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Alguns manifestantes deram seguimento ao ato pró-Bolsonaro na quarta, 08/09, e na 
quinta-feira, 09/09, de forma pontual em rodovias da região, mas a adesão foi maior 
no dia 7 de Setembro. Não houve bloqueios no trânsito.
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Evento gratuito prevê exigências como a apresentação da carteirinha de 
vacinação contra a COVID-19 ou o teste negativo para a doença. Serão 12 balões 
tradicionais e três especiais que irão colorir os céus de Bento
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Setembro Amarelo

Eduarda Bucco
Desde 2014, o mês de setem-

bro tem sido dedicado à preven-
ção do suicídio no Brasil, a partir 
de uma iniciativa da Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP), 
em parceria com o Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM). O mês 
foi escolhido devido à celebração 
do Dia Mundial de Prevenção ao 
Suicídio, no dia 10, dando origem 
ao “Setembro Amarelo”. E inicia-
tivas como essa têm sido peça 
fundamental para estabilização 
dos números nos últimos anos, 
conforme análise do psiquia-
tra de Bento Gonçalves Fabrício 
Grasselli. “Quero acreditar que al-
gumas ações preventivas estejam 

Número de suicídios é maior entre jovens e idosos, aponta psiquiatra
Apesar de dados do 
Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública 
2021 terem mostrado 
um pequeno aumento 
dos casos durante a 
pandemia, psiquiatra 
Fabrício Grasselli 
alerta que período 
intensificou quadros 
de distúrbios do sono, 
estresse, depressão 
e outros problemas 
ligados à saúde 
emocional

ajudando a não ocorrerem esses 
quadros de maior gravidade que 
levam a pessoa a cometer sui-
cídio. Podemos falar do próprio 
Setembro Amarelo e do Janei-
ro Branco, como uma forma de 
conscientização e ação preventi-
va. Antes, pouco se ouvia falar em 
combater o suicídio, talvez pelo 
tabu que envolve este assunto”, 
comenta.

E a importância dessas ações 
de prevenção se evidencia nos 
números em nível nacional e es-
tadual. Anualmente são registra-
dos cerca de 13 mil suicídios no 
Brasil. De acordo com o Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública, 
em 2019 e 2020 foram 12.745 e 
12.895 casos, respectivamente. 
No Rio Grande do Sul, o dado foi 
de 1.280 e 1.383 suicídios nos 
anos avaliados. “Conforme espe-
cialistas, o suicídio mata mais do 
que as mortes provocadas por 
guerras e homicídios e atinge, 
principalmente, a população de 
jovens na faixa dos 15 aos 29 anos 
e idosos acima de 70 anos”, revela 
o psiquiatra.

Apesar de, na pandemia, o 
número ter praticamente se es-
tabilizado entre 2019 e 2020, o 
psiquiatra alerta para o aumento 

de casos de distúrbios do sono, 
estresse, depressão e outros pro-
blemas que envolvem a saúde 
emocional, quadros passíveis de 
evoluírem para situações graves. 
Conforme dados da ABP, cerca de 
95% dos casos de suicídio estão 
relacionados a transtornos men-
tais. “São muitos fatores [que 
levam a pessoa a tirar a própria 
vida] e eles quase nunca apare-
cem sozinhos”, alerta Grasselli. 
“Os quadros de humor nos quais 
existe uma falta de esperança 
grande em sair do estado psí-
quico de sofrimento contribuem 
em grande parte. A alteração do 
estado psicológico e de consci-
ência provocados pelo uso de 
substâncias psicoativas como ál-
cool ou drogas também gera um 
aumento de probabilidades, pois 
reduz a capacidade de decisão 
mais racional”, cita o profissional. 
O psiquiatra ainda ressalta a re-
levância que os fatores externos 
podem ter sobre a saúde psico-
lógica de alguém, causando vul-
nerabilidade. “Podemos citar o 
estresse causado pelo excesso de 
compromissos, casos de bullying, 
falta de apoio familiar e outros fa-
tores”, exemplifica. 

Dessa forma, o médico psi-
quiatra ressalta a importância de 
um olhar global voltado ao assun-
to, não somente dos profissionais 
da saúde, como da população em 
geral, “para que consiga entender 
os sinais de que alguém em seu 
entorno esteja pensando em tirar 
a própria vida”. 

BUSCAR E OFERECER AJUDA
A principal indicação para 

quem esteja passando por uma 
fase conturbada é a procura por 
profissionais da área da saúde 
mental, como psiquiatras e psicó-
logos. Além desses, Fabrício Gras-
selli ressalta que há outros canais 
que auxiliam a pessoa a superar 
situações que estejam causando 
sofrimento extremo. “Falo da pos-
sibilidade de acessar os CAPSs 
[Centro de Atenção Psicossocial], 
que oferecem esse apoio e que fa-
zem parte da rede pública, sendo 
um serviço gratuito. Ainda, temos 
o contato, de forma gratuita, com 
o CVV (Centro de Valorização da 
Vida) através do número 188”, 
frisa.

Em Bento Gonçalves, a secre-
taria da Saúde destaca o serviço 
da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), que visa cuidar de pes-
soas em situação de sofrimento 
psíquico. “As pessoas que já ten-
taram suicídio, ou mesmo aque-
las que sugerem estar inclinadas 
para tal, estão em constante mo-
nitoramento pela nossa equipe 
de Saúde Mental, distribuída em 

todos os setores”, afirma o coor-
denador de Saúde Mental, Mauri-
ce Bowari.

O coordenador ainda cita que 
as pessoas em quadros depressi-
vos moderados ou graves são aco-
lhidas pelos CAPSs, passando por 
atendimentos individuais ou em 
grupo. “Ademais, caso se necessi-
te, em caráter de urgência, temos 
a UPA [24h], a qual possui uma 
ala psiquiátrica que oferece todo 
o suporte necessário para tais si-
tuações”, complementa Bowari.

Mas mais do que a procura 
por ajuda, o psiquiatra Fabrício 
Grasselli destaca a importância de 
oferecer auxílio enquanto família, 
amigo e sociedade. Conforme o 
profissional, as pessoas devem es-
tar atentas às possíveis mudanças 
sutis, ou não, de comportamento 
daqueles ao seu redor, como re-
dução da socialização e solicita-
ção de antecipação de passagem 
dos bens para o nome dos filhos. 
A partir da identificação desses e 
outros sinais, as pessoas podem 
auxiliar escutando e agindo, “de 

forma a criar um círculo de pro-
teção com apoio e supervisão de 
familiares; buscar por tratamento 
especializado com psiquiatra, psi-
cólogos, terapeutas ou, em casos 
de risco mais iminente, realizar 
a hospitalização em unidade ade-
quada para proteger a pessoa dela 
mesma”, cita.

Para o psiquiatra, a socieda-
de tem avançado positivamente 
na vigilância quanto à pessoa 
suicida. Mesmo assim, Grasselli 
acredita que devamos fazer mais, 
a partir da ampliação do debate 
sobre o tema saúde mental. “De-
vemos trabalhar cada vez mais 
para que todos os profissionais 
de saúde, desde aquele do aten-
dimento primário até o especia-
lista, estejam unidos, interligados 
e falando a mesma linguagem. 
Também precisamos trabalhar na 
capacitação técnica de mais pro-
fissionais para tratar desta ques-
tão, entre outras ações. Penso que 
o caminho já existe e já está sendo 
percorrido, apenas precisamos 
investir e integrar mais”, afirma. 

Com o período de isolamento 
social vivido, principalmente, no 
ano passado, o médico acredita 
que as pessoas puderam parar 
para refletir sobre situações di-
fíceis e sobre a finitude da vida, 
o que pode ter contribuído para 
uma mudança na forma de se lidar 
com a saúde mental. “A pandemia 
proporcionou essa reflexão para 
muitas pessoas, que passaram a 
valorizar mais os pequenos mo-
mentos, a importância do abraço, 
a importância do contato com o 
outro, muitas vezes banalizado 
pela correria do dia a dia”, reflete. 

Em 2020, 1.383 
suicídios foram 

registrados 
no estado

Unsplash
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Desde maio

Bento Gonçalves registrou 
na quarta-feira, 08/09, o me-
nor número de casos ativos da 
COVID-19 desde o mês de maio, 
quando foram contabilizadas, 
no dia 12/05, 674 pessoas com 
o Coronavírus no município. 
O número de casos ativos é a 
soma das pessoas contamina-
das pelo vírus em isolamento 
domiciliar ou internação hos-
pitalar, que ainda têm potencial 
de transmissão. Diariamente 
esses dados são divulgados pela 
prefeitura, a partir do Comitê 
de Atenção ao Coronavírus em 
Bento. 

Desde o mês de maio, o nú-
mero de casos ativos vinha va-
riando entre 800, 900 e 1.000, 
chegando a 1.625 no dia 03/07. 

Bento tem menor 
número de casos ativos 
da COVID-19

Nesta quarta-feira, 08/09, en-
tretanto, o dado baixou para 705 
moradores com o Coronavírus 
ativo. Isso porque, nos últimos 
dias, houve redução de casos 
confirmados e aumento de pa-
cientes recuperados. Somente 
entre sábado, 04/09, e quarta, 
09/09, foram 317 pacientes 
considerados recuperados, con-
tra 57 novos casos confirmados. 

O número de óbitos também 
tem se mantido estável nos últi-
mos dias. O óbito mais recente 
foi registrado na última quinta-
-feira, 02/09, de um homem na 
faixa etária dos 40 anos. Com 
isso, atualmente o município 
soma 379 mortes, 21.530 casos 
desde o início da pandemia e 
20.446 pessoas já recuperadas.
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Nas unidades de Saúde

A prefeitura de Bento Gon-
çalves, por meio da secretaria da 
Saúde, realizará neste sábado, 
11/09, o primeiro Mutirão de 
Consultas Clínicas na unidade de 
saúde do São Roque, na unidade 
Central e na unidade da Zona Sul 
(Botafogo). Serão disponibiliza-
das durante o dia, nas três unida-
des, cerca de 250 consultas para 
médico clínico-geral. O horário é 
das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

De acordo com a secretá-
ria de Saúde, Tatiane Misturini 
Fiorio, o mutirão especial de 
atendimento visa reduzir a fila 
de espera para consulta na rede 

Mutirão de consultas 
clínicas será realizado 
neste sábado, 11/09

pública municipal de saúde. “Es-
tamos oferecendo um horário 
neste sábado para atendimento 
da população, nas unidades que 
mais concentram fluxo de consul-
tas clínicas. É uma primeira ação 
para posteriormente realizarmos 
em outras localidades”, destaca. 

O agendamento será apenas 
para moradores dos bairros onde 
as unidades são referência e deve 
ser feito na sexta-feira, 10/09, 
diretamente nas unidades de 
saúde ou pelos telefones: 3055 
8501 (São Roque); 3055 8575 
(Central) e 3055 7302 (Zona Sul 
- Botafogo).

Na Câmara de Vereadores
Projeto de lei que permite 
doula durante e pós-parto 
é aprovado em Bento
Profissionais poderão 
estar presentes em 
hospitais públicos e 
privados. Projeto, de 
autoria do vereador 
Jocelito Tonietto 
(PSDB) foi aprovado 
por unanimidade

Os vereadores de Bento Gon-
çalves aprovaram por unanimida-
de de votos, o PLO nº 76/2021 de 
autoria do vereador Jocelito To-
nietto (PSDB), que permite a  pre-
sença da doula durante todo o tra-
balho de parto, parto e pós-parto 
imediato, bem como nas consultas 
e exames de pré-natal, em mater-
nidades, hospitais e demais áreas 
da rede municipal de saúde públi-
ca ou privada. A votação foi reali-
zada na sessão da última segunda-
-feira, 13/09, e foi comemorada 
por diversas famílias.

Conforme a PLO, a presença 
da doula independerá da presen-
ça do acompanhante. “A doula, 
enquanto profissional do apoio 
emocional e psicológico vem para 
somar nessa assistência multidis-
ciplinar dos ambientes hospita-
lares rodeados por especialistas: 
obstetra, anestesista, pediatra, 
etc, cada qual com sua especiali-
dade e preocupação pertinente”, 
diz o projeto. A figura da doula, 
que significa “mulher que serve”, 

surge para suprir a demanda de 
emoções e afeto em um momento 
de intensa importância e vulnera-
bilidade, complementa o projeto. 
A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e o Ministério da Saúde de 
vários países, entre eles o Brasil, 
reconhecem e incentivam a pre-
sença da doula.

Ainda conforme o projeto de 
lei, a doula poderá entrar nos am-
bientes de trabalho de parto, parto 
e pós-parto com seus instrumen-
tos de trabalho, quais sejam: bolas 
de exercício; massageadores; bol-
sa de água quente; óleos para mas-
sagens; e outros materiais indis-
pensáveis no acompanhamento.

No entanto, a profissional não 
poderá realizar procedimentos 
privativos de profissionais de saú-
de, como diagnósticos médicos, 
mesmo se possuir formação na 
área. O projeto de lei pontua que 
as maternidades, casas de parto 
e estabelecimentos hospitalares 
congêneres da rede pública e pri-
vada do município, farão a sua 
forma de admissão das doulas, 
respeitando os preceitos éticos, 
de competência e das suas normas 
internas de funcionamento. Tam-
bém, está vedado aos estabeleci-
mentos de saúde de que trata esta 
Lei, realizarem qualquer cobrança 
adicional à presença de doulas du-
rante o período de internação da 
parturiente.

O projeto segue para sanção 
do prefeito.

Covid-19

A secretaria de Saúde de 
Bento Gonçalves aplica nesta 
sexta-feira, 10/09, a segunda 
dose da CoronaVac para os vaci-
nados até o dia 11 de agosto e da 
AstraZeneca para os vacinados 
até o dia 14 de junho. A iniciativa 
visa alcançar as pessoas que, por 
algum motivo, ainda não se vaci-
naram com a segunda dose. 

A ação será realizada no 
formato drive-thru, na Funda-
parque, a partir das 16h. É ne-

Bento aplica segunda dose 
da AstraZeneca e Coronavac 
nesta sexta-feira, 10/09

cessário levar documento com 
foto e o cartão recebido no dia da 
vacinação. 
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Programação
Dia 23
16h30: voo inaugural patrocinadores e im-
prensa
20h: coquetel de abertura hotel Vinocap
Dia 24
6h30 - 1º voo competitivo
15h - abertura do parque
16h30 - 2º voo competitivo
18h – show grupo 1A+
20h – Nightglow
21h30 - show Comunidade Ninjitsu
Dia 25
6h30 - voos livres
12h - abertura do parque
14h – show Pelicanos
14h30 – voo cativo
16h30 - 3º voo competitivo
18h – show Confraria do Blues BG
20h – Nightglow
21h30 - show Paulinho Belusso e banda
Dia 26
6h30 - 4º voo competitivo
12h - abertura do parque
13h – show Jogo Sujo
14h30 – voo cativo
14h45 – show Rainha de Espadas
16h30 - 5º voo competitivo
18h - encerramento com banda Sunset Riders

Retomada dos grandes eventos

Raquel Konrad
Com todos os protocolos de 

segurança aprovados pelo Gover-
no do Estado, está confirmada a 
realização da 3ª edição do Festival 
de Balonismo em Bento Gonçal-
ves. O evento, que já é sucesso e 
referência em todo o Brasil, será 
realizado na Fundaparque, entre 
os dias 23 e 26 de setembro. A 
principal novidade é que o even-
to será gratuito, mas com uma 
exigência: os visitantes terão que 
apresentar o comprovante de 
vacinação contra a Covid-19 da 
primeira dose. Caso não tenha a 
carteira de vacinação, o visitante 
deverá apresentar teste antíge-
no com no máximo 48h antes do 
acesso ao evento. Menores de 18 
anos não precisarão apresentar o 
cartão.

O festival foi lançado oficial-
mente na quarta-feira, 08/09, no 

Gratuito e para vacinados: 
Festival do Balonismo inicia no dia 23 de setembro
Evento em Bento já 
tem a confirmação de 
12 balões e mais três 
especiais - um deles 
promete ser gigante e 
ocupará toda a área 
de decolagem. Entrada 
será liberada a todos 
que têm a primeira 
dose da vacina contra 
a Covid-19. Menores 
de 18 não precisam 
apresentar o cartão.

Salão Nobre da Prefeitura de Ben-
to. Totalmente ao ar livre, o festival 
contará com a presença de 12 ba-
lões tradicionais e outros três es-
peciais Shape – um deles promete 
ser gigante e ocupar toda a área 
destinada para decolagens. Além 
de voos competitivos, o evento 
contará com o já tradicional Ni-
ghtglow, quando os balões são 
iluminados no parque de Eventos 
e “dançam” no ritmo na dança, voo 
cativo (rasantes), vários shows es-
peciais, food truck e área kids.

Os interessados em sobrevoar 
Bento Gonçalves de balão poderão 
contratar os serviços diretamente 
com os pilotos, pelo valor de R$ 
540. Neste ano, Bento terá seu 
primeiro piloto local, o Eduardo 
Valduga. Além dele, haverá pilotos 
de Torres, Venâncio Aires e de São 
Paulo. O estacionamento no par-
que terá custo de R$ 20.

Marcações no chão, para controle do público, estarão pre-
sentes no evento. Shows especiais, food truck e área kids 
também estão confirmados.

Rodrigo Parisotto
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Thiago Galvan 

Na semana passada escrevi sobre 
a difícil escolha entre ser feliz e ter ra-
zão. Sabia que não seria possível, em 
mais ou menos 500 palavras, esgotar o 
assunto. E não foi! Vi-me compelido a, 
mais uma vez, tratar disso, retomando o 
assunto com mais uma reflexão, agora 
falando sobre razões e emoções.

Pois bem, em nenhum momento, 
escrevendo aquele texto, eu tratei de 
“ser feliz” como emoção. Mas afinal, o 
que é “ser feliz” senão a mais pura e lídi-
ma tradução de uma emoção? Razão e 
emoção, então, têm que andar separa-
do? Definitivamente não! 

Posso, sim, agir de maneira racio-
nal, dosando as emoções empregadas 
nesse agir. Afinal, mesmo a razão tem 
um componente emocional. A razão 
é, sim, uma das formas de expressão 
da emoção. Essa, porém, muitas vezes 
é que deixa a razão de lado, quando 
somos compelidos de um ímpeto de 
raiva, por exemplo.

Momentos antes de escrever este 
texto, conversava com uma pessoa que 
estava compelida de um sentimento de 
desgosto para consigo. Até raiva dava 
para perceber na sua fala. Reclamava 
da condição das estradas entre Caxias e 
Bento Gonçalves, atribuindo aos prefei-
tos locais essa responsabilidade.

Eu tentei explicar-lhe que as estra-
das intermunicipais são de responsabi-
lidade do Poder Público Estadual, não 
havendo possibilidade de interferência 
dos prefeitos nessas, a não ser pelo tra-
balho que fazem buscando melhorias 

Razão parte dois

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

Pedro Della Côrte 

Evasão escolar!

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

Circulação: semanal, às sextas-
feiras 

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

Contato: (54) 3454 1015  | 

Tiragem: 10.000 exemplares 

Direção: Diogo Zanetti 

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

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

Expediente

Faz parte da nossa rotina 
como educadores conviver com 
esta sombra chamada evasão 
escolar, sombra esta que sempre 
foi combatida com planejamento 
das instituições de ensino, com 
empenho dos educadores, com 
apoio da comunidade e princi-
palmente dos pais. Porém veio a 
Pandemia e tudo se agravou, o 
planejamento já não servia mais 
para aquele momento, uma par-
te dos educadores preocupados 
com a vacinação já não se envol-
via mais tanto com este tema, a 
comunidade perdida sem saber o 
que fazer para retornar à norma-
lidade, e os pais, desesperados 
com o desemprego e a crise que 
chegava, já não acompanhavam 
mais seus filhos, sem contar, é 
claro, a diferença social que di-
ficultava ainda mais o acesso à 
educação dos mais humildes.

Já se passaram mais de 17 
meses desde o primeiro afasta-
mento das salas de aula e o que 
foi feito para que nossos alunos 
não se afastassem da escola du-
rante este período? É nítido o 
esforço de alguns governantes, 
principalmente os municipais, 
para encontrar formas de mi-
nimizar a perda na qualidade 
do ensino, inclusive o retorno 
presencial já vem ocorrendo na 
maioria dos municípios do nosso 

estado. Porém, esta não é a reali-
dade de todos, pois ainda é tema 
dos noticiários a falta de trans-
porte para os jovens chegarem 
até a escola, a falta do serviço 
de limpeza nas unidades de en-
sino, a falta da merenda escolar, 
muitas vezes a única refeição 
que aqueles meninos e meninas 
podem contar, além do desin-
teresse de ALGUNS educadores 
em voltar à presencialidade, pois 
o ensino presencial segundo eles 
gera risco de contaminação, mas 
a viagem de fim de semana e as 
confraternizações com amigos 
não têm risco.

Mas o que assusta diante 
de todo esse cenário é que a 
evasão escolar desta vez terá 
índices jamais vividos por nós, 
educadores. E isto tem se mos-
trado principalmente no Ensino 
Médio, quando deveríamos estar 
preparando nossos jovens para 
ingressar no Ensino Superior e 
através da formação, transformar 
nossa sociedade. 

Portanto, cabe a todos nós, 
educadores, comunidade, pais 
e o Poder Público, nos unirmos 
para dar condições de retorno e 
buscar um a um destes jovens, 
pelo braço se for necessário, para 
que volte ao ambiente escolar, 
pois sem eles que futuro espera-
mos para esta Nação.

para a sua região junto ao governo do 
Estado.

Disse-lhe, inclusive, que estão sen-
do realizadas melhorias, tendo sido, já, 
realizadas diversas obras na nossa re-
gião. Ela, inicialmente reticente, já que 
teve seu pneu estourado em um bura-
co, parece que aceitou que, em outro 
momento, passado o sentimento ruim 
do fato desagradável, eu lhe explique 
essa divisão de competências para 
que, pelo menos, ela possa reivindicar 
dos efetivos responsáveis essas melho-
rias e não culpar o Poder Público local 
pela situação. Tentei, neste ato, fazê-la 
recobrar a razão. E não foi a minha ra-
zão, mas a explicação técnica para tal...

Há, porém, diversamente do rela-
to acima, no qual foi necessário espe-
rar que a emoção se acalmasse para 
que se vissem os fatos racionalmente, 
momentos em que razão e emoção 
andam junto. Falo aqui do casamento 
do meu querido amigo Cleber Dalla 
Colletta. Este, unindo razão e emoção, 
hoje casa, oficialmente, com a Dra. Eli-
sa Tognon Dalla Colletta. Tenho certeza 
que essa união, que será um momento 
de pura emoção para todos nós, é fru-
to da mais pura razão de ambos. (Aliás, 
acho que o Dr. Cleber recobrou a razão 
e desistiu de me fazer presidente da 
OAB local... Hahaha!) Que o Papai do 
Céu abençoe muito vocês e o peque-
no Breno Antônio, também fruto da 
razão, e que só lhes aflora as melhores 
emoções. 

Parabéns, queridos! Felicidades!
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Ana Donati Trichez, de 60 anos, 
é a vítima fatal de um grave aciden-
te na noite de domingo, 05/09, 
na rua Cavalheiro José Farina, no 
bairro Licorsul. Ela conduzia uma 
Honda Biz quando foi surpreendi-
da por um GM Omega, de cor cinza, 

Mortes no trânsito
Motociclista morre ao ser 
atingida por carro no Licorsul

Motorista de Omega 
atropelou Ana Donati 
Trichez, de 60 anos, 
e depois fugiu do 
local. Ele está preso

que fazia uma ultrapassagem. O 
motorista do carro, um homem de 
42 anos, fugiu do local sem prestar 
atendimento. O veículo foi locali-
zado abandonado a duas quadras 
do local do acidente, na rua Joana 
Guindani Tonelo. O motorista teria 
fugido a pé. Uma hora depois ele 
foi identificado e preso. No local do 
acidente, a ultrapassagem é proi-
bida.

O Corpo de Bombeiros, Samu 
e DMT atenderam a ocorrência. 
Paramédicos tentaram reanimar a 
condutora da moto por mais de 30 
minutos, mas ela não sobreviveu.

Acidente entre 
carro e ônibus mata 
jovem de 21 anos 

Lucas Barbosa Pereira, de 21 
anos, foi a vítima fatal do aciden-
te entre um ônibus e uma Saveiro 
na tarde de domingo, no KM 230, 
na BR-470, em Carlos Barbosa. A 
colisão envolveu um ônibus de 
excursão placas de São Miguel do 
Oeste (SC) e uma Saveiro. Com o 
impacto frontal o motorista do 
ônibus ficou preso às ferragens e 
foi levado em estado grave para o 
hospital. Os demais 34 passagei-
ros nada sofreram.

O condutor da Saveiro é na-
tural de Tucunduva, 21 anos, 
mas residia em Carlos Barbosa. 
Polícia Rodoviária Federal, Bom-
beiros Voluntários e SAMU aten-
deram a ocorrência.

Rápidas
Um homem de 46 anos, identificado como Roque Castro, 

foi morto com golpes de faca na tarde de terça-feira, 07/09, 
em Bento Gonçalves. O fato aconteceu em frente a um bar 
na rua Adelaide Basso Pasquali, bairro Tancredo Neves, por 
volta das 16h30. Conforme informações preliminares, o crime 
teria sido motivado por uma briga. De acordo com a Brigada 
Militar, uma equipe do Samu chegou a prestar atendimento 
ao homem, mas ele veio a óbito ainda no local.  Essa foi a 27ª 
morte violenta registrada em Bento neste ano.

No final da tarde de segunda-fei-
ra, 06/09, um caminhão destruiu uma 
parada de ônibus recém instalada 
pela Prefeitura Municipal, no bairro 
São Roque. O veículo estava saindo 
do estacionamento de uma fruteira 
quando, ao fazer a conversão, atingiu 
a parada de ônibus. A nova parada de 
ônibus havia sido instalada no dia 27 
de agosto, após diversas reivindica-
ções da comunidade.

Pró-Bolsonaro
Protestos reúnem centenas de manifestantes 
em Bento, mas perdem força nas rodovias
Na terça-feira, 7 
de Setembro, uma 
carreata de grandes 
proporções tomou as 
ruas do município. Já 
na quarta e na quinta-
feira, 08/09 e 09/09, 
alguns caminhoneiros 
fizeram mobilizações 
pontuais nas rodovias 
da região, sem 
interrupção total do 
trânsito

A semana foi marcada por 
manifestações a favor e contra o 
presidente da República Jair Bol-
sonaro em todo o país. Em Bento 
Gonçalves, centenas de pessoas se 
reuniram em uma carreata pró-
-Bolsonaro na terça-feira, 7 de 
Setembro. Partindo da avenida 
Planalto, manifestantes em veí-
culos de passeio, motocicletas e 
caminhões se dirigiram até a sede 
do 6º Batalhão de Comunicações 
(6ºBCom), no bairro São Roque. O 
ato teve início às 14h e se estendeu 
com a chegada dos veículos às 15h 
no quartel.

As principais pautas defendi-
das pelos manifestantes, lidas em 
faixas e cartazes, foram o “impeach-
ment dos ministros do STF”; “o voto 
impresso auditável”; “uma nova in-
dependência do Brasil”; “liberdade 
de expressão”; “direito de proprie-
dade”; “soberania nacional”; “em 

defesa do agricultor”. e “não à dita-
dura do STF e do Congresso”.

Em São Paulo, outro grupo 
de Bento Gonçalves se reuniu em 
defesa de Bolsonaro. Na capital 
paulista, eles escutaram o discurso 
do presidente durante a tarde, que 
manifestou apoio aos participantes 
do ato, atacou o sistema eleitoral 
brasileiro, criticou atuações de 
governadores e prefeitos duran-
te a pandemia e direcionou duras 
críticas ao STF, especialmente ao 
ministro Alexandre de Moraes. 

Já na quarta, 08/09, e na quin-
ta-feira, 09/09, alguns manifestan-
tes se concentraram em pontos 
isolados nas rodovias da região. 
Apesar das mensagens dissemina-
das pelas redes sociais articulan-
do uma possível paralisação, até o 
fechamento desta edição a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) não ha-
via confirmado nenhum bloqueio 
total. Foram registradas mobiliza-
ções na ERS-122, entre Farroupi-
lha e Caxias do Sul, e na BR-470, 
em frente ao Posto do Avião, em 

Garibaldi. Alguns caminhoneiros 
estacionados às margens das ro-
dovias tentaram articular com os 
motoristas que passavam pelos 
pontos de manifestação para que 
estacionassem e aderissem ao ato. 
Entretanto, a adesão foi baixa. 

Apesar da intenção de alguns 
manifestantes de, propriamente, 
bloquear a passagem para veículos 
de passeio e caminhões com cargas 
não essenciais, o próprio presiden-
te Jair Bolsonaro se manifestou 
contrário à paralisação. Em áudio 
compartilhado pelo WhatsApp, o 
presidente alerta que o bloqueio 
prejudicaria a economia do país. 
“Os caminhoneiros são nossos 
aliados, mas os bloqueios atrapa-
lham a nossa economia, provocam 
desabastecimento e aumento da 
inflação. Prejudica todo mundo, es-
pecialmente os mais pobres”, disse. 
A autenticidade do áudio foi con-
firmada pelo ministro da Infraes-
trutura Tarcísio Gomes de Freitas. 
“Deixa com a gente em Brasília”, 
encerrou o áudio. 

Fotos: Diogo Zanetti
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A infecção do trato urinário (ITU) é uma patologia muito 
frequente, principalmente entre as mulheres, que ocorre em 
todas as faixas etárias. Como uma alternativa mais natural, 
temos o cranberry, fruto nativo do hemisfério Norte que 
nos últimos anos tornou-se conhecido no Brasil pelas suas 
propriedades nutritivas e benéficas, sobretudo na prevenção da 
cistite (tipo de infecção urinária).

O cranberry é composto por vitamina C, ácidos orgânicos e 
alguns metabólitos secundários, como flavonoides, catequinas, 
antocianidinas e proantocianidinas, responsáveis por impedir 
a ligação bacteriana às superfícies celulares, bloqueando a 
invasão de agentes patogênicos, como E. coli e Pseudomonas 
aeruginosa, os micro-organismos que mais causam infecções. 
Ainda é fonte de fibras (pectina), ácidos (acético, ascórbico, 
cáprico, málico, valeriânico, cítrico), antioxidante (flavonoides) 
e sais minerais (magnésio, ferro, cálcio e selênio).

Nós, do Armazém, trabalhamos com diversos suplementos 
de cranberry, seja solúvel ou em cápsulas. Venha nos visitar e 
encontrar o que mais se adapta à sua rotina.

Surpreenda-se com 
cranberry

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 2
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19 anos da Alvo Global
A agência Alvo Global comemorou nesta semana seus 19 
anos de atuação em Bento Gonçalves e região. Fundada em 
2002, a história da Alvo Global inicia-se como um birô gráfi-
co com foco em criação. Ao longo do tempo, a agência foi 
evoluindo junto ao mercado publicitário e ampliando seu tra-
balho e segmento de clientes, passando a atender a feiras, 
eventos, clientes privados e públicos. 

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

divulgação

30 anos Uniftec
O Grupo Uniftec celebrou na última quinta-feira, 09/09, 30 anos de uma tra-
jetória de conquistas e crescimento. Ao celebrar a data, a Uniftec, através do 
reitor e fundador, Claudio Meneguzzi Junior, e do diretor-executivo (CEO),  
Maurício Barros, anunciou reestruturação da marca e importantes in-
vestimentos na educação regional. Com seis unidades em Caxias do Sul, 
Bento Gonçalves, Novo Hamburgo e Porto Alegre, abrigando atualmen-
te 12 mil alunos, 364 professores e 242 funcionários, o grupo irá apli-
car mais de R$ 100 milhões nos próximos 10 anos. “Estamos investindo 
bastante no ensino superior, em todas as unidades, e no lançamento do 
Colégio Polyuni. Em nosso ecossistema, que integra setor educacional 
e produtivo, temos vários investimentos em startups e na TecnoBridge, 
empresa tecnológica que atua fortemente em áreas inovadoras como 
Inteligência Artificial e Realidade Imersiva, dentre outras novas tecnolo-
gias, já tendo como clientes grandes empresas brasileiras. Planejamos, 
organicamente, para os próximos 10 anos, mais de R$ 100 milhões em 
investimentos próprios, e estamos em fase avançada de estudos para 
agregar a isso um crescimento inorgânico, fruto de investimentos exter-
nos, através da entrada de parceiros em nossas instituições e empresas, 
mas com o cuidado de manter a nossa autonomia e estratégia”, anunciou 
Claudio Meneguzzi Jr.

09/09/2021 15:30
Página 1 de 2

2 anos de OralUnic
Sob o comando de Bruna Portela Torres e Guilherme Torres, a OralU-
nic Implantes celebrou neste mês seus dois anos de atuação em Bento 
Gonçalves. O sucesso da clínica é tão grande que o casal de dentistas 
empreendedores também comanda, juntamente com sócios, franquias 
em Farroupilha, Pelotas e, em breve, em Garibaldi e Carlos Barbosa. 
Em Bento, mais de 2500 pacientes já foram atendidos pela qualificada 
equipe de profissionais. Nesta sexta-feira, 10/09, e no sábado, 11/09, 
a clínica preparou surpresas para quem agendar sua avaliação gratuita.

Eduardo Fin
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A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves
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54 3451 7773 | 3055 7774
www.casttini.com.br Rua Amabile Campagnolo, 703,

bairro Universitário, BG

54 99665 2112 

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

ADVOGADA | OAB/RS 110.426

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

54 99959 9512 | 54 98435 7252

TRABALHISTA • INSS • ALIMENTOS • DIVÓRCIOS
INVENTÁRIOS • CONTRATOS • CONSUMIDOR • COBRANÇAS

54 3449 4444
contato@pinusplac.com.br

VENDO terrenos, no condomínio residencial Villaggio 
Toscana, no bairro Barracão. Em ótima localização, 
lotes individuais, financiamento direto com a empresa. 
Valor a partir de R$ 130.000. Desconto especial para 
pagamento à vista.  Contato (54) 99981 3000 ou 98404 
5302. 
VENDOVENDO 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. 
VENDOVENDO 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.
VENDOVENDO 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. 

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

2007
2021
2014
2016
2013
2020
20192019
2019
2017











BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL
COMPASS 2.0 LIMITED 4x4
ETIOS 1.5XLS SEDAN AUT.
FOX TRENDLINE 1.0 COMPLETO
GRAN SIENA 1.4 COMPLETO
HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES
HIHILUX SW4 2.8 DIAMOND7 LUGARES 
ONIX LT 1.0 COMPLETO30 MIL KM
SAVEIRO 1.6 CABINE DUPLA
ARADO 02 DISCOS
ROÇADEIRA LAVRALE 1,20 540RPM
PULVERIZADOR  PULVIMAT  200L
PLAINA LAVRALE 1,30 
RRASPO BASCULANTE 1,50
RASPO TRANSP. TRASEIRO 1,30
RASPO COM TAMPA 1,10
ROTATIVA LAVRALE 1,00 1100 RPM
ROTATIVA 1,25 540 RPM
ROTATIVA MECRUL 1,60 540 RPM

AZUL
BRANCA
BRANCO
BRANCO
PRATA
PRATA
BBRANCA
PRATA
BRANCA
USADO
NOVA
USADO
NOVA
NNOVO
NOVO
NOVO
USADA
USADA
USADA

2018
2017
2021
2021
2018
2020
20202020
2014
2010
2012
2014
2016
2016
20212021
2019
2017

ANTONIO CARRARO TIGRONE  50CV
JOHN DEERE 5075 4x4 600 HORAS
MASSEY FERGUSON 4707 NOVO
LS 65 CV CABINADO NOVO
 LANDINI 60CV AZUL 650 HORAS
YANMAR SOLIS26 NOVO
  YANMAR 1145 4x4 (70 HORAS)
YANMAR 1155 4x4
 YANMAR 1155 4x4 (2700 HORAS)
AGRALE 5075 4x4
 AGRALE 4118  4x4 (1090 HORAS)
 AGRALE 4233 4x4 (1600 HORAS)
AGRALE 540 4x4
  VALTRA A62 LAVOURA  (NOVO)
 VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA
MICROTRATOR YANMAR 12 CV
COM ENXADA ROTATIVA 

1.200 Horas
VERDE
VERMELHO
AZUL
AZUL
VERMELHO
VERMELHOVERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
DOURADO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
AMAMARELO
AMARELO
BRANCO
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SUA  MOTOCICLETA NO  
LUGAR  CERTO!3453 1854

Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo
Bento Gonçalves

(54) 3055 2200 | 3055 4400
Rua Dom José Barea, 41|Cidade Alta|BG 

negocios@imoveispontual.com.br
facebook.com/imoveispontual
www.imoveispontual.com.br

Realizar o seu desejo de morar
bem é o nosso maior compromisso!

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,Rua Carlos Cembranel, 28,
Santa Marta

autitecmultimarcas@hotmail.com
Rua Florianópolis,  155 

Botafogo | Bento Gonçalves 

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

54 3451 2599
Rua General Osório, 309,

sala 302, BG, RS

(54) 3454 6422
Rua Mario Morassutti, 230 
Borgo - Bento Gonçalves
www.persolle.com.br

Mais de 50 itens 
a preço único.

´

PREGÃO PRESENCIAL 009/2021
OO Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo: menor preço global. Objeto: Contratação de empresa 
para locação, instalação e retirada de decoração natalina no Município de 
Monte Belo do Sul/RS. O início da sessão de disputa de preços será dia 24 de 
setembro de 2021, às 9h (horário de Brasília). Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/. 

Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457-2051. Aos 03/09/2021. 

ADENIR JOSÉ DALLÉADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 – Objeto: Contratação de empresa para 
a prestação de serviços de assistência social. Dia 24/09/2021, às 9h. 
PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços relacionados à propaganda e marketing, 
destinados à promoção do turismo do Município de Santa Tereza/RS. Dia 
24/09/2021, às 14h. 
TOMADATOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para realizar reforma no prédio que abriga os veículos da 
Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Rua Don Giosué Bardin. Dia 
28/09/2021, às 9h. 
Informações pelo telefone (54) 3456 1033 ou site www.santatereza.rs.gov.br. 

Santa Tereza/RS, 10 de setembro de 2021. 

Gisele Caumo
Prefeita MunicipalPrefeita Municipal

Resumo de Contrato
ContratoContrato nº 110/2021 – Dispensa de Licitação nº 
024/2021 – Contratação de empresa de engenharia para 
elaboração de projeto técnico de eficiência energética 
para substituição de lâmpadas de iluminação pública no 
Município de Santa Tereza/RS. ISE ENGENHARIA 
LTDA. Valor: R$ 33.000,00, sendo o pagamento do 
valor do contrato condicionado à aprovação do projeto 
conformeconforme termos do Edital Procel Reluz Eletrobrás 
2021. Prazo: 12 meses, a contar de 30/08/2021, 
podendo ser renovado. 
Contrato nº 111/2021 – Pregão Presencial nº 030/2021 
– Contratação de empresa para transporte de adubo 
orgânico, desde a granja da empresa Bretanha 
Importação e Exportação Ltda. e demais produtores 
integrados da JBS Aves Ltda. até a propriedade de 
agricultores que solicitam este serviço, conforme 
determina a Lei Municipal nº 908/2009. 
TRANSPORTESTRANSPORTES LORENZINI LTDA. Valor: R$ 
69,99 por viagem, do preço cotado por viagem, 80% do 
custo do transporte de adubo orgânico, desde o local da 
coleta até a propriedade do agricultor será de 
responsabilidade do Poder Público, objetivando a 
recuperação de terras rurais do Município e os 20% 
restantes ficam sob a responsabilidade do agricultor que 
solicitarsolicitar o serviço. Lei Municipal nº 908/2009. Prazo: 
12 meses, a contar de 31/08/2021. 
Contrato nº 112/2021 – Dispensa de Licitação nº 
025/2021 – Contratação emergencial de empresa para 
prestação de serviços contábeis ao município de Santa 
Tereza/RS. CNT CONTABILIDADE LTDA. Valor: 
R$ 8.500,00 mensais. Prazo: 60 dias, a contar de 
02/09/2021. 
ContratoContrato nº 113/2021 – Pregão Presencial nº 034/2021 
– Aquisição de um veículo zero km para o Gabinete da 
Prefeita de Santa Tereza/RS. TERRASOL 
VEÍCULOS LTDA. Valor: R$ 97.490,00. Prazo: A/C 
08/09/2021 até o término da garantia do veículo. 
ContratoContrato nº 114/2021 – Pregão Presencial nº 035/2021 
– Contratação de empresa para a prestação de serviços 
de Pedreiro. VILLA SERVIÇOS E 
ACABAMENTOS LTDA. Valor: R$ 3.000,00 
mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 08/09/2021, 
podendo ser renovado. 

Resumo de Ata de Registro de Preços
AtaAta de Registro de Preços nº 011/2021 – Pregão 
Presencial nº 031/2021 – SRP nº 011/2021 - Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de tubos de 
concreto para o Município de Santa Tereza/RS. 
Scaravonatti Produtos de Concreto Ltda.: Itens 01 e 
04, totalizando um valor de até R$ 4.993,38. MLT 
Construções e Comércio de Material de Construção 
Ltda.Ltda.: Item 02, totalizando um valor de até R$ 
6.960,00. Cavagnoli & Cavagnoli Ltda.: Item 03, 
totalizando um valor de até R$ 24.007,50. Vigência da 
Ata de Registro de Preços: 12 meses, a contar de 
31/08/2021. 
Ata de Registro de Preços nº 012/2021 – Pregão 
Presencial nº 032/2021 – SRP nº 012/2021 – Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de material 
de construção para o Município de Santa Tereza/RS. 
Ezequiel Valentim de Oliveira Batalha: Itens 01, 03, 
05, 06, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, totalizando um valor de 
até R$ 34.049,00. Irmãos Caumo e Cia Ltda.: Itens 02 
e e 04, totalizando um valor de até R$ 6.120,00. 
Cavagnoli & Cavagnoli Ltda.: Item 07, totalizando 
um valor de até R$ 3.800,00. Vigência da Ata de 
Registro de Preços: 12 meses, a contar de 01/09/2021.

Resumo de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 001/2021 – Contrato nº 168/2020 – 
Dispensa de Licitação nº 025/2020 – Referente à 
renovação do contrato visando o fornecimento mensal 
de link dedicado de acesso à internet, para o sistema de 
cercamento eletrônico, em parceria com a Brigada 
Militar. DVNET Soluções e Informática Ltda. Valor: 
R$ 757,63 mensais. Prazo: 12 meses, a contar de 
01/09/2021. 01/09/2021. 
Termo Aditivo nº 001/2021 – Contrato nº 055/2021 – 
Chamada Pública nº 001/2021 – Referente à 
prorrogação de prazo do contrato visando à aquisição de 
gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar para alimentação escolar do Ensino 
Fundamental, Pré-escola e Creche. Mateus da Luz 
Nunes. Prazo: 04 meses, a contar de 01/09/2021. 
TermoTermo Aditivo nº 001/2021 – Contrato nº 054/2021 – 
Chamada Pública nº 001/2021 – Referente à 
prorrogação de prazo do contrato visando à aquisição de 
gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar para alimentação escolar do Ensino 
Fundamental, Pré-escola e Creche. Janete Teresinha 
Dendena Remus. Prazo: 04 meses, a contar de 
01/09/2021. 01/09/2021. 
Termo Aditivo nº 001/2021 – Contrato nº 053/2021 – 
Chamada Pública nº 001/2021 – Referente à 
prorrogação de prazo do contrato visando à aquisição de 
gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar para alimentação escolar do Ensino 
Fundamental, Pré-escola e Creche. David Batista 
Franco. Prazo: 04 meses, a contar de 01/09/2021. 

Gisele Caumo Gisele Caumo 
Prefeita Municipal

 CORTADOR DE ROUPAS
COM OU SEM EXPERIÊNCIA

 COSTUREIRA MÁQUINA RETA
COM EXPERIÊNCIA

 COSTUREIRA MÁQUINA OVERLOQUE
COM EXPERIÊNCIA

Interessados devem comparecer na empresa (Rua Tietê, 568, Bairro Imigrante)
de 2ª a 6ª feira, em horário comercial, com a Carteira de Trabalho
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Eduarda Bucco
Há 15 anos, quando a loja 

Identidade Homem Moda Masculi-
na abriu suas portas, a proprietá-
ria Samantha Paz jamais imaginou 
que, um dia, o espaço físico não 
seria mais necessário. Mas as res-
trições impostas pela pandemia 
da COVID-19 mudaram o cenário 
e fizeram a equipe da loja repen-
sar suas prioridades. “Desde 2017 
já vínhamos repensando o modelo 
de negócio, e nosso projeto era de 
segmentar ainda mais”, conta Sa-
mantha. “Mas a pandemia nos for-
çou a tomar uma decisão da qual o 
resultado era incerto. Encerramos 
o atendimento na loja física em 
agosto de 2020”, relata. 

Samantha está entre uma das 
dezenas de empresários que vi-
ram na pandemia o momento certo 
para desapegar do espaço físico. O 
objetivo principal é a redução de 
despesas e a continuidade da pres-

Herança da pandemia
Desapego do espaço físico tem se tornado tendência entre negócios 
Home office e 
vendas on-line têm 
sido alguns dos 
formatos adotados 
por empresas do 
município nos 
últimos anos a 
fim de reduzir 
custos e continuar 
oferecendo um 
serviço de qualidade 
aos clientes

tação de um serviço de qualidade 
aos clientes. 

Desde o fechamento das portas 
físicas há um ano, a Identidade Ho-
mem Moda Masculina tem readap-
tado sua rotina de atendimentos e 
sua gama de produtos. O foco, hoje, 
é na encomenda. “O estoque está 
mais limitado a um showroom para 
ajudar na escolha. O atendimento é 
com hora marcada, o que garante 
nossa atenção total à pessoa que 
nos procura”, conta Samantha. O lo-
cal de atendimento varia de acordo 
com a disposição do cliente, poden-
do ser feito em sua casa, local de 
trabalho ou em um espaço compar-
tilhado usualmente utilizado pela 
empresária quando necessário. 

“Em março de 2020 era im-
possível fazer qualquer previsão 
de como e quando o comércio local 
iria reagir. Nossa escolha funcionou 
muito bem para nós, pois abrimos 
mão de muitos compromissos fi-
xos. E a convivência familiar ga-
nhou qualidade sem medida com 
a melhor administração do tempo”, 
conta. 

PANDEMIA E A CERTEZA 
DA MELHOR DECISÃO
Além dos empreendedores 

que encontraram na pandemia a 
oportunidade certa para desapegar 
do espaço físico, há aqueles que 
apenas reforçaram a certeza de ter 
feito a melhor escolha. Os parceiros 
Vânia de Moura, Caroline Todes-
chini e Gabriel Pertile, da Moura 
Agência de Relações Públicas, de-
cidiram migrar para o home office 
ainda em 2018. “O longo desloca-
mento, com trânsito intenso nos 
horários de pico; o fato dos clientes 

não irem até nós, pois preferem ser 
visitados; e as conversas com os 
fornecedores já sendo feitas direta-
mente por e-mail e WhatsApp, nos 
auxiliaram a tomar a decisão de mi-
grar cada um para sua casa”, conta a 
empresária Vânia de Moura. 

Para tanto, cada um dos parcei-
ros trouxe para si a responsabilida-
de de fazer o novo molde funcionar 
com excelência. “A Carol foi em bus-
ca de entender o que era necessário 
para nos adaptarmos, que tipo de 
reuniões faríamos, como ficariam 
as pastas dos clientes e todos os 
detalhes da operação, incluindo 
a rotina, pois o risco de tu querer 
ficar de pijama todo dia poderia 
ser muito grande. O Gabriel ficou 
responsável pela área tecnológica, 
para que cada um tivesse uma es-
tação de trabalho e internet de qua-
lidade. E eu fiquei com a comuni-
cação aos clientes e fornecedores”, 
relata Vânia. 

Durante a pandemia, adapta-
dos com a nova forma de trabalhar, 
a equipe conta que já não restavam 
dúvidas sobre a escolha feita. “Além 
da otimização das atividades, com 
foco no que precisa ser feito, o tra-
balho rende muito mais. Obtemos 
melhores resultados com menos 
tempo gasto”, revela. “Os custos 
também são menores, a convivên-
cia com a família é muito maior e 
o fato de não dependermos de um 
horário fixo para ‘quase’ nada nos 
permite destinar mais tempo para 
atividades que antes ficavam em 
segundo plano, como por exemplo, 
praticar uma atividade física”, co-
menta a empresária, sobre as van-
tagens do home office. 

TRABALHO REMOTO 
DESDE O PRINCÍPIO 
Já na agência de marketing 

digital Aposto Comunicação o tra-
balho remoto nunca foi novidade. 
Desde sua inauguração, há cerca de 
três anos, os parceiros de vida e tra-
balho Bruna de Moura e Cristiano 
Migon têm atendido seus clientes 
de um escritório montado em casa. 
E essa decisão, na opinião dos em-
presários, pode ser resumida em 
uma palavra: liberdade. “Na nossa 
visão como gestores, a melhor for-
ma de aguçar a criatividade é estar 
onde optar, fazendo o que ama e as-
sim podendo dar o teu melhor num 
projeto”, declara. 

Hoje, a equipe da Aposto Co-
municação conta com cinco parcei-
ros atuando de forma remota em 
suas áreas específicas. A estratégia, 
na opinião de Bruna, tem possi-
bilitado maior conforto e produ-
tividade por parte dos parceiros, 
resultando em clientes mais satis-
feitos. Além disso, vai ao encontro 
da principal visão da agência: o 
poder do digital para transforma-
ção de marcas e empresas. “E para 
defender o que acreditamos, preci-
samos pensar em não criar ideias 
formatadas por um espaço físico. 
Precisamos expandir as barreiras 
da comunicação. Não queremos ser 
reconhecidos pelo local onde esta-
mos, e sim pelo potencial que cada 
profissional coloca nos projetos, 
independentemente de onde ele 
esteja fazendo isso”, complementa 
a empresária. 

Além da melhor produtivida-
de, Bruna destaca as vantagens fi-
nanceiras e a liberdade geográfica, 

podendo fazer o que se ama em 
qualquer canto do mundo, bene-
fícios que se tornaram ainda mais 
evidentes durante a pandemia. 
“Eu sou extremamente atuante no 
digital e busco fazer meu papel de 
responsabilidade social quanto 
profissional, que é de despertar a 
consciência de todo ser que empre-
ende, o quanto o digital é uma rea-
lidade e o quanto o marketing off-li-
ne e on-line precisam andar juntos”, 
comenta. “Em uma das maiores 
crises mundiais, ficou evidente que 
aqueles negócios que conseguiram 
se manter tinham ou aderiram ao 
suporte de atendimento ao cliente 
no digital”, analisa.

DESAFIOS DO HOME OFFICE
A empresária Vânia de Moura 

alerta que, apesar dos benefícios, 
as pessoas precisam ter consciên-
cia dos desafios surgidos no traba-
lho remoto. “A perda da privacida-
de, com as interrupções por parte 
dos filhos, dos pets, da pessoa que 
ajuda na casa, do barulho do aspi-
rador, do vizinho em obras, podem 
tirar o foco do trabalho”, relata. 

Dessa forma, ela aconselha os 
trabalhadores em home office a 
organizarem um local fixo e bem 
organizado em suas casas, a fim de 
desenvolver o trabalho com aten-
ção, sem distrações. “Estabelecer 
uma lista de tarefas e cumprir os 
cronogramas também é muito im-
portante e ajuda na produtividade”, 
aconselha Vânia.

Outra questão diz respeito à 
falta do contato pessoal, principal-
mente durante a pandemia. “Por 
sermos da área da comunicação, 
gostamos muito de reunir pessoas, 
e às vezes sentimos que trabalhar 
em casa é um pouco solitário. Por 
isso, aos poucos, estamos retoman-
do as nossas reuniões presenciais, 
vamos a cafés, tomamos um sorve-
te, apreciamos o pôr do sol e temos 
longas conversas”, conta.

Mas no geral, a empresária 
avalia que apenas tem enxergado 
vantagens no home office. “Ao olhar 
para o mundo todo, de dentro da 
nossa casa, entendemos que o que 
antes chamávamos de plano pro-
fissional, elevamos ao quadrado. 
Deixou de ser só trabalho, para se 
tornar um projeto de vida”, analisa 
a empresária.  

Samantha Paz complementa 
que, durante a pandemia, empre-
sários e clientes tiveram a oportu-
nidade de vivenciar outras formas 
de prestar e receber serviço, ou de 
vender e consumir. Para a empresá-
ria, tudo que for feito com dedica-
ção, amor e visando facilitar a vida 
das pessoas terá um espaço garan-
tido no mercado. “Nossos sonhos 
não precisam ser desacreditados, 
podem ser repaginados!”, finaliza.

Aposto Comunicação
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disruptivas, incluindo maneiras 
de envolver e propiciar o desen-
volvimento dos alunos por meio 
de um planejamento pedagógico 
compatível com a nossa realida-
de atual e futura que os ajude a 
serem ainda mais protagonistas 
em seu processo de aprendiza-
gem.

Neste contexto, a UCS está 
lançando um Pro-
grama de Capa-
citação para um 
Novo Educador 
em uma parceria 
com Associação 
dos Municípios 
da Encosta Supe-
rior do Nordeste 
(Amesne), com o 
objetivo capaci-
tar os professores 

dos municípios associados. O 
foco é possibilitar aos educado-
res terem a oportunidade de se-
rem agentes proativos para pro-
moverem a antecipação destas 
mudanças na educação e desen-
volverem capacidade para mu-
dança organizacional e regional.

O Programa está estrutu-
rado em duas Rotas de Conhe-
cimento – Formação Humana e 
Formação Técnica – e os cursos 
de especialização são Psicope-
dagogia e Transformação Digital.

Se você se encaixa neste 
perfil e quer viver esse novo nor-
mal, vem pra UCS.

Em consonância com a 
missão da UCS, que é “Produ-
zir, sistematizar e socializar o 
conhecimento com qualidade 
e relevância para o desenvol-
vimento sustentável”, e neste 
cenário que nos desafiou na 
pandemia, trazendo mudanças 
significativas para o mundo, é 
consenso que não voltaremos 
ao que éramos 
antes, pois o 
novo normal 
será uma reali-
dade diferente 
daquela com a 
qual estávamos 
acostumados.

No que tan-
ge à educação, 
será necessá-
rio adaptar-se 
à digitalização nas escolas e à 
utilização de metodologias de 
ensino mais modernas e desa-
fiadoras. Mas neste cenário de 
profunda transformação, a edu-
cação também exige um novo 
educador, com um novo olhar, 
novas competências e habili-
dades.

Todos nós precisaremos 
nos reinventar e redimensionar 
a mediação das novas aprendi-
zagens aos alunos para as novas 
demandas de mercado e em-
pregabilidades. As formas de 
lecionar precisam ser revistas 
à luz de todas essas mudanças 

Novo normal, 
Novo Educador? 

Mudar o olhar gera 
transformação

Profa. Simone 
Taffarel Ferreira 
Docente da área de Ciências 
Sociais e coordenadora dos 
cursos de Pós-graduação lato 
sensu da UCS Bento.

Neste 
cenário de 
profunda 

transformação, 
a educação 

também exige um 
novo educador, 

com um novo 
olhar, novas 

competências 
e habilidades

Neste mês
Prosper VLT Marcopolo 
será testado nos trilhos 
da Maria Fumaça

Após anunciar, em dezembro 
de 2020, a parceria no projeto 
de desenvolvimento do primeiro 
modelo VLT (Veículo Leve sobre 
Trilhos) fabricado pela Marcopolo 
Rail, a Giordani Turismo vai apoiar 
a operação dos testes de comis-
sionamento que serão realizados 
no mesmo trajeto onde acontece 
o emblemático passeio da Maria 
Fumaça. Eles fazem parte das últi-
mas etapas para o registro do VLT 
e visam assegurar que os sistemas 
e componentes estejam projetados, 
instalados, testados e mantidos de 
acordo com as necessidades e re-
quisitos operacionais. 

A chegada do Prosper VLT à 
Estação deve ocorrer no dia 9 de 
setembro. A partir desta data, até 
meados de outubro, a empresa fa-
bricante será a responsável pelos 
testes do veículo que serão realiza-
dos das 22h às 6h, no trecho entre 
Bento Gonçalves e Carlos Barbosa 
- percurso do tradicional passeio da 
Maria Fumaça - Trem do Vinho, da 
Serra Gaúcha.

As viagens de Maria Fumaça  
seguirão acontecendo normalmen-
te, pela manhã e tarde neste perí-
odo em que o VLT estará em teste 
(meses de setembro e outubro). O 
Prosper VLT será utilizado em um 
novo roteiro turístico na região Sul 
do Brasil, ainda sem data prevista 
para operação.
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Charge Receita | 
SERRANOSSA Gourmet

Cruzadas | Respostas na página 8

Arrumadinho de 
vegetais com ovos

Sete Erros | Respostas na página 8

INGREDIENTES
- 2 colheres (sopa) de óleo
- 1 cebola em meia-lua
- 1 chuchu cubos pequenos
- 1 e meia xícara (chá) de água
- 1 xícara (chá) de couve picada 
finamente
- 1 xícara (chá) de brócolis
- 1 abobrinha média em cubos
- 4 ovos

MODO DE FAZER
Em uma panela grande ou 
caçarola, aqueça o óleo e refogue 
a cebola. Junte o chuchu, 
legumes, a água e cozinhe por 
cerca de 5 minutos em fogo 
baixo, com a panela tampada.
Coloque os demais vegetais e 
refogue, adicione o restante da 
água e cozinhe, com a panela 
tampada, até que amoleçam 
levemente, sem deixar que a água 
seque totalmente.
Faça 4 cavidades entre os vegetais 
e coloque 1 ovo em cada uma 
das cavidades, com cuidado 
para que não espalhem. Tampe a 
panela e deixe cozinhar até que 
os ovos fiquem firmes (cerca de 
8 minutos). Abra a panela e sirva 
a seguir.

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

Áries – 21/03 a 20/04
Boas energias para mudar o visual. Atra-
ção física dá as cartas na vida amorosa. 

Touro – 21/04 a 20/05
Hora unir forças com aliados. Relaciona-
mento estará melhor do que imagina.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Atenção à sua saúde. Dedique-se mais à 
sua cara-metade no relacionamento. 

Câncer – 21/06 a 21/07
Imprevisto abala seu humor, mas é melhor 
reagir! Paquera e romance favorecidos. 

Leão – 22/07 a 22/08
Hora de resolver assuntos familiares. 
Contato com um ex-amor pode trazer 
problemas.

Virgem – 23/08 a 22/09
Cuidado com o que diz! Seu charme es-
tará em alta na paquera! Abra o coração 
com o par.

Libra – 23/09 a 22/10
Atenção às finanças! Ciúme abala o rela-
cionamento. Sem muitas novidades na 
paquera.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Seu lado sensível virá à tona. Controle o 
ciúme com o par. Seu charme ajudará na 
conquista.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Evite dar atenção a fofocas. A paquera 
pode trazer mais dor de cabeça do que 
imagina.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Seu lado altruísta se destaca. Pode pintar al-
guém interessante. Companheirismo a dois.

Aquário – 21/01 a 19/02
Vida profissional em alta. A dois, evite 
apontar erros do par. Paquera talvez dei-
xe a desejar.

Peixes – 20/02 a 20/03
Mais concentração no trabalho. Alto-
-astral no relacionamento. Paquera pode 
surpreender.

 54 99711 5422  |  99153 0149
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Pós em Psicopedagogia e Pós em 
Transformação Digital na Educação

Que tal cursar uma especializa-
ção pagando mensalidades a partir 
de R$ 210? A UCS oferece essa pos-
sibilidade.

Especialização em 
Psicopedagogia EaD
Curso destinado a portadores de 

diploma de curso superior nas áreas 
de Pedagogia, Psicologia, Fonoau-
diologia, Fisioterapia, Serviço Social, 
licenciaturas em geral e outras afins. 
Início das aulas previsto para outu-
bro de 2021 e encerramento para 
abril de 2023. Aulas quinzenais.

Especialização em Transfor-
mação Digital na Educação - EaD

Destinado a portadores de diplo-
ma de curso superior em licenciatu-
ras e interessados na transformação 
digital da educação. Início previsto 
para outubro de 2021 e término para 
dezembro de 2022. Encontros sín-
cronos às segundas-feiras.

Esclareça suas dúvidas pelo 
Whats (54) 99653-3184.

Faça a Segunda Graduação com 
desconto especial

Se você é graduado pela UCS e pensa 
em cursar uma nova graduação, chegou a 
sua vez! Egressos da UCS têm um desconto 
exclusivo de 25%, com exceção do Progra-
ma de Segunda Licenciatura EaD, Segundo 
Bacharelado - Ciências Sociais, Segundo Ba-
charelado - Comunicação e cursos EAD que 
possuem condições especiais.

Já os graduados provenientes de ou-
tras Instituições de ensino têm um des-
conto de 15% para realizar a segunda gra-
duação na UCS. Além disso, as disciplinas 
cursadas na primeira graduação podem 
ser aproveitadas para reduzir o tempo do 
curso e agilizar a conquista do segundo di-
ploma. Mas atenção: a oferta não é válida 
para o curso de Medicina.

Então, volta para a UCS! 

Mestrado Profissional em Engenharia 
de Produção com inscrições abertas

A UCS Bento está com as inscrições abertas 
para o Mestrado Profissional em Engenharia 
de Produção. Com área de concentração em 
Gerência de Qualidade e Produção, o Mestrado 
tem um escopo de atuação amplo, abordando as 
questões relacionadas aos sistemas de produção 
de bens e de serviços, quer em seu aspecto pro-
cessual, quer em seu nível decisório, ou ainda 
em temas relacionados ao valor agregado por 
esses sistemas.

O ingresso no Mestrado é realizado median-
te processo seletivo regulamentado por edital da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. O nú-
mero de vagas é limitado. O processo seletivo é 
classificatório e será conduzido por Comissão de 
Seleção, nomeada pelo Colegiado do Programa. 

Mestrado em 
Administração

Estão abertas até 14 de setembro 
as inscrições para o Processo Seletivo 
do Mestrado em Administração, com 
ingresso no 2º Semestre de 2021, em 
Bento Gonçalves.

Serão oferecidas 16 vagas, sen-
do oito para a Linha Pesquisa Es-
tratégia e Operações e oito para a 
Linha de Pesquisa Inovação e Com-
petitividade.

A divulgação da homologação 
das inscrições será feita no dia 22 de 
setembro.

Mais informações e inscrições 
contate a área de relações com o mer-
cado da UCS Bento, através do whats: 
(54) 99653-3184.

Vestibular UCS: 
provas todas as segundas 

e quintas-feiras!

Faça como milhares de pessoas e estude 
na UCS! Estudar na UCS é optar por excelentes 
perspectivas para a construção de uma trajetória 
pessoal e profissional de sucesso. Então, se você 
ainda não faz, mas quer fazer parte desta grande 
e conceituada Universidade, com mais de 50 anos 
credibilidade, não perca tempo. Inscreva-se no 
Vestibular UCS. 

Em Bento Gonçalves são 20 
opções de cursos:
Área da Vida e Saúde: Ciências Biológicas,  

Educação Física,  Farmácia, Fisioterapia e  Nutrição. 
Gestão, Ciências Sociais, Humanas e Jurí-

dicas: Administração, Ciências Contábeis, Comér-
cio Internacional, Direito, Gestão Comercial, Peda-
gogia, Processos Gerenciais e Psicologia.

Artes, tecnologias e Engenharias: Arquite-
tura e Urbanismo, Ciência da Computação,  De-
sign, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 
Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica.

Mais informações podem ser 
obtidas pelo Whats App 

(54) 99653.3184 ou ainda pelo 
e-mail mercado4@ucs.br. Segunda Licenciatura – 

A UCS é pra VOCÊ que quer mais!
Se você já cursou licencia-

tura na UCS e pensa em cursar 
uma segunda licenciatura, não 
perca essa oportunidade!

Mensalidades de ape-
nas R$ 299 nos cursos 
de Ciências Biológicas, 
Computação, Filosofia, 
Física, Geografia, Histó-
ria, Letras Espanhol, Le-
tras Inglês, Letras Portu-
guês, Libras, Matemática, 
Pedagogia e Química.

Inscrições até 6 de outu-
bro. Início das aulas em 11 de 
outubro.

Mais informações conta-
te a nossa área de relaciona-
mento da UCS Bento, através 
do whats: (54)9 9923-0601.

Mais informações, contate-nos 
agora mesmo através do
 Whats (54) 9 9626-2771.

Acesse o QR-Code 
e vem pra UCS!

Ou contate a Cen-
tral de Atendimento da 
UCS Bento, através do 
whats: (54)9 9923-0601.



EDIÇÃO 827
Sexta-feira, 

10 de setembro de 2021

Previsão do tempo

Dia de sol com aumento
 de nuvens a partir da tarde. 

Não chove.

11/09
5º
23º

Sol com 
algumas nuvens.

Não chove

10/09
7º
18º

Sol com 
algumas nuvens.

Não chove

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

“O que é ‘ser feliz’ senão a 
mais pura e lídima tradução 
de uma emoção? Razão e 
emoção, então, têm que 
andar separado?”

Thiago 
Galvan

Página 6

Os destaques 
sociais da semana 
estão na coluna 
da Quel

Quel
Konrad

Página 8

 Pedro 
Della 
Côrte
Página 6

“Mais de 17 meses desde o 
primeiro afastamento das 
salas de aula e o que foi 
feito para que os alunos não 
abandonassem a escola?

12/09
10º
28º

No Ouro Verde

Eduarda Bucco
O resultado de meses de traba-

lho e testes na primeira horta co-
munitária de Bento Gonçalves foi 
alcançado com sucesso na semana 
passada. Do espaço construído na 
Praça CEU, no bairro Ouro Verde, 
foram colhidos 400 pés de chicó-
ria, a primeira colheita significati-
va da horta. Com isso, foi possível 
dar início ao principal objetivo do 
espaço: auxiliar famílias de baixa 
renda e entidades do município.

Conforme o coordenador da 
Praça CEU, Clóvis Prates, os pri-
meiros pés de chicória já foram 
distribuídos para mais de 50 fa-
mílias cadastradas nos serviços de 
assistência social do município. A 
entrega foi concretizada em uma 

Dezenas de famílias e entidades 
são beneficiadas com primeira 
colheita da horta comunitária

reunião nas dependências da pra-
ça na semana passada, quando as 
famílias estiveram presentes. 

Ainda, a primeira colheita au-
xiliou as crianças do Ceacri Balão 
Mágico, do Abrigo Municipal e os 
idosos do Lar do Ancião e Lar Lu-
chese. A entrega foi feita pela equi-
pe da Praça CEU, diretamente nas 
entidades beneficiadas. 

Na horta comunitária, que 
engloba um espaço de 10m de lar-
gura x 15m de comprimento, estão 
plantadas cerca de 800 mudas de 
hortaliças e temperos. A expecta-
tiva é que, na próxima semana, já 

seja possível colher dois canteiros 
de alface, que também serão distri-
buídos às famílias em vulnerabili-
dade social de Bento. “Nossa horta 
está muito linda e estamos muito 
felizes com o resultado”, comenta 
Prates.

Além de beneficiar os mora-
dores do município, a ideia é que 
a horta também sirva como ferra-
menta de aprendizado, com reali-
zação de palestras com engenhei-
ros ambientais e nutricionistas 
sobre a importância do alimento 
natural à saúde da população e do 
planeta de modo geral.

Na semana passada 
foram colhidos 400 
pés de chicória na 
horta localizada 
na Praça CEU, 
no Ouro Verde

Arquivo pessoal

Whats App
Golpe do perfil falso e da clonagem 
continuam fazendo vítimas em Bento

Na semana passada, uma 
moradora de Bento depositou 
R$ 3.650,00 por meio de pix 
para um golpista que se passou 
por seu filho no WhatsApp. A 
pessoa teria criado um perfil 
falso no aplicativo, utilizando 
a fotografia do filho, a fim de 
pedir dinheiro. A mulher, de 
57 anos, está entre as dezenas 
de vítimas somente em Bento 
Gonçalves. Conforme informa-
ções da delegacia do município, 
diariamente são registradas 
ocorrências desse tipo de crime, 
intitulado “golpe do perfil falso 
no WhatsApp”. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, os golpistas costumam vin-
cular a imagem de uma pessoa, 
geralmente retirada do próprio 
perfil de WhatsApp ou redes 
sociais. Com isso, entram em 
contato com conhecidos da ví-
tima, afirmando que trocaram 
de número e que precisam de 
dinheiro. Foi o que aconteceu 
com outro morador de Bento 
na semana passada. “Pegaram 
minha foto do perfil do Face e 
botaram num número de área 
53. Pediram dinheiro dizendo 

que eu tinha trocado de número. 
Então eu dei um print e avisei 
meus contatos. Denunciei e blo-
quiei pelo Whats. O mesmo caso 
aconteceu com meu irmão na 
sexta [03/09]. Ele teve quatro 
contatos que receberam a men-
sagem de um número 51”, relata.

Para prevenir, a Polícia Ci-
vil recomenda que os usuários 
ajustem a visualização da ima-
gem do WhatsApp apenas para 
contatos autorizados. “Fique 
atento a mensagens de conhe-
cidos ou familiares solicitando 
depósito e/ou transferências 
bancárias (ainda mais se for em 
nome de terceiros) e desconfie 
de contas com fotos de conhe-
cidos, mas com números dife-
rentes”, cita a PC em cartilha de 
prevenção a golpes diversos. 

Em outros casos, os golpis-
tas sequer utilizam fotografias 
da vítima, apenas contatam um 
número aleatório e se passam 
por algum filho ou parente pre-
cisando de ajuda financeira. Foi 
o que aconteceu com outra mo-
radora de Bento que entrou em 
contato com o SERRANOSSA. Na 
manhã de segunda-feira, 06/09, 

seu pai recebeu a mensagem de 
uma pessoa se passando por 
“sua filha” para solicitar dinhei-
ro. “Meu pai desconfiou e entrou 
em contato comigo, porque não 
tinha comentado sobre mudar 
meu número com ele”, conta.

Outro tipo de golpe envol-
vendo o WhatsApp é a clona-
gem. Nesse caso, a vítima acaba 
repassando seu código de aces-
so do aplicativo sem perceber, 
permitindo que o golpista man-
de mensagem para sua lista de 
contatos. 

A Polícia aconselha que seja 
registrado um boletim de ocor-
rência e que seja denunciado 
o crime ao WhatsApp através 
do e-mail: suporte@whatsapp.
com. Também é possível denun-
ciar o número do golpe, clicar 
no campo “Dados do contato” 
e depois em “denunciar”. Além 
disso, é recomendado avisar fa-
miliares e conhecidos, caso seja 
percebido que estão utilizando 
seu nome para aplicar o golpe.

No caso da clonagem, para 
prevenir a pessoa deve habilitar 
a “confirmação em duas etapas” 
no aplicativo WhatsApp. 


