislativa
aprovou projeto de lei que autoriza a privatização da Companhia
Riograndense de Saneamento (Corsan) por 33 votos a 19. A decisão
ocorre quatro meses após a derrubada da exigência de plebiscito
para venda de estatais.
Na última segunda-feira,
30/08, a Famurs havia pedido mais
tempo para debater a questão. A
fim de evitar rescisões de contratos dos municípios com a Corsan,
a base do governo fez alterações
no texto original. De autoria Frederico Antunes (PP), e subscrita por
outros 10 parlamentares, a emenda
garante que 5% dos recursos obtidos com a privatização serão investidos em obras de infraestrutura
urbana nos municípios. O governo
também se comprometeu a priorizar a contratação de empresas
gaúchas nos planos de obras e compras da Corsan e realizar recadastramento dos clientes beneficiados
com tarifa social.
Além disso, o governo ofereceu
a cedência de 63 milhões de ações
da empresa aos municípios que
assinarem os termos aditivos em
até 90 dias, ampliando de 6% para
10% a contrapartida pela prorrogação dos contratos até 2062. O objetivo do governo é evitar ao máximo perdas nos atuais 307 contratos
regulares da Corsan, maior ativo da
companhia na privatização.
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Expediente

Pedro Della Côrte

Thiago Galvan

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

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

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

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

Celulite: o mal do verão!
Popularmente
conhecida
como “celulite”, a Fibro Edema Geloide (FEG) é uma disfunção caracterizada pelo acúmulo de gordura sob a pele que atinge mais
de 85% das mulheres de todas as
raças. Com a chegada do verão e
aquela vontade de curtir uma piscina ou viajar para a praia, o corpo acaba ficando mais exposto,
e com isso evidenciando aquelas
alterações na superfície da pele,
comparado muitas vezes com o
aspecto de uma casca de laranja.
A celulite consiste em uma
infiltração edematosa e não
inflamatória do tecido conjuntivo subcutâneo, seguida de
polimerização da substância
fundamental, que, infiltrando-se
nas tramas, produz uma reação
fibrótica consecutiva. As causas
não são plenamente conhecidas,
e poucos são os estudos neste
sentido, mas o que se percebe
é que inúmeros fatores podem
contribuir para o aparecimento
da celulite, podendo ser hereditários, levando em consideração
o sexo, a etnia, o biotipo corporal
e a distribuição de gordura, também por problemas circulatórios,
alterações hormonais e principalmente o estilo de vida, como
uma má alimentação, sedentarismo e hábitos tóxicos.
Como se não bastasse, além

de ser uma afecção multifatorial, ainda pode ser classificada
conforme o grau de severidade
de acordo com alterações histopatológicas observadas, sendo:
grau I – a celulite só é visível
através da compressão do tecido
entre os dedos ou da contração
muscular voluntária; grau II - as
depressões são visíveis mesmo
sem a compressão dos tecidos;
grau III – o acometimento tecidual pode ser observado quando
o indivíduo estiver em qualquer
posição; e o grau IV – tem as
mesmas características do grau
III, com nódulos mais palpáveis,
visíveis e dolorosos, além de
aderência nos níveis profundos
e aparecimento de um ondulado
óbvio na superfície da pele.
O lado bom de tudo isto é
que o quadro pode ser reversível
na maioria das vezes e inúmeros
são os protocolos que podem
auxiliar. Entre eles podemos citar
a carboxiterapia, mesoterapia,
ultrassom, endermoterapia, entre
outros. Mas, tudo deve começar
principalmente pela mudança de
hábitos, como uma alimentação
mais saudável, ingerir bastante
água, a prática de atividade física e manter o intestino saudável.
Intestino? Sim, tudo começa por
ele, mas isto é assunto para outro
momento.

Razão!
Eu poderia começar o texto
por uma frase feita, do tipo: “Ser
feliz ou ter razão?”. E vou começar, de fato, dessa forma mesmo:
SER FELIZ OU TER RAZÃO? O que
vale mais?
Aliás, hoje a coisa ficou complicada, desde o início. Afinal, o
que significa ter razão? Vou além:
o que é, de fato, ser feliz? Quem,
sem pensar, sabe me dizer hoje
o que é ser feliz? Depois de uma
discussão em uma aula de filosofia, lá no preâmbulo do curso
de Direito, depois de sempre
pensar que felicidade deveria ser
classificada em substantivos, adjetivos, ou até, buscando o Wando que existe em mim: “Nome,
sobrenome, sorriso lindo e olhar
encantador”, simplesmente entendi que felicidade é algo que
nos faz bem. Hoje, resumo, felicidade a “algo que me faz bem”. E
são tantas coisas que me fazem
bem, sejam elas simples ou grandiosas, são, sim, diversas as coisas que me fazem bem.
Por outro lado, há coisas que
me fazem muito mal. Aliás, eu
costumo dizer que eu posso às
vezes não saber muito bem o
que eu quero, mas eu tenho plena convicção do que eu não quero. E, verdade, hoje posso dizer
que, olhando ao redor, poderia
identificar muito mais coisas que

eu não quero do que das que eu
efetivamente quero. E, hoje, afirmo categoricamente que, se tem
uma coisa que eu não quero é “ter
razão”. Mas eu não disse até agora
o que é ter razão. Como eu poderia, então, dizer que não quero ter
razão se eu mesmo não expliquei
o que é.
Ter razão, para mim, está na
tênue linha entre o certo e o errado. Ter razão quer dizer, me
parece, a ideia de antagonismo.
Ter razão significa, de fato, ser o
dono da verdade. Ou, pelo menos, daquela verdade. Dias atrás,
em uma das minhas conversas
com a Cíntia Willers, com quem
tenho e sempre tive pouca convivência, mas admiro muito a forma
de pensar e por isso gosto muito
de conversar, e com quem, quem
sabe ainda saia algum projeto,
quando o tempo e a vida permitir,
convergimos no sentido de que,
quando se atinge um determinado nível de consciência, o melhor
é calar e deixar o outro com a sua
razão.
Entendemos, pois, ao que parece, que, se felicidade é algo que
nos faz bem, e que ter razão é ser
o oposto de alguém, melhor mesmo é manter o silêncio e deixar a
pessoa com a sua razão. Saímos,
pois, ambos felizes...
Até a próxima!
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Entrevista

“Quanto mais debates amplos e honestos, mais evoluímos como sociedade”
Patrona da 36ª
Feira do Livro de
Bento, Natália
Borges Polesso,
busca explorar
assuntos que fogem
das questões tidas
como “normais” na
sociedade, dando
vida a personagens
LGBTIA+ com
histórias singulares e
inspiradoras
Eduarda Bucco
Nascida na então pequena
Bento Gonçalves, a escritora Natália
Borges Polesso ganhou seu tão merecido espaço na literatura brasileira nos últimos 10 anos, com obras
sensíveis e inspiradoras que têm
instigado o debate em diversos locais do país e até mesmo fora dele.
Neste ano, Natália foi convidada
para retornar ao município como
patrona da 36ª Feira do Livro, que
ocorre de 6 a 17 de outubro.
Natália é dona de títulos reconhecidos como “Recortes para
álbum de fotografia sem gente”,
que ganhou o Prêmio Açorianos de
Literatura e “Amora”, que venceu o
Prêmio Jabuti em duas categorias e
ainda foi utilizado como referência
no ENEM 2018. O livro também foi
apontado como uma revolução no
cenário da literatura no Estados
Unidos, tendo, ainda, traduções em

outros países como Argentina e Espanha.
Em suas obras, Natália busca
explorar assuntos que fogem das
questões tidas como “normais na
sociedade”, dando vida a personagens LGBTQIA+ com histórias singulares e inspiradoras. “A partir do
Amora, tomei a decisão de colocar
personagens lésbicas ou bissexuais
nas histórias, mas não falar sobre
sexualidade”, comenta. “No meu livro ‘Controle’, de 2019, falo dessa
menina que está se descobrindo e
recebe o diagnóstico de epilepsia.
É um despertar conturbado, com
outro ritmo, fora das questões do
que se diz ‘normalidade’”, explica a
escritora.
Em sua obra mais recente, “Extinção das abelhas”, publicada neste ano, o tema central é o colapso
ambiental e social que o ser humano vive atualmente. “Trato sobre
como o mundo vem respondendo
ao modo como temos consumido
as coisas. Essa é uma questão que
me atrai e que tem feito parte das
minhas obras”, relata.
E o amor por compartilhar e
criar histórias surgiu quando ainda
pequena. Apesar de ter nascido em
Bento, Natália passou sua infância
na casa dos avós em Caxias do Sul e,
depois, com os pais em Campo Bom.
Em um período longe dos pais, sua
avó costumava contar histórias dos
tempos antigos para entretê-la à
noite. “Eu ficava muito encantada.
Então me tornei uma criança que
adorava estar perto das pessoas
para contar histórias”, recorda.
Na escola, Natália começou a
dar vida aos seus primeiros rabis-

Fotos: arquivo pessoal

Para a escritora, feiras que promovem a leitura e a escrita
como a de Bento têm fundamental importância no Brasil
cos de poesia e histórias e decidiu
cursar Letras na faculdade. Mas
foi há cerca de dez anos que ela
percebeu que poderia fazer da sua
escrita, uma profissão. “Eu não tinha ideia que poderia ser escritora,
até porque na escola e faculdade a
gente estudava escritores antigos.
Era difícil estudar escritores contemporâneos, parecia que eles não
tinham valor”, reflete.
No fim da faculdade, Natália
ganhou concursos locais de literatura e começou a escrever esporadicamente para sites e jornais.
Após, decidiu entrar na área da
pesquisa, seguindo a temática da
teoria da literatura. Seu primeiro
livro, “Recortes para álbum de fotografias sem gente” foi publicado
em 2013, durante seu doutorado.
A obra reúne contos escritos desde sua juventude e foi o “ponta
pé” para o surgimento das demais
sete obras já publicadas pela auto-

ra. “Hoje eu vivo da literatura, dou
oficinas, faço pesquisas, traduzo,
escrevo...”, revela.
Na tradução, Natália já trouxe
aos leitores brasileiros mais de seis
obras, do inglês e do francês para o
português. Dentre os títulos traduzidos, estão “Tituba, bruxa negra de
Salem” (2019), de Maryse Condé,
“Nós e Eles” (2019), de BahiyyihNakhjavani, “A casa na Rua Mango”
(2020), de Sandra Cisneros, “Fiebre
Tropical”, de Juli Delgado Lopera, entre outros títulos de autoras
como Agatha Christie. “É um trabalho muito interessante e divertido,
que exige preparação, prática e
sensibilidade para tentar imprimir
o ritmo que o autor quis dar para
o seu livro. Te faz olhar para a obra
com mais atenção.”, comenta.
VIDA DE PESQUISADORA
Na área da pesquisa, Natália
decidiu estudar questões de geografia, a partir de obras literárias.

“Na minha pesquisa de mestrado
estudei a escritora Tania Faillace
e seus contos produzidos durante
a ditadura. A ideia era entender
como as mulheres se locomoviam
durante esse período”, conta. “Já
no doutorado estudei Porto Alegre,
a partir de romances que se passavam na capital desde 1890 até
2013. São obras que trazem Porto
Alegre como uma personagem.
Tentei verificar quais eram os lugares mencionados, quais não eram
mencionados e por que”, continua.
Durante o doutorado, Natália
esteve na França, junto a escritores
locais, estudando sobre geografia
literária. As reflexões se fizeram
acerca dos espaços que apareciam
nas obras e como os autores descreviam esses espaços de modo
distinto. “Cada narrativa contava
uma história diferente, mesmo sendo a mesma cidade”, conta.
De volta a Caxias do Sul, Natália ingressou no pós-doutorado da
UCS com a pesquisa “Geografias
Homoafetivas”. “Juntei um pouco
de tudo que já tinha estudado para
fazer um mapeamento de autores
LGBTQIA+. Levantei 580 autoras,
sendo 280 brasileiras e contemporâneas. Tabelei esses dados e escrevi alguns artigos, também falando
sobre os entraves da pesquisa”,
revela.
O CONVITE PARA SER PATRONA
De mudança para Minas Gerais
com sua esposa Daniela, Natália revela ter se sentido honrada em ser
escolhida para ser patrona da 36ª
Feira do Livro da cidade onde nasceu. “É um reconhecimento muito
bonito e é quase como um presen-

te. Ainda mais estando acompanhada da Sabrina Dalbelo [escritora
homenageada], que eu sempre leio
e que movimenta muito a cena cultural no país. É uma dobradinha de
mulheres atuantes na literatura”,
comenta.
Para a escritora, feiras que promovem a leitura e a escrita como a
de Bento Gonçalves têm fundamental importância no Brasil. “Temos
visto um ataque às artes e às humanidades nos últimos anos. Quanto
mais participamos, quanto mais
nos fizermos presentes e incentivarmos o debate amplo, aberto e
honesto, mais as pessoas terão a cabeça ampla, aberta e honesta para
a gente evoluir como sociedade”,
reflete.
Em sua opinião, muitos debates importantes estão “sendo soterrados” por receios “esquisitos”.
“As pessoas não querem falar sobre
sexualidade. E isso precisa ser falado para que as pessoas se sintam
mais livres e para que haja respeito. O Brasil ainda é um país muito
violento em relação às pessoas
LGBTQIA+. Somos o país que mais
mata pessoas trans no mundo, que
não respeita as mulheres e que tem
índices altíssimos de violência contra a mulher”, comenta Natália. Para
a autora, os debates de sexualidade
e gênero entram no âmbito do respeito e da representatividade. “De
ter voz e lugar, não somente de fala,
mas de existência digna. Qualquer
debate que envolva o pensar e a
literatura está dentro disso e as feiras são os lugares onde isso acontece. E também onde conseguimos estar perto do nosso público”, finaliza.
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Polêmica

Após mobilização de empreendedores, rua
coberta em Monte Belo do Sul não será construída
Projeto não agradou
maioria dos
empreendedores
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
locais, pois,
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
segundo eles,
descaracterizaria
a praça principal e
seu entorno. Sem
a possibilidade
de construção
em outro local,
verba conquistada
será devolvida ao
governo federal

Divulgação

Divirta-se com o Jogos dos 7 Erros e
com as palavras cruzadas na página 22
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Raquel Konrad
A Rua Coberta de Monte Belo
do Sul, anunciada em agosto pela
municipalidade, não será mais
Américo
Vespúcio,
construída.
Isso porque, desde
navegador
italiano
a publicação
da reportagem do
SERRANOSSA, que anunciava a
obra, mais de 20 empreendedores se mobilizaram para que o
projeto não saísse do papel. Eles
Solução
alegaram
que o projeto descaracterizaria a praça principal e seu
entorno e estaria em desacordo
com as demandas atuais, que
são espaços preservados e ao ar
livre. Em uma reunião realizada
com o prefeito de Monte Belo do
Sul, Ademir José Dallé, na última
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A obra seria executada na esquina da rua João Salvador com o Largo Antônio Manzoni, e compreendia uma
estrutura metálica com 263,83m², cobertura em policarbonato incolor, iluminação no interior, bem como drenagem
pluvial e proteção contra descargas atmosféricas.
quarta-feira, 01/09, a administração pública se sensibilizou e
foi convencida a não fazer a obra.
O movimento foi liderado
pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, de Desenvolvimento e Turismo Sustentável de Monte Belo do
Sul (Comphacdtur). A obra seria
executada na esquina da rua João
Salvador com o Largo Antônio
Manzoni, e compreendia uma estrutura metálica com 263,83m²,
cobertura em policarbonato incolor, iluminação no interior da
cobertura, bem como drenagem
pluvial e proteção contra descargas atmosféricas.

99145 0365

/academia.lamerica
phantomlamerica
www.phantomlamerica.com.br

Após a mobilização dos empresários o projeto foi descartado. Álvaro Manzoni e Lademir
Moro, vereadores locais, após encontro com os empreendedores,
chegaram a protocolar um requerimento sugerindo a mudança de
local para a rua Orestes Franzoni,
nas proximidades da Escola Estadual Pedro Migliorini e Ginásio
de Esportes, a fim de utilização
para atividades da comunidade
e apoio para a escola. No entanto,
a Caixa Econômica Federal não
autorizou a mudança, pois a portaria veda a reprogramação ou
alteração de projetos aprovados.
“Eu sempre fui o coordenador

dos eventos daqui e, no passado,
a comunidade nos cobrava muito
que seria interessante uma rua
coberta para facilitar a realização
destes eventos. O prefeito conseguiu a verba, só que agora, nós
temos uma nova concepção de
turismo e não se adapta mais ao
atual contexto. Por outro lado, seria um desperdício recusar uma
verba já aprovada. A alteração de
local seria a solução mais viável,
porém foi inviabilizada pelos órgãos oficiais”, comenta Manzoni.
A presidente do Comphacdtur, Marta Perin, celebrou a
mudança. “A união dos empreendedores e a sensibilidade da administração municipal mostram
que todos estão caminhando
juntos, em prol do melhor para
Monte Belo. Nós, empreendedores, nos comprometemos em dar
apoio e suporte em eventos que
possam ser realizados na praça,
com estruturas móveis e que possam ser retiradas. O projeto da
Rua Coberta, além de estar fora
do contexto atual, desrespeitava
a autenticidade e a preservação
histórica e cultural da comunidade monte-belense e ainda prejudicaria muito a mobilidade na
cidade”, pontua.
De acordo com a secretaria
de Turismo, o prefeito Ademir
José Dallé deve ir a Brasília para
tentar viabilizar a destinação
da verba conquistada em outras
obras.

Loteria Federal

Aposta de
Bento leva
prêmio
principal
Uma aposta de Bento Gonçalves ganhou o prêmio principal da Loteria Federal no
sorteio realizado na quarta-feira, 01/09. Um cliente da
Lotérica Bento Gonçalves,
localizada no L’América Shopping, ganhou o valor de R$
500 mil.
Conforme o proprietário
da lotérica, Diego Kozowski, o
maior prêmio até então nesta
modalidade de loteria no estabelecimento havia sido de R$
10 mil. Já em outras modalidades, a maior premiação havia
sido de cerca de R$ 100 mil.
Em todo o município, o último
prêmio da Loteria Federal havia sido conquistado em agosto de 2017.
Os sorteios da Loteria Federal são realizados todas as
quartas e sábados. Para concorrer, basta escolher o bilhete
exposto nas casas lotéricas ou
adquiri-lo com um ambulante
lotérico credenciado. O cliente
escolhe o número impresso
no bilhete que quer concorrer,
conforme disponibilização no
momento da compra.
Cada bilhete contém 10
frações e pode ser adquirido
inteiro ou em partes. O valor
do prêmio é proporcional à
quantidade de frações que a
pessoa adquirir.
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20
Rodotécnica
anos

Localizada em Bento Gonçalves, a
empresa de implementos rodoviários
celebrou suas duas décadas de
história no último dia 23/08 e recebe
homenagem de clientes e fornecedores

Aplicar alto conhecimento
e experiência no ramo metalúrgico a fim de inserir produtos
diferenciados no mercado de
implementos rodoviários, direcionados ao transporte de cargas líquidas a granel tem sido
objetivo da Rodotécnica nos últimos 20 anos. A empresa celebrou no último dia 23/08 duas
décadas de história e, neste especial, recebe a homenagem de
clientes e fornecedores.
Com uma história de superação, a empresa já chegou a
figurar entre as dez maiores da
rede de implementos no Brasil e foi considerada a segunda
maior fabricante de tanques da
América Latina. A conquista dos
mercados nacional e interna-

cional se deu com o lançamento
de itens que atendem a necessidade de cada cliente e que se
destacam em custo-benefício,
aliando qualidade, tecnologia
aplicada, confiança e preço competitivo.
Localizada em Bento Gonçalves, em uma área total de 52
mil metros quadrados, com dez
mil metros quadrados de área
construída, a empresa conta
com mão de obra altamente
qualificada e tecnologia de ponta para a produção de tanques. A
junção de alta tecnologia com a
vasta experiência e capacidade
dos profissionais envolvidos reflete na excelência dos produtos,
com redução nos custos e melhoria constante na qualidade.

AGRADECEMOS PELA PARCERIA
E PARABENIZAMOS A RODOTÉCNICA
PELOS 20 ANOS DE HISTÓRIA!

@zurlooﬁcial
54 3209 8000

www.zurlo.com.br

Rua das Fruteiras, 477
(RS 453 - km 6,2) Caxias do Sul, RS

PARABÉNS
À EQUIPE
RODOTÉCNICA!

Para a Filter Castilhos é
uma satisfação fazer parte
da trajetória de dedicação
e trabalho da Rodotécnica.

www.filtercastilhos.com.br
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A Bento Tubos
& conexões
parabeniza a
equipe
Rodotécnica!

É com grande alegria
que agradecemos
a Rodotécnica
por depositar sua
confiança em nosso
trabalho e
profissionalismo. Nos
empenhamos ao
máximo para alcançar
a qualidade que você
procura e é uma
grande motivação
ter a aprovação de
clientes especiais
como você. Esperamos
que a nossa parceria
seja duradoura e que
nosso trabalho sempre
corresponda com as
suas expectativas!
Parabéns pelos 20
anos de história, e que
venham muitos outros
aniversários com a
mesma trajetória de
sucesso, pois as suas
conquistas também
são nossas!
Gabriel Casagrande,
Diretor Fluair

Parabéns
à equipe Rodotécnica
pela passagem de
duas décadas de história!
48271234 | (11) 48271236
www.metaltampos.com.br

(11)

Av. Princesa Isabel, 99, Vila Gomes
Riberão Pires - SP

Fazer parte da história da
Rodotécnica é participar do
crescimento de uma empresa
referência em seu segmento,
com uma equipe competente e
comprometida com seu sucesso.
Parabéns Rodotécnica pelos seus
20 anos de história e por toda
sua trajetória de conquistas e
compromisso com o mercado.
Giuliano Santos, CEO da Forbal
Automotive
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São mais de 10 anos na compra
de carretas tanque para entrega
de combustível, sempre com
qualidade e bom atendimento
antes e depois da venda. Carretas
de boa qualidade a longa
durabilidade
Gilmar Zandona, sócio-gerente
da Transportes Zandona LTDA

Esta mensagem
é para
agradecer a
Rodotécnica
pela parceria
de sempre e
parabenizar esta
empresa pelos
seus 20 anos de
história, história
esta que nos
faz engrandecer
e nos torna
honrados por
participar desta
família que
mostra em
cada detalhe
no dia a dia
paixão pelo que
faz! JUNTOS
SOMOS MAIS
FORTES!
Tiago Mayer
Representante
Comercial Técnico
da Killing Tintas e
Adesivos SA
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NOSSA HOMENAGEM
À EQUIPE RODOTÉCNICA

PELOS 20 ANOS
DE MUITO TRABALHO!

A Killing S.A. Tintas
e Adesivos
parabeniza a

Rodotécnica Implementos
Rodoviários pelos seus 20 anos de sucesso

e tem muito orgulho de fazer parte desta história!

Tiago Mayer

www.amalcaburio.com.br

Representante Técnico Comercial

51 99782 9625

Rodotécnica
Negócio
Atender às necessidades do
transporte rodoviário de cargas
líquidas e a granel.

Missão

Visão

Princípios

Desenvolver soluções para o
transporte com segurança,
objetivando o aprimoramento
de produtos e serviços no
intuito de garantir a satisfação
do cliente e reconhecimento do
mercado.

Ser excelência em
soluções para o
transporte de cargas
líquidas e a granel e
ser conhecida como
a melhor empresa do
segmento.

Satisfação do cliente;
Qualidade: busca contínua;
Tecnologia: atualizada e
inovadora; Colaboradores:
valorização e respeito;
Ética: ser honesto e
transparente.

15
13
15

raquel@serranossa.com.br
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serranossa.com.br/colunas/raquel

Quel Konrad

Raquel Konrad
@nacaronadaquel

Sexta-feira, 03 de setembro de 2021

Fotos: Raquel Konrad

~

´
Saude
mental e a projecao para
´

o segundo semestre de 2021
^

Lideranças de diferentes setores produtivos da Serra Gaúcha marcaram presença na primeira palestra-jantar do
Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), que teve como convidado o prefeito municipal Diogo Siqueira. No registro, representantes da Vinícola Aurora, Sebrae e SEGH.
Debora Zandonai

^
Suco organico

Eduardo Benini

Aurora

“Ser crianca”: novo trabalho
´
´
de Laura Dalmas
A barbosense Laura Dalmás, que ficou conhecida quando participou da quinta
edição do programa The Voice, em 2016, da Rede Globo, lança nesta sexta-feira, 03/09, a primeira música do seu novo álbum: “Ser Criança” está disponível
em todas as plataformas e é a primeira canção a fazer parte do álbum “Minha
Essência”, que tem previsão de lançamento em janeiro de 2022. Composta e
produzida por Laura e Cristian Sperandir, “Ser Criança” flutua entre o Pop e a
MPB, gêneros musicais com os quais a artista se identifica e busca referências.
“Sempre ouvi Marisa Monte, Tiago Iorc, Corinne Bailey, HER e Elis Regina que
até hoje me inspira a não ter medo de dizer o que quero e como quero”, destaca Laura que compôs sua primeira música aos 15 anos.

A Vinícola Aurora, a maior produtora nacional de suco de uva
integral e a marca mais lembrada na categoria pelos varejistas
brasileiros, segundo pesquisa da
S/A Varejo, lança mais uma novidade saudável, nutritiva e saborosa para o mercado. Está em
distribuição pelo Brasil o suco
de uva tinto integral Aurora Orgânico, sem adição de açúcar,
água, corantes, conservantes,

Nesta edição, o Armazém Fit Store convidou
a psicóloga e coaching Bernardete
Miazzi Dall’onder (CRP 07/10.428)
para compartilhar seu conhecimento
sobre uma pauta que está em alta: a
importância de cuidar da saúde mental.
Confira.
“Passado meio ano e muitas expectativas
sonhadas foram alcançadas, outras
tantas nem sequer saíram do papel. Mas
sonhar, acreditar e criar novas possibilidades
deve ser o polo motor que guia e move todo
o ser humano. Pois se não for assim, talvez jamais
tenhamos condições de elevar nossa motivação para um nível saudável de saúde
mental.
Superar talvez não seja a palavra adequada para controlar a ansiedade e
situações relacionadas à pandemia. Pois acredito que todas estas situações
que envolveram esse novo momento vieram nos “ensinar”. Muitas foram as
lições, adaptações das realidades, sejam elas psicoemocionais, relacionais intra e
interpessoais, ajustes e mudanças que foram além do uso da máscara e cuidados
de higiene como o uso do álcool gel, que nos direcionaram ao cuidado, consigo
e com o outro, seja por afeto e amor ou mesmo medos e pânico, perdas e
convivência reduzidas, enfatizando maior empatia e valor à vida.

lactose, glúten, GMO (Organismos Geneticamente Modificados) e sódio, preservando os benefícios e o gosto natural da fruta.

O Garibaldi Gastrô 2021, evento que proporciona diferentes experiências gastronômicas, fez uma seleção de aromas que vão alimentar os temas do “Conexão Gastronômica” em mais de seis horas de muita informação. Mel, café,
especiarias, erva-mate, chás, vinho, fermentados compõem um menu rico em
conteúdo vinculado à natureza, produção local e cozinha autoral serão termas
de bate-papos conduzidos por 22 profissionais, entre eles chefs, cozinheiros,
empreendedores, agricultores, professores, enólogo, sommelier, viticultor,
ecólogo, historiadores, pesquisadores, teablender, confeiteiros e consultores,
que estarão compartilhando conhecimento numa transmissão simultânea direta
do estúdio montado no Hotel Casacurta, através de uma plataforma privada.
Cada participante terá login e senha únicos. O valor por pessoa é de R$ 50.
As Inscrições já podem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/garibaldi-gastro-2021__1287538. Estudantes de Gastronomia pagam 50%.
Fotos: Anderson Pagani

Até o momento, neste ano, muitas expectativas, planejamentos e sonhos foram
frustrados. Mas também novos verbos foram aprendidos: recalcular, remanejar,
ajudar, adaptar, transformar, ajustar, empatizar, permutar e assim novas
possibilidades foram surgindo. Toda crise, se olhada com atenção, direciona
muitas formas novas de reconstruir, remodelar e remanejar.
A história se repete, outras situações de dimensões nefastas e catastróficas,
em dimensão ampla, já ocorreram, mas felizmente o ser humano, devido à
sua plasticidade e capacidade de resiliência, consegue adequar-se, modificar e
ajustar, indo muito além de suas forças e possibilidades.
Colocar expectativas positivas, sonhos, não é só saudável, como necessário
para a própria preservação do ser humano. Somos movidos por mudanças,
reinventando e apropriando-nos da criatividade e do novo. Precisamos parar
e avaliar este período através dos aprendizados que deixou, valorizando ainda
mais o que muitas vezes não se considerava como primordial, tais como vínculos
e relações familiares, amigos, gratidão pelo que se tem, saúde, trabalho,
liberdade de ir e vir, reunir-se para comemorar, rir e divertir-se de forma
saudável. Nós precisamos avaliar o valor que nossas relações têm, pois não tem
como não olharmos para esse período da pandemia, sem perceber que temos
que mudar a rota, dar nova direção e sentido para a humanidade. E todos
devem estar engajados nisso.
Nas viradas de anos, pela experiência de anos anteriores, nossas expectativas
de mudança sempre são altas e esperadas e algumas metas são traçadas.
Com o passar dos meses, algumas se perdem pelo caminho, abandonadas e
esquecidas. Pois na verdade a mudança começa dentro, se a pessoa não desejar
mudar e se esforçar, focar, não será a mudança de ano que fará a diferença.
O resultado depende do quanto nos conhecemos e somos focados, pois o
autoconhecimento será o balizador de ajuste de nosso comportamento. E
se percebermos que sozinho está difícil mudar o foco, buscar um profissional
competente, tal como o profissional da saúde capacitado (psicólogo) para olhar
a sua saúde mental com mais atenção, não só poderá ser eficaz, mas contribuirá
para direcioná-lo a ter uma mente saudável, projetos validados e emoções
equilibradas.
Logo, conhecer nosso corpo, emocional, nossas reações frente às situações,
poderá nos preparar para agir corretamente diante das emoções advindas. Falar
sobre os sentimentos, antecipar, mudar o rumo, verbalizar, chorar, expressar,
rir podem ser canais saudáveis de expressão emocional. Saber reconhecer uma
emoção negativa e controlá-la, para que não se torne nociva é sinal de que você
se conhece bem e tem maturidade para administrar suas emoções.
O nosso corpo físico precisou até aqui de proteção, de cuidados especiais,
individuais e coletivos. O emocional também passou a ter um crivo mais
apurado, voltado às reações de medo, ansiedade, tristeza e depressão devido
à necessidade de maior isolamento social e familiar. E o espiritual precisou
ser olhado numa dimensão mais pessoal e ao mesmo tempo global, prestando
atenção ao pulsar da vida e desejo de ser feliz. E assim se faz necessária a
parada sincera e pessoal, e nisto surge o questionamento e a busca profunda da
resposta: o que está acontecendo comigo, com o outro, com o mundo?

~

Decorare abre suas portas
Na noite da última segunda-feira, 30/08, foi realizada a abertura da Decorare Bento Gonçalves para
os patrocinadores e profissionais responsáveis pela mostra. A Decorare abre oficialmente para
visitantes a partir de sábado, 03/09, e segue até 17 de outubro de 2021. A mostra de arquitetura,
decoração design paisagismo e engenharia e estará aberta ao público de quarta a sexta, das 18h às
22h. Aos sábados, domingos e feriados o público poderá desfrutar da mostra das 14h às 22h.

Todo novo ciclo gera mudanças e expectativas. Mas não devemos esquecer que
quem gera a mudança não é o novo ano, novo semestre, mas nossa atitude
constante, que cada um, a cada dia, tem oportunidade de revisitar sua história,
e fazer a diferença frente ao novo que esta chegando. De nada adianta iniciar
novo semestre, se não houver planejamento, sonho, antecipando e definindo
ações, atividades, objetivos para serem atingidos. E algumas estratégias são
necessárias para que esse novo seja alcançado, tal como: o planejamento, o qual
é uma ferramenta que nos possibilita perceber a realidade, avaliar caminhos
e construir e recomeçar com foco. Não se consegue resultados diferentes,
extraordinários e eficazes, se continuarmos a fazer sempre a mesma coisa.
Mude, comece a mudança em você, logo ao seu redor estará tudo muito melhor
e em pouco tempo o mundo estará muito mais saudável, principalmente a nível
mental. Sonhe!”
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA
FABIANE BELE CRO/RS: 19156.
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54 3451 7773 | 3055 7774

www.casttini.com.br

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

99665 2112

54
Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426
TRABALHISTA • INSS • ALIMENTOS • DIVÓRCIOS
INVENTÁRIOS • CONTRATOS • CONSUMIDOR • COBRANÇAS

54 99959 9512 | 54 98435 7252
Rua Visconde de São Gabriel, 392, sala 72,
Edifício São Gabriel, Cidade Alta, BG | 54 3125 0759

VENDO terrenos, no condomínio residencial
Villaggio Toscana, no bairro Barracão. Em
ótima
localização,
lotes
individuais,
financiamento direto com a empresa. Valor a
partir de R$ 130.000. Desconto especial para
pagamento à vista. Contato (54) 99981 3000
ou 98404 5302.
VENDO apartamento 302, edifício Luiz
Gazzoni, na rua Emílio Pozza, com 02
dormitórios, 01 suíte, banheiro social, área de
serviço, sala de estar, garagem, no bairro
Maria Goretti. Com área real privativa de
101,58m². Valor R$ 362.000. Contato (54)
98404 5302, 99981 3000.
VENDO casas prontas para morar, de
alvenaria, novas, no loteamento Encosta do
Sol. Financiamento pela Caixa em 360 meses
ou pelo Sicredi em 100 meses. Valor a partir
de R$ 170.000. Contato (54) 99981 3000 ou
98404 5302.
VENDO apartamento, no edifício Reseda,
com renda de aluguel, no bairro Maria Goretti,
com 1 dormitório, sala/cozinha, área serviço,
banheiro, boxe de garagem. Área total de
55,674m², área privativa de 41,872m², prédio
de esquina. Valor R$ 160.000. Contato (54)
98404 5302 ou 99981 3000.

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br
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Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!
(54) 3055 2200 | 3055 4400

3453 1854

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

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

SUA MOTOCICLETA NO
LUGAR CERTO!

Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo
Bento Gonçalves

Mercado

CARBONERA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2021
O Município de Monte Belo do Sul torna público, que nos dias 08, 09, 10, 13 e
14 de setembro de 2021, das 8h às 11h, e das 13h30min às 16h, na sede da
Prefeitura Municipal, a Comissão irá receber os currículos para contratação do
seguinte cargo temporário: Servente (40h) e Agente Comunitário de Saúde –
Micro Área 01. Edital e anexos disponíveis no mural da Prefeitura e no portal:
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/concurso/cat/13 .

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

VENDO

Monte Belo do Sul, 02 de setembro de 2021.
Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

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

OPORTUNIDADE

Empresa de logística de grande porte, com
oportunidades para entregadores
autônomos que possuam veículo próprio para
agregar, em Bento Gonçalves, Garibaldi,
Carlos Barbosa e região. Agregue seu veículo!
Informações no WhatsApp (51) 98904 8257

EDITAL Nº 003/2021

 CORTADOR DE ROUPAS
COM OU SEM EXPERIÊNCIA

 COSTUREIRA MÁQUINA RETA
COM EXPERIÊNCIA

 COSTUREIRA MÁQUINA OVERLOQUE
COM EXPERIÊNCIA

 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ADMINIST
COMERCIAL

E. MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA COMERCIAL

Interessados devem comparecer na empresa (Rua Tietê, 568, Bairro Imigrante)
de 2ª a 6ª feira, em horário comercial, com a Carteira de Trabalho

Convoca a comunidade em geral para a
Audiência Pública para Apresentação e
Discussão do Projeto de Lei do LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2022.
LUCIANO BAMBASSARO, Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo
do Sul, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO que no dia 8 de setembro, às 18h, tendo
por local a Câmara Municipal de Vereadores do
Município, localizada na rua Dom Luiz Colussi, nº
411, o Município estará realizando, e transmitindo
ao vivo pela página oficial da Câmara de
Vereadores de Monte Belo do Sul no Facebook,
Audiência Pública para apresentação e discussão
do Projeto de Lei da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual
– LOA, para o exercício de 2022.
Monte Belo do Sul, 1º de setembro de 2021.
Vereador LUCIANO BOMBASSARO
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Monte Belo do Sul
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO ON-LINE
DATA: 1º Leilão: 16 de setembro de 2021, às 10h. 2º Leilão: 30 de setembro de 2021, às 10h.
LOCAL: Plataforma digital www.zaccariasleiloes.com.br
VOLNEI ZACCARIAS, LEILOEIRO OFICIAL, matrícula 151/99, devidamente autorizado pelo Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 2ª Vara Cível da Comarca de Bento Gonçalves – RS, Dr. Paulo Meneghetti, na forma da lei, FAZ
SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi designada a realização da Praça/Leilão do (s) direitos e ações dos bem (ns) (ns) penhorado (s) no Processo nº 5007916-28.2020.8.21.0005 que RAIZEN
COMBUSTÍVEIS S.A. move contra VOLNEI CASAGRANDE e Outros, referente a: Imóvel – Apartamento 1201 localizado no decimo quarto pavimento do edifício de alvenaria residencial e comercial denominado “Edifício Solar Vitória”, construído na rua Vitória, número 454, bairro Botafogo nesta cidade, com acesso pela referida rua, à direita de quem da rua Vitória olhar o prédio, constituído por sala/jantar, sala/estar com sacada fechada e churrasqueira, lavabo, cozinha, e lavanderia
com sacada, dormitório de casal com sacada, vestir e banho, circulação, banho e dois dormitórios de solteiro, com área privativa: 161,05m²; área de uso comum: 49,27m²; coeficiente de proporcionalidade: 0,0222; Área total real: 210,33m². Matriculado sob
nº 68.074 do R. I. da Comarca de B. Gonçalves RS. Avaliação R$ 900.000 (novecentos mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 721.150. Imóvel Box 22, localizado no terceiro pavimento (térreo), do edifício de alvenaria residencial
e comercial denominado “Edifício Solar Vitória”, construído na rua Vitória número 454, bairro Botafogo nesta cidade, com acesso pela referida rua, no meio de quem da rua Vitória olhar o prédio, no bloco residencial, entre o box 21 e o box 23, com área
privativa: 11.62m²; área de uso comum: 1,78m; Coeficiente de proporcionalidade: 0,0008; Área total real: 13,40m. Matriculado sob nº 67.967 do R. I. da Comarca de B. Gonçalves RS. Avaliação R$ 35.000 (trinta e cinco mil reais). Valor mínimo para venda
em segundo leilão é de R$ 28.500. Imóvel Box 23, localizado no terceiro pavimento (térreo), do edifício de alvenaria residencial e comercial denominado “Edifício Solar Vitória”, construído na rua Vitória, número 454, bairro Botafogo nesta cidade, com
acesso pela referida rua, no meio e de frente de quem da rua Vitória olhar o prédio, no bloco residencial, entre o box 22 e o muro de divisa do prédio, com área privativa: 12.60m²; área de uso comum: 2,00m; Coeficiente de proporcionalidade: 0,0009; Área
total real: 14,06m. Matriculado sob nº 67.968 do R. I. da Comarca de B. Gonçalves RS. Avaliação R$ 35.000 (trinta e cinco mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 28.500. Imóvel Box 44, localizado no segundo pavimento, do edifício
de alvenaria residencial e comercial denominado “Edifício Solar Vitória”, construído na rua Vitória, número 454, bairro Botafogo nesta cidade, com acesso pela referida rua, no meio, o terceiro de quem da rua Vitória olhar o prédio, no bloco residencial,
entre o box 43 e o box 45, com área privativa: 15.64m²; área de uso comum: 2,44m; Coeficiente de proporcionalidade: 0,0011; Área total real: 18,08m. Matriculado sob nº 67.994 do R. I. da Comarca de B. Gonçalves RS Avaliação R$ 35.000 (trinta e cinco
mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 28.500. Imóvel Depósito 18, localizado no primeiro pavimento, do edifício de alvenaria residencial e comercial denominado “Edifício Solar Vitória”, construído na rua Vitória, número 454,
bairro Botafogo nesta cidade, com acesso pela referida rua, no meio, de frente de quem da rua Vitória olhar o prédio, no bloco residencial, entre o depósito 17, o muro de divisa do prédio e o box 73, com área privativa: 05,16m²; área de uso comum: ,89m;
Coeficiente de proporcionalidade: 0,0004; Área total real: 06,05m. Matriculado sob nº 68.041 do R. I. da Comarca de B. Gonçalves RS Avaliação R$ 15.000 (quinze mil reais). Valor mínimo para venda em segundo leilão é de R$ 10.000. O terreno onde se
assenta a construção é constituído por uma área urbana desta cidade, relativa ao antigo lote rural número 38 da Linha Estrada Geral, com área de 1.271,18m², situada no quarteirão formado pelas ruas Vitoria, Florianópolis e Guaporé, de forma geométrica
e regular, distando da esquina das ruas Vitória e Florianópolis aproximadamente 50m, confrontando: Norte, por um segmento reto que inicia na confrontação oeste, com ângulo anti-horário de 124º12’43”, na extensão de 50,27m com a rua Vitoria; Sul, por
4 segmentos retos: O primeiro parte da confrontação oeste, com ângulo horário de 86º43’14”, na extensão de 13,74m, com propriedade de Luiz Pozza e esposa; Deste segue o segundo segmento com ângulo horário de 96º55’34”, na extensão de 1,7m; Deste
segue o terceiro segmento, com ângulo horário de 257º43’29”, na extensão de 29,51m; deste segue o quarto e último segmento, com ângulo horário de 157º15’02”, na extensão de 18,86m, confrontando nestes três segmentos com propriedade de Olmir
Sandrin e Esposa, Nilce Sandrin Grasselli, Veranilse Sandrin Einloft e esposo, Eliane Regina Sandrin e Fernando Sandrin; Leste por um segmento reto que inicia na confrontação sul, com ângulo horário de 85º05’46”, na extensão de 29,64m, com propriedade
de Olmir Sandrin e Esposa, Nilce Sandrin Grasselli, Veranilse Sandrin Einloft e esposo, Eliane Regina Sandrin e Fernando Sandrin; Oeste, por um segmento reto que inicia na confrontação norte, com ângulo horário de 124º12’43”, extensão de 12,35m, com
propriedade de Normélio Pazza e esposa. Total da Avaliação é de R$ 1.020.000(um milhão cento e vinte mil reais).Ônus: R.3 e Av. 4 – Alienação Fiduciária para a Caixa Econômica Federal; Av. 6 – Averbação de Existência de Ação decorrente do processo
nº 005/1.10.0006517-7 da 2ª Vara Cível desta comarca; Av. 9 – Averbação de Existência de Ação decorrente do processo nº 005/1.17.0004919-0 da 1ª Vara Cível desta comarca. O (s) bem (ns) será (ão) vendido (s) no estado em que se encontra (m), sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.zaccariasleiloes.com.br. Durante o leilão, profis
sionais da zaccariasleilão poderão auxiliar os interessados no que se fizer necessário, através do telefone (54 99612 1051) ou e-mail (zaccarias@zaccariasleiloes.com.br). Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. O usuário é responsável por todas
as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. Dos Lances: Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário
de fechamento do pregão será prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances. O arrematante recebe o bem livre de hipotecas, penhoras e débitos anteriores, na forma do art. 908 do CPC
e art. 130, § único, do CTN, sujeitando-se, entretanto, a eventuais outros ônus existentes sobre o bem e com os custos de transferência. DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 6% (seis por cento) do
preço de arrematação do (s) bem (ns). A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante,
deduzidas as despesas incorridas. PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do (s) bem (ns) arrematado (s), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do
Juízo responsável, a ser obtida com o leiloeiro, sob pena de se desfazer a arrematação. PAGAMENTO PARCELADO – té o início do leilão, o interessado poderá apresentar, diretamente ao leiloeiro via e-mail, observado o disposto no art. 895, do Código
de Processo Civil. PAGAMENTO DA COMISSÃO – O pagamento da comissão deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de deposito em conta. Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios
à vontade do arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do (s) bem (ns) arrematado (s) e à comissão, deduzidas as despesas incorridas. A partir da publicação do Edital, o exequente, na hipótese de arrematação pelo crédito,
ficará responsável pela comissão devida. Acordo Ou Remição Da Execução – A partir da publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes ou remição da dívida, com suspensão do leilão, fica o (a) executado (a), somente nestas hipóteses, obrigado (a) a pagar a comissão de 2% do valor pago. A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no §1º, do artigo 903, do Código de Processo Civil. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no site. A publicação
deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. Informações com o Leiloeiro
Oficial Volnei Zaccarias, Matrícula 151/99, através do site: www.zaccariasleiloes.com.br, telefone: (54) 3441 1902 - (54) 99612 1051.

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021- REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de materiais
odontológicos para uso da Unidade Básica de Saúde em Monte Belo do Sul
– RS. As datas relativas à sessão de disputa são as seguintes: - Recebimento das
Propostas: a partir das 8h do dia 03/09/2021 até as 8h do dia 22/09/2021. Abertura das Propostas: a partir das 8h01min do dia 22/09/2021. - Início da
sessão de disputa de Preços: às 10h do dia 22/09/2021. Referência de tempo:
Horário de Brasília (DF). Local: http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/.
Edital
e
seus
anexos
encontram-se
disponíveis
no
site:
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/.Informações adicionais pelo telefone:
(54) 3457-2051.
Monte Belo do Sul, 3 de setembro de 2021.
ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021
O Município de Monte Belo do Sul torna público que estará recebendo, a partir
do dia 08.09.2021, no horário das 8h às 11h e das 13h30min às 16h30min, no
Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, documentação para
credenciamento de interessados em prestar serviços de horas/máquina para
uso das Secretarias de Obras e Viação e Agricultura e Meio Ambiente do
Município Monte Belo do Sul – RS. Edital e Anexos disponíveis no site http:
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. Informações pelo telefone (54) 3457
2051.
Monte Belo do Sul, 3 de setembro de 2021.
ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

Convocação – Edital 001/2021
A Comissão Eleitoral do SINASEFE — Seção Sindical Bento Gonçalves
convoca o(a)s servidore(a)s do IFRS, pertencentes à sua base sindical, para
Assembleia-geral a ser realizada no dia 08/09/2021 às 13h30min, em primeira
chamada, e às 14h, em segunda chamada, a ser realizada de forma virtual (na
plataforma Zoom) devido à pandemia causada pela COVID-19, conforme prevê
a Lei 14.010 de 10 de junho de 2020, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
Apreciação e votação do formato da eleição para a nova diretoria do
SINASEFE -BG através do sistema Hélios Voting.
Informações de acesso à assembleia podem ser obtidas pelo telefone (54) 3055
2012 ou pelo e-mail secretaria@sinasefebg.org.br.
COMISSÃO ELEITORAL

Imóveis

VENDO apartamento
na planta, no bairro
Borgo,
Residencial
Jardin San Paulo,
com entrada totalmente parcelada, 1
dormitório, sala de
estar, cozinha com
churrasqueira,
sa-

cada aberta, área de
serviço, banheiro e
boxe de garagem.
Possibilidade de financiar até 100%
usando FGTS. Valor a
partir de R$ 130.000.

Contato (54) 99683
6257. Luiz CRECI
42.589.

VENDO apartamento
no Residencial Videiras, pronto para
morar, com excelente
vista e posição solar,
2 dormitórios, sala,
área de serviços, banheiro social e vaga
de garagem.
Pode
ser financiado. Prédio com elevador,
ótima vista e posição
solar. Valor a partir de R$ 115.000.
Contato (54) 99683
6257. Luiz CRECI
42.589.

VENDO apartamento mobiliado, no Residencial
Melville,
bairro Humaitá, com
elevador, de 2 dormitórios, sacada aberta,
em andar alto, contendo cozinha, sala,
área de serviços, banheiro social e vaga
de garagem.
Pode
ser financiado e usado o FGTS como entrada. Possui ótima
posição solar. Valor
R$ 180.000. Contato (54) 99683 6257.
Luiz CRECI 42.589.
VENDO casa no loteamento Bertolini,
com 2 dormitórios,
piso
porcelanato,
contendo
cozinha,
churrasqueira
em
área externa fechada,
área de serviços, banheiro social e vaga
de garagem.
Pode
ser financiado e usado o FGTS como entrada. Possui ótima
posição solar. Valor
R$ 235.000. Contato (54) 99683 6257.
Luiz CRECI 42.589.
VENDO
sobrado/
apartamento,
no
Residencial Vivere,
com 2 dormitórios,
sacada aberta, churrasqueira, sala, banheiro social e vaga
de garagem. Financiamento via Caixa,
entrada
parcelada,
aceita o FGTS como
entrada. Valor R$
200.000.
Contato
(54) 99683 6257.
Luiz CRECI 42.589.
VENDO casa no loteamento Bertolini,
de 2 andares, com 3
dormitórios,
lareira, cozinha, área de
serviços e banheiro
social. Parte inferior
com churrasqueira
e garagem, além de

área externa fechada.
Pode ser financiada e
usado o FGTS como
entrada. Possui ótima posição solar.
Valor R$ 380.000.
Contato (54) 99683
6257. Luiz CRECI
42.589.
VENDO apartamento no bairro Maria
Goretti, Residencial
Villeneuve, com 2
dormitórios,
esperas para água quente, ar-condicionado
e rebaixe em gesso,
com churrasqueira,
sala, banheiro social
e vaga de garagem.
Financiamento pelo
banco de sua preferência e aceita o
FGTS como entrada.
Valor R$ 220.000.
Contato (54) 99683
6257. Luiz CRECI
42.589.
VENDO casa nos Caminhos da Eulália,
com 2 dormitórios,
piso
porcelanato,
contendo
cozinha,
área de serviços, banheiro social e vaga
de garagem. Terreno
de 10x20 com sobra
tanto na parte da
frente quanto nos
fundos.
Pode ser
financiada.
Possui
ótima posição solar.
Valor R$ 255.000.
Contato (54) 99683
6257. Luiz CRECI
42.589.

VENDO apartamento
na planta, no bairro
Humaitá, com entrada parcelada, 2 dormitórios, sala estar,
cozinha com churrasqueira, sacada aberta,
área de serviço, banheiro e boxe de garagem. Possibilidade
de financiar até 100%
usando FGTS. Valor
R$ 185.000. Contato (54) 99683 6257.
Luiz CRECI 42.589.
VENDO apartamento
no bairro Universitário, mobiliado, com
2 dormitórios (um
com sacada aberta),
churrasqueira,
sala
com sacada aberta, banheiro social
e vaga de garagem.
Financiamento pelo
banco de sua preferência e aceita o
FGTS como entrada.
Valor R$ R$ 289.000.
Contato (54) 99966
4616. Adriano CRECI
42.504.
ALUGO casa com 4

54 3453 2230
Rua Antônio Michelon,
900, bairro Santa Rita
dormitórios, 2 banheiros, despensa, sala e
cozinha,
localizada
no bairro Pomarosa,
próximo à UPA, nas
escadarias.
Contato (54) 98444 1893.

ALUGO porão no loteamento São Paulo
com 1 quarto, sala
e cozinha juntos e
banheiro.
Contato
(54) 99985 2207.

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,
sala 302, BG, RS

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis, 155
Botafogo | Bento Gonçalves

VENDO cafeteria toda
equipada em pleno
funcionamento.
Contato (54) 99183
5306, com Joanes.
VENDO casa de alvenaria no bairro Santa
Helena, com 3 dormitórios, garagem para
2 carros, 2 banheiros
+ casa de madeira nos
fundos com 2 dormitórios. Pátio todo
cercado, aquecimento
solar, terreno 450m²,
excelente posição solar. Valor R$ 560.000.
Aceito imóvel de menor valor. Contato
99632 5895.

(54) 3454 6422

Rua Mario Morassutti, 230
Borgo - Bento Gonçalves

www.persolle.com.br

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

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

Mais de 50 itens
a preço único.

Veículos
ETIOS 1.5 XLS sedan,
16V, flex, cor branca,
4 portas, manual, ano
2014, com airbag duplo, ar-condicionado,
controle do som no
volante, direção hidráulica, farol de neblina, freios ABS, rodas de liga leve, entre
outros opcionais. Valor R$ 41.000. Contato (54) 99601.1280.

CELTA 1.0 MPFI LT,
8V, flex, 4 portas, ano
2012, cor prata, com
direção
hidráulica,
alarme,
ar-quente,
estepe sem uso, interface, travas elétricas, desembaçador
traseiro, entre outros
opcionais. Valor R$
26.900. Contato (54)
99978 2615.

Rua Antônio Dalla Coleta, 415
Ouro Verde | Bento Gonçalves

54 3452 2755
NO CORAÇÃO DA CIDADE
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Em Bento

Em Caxias
Diogo Zanetti

Três pessoas ficam feridas em
acidente no bairro São Francisco

Um acidente de trânsito na
noite de quarta-feira, 01/09, deixou três feridos no bairro São Francisco, em Bento Gonçalves.De acordo com a Brigada Militar, um GM
Chevette e um Audi se chocaram no
cruzamento da rua Borges do Canto
com a General Vitorino.
O condutor do Chevette, um

homem de 70 anos, ficou preso às
ferragens. A carona, uma mulher
de 60 anos, ficou ferida. Ambos
foram socorridos pelos Bombeiros
e Samu e levados ao Hospital Tacchini. Já o condutor do Audi, um homem de 30 anos, foi levado à UPA.
As circunstâncias do acidente
estão sendo apuradas.

A Polícia Civil de Bento Gonçalves, por meio da 1ª Delegacia de
Polícia (1ª DP) e com apoio da 2ª
DP, da Delegacia de Garibaldi e da
Brigada Militar, deflagrou a 2ª fase
da Operação “Cripta” na manhã de
quinta-feira, 02/09. Foram cumpridos quatro mandados de busca e
apreensão nos bairros Cohab, Vila
Nova, Cembranel e Centro. Na ação,
três pessoas (dois homens e uma
mulher) foram presas em flagrante
pelos delitos de tráfico de drogas e
por posse irregular de arma de fogo.
No total foram apreendidos 14
telefones celulares; um notebook; o
valor de R$ 13.190,00 em dinheiro;
três balanças de precisão; dois re-

vólveres calibre 38; 31 cartuchos
calibre 38; duas pistolas de 9mm;
161 cartuchos de 9mm; três carros;
uma motocicleta Honda CB1000R;
14 buchas de cocaína e seis porções
maiores de cocaína (aprox. 340g,
no total).
Conforme a Polícia Civil, os
presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), para a lavratura
do auto de prisão em flagrante. Eles
eram responsáveis pelo fornecimento de drogas a outros traficantes, bem como efetuavam a venda
direta aos dependentes químicos,
na modalidade de tele-entrega de
drogas.

Dois homens e uma mulher são presos por
tráfico de drogas e posse irregular de arma

PRF resgata
criança de oito
anos na BR-116
Na tarde de quarta-feira,
01/09, uma menina de oito anos foi
resgatada pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF) às margens da BR116, em Caxias do Sul. De acordo
com a PRF, a criança foi avistada
durante um patrulhamento na altura do bairro Planalto, correndo
próximo aos veículos, em um local
de bastante movimento.
Ela relatou aos policiais que
havia fugido da casa do pai e queria
chegar à casa da mãe. A menina foi
levada à residência da mãe, a cerca
de cinco quilômetros do local onde
foi resgatada. A ocorrência foi registrada na polícia judiciária local
e o Conselho Tutelar foi acionado
para tomar as medidas protetivas
necessárias.

Em Barbosa

BM prende suspeito
de envolvimento
em homicídio
Na noite de segunda-feira,
30/08, por volta das 19h, policiais
da Força Tática do 3° BPAT realizaram a prisão de um homem procurado por suposto envolvimento
em homicídio em Carlos Barbosa.
A prisão ocorreu após os policiais
realizarem a abordagem do suspeito na rua Giacomo Bacin, bairro Aparecida, em Bento. O homem,
de 24 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de
Bento Gonçalves.

TORO 2.0 16V TURBO
DIESEL RANCH AT 4x4 AUT.
2021| AZUL

S10 2.8 LTZ 4x4 CD 16V
TURBO DIESEL 4P AUT.
2019 | VERMELHA

HILUX 3.0 SRV 4x4 CD 16V
INTERCOOLER DIESEL AUT.
2008 | PRATA

RANGER 2.2 XLS 4x4 CD
16V DIESEL 4P AUT.
2019 | CINZA

HILUX 3.0 SRV 4x4 CD 16V
TURBO DIESEL 4P AUT.
2015 | PRETA

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

SPORTAGE 2.0 LX 4x2
16V GASOLINA
2011 | BRANCO

COROLLA 2.0 XEI 16V
FLEX 4P AUT.
2018 | PRATA

KICKS 1.6 16V FLEX SL
4P XTRONIC AUT.
2017 | CINZA

DUSTER OROCH 1.6 16V
FLEX DYNAMIQUE 4P
2017 | PRATA
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Aumentos constantes

Empresários de Bento investem em medidas de
economia para driblar conta de luz salgada
Entre as ações
que estão virando
tendência no
município está a
instalação de painéis
solares e controle
minucioso do uso
de equipamentos
que mais consomem
energia elétrica
Eduarda Bucco
Desde junho, brasileiros estão
precisando pagar tarifas mais caras
devido ao acionamento do patamar
2 da bandeira vermelha pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). A medida é adotada quando o custo de produção de energia
aumenta e vem refletindo a mais
grave crise hídrica já registrada no
país nos últimos 91 anos, devido
aos baixos níveis de chuva em todo
o país. Os baixos níveis dos reservatórios das hidrelétricas faz o governo acionar as usinas termelétricas,
que são mais caras e, também, mais
poluentes.
Mas além do acionamento do
patamar mais alto da cobrança de
tarifas extras, os consumidores
brasileiros estão precisando lidar

com reajustes e mudanças desse
patamar. Na terça-feira, 31/08, foi
anunciada a criação de uma nova
bandeira tarifária na conta de luz,
chamada de bandeira de escassez
hídrica. A taxa extra passou a ser de
R$ 14,20 para cada 100 kilowatt-hora (KWh) consumidos e já entrou em vigor a partir do dia 01/09,
permanecendo vigente até abril do
ano que vem. O novo patamar representa um aumento de R$ 4,71,
cerca de 50%, em relação à bandeira vermelha patamar 2, cujo valor
era de R$ 9,49 a cada 100kWh.
Por conta disso, os consumidores estão precisando adotar medidas de racionamento de energia,
tanto em residências quanto em
empresas. Em setores como hotéis,
salões de beleza, escritórios e instituições de saúde, os empresários
estão precisando pensar cautelosamente o consumo de energia,
implantando técnicas e estratégias
para evitar que a conta de luz se
torne um problema mais sério nos
próximos meses.
Em Bento Gonçalves, o Hotel Somensi decidiu investir na
microgeração de energia, com a
implantação de painéis solares
em dezembro do ano passado. “Já
percebemos uma redução de 60%
(nos meses de inverno, que são
chuvosos, a geração é menor). Se
não tivéssemos investido na microgeração de energia, estimamos que

Fotos: divulgação

Painéis solares instalados no
Hotel Somensi e no Grupo
Tomasi resultaram em
economia na conta de luz

nosso custo mensal teria um aumento de 17%. Mas ainda estamos
fazendo alguns ajustes no sistema,
pois desejamos ter uma redução de
até 95%. É um investimento de longo prazo”, relata a gerente do hotel,
Karen Filippi Somensi.
Antes da pandemia, o hotel
costumava ter um custo mensal de
R$ 2.500 na conta de luz. Durante
a pandemia, mesmo com o fechamento e as restrições impostas
em decreto estadual e municipal,
fazendo o fluxo de clientes despencar para 90% de abril a novembro
de 2020, a conta ficou em R$ 1.500.
“Desde então já procuramos alter-

nativas para reduzir esse valor”,
conta. Além dos painéis solares, a
equipe do hotel passou a utilizar
iluminação 100% LED e optou
pela utilização de eletrodomésticos
mais econômicos.
No Grupo Tomasi, empresa
que engloba serviços de contabilidade, relações humanas, advocacia,
administração de condomínios e
venda de imóveis, a instalação de

Gestão de negócios:
desafios e estratégias
A partir da entrada de uma
empresa no mercado, pressões
de múltiplas naturezas passam
a fazer parte do cotidiano das
atividades empresariais, independentemente de porte, ramo,
complexidade tecnológica ou
quantidade de mão de obra
empregada. Com as mudanças
acontecendo de forma rápida e
o aumento da concorrência, é
fundamental que as empresas
adotem estratégias de forma a
otimizar os seus processos, alcançando os objetivos com mais
eficiência.
Nos negócios é preciso antecipar possíveis acontecimentos, por isso há a necessidade
de as empresas aplicarem de
forma eficiente seus recursos
(materiais, financeiros, humanos, tempo, entre outros) e adotarem uma gestão estratégica.
A gestão estratégica pode
ser adotada como prática da
administração corporativa por
qualquer empresa, independentemente do porte ou da área
de atuação, ajudando a se adaptar melhor às instabilidades do
mercado. O desenvolvimento de
um processo de gestão estratégica organizacional deve contar
com a experiência dos gestores
e seu empenho em definir objetivos em longo prazo e como
atingi-los.
A busca de aprimoramen-

to estratégico, organizacional e
tecnológico tornou-se palavra de
ordem e meio de garantir a perpetuação dos negócios. A partir de
uma postura empreendedora, sem
base científica, torna-se insuficiente para garantir um lugar nesse contexto econômico de extrema
competição. Tais aprimoramentos
se tornam ainda maiores se consideradas as variáveis sociais.

A busca de
aprimoramento
estratégico,
organizacional e
tecnológico tornou-se
palavra de ordem e
meio de garantir
a perpetuação
dos negócios

Cada empresa consolidada no
mercado competitivo, especialmente as consideradas de pequeno e médio portes, é responsável
pela abertura e manutenção de
postos de trabalho, o que significa renda, consumo e qualidade de
vida, atributos necessários para o
desenvolvimento econômico de
qualquer região.
A competição passa a exigir
profissionais muito bem capacitados, proativos, assertivos e rápidos. Eles têm que tomar decisões
sobre os negócios, e por isso as

painéis solares também foi uma
das medidas adotadas para reduzir
gastos. “No período de verão praticamente zeramos as contas”, relata
o proprietário, Vicente Tomasi. A
medida foi posta em prática em julho do ano passado, a partir de um
investimento de R$ 90 mil. “Neste
um ano, tenho um cálculo estimado de que economizamos R$ 30
mil. Mas o cálculo de retorno de investimentos estou prevendo entre
36 e 48 meses”, explica.
Outra vantagem dos painéis
solares destacada por Tomasi é
a geração de energia benéfica ao
meio-ambiente. “É uma alternativa
limpa, que não agride a natureza”,
comenta.
Na academia New Time Personal, o proprietário, Gian Marcos
Corbelini Bissani, relata que foi realizada uma reunião com a equipe
assim que os jornais passaram a
noticiar o aumento na conta de luz.
“Ficou acordado que sempre que
os espaços não estiverem sendo
utilizados, os professores devem
desligar as luzes. Quando os professores saem da academia, também são desligadas todas as luzes
e equipamentos, com exceção do
freezer”, conta Bissani.
Mesmo com as medidas de
economia e com a adoção da iluminação de LED, o proprietário revela
que houve aumentos significativos
nas contas dos últimos meses. No

Profª. Nívia Tumelero
Diretora Acadêmica da UCS Bento,
coordenadora da Especialização em
Gestão Estratégica de Negócios e docente
da área de Ciências Sociais

empresas esperam que eles conheçam muito bem os afazeres
pelos quais se responsabilizam
e estejam habilitados para o
processo de tomada de decisão.
Os gestores devem adotar posturas que valorizem a flexibilidade, velocidade, integração e
a inovação. À medida que ocorrem as mudanças nas condições
e necessidades das empresas
aparecem novos desafios para a
gestão de negócios.
Desta forma, a complexidade dos novos tempos, na gestão
de negócios, pede um pensamento crítico e adaptativo, trabalho colaborativo, liderança
que inspire confiança e decisões que possam gerar transformações e resultados.
Portanto, mediante a um
cenário desafiador para as empresas e para os profissionais
que nelas atuam, é necessário
um estudo continuado. Desta
forma, a especialização é uma
possibilidade de aprofundar os
estudos em assuntos específicos, essenciais para o aperfeiçoamento e acompanhamento
das mudanças do mercado organizacional.
Se você pensa em se aprimorar, em aperfeiçoar seus conhecimentos, vem pra UCS. Em
Bento, a UCS oferece o Curso de
Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Negócios.

estabelecimento, os equipamentos que mais consomem energia,
conforme Bissani, são as esteiras
e os televisores. “A gente estava
gastando em média R$ 800. Com
o aumento, mesmo com as estratégias adotadas, subiu para R$ 1.000.
E no verão vínhamos gastando em
média R$ 1.600, então já estou me
preparando para esse valor praticamente dobrar”, lamenta. “Mas eu
nem culpo esse aumento, porque é
consequência das ações humanas”,
comenta, em relação à crise hídrica
vivenciada no país.
Analisando a situação do Brasil e das empresas do município, a
gerente do Hotel Somensi, Karen
Somensi, acredita que a microgeração de energia realmente seja tendência para auxiliar o empresário
a contornar esse momento difícil.
“Mas é preciso ter em mente que
é um investimento de longo prazo”, ressalta. Apesar da relevância
dessa medida, Karen ainda acredita que a melhor forma de reduzir
gastos seja a mudança de hábitos.
“Apagar as luzes dos cômodos
quando sair; desligar os aparelhos quando não estiver utilizando
(TV, computador); desconectar os
aparelhos da tomada quando não
estiverem em uso, a exemplo do
carregador de celular e observar a
potência dos eletrodomésticos no
momento da compra, por exemplo”, cita.

Menos nascimentos

RS registra
menor taxa de
crescimento
populacional
em 2020
Com o menor número de
nascimentos e o maior de mortes registrados na série histórica iniciada em 2000, o Rio
Grande do Sul atingiu em 2020
a sua taxa mais baixa de crescimento vegetativo, conforme
dados preliminares disponibilizados pela Secretaria da Saúde.
No ano passado, foram 130,7
mil nascimentos registrados no
Estado contra 92,7 mil mortes,
o que resultou em um aumento de 38,1 mil habitantes, uma
taxa de crescimento vegetativo
de 0,33%. O patamar de 2020
é ainda mais baixo do que o registrado em 2019 (0,40%) e em
2018 (0,45%), mínimas históricas até então.
Os dados referentes ao
perfil dos habitantes do Estado estão no estudo Estimativas
populacionais por idade e sexo
nos municípios do Rio Grande
do Sul, divulgado nesta quinta-feira (2/9) pelo Departamento de Economia e Estatística
(DEE), vinculado à Secretaria
de Planejamento, Governança e
Gestão (SPGG). O material apresenta as principais informações,
em nível municipal, sobre o perfil da população por sexo, faixa
etária e também pelo percentual de pessoas potencialmente
ativas para atuação no mercado
de trabalho.

21

SERRANOSSA | Sexta-feira, 03 de setembro de 2021

Pós em Gestão Estratégica de
Negócios com inscrições abertas
Com o objetivo de contribuir
de forma efetiva para o crescimento pessoal e profissional do
participante, ampliando sua capacidade crítica, visão sistêmica
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 graduados e tecnólogos 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 sábados, das
8h às 12h.

A UCS é pra VOCÊ
que não tem tempo
a perder.

Faça UCSTec

Mais informações acesse ucs.br na aba Especialização e MBA, ou contate a
área de Relações com o Mercado da UCS Bento, através do WhatsApp (54) 99653-3184.

Vestibular 2021: provas todas as
segundas e quintas-feiras!

Você quer ter um diploma, mas não
tem muito tempo, nem muitas condições
financeiras? Então, você procura um curso
técnico, aqueles mais curtinhos, mas que te
garantem uma certificação. A UCS tem!!! Os
cursos da UCSTec cabem no seu bolso e no seu
tempo.
Em Bento Gonçalves os cursos técnicos
oferecidos são Processos Gerenciais e Gestão
Comercial. O curso de Gestão Comercial
possibilita ao profissional uma formação para
uma visão integrada, focada nas transações
comerciais em suas diversas formas de
intervenção de diferentes segmentos do
mercado, bem como analisa as mais recentes
transformações e tendências da área.
Já o curso de Processos Gerenciais é focado
na elaboração de planos de negócios, métodos
e técnicas de gestão e gestão de processos
organizacionais.

Grupos de orientação vocacional on-line
com inscrições abertas na UCS
Na UCS, os estudantes do Ensino
Médio, em preparação para iniciar uma
graduação, encontram nos grupos de
Orientação Vocacional uma ferramenta importante neste momento decisivo
de escolha profissional. Com inscrições
abertas, as atividades de orientação vocacional aproximam os participantes de
técnicas para autoconhecimento, identificação de interesses, de competências,
entre outras.
As oficinas ocorrem na modalidade
on-line, por meio da plataforma Google
Hangouts Meet, com carga horária total
de oito horas. Neste semestre, estão previstos 10 grupos de Orientação Vocacional, com oferta de atividades em diferentes dias e horários – confira e inscreva-se.
A novidade neste semestre fica por conta
da oferta de um grupo focado em pessoas
interessadas em trabalhar com reescolha
profissional.

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:

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.

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

Curso de Dicção, Desinibição e Oratória Avançado
O Campus Bento da UCS promove, de 14 de setembro a 5 de outubro
de 2021, o Curso de Dicção, Desinibição e Oratória Avançado.
O Curso tem por objetivos ampliar habilidades já desenvolvidas
e exercitar a fala em ambientes fora
da tribuna e do microfone, utilizar
com eficácia recursos audiovisuais,
aplicar a técnica da fala de improviso, aprender a usar emoção na voz e
também acessar outras técnicas aplicáveis imediatamente ao dia a dia.
Mais informações e inscrições
em ucs.br na aba Extensão ou através
do whats (54) 99653-3184.

Saiba mais
conversando com
a nossa área de
relacionamento
da UCS Bento,
através do Whats
App (54) 996262771. Ou acesse
o QR-Code e veja
mais possibilidades UCSTec.

Mestrado em
Psicologia
Estão abertas e seguem até o dia
16 de setembro as inscrições para o
processo seletivo do Mestrado em Psicologia na UCS Bento. Alunos egressos
da UCS terão direito a um desconto de
30% sobre o valor da inscrição indicado.
Estão sendo oferecidas 20 vagas,
distribuídas entre as duas Linhas de
Pesquisa do Programa: Diagnóstico
e intervenções clínicas em contextos
psicossociais ou Riscos e recursos psicossociais em contextos de trabalho:
diagnóstico e intervenção.
A homologação das inscrições será
divulgada no dia 23 de setembro.

Mais informações contate a área de Relações como Mercado
através do Whats (54) 99653-3184 ou acesse o QR-Code:
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Receita |

Horóscopo

SERRANOSSA Gourmet

Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Divulgação/Nestlé

Bolo de Batata-doce e amendoim sem açúcar

INGREDIENTES
- 1 e meia xícara (chá) de uvas-passas
brancas
- meia xícara (chá) de água
- 3 ovos
- 1 xícara (chá) de leite
- meia xícara (chá) de óleo
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha
- 2 xícaras (chá) de batata-doce cozida
e espremida
- 1 e meia xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de amendoim sem sal
torrado quebrado grosseiramente
- 1 colher (chá) de fermento em pó

Charge

Sete Erros | Respostas na página 10

MODO DE PREPARO
Em uma panela, cozinhe as uvas-passas na água
por cerca de 5 minutos. Em um liquidificador,
bata as uvas-passas hidratadas com a água, os
ovos, o leite, o óleo e a essência de baunilha,
até obter uma mistura homogênea. Em um
recipiente, coloque a mistura e adicione a
batata-doce, a farinha, meia xícara (chá) de
amendoim e o fermento em pó. Em uma forma
de furo central (23 cm de diâmetro), untada com
óleo e polvilhada com farinha de trigo, despeje
o restante do amendoim e cubra com a massa.
Asse em forno médio (180°C), pré-aquecido, por
cerca de 40 minutos. Sirva.

Áries – 21/03 a 20/04
Hora de finalizar tarefas pendentes. Na paquera, use seu charme. A dois, romantismo
e alto-astral.
Touro – 21/04 a 20/05
Pense mais antes de falar. Chance de lance
passageiro aos solteiros. A dois, curta programa caseiro.
Gêmeos – 21/05 a 20/06
Atenção às finanças. Popularidade em alta
na paquera. Aos casais, momentos leves e
animados.
Câncer – 21/06 a 21/07
Disputas à vista. Evite se cobrar em excesso. Nos relacionamentos, não exagere na
possessividade.
Leão – 22/07 a 22/08
Evite agir por impulso. Na paquera, abuse
do seu charme. A dois, organize atividades
de lazer.
Virgem – 23/08 a 22/09
Fuja de desgastes desnecessários. Nos
relacionamentos, não dê espaço para a
desconfiança.

Libra – 23/09 a 22/10
Atenção às obrigações. Bom humor se
destaca na paquera. A dois, valorize a sintonia com o par.
Escorpião – 23/10 a 21/11
Hora de fazer planos. Popularidade em alta
na conquista. Momentos a dois ficam mais
calmos.
Sagitário – 22/11 a 21/12
Tempo de mudanças. Alguém novo pode
mexer com você. A dois, que tal uma surpresa romântica?
Capricórnio – 22/12 a 20/01
Evite brigar por qualquer coisa. Sua sensualidade estará em alta na conquista e
no romance.
Aquário – 21/01 a 19/02
Atenção à saúde. Na paquera, será a hora
de dar o próximo passo? A dois, demonstre seu carinho.
Peixes – 20/02 a 20/03
Resolva suas pendências. Se já tem um
contatinho, sorte na paquera. No romance, pouca sintonia.

Cinema
Programação de 02/09 e 08/09

GNC 1
Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Diariamente, 13h10 e 15h15, dublado.
Uma noite de crime: a fronteira
Ação, 16 anos, 102 minutos.
Diariamente, 17h20 e 19h30, dublado.
Diariamente, 21h45, legendado.

GNC 6
O Esquadrão Suicida
Ação, 14 anos, 132 minutos.
Diariamente, 18h40 e 21h30, dublado.
O Poderoso Chefinho 2: Negócios da
família
Animação, livre, 107 minutos.
Diariamente, 14h10 e 16h30, dublado.

GNC 2
O Poderoso Chefinho 2: Negócios da
família
Animação, livre, 107 minutos.
Dias 2 e 3, 15h, dublado.
Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Dias 2 e 3, 17h30, dublado.
After – Depois do desencontro (pré-estreia)
Romance, 16 anos, 99 minutos.
Diariamente, 19h45, dublado.
Diariamente, 22h, legendado.
Patrulha Canina – o filme (pré-estreia)
Animação, livre, 86 minutos.
Dias 4, 5, 6, 7 e 8, 13h30, 15h30 e 17h30,
dublado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
O Poderoso Chefinho 2: Negócios da
família
Animação, livre, 107 minutos.
Dias 3, 4 e 6, 13h45, dublado.
Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Dias 2, 5, 7 e 8, 13h45, dublado.
Patrulha Canina – o filme (pré-estreia)
Animação, livre, 86 minutos.
Dias 4, 5, 6, 7 e 8, 16h, dublado.
After – Depois do desencontro (pré-estreia)
Romance, 16 anos, 99 minutos.
Dias 2 e 3, 16h, dublado.
Diariamente, 18h30, dublado.
O Homem nas Trevas 2
Suspense, 16 anos, 98 minutos.
Diariamente, 20h40, dublado.

GNC 3
A Lenda de Candyman
Terror, 16 anos, 91 minutos.
Diariamente, 14h30, dublado.
Free Guy
Comédia, 12 anos, 115 minutos.
Diariamente, 16h30, dublado.
Diariamente, 19h15, legendado.
Velozes e furiosos 9
Ação, 14 anos, 143 minutos.
Diariamente, 21h40, dublado.
GNC 4
Shang-chi e a lenda dos dez anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 13h20, 16h15, 19h e 21h50,
dublado.
GNC 5
Infiltrado
Ação, 16 anos, 120 minutos.
Diariamente, 13h40 e 18h50, dublado.
Shang-chi e a lenda dos dez anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 16h e 21h15, legendado.

MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 15h e 18h30, dublado.
Dias 2, 3, 4, 6 e 8, 21h, dublado.
Dias 5 e 7, 21h, legendado.
MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Patrulha Canina – o filme (pré-estreia)
Animação, livre, 86 minutos.
Dias 4, 5, 6, 7 e 8, 14h, dublado.
Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Dias 2 e 3, 14h, dublado.
Diariamente, 18h30, dublado.
After – Depois do desencontro (pré-estreia)
Romance, 16 anos, 99 minutos.
Dias 2, 4, 5, 6 e 7, 16h, dublado.
Dias 3 e 8, 16h, legendado.
O Homem nas Trevas 2
Suspense, 16 anos, 98 minutos.
Dias 2, 3, 4, 6 e 8, 20h50, dublado.
Dias 5 e 7, 20h50, legendado.
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Oportunidade

More em um dos bairros mais charmosos da capital gaúcha
Fotos: divulgação

Residencial Dahshur
está localizado no
bairro Auxiliadora e
conta com excelente
infraestrutura para
quem quer fixar
residência ou ainda
investir
Famílias, estudantes ou
ainda investidores que buscam
oportunidades em imóveis em
Porto Alegre tem uma excelente
opção: o Residencial Dahshur.
Pronto para morar, o edifício
está localizado em um dos bairros mais charmosos da cidade,
por possuir excelente infraestrutura urbana, com ruas bem
pavimentadas, tranquilas e arborizadas, além de fazer limite
com o tradicional bairro Moinhos de Vento, que possui uma
atmosfera requintada e conta
com diversos bares, cafés, restaurantes, boutiques e casarões
antigos.
O Residencial Dahshur conta com apartamentos de um e
de dois dormitórios, elevador,
guarita, bicicletário, salão de
festas e zelador. As unidades
são divididas em suíte, banheiro
social, sala de estar, copa, cozinha, área social, sala de estar,
churrasqueira, área de serviço e
box duplo de garagem.

Residencial conta com unidades de um e dois domitórios, divididas em sala
de estar, copa, lavado, cozinha com churrasqueira e área de serviço

Interessados podem entrar em contato pelos telefones
(51) 99269-3203 ou (54) 3452-5801.

Sicredi Serrana explica:

Open Banking ou Open Finance?
Nos últimos meses,
você deve ter ouvido
falar algumas vezes do
Open Banking, não é?
Ele é um sistema bancário aberto. Ou seja, o
consumidor terá mais
liberdade para levar
suas informações financeiras para onde quiser.
Mas quais
informações?
Quando você tem
conta em uma instituição financeira, constrói um histórico de
movimentações, como
contas pagas em dia,
empréstimos, perfil de
gastos, valores depositados. Este histórico
você poderá compartilhar com outra instituição financeira, sem ter
a necessidade de começar o relacionamento
do zero.
Essa possibilidade
facilitará na concessão
de empréstimos e no
desenvolvimento de novos produtos e serviços.
Quando vou poder
liberar minhas
informações?

O cronograma para liberação das informações está
dividido em quatro fases, de
acordo com o Banco Central.
A Fase 1 iniciou em
01/02 e foram abertos dados das instituições participantes, como os canais de

atendimento e produtos e
serviços que oferecem.
A Fase 2 começou em
13/08 e, a partir desta data,
é possível compartilhar dados pessoais, como nome,
CPF/CNPJ, endereço, telefone e transações relativas aos

produtos e serviços de suas
contas. Mas, lembrando:
estas informações somente
são liberadas com a autorização da pessoa.
A Fase 3 iniciará em
29/10 e todos terão acesso a
serviços como pagamentos

e propostas de crédito por
um aplicativo. Será possível
iniciar um pagamento fora
do ambiente da instituição
financeira, via Pix.
E, finalmente, a fase 4,
que iniciará em 15/12 e
será possível compartilhar

outros dados, como, por
exemplo,
informações
relacionadas a operações
de câmbio, previdência,
seguro, entre outros.
Em 2022, também haverá liberação de outras
funcionalidades.
E, afinal, é Open
Banking ou
Open Finance?
O Banco Central anunciou em 24 de maio deste
ano que o Open Banking
deveria ser substituído
por Open Finance, que é
uma expansão do modelo inicial. O Open Finance
contará com mais instituições, como corretoras,
companhias de câmbio,
entre outras. Esta é a diferença!
Ficou com mais alguma dúvida? Estamos
disponíveis nos canais
digitais, WhatsApp (51)
3358 4770 e na agência
mais próxima!
Se quiser saber
mais sobre o Open
Finance, consulte o
site oficial do Banco
Central: https://openbankingbrasil.org.br/

Previsão do tempo
Fonte: Climatempo (https://www.climatempo.com.br)
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O quadro de celulites pode
ser reversível na maioria
das vezes e inúmeros são os
protocolos que podem auxiliar.

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

03/09

14º
27°
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“Ter razão, para mim, está na
tênue linha entre o certo e o
errado. Ter razão quer dizer, me
parece, a ideia de antagonismo”

Sol com muitas nuvens e chuva
passageira durante o dia. À
noite o tempo fica firme

05/09

04/09

14º
24º

15º
25º
Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado com
chuva a qualquer hora

Sol com pancadas de chuva
pela manhã e muitas nuvens à
tarde. À noite, tempo firme.

Na Assembleia Legislativa

Manifestação

Municipalização da ERS-444, no
Vale dos Vinhedos, é aprovada

Mensagens sobre paralisação no dia 7 de setembro
viralizam, mas órgãos oficiais não confirmam ato

Divulgação

O município de Bento Gonçalves poderá assumir a gestão da
ERS-444, rodovia no Vale dos Vinhedos, após aprovação da municipalização na terça-feira, 31/08,
pela Assembleia Legislativa. O
trecho de 13,960 km hoje está
sob domínio do Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).
Agora, o documento segue
para redação final e posterior
sanção do governador Eduardo
Leite.
Na quarta-feira, 01/09, o prefeito Diogo Siqueira, o secretário
de Governo Henrique Nuncio e a

secretaria de Finanças Elisiane
Schenatto estiveram reunidos
com o presidente da Assembleia
Legislativa Gabriel Souza.
“Celebramos mais este passo dado para municipalização do
trecho. Com mais autonomia sobre a estrada poderemos realizar
as obras necessárias oferecendo
mais condições de trafegabilidade para quem passa diariamente
pelo local e para os visitantes”,
destacou o prefeito.
O assunto vinha sendo discutido desde o ano passado, com o
principal intuito de regularizar
edificações antigas.

Aviso amplamente
compartilhado pelo
WhatsApp, sem
atribuição de fonte,
diz que paralisação
será realizada em
rodovias federais
com o objetivo
de apoiar o voto
impresso e a
destituição dos
ministros do STF
Eduarda Bucco
Milhares de brasileiros estão
aflitos com a falta de informações
sobre a possível paralisação no
dia 7 de setembro, próxima terça-feira. Por meio das redes sociais
estão sendo compartilhadas diversas mensagens, sem atribuição de fonte, confirmando o ato
nas rodovias federais a partir das
5h da manhã, com prazo indeter-

Divulgação

minado para duração. De acordo
com um “aviso” amplamente compartilhado pelo WhatsApp, a paralisação tem o objetivo de “aprovar
o voto impresso e auditável com
contagem pública total dos votos”
e “destituir os ministros do STF
por crimes de lesa pátria, por promover uma ditadura judiciária e
por não respeitar a constituição”.
Ainda conforme o documento, sem identificação, a meta é
convocar as forças armadas “para
pôr ordem”, caso o Congresso não
acate as exigências dos manifestantes.
Um grupo de apoiadores do

presidente Jair Bolsonaro de Bento Gonçalves informou que haverá, sim, manifestações a partir
do dia 07/09. Ainda, disse que o
presidente estará participando do
ato em Brasília na parte da manhã
e, à tarde, deverá se deslocar a São
Paulo, onde fará um pronunciamento. “Quanto às paralisações,
acreditamos que deverá ocorrer
no decorrer da semana, caso não
forem atendidas as reivindicações
que serão feitas nas manifestações e no documento que será entregue no dia 08/09 ao Congresso”, revelaram os apoiadores.
Juntamente com um grupo de

Caxias do Sul, cerca de 25 pessoas de Bento Gonçalves sairão em
dois ônibus da Serra Gaúcha com
destino a São Paulo no domingo,
05/09, a fim de participar da paralisação.
Apesar da mobilização pelas
redes sociais, órgãos oficiais não
confirmam a realização do ato
em todo o país. De acordo com a
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
de Bento Gonçalves, por exemplo,
ainda não há quaisquer informações de paralisação no trecho da
BR-470 que abrange o município.
Mesmo assim, uma arte convidando para mobilização em frente ao
quartel de Bento, a partir das 15h,
está sendo compartilhada pelo
WhatsApp.
De acordo com o presidente
do CICS Serra Elton Paulo Gialdi,
que participa de um grupo do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Bento Gonçalves
(SindiBento), é possível afirmar
que também haverá mobilização
de caminhoneiros no país, devido
aos comentários que circulam no
grupo. Entretanto, não é possível
saber “a grandeza” do ato e nem
em quais locais ele será realizado.

