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Vacinação contra a COVID-19

Adolescentes, idosos e pessoas
imunossuprimidas seguem sendo imunizadas

Eduarda Bucco

Também está sendo
realizada a aplicação
da segunda dose
da CoronaVac para
aqueles que se
vacinaram até o dia
31 de agosto
A prefeitura de Bento Gonçalves, por meio da secretaria municipal de Saúde, está realizando
diversas etapas da campanha de
vacinação contra a COVID-19 no
município. Até a última atualização, 90.761 pessoas já haviam
recebido a primeira dose ou dose
única (incluindo adolescentes de
16 e 17 anos), 47.366 estavam
com a segunda dose e 335 pessoas tinham recebido a dose reforço.

ADOLESCENTES
Na quinta-feira, 30/09, teve
início a imunização dos adolescentes a partir de 15 anos nas unidades de saúde dos bairros Zatt,
Zona Sul, Eucaliptos, Licorsul, Maria Goretti, Central, Santa Marta e
Conceição. O horário é das 7h30
às 11h e das 13h às 16h30. Não é
necessário agendamento. Para vacinar, o adolescente deve apresentar documento com foto, cadastro
preenchido e cartão SUS.
SEGUNDA DOSE
A segunda dose da CoronaVac para quem se vacinou até o
dia 31 de agosto também pode
ser encontrada nas unidades de
saúde dos bairros Zatt, Zona Sul,

Eucaliptos, Licorsul, Maria Goretti, Santa Marta e Conceição. Não é
necessário agendamento e o horário é das 7h30 às 11h e das 13h
às 16h30.

TERCEIRA DOSE
Também segue a realização
da dose de reforço para os idosos
acima de 70 anos e que tenham
sido vacinados com a segunda
dose há mais de 180 dias. É necessário apresentar o documento
com foto e registro das duas doses da vacina. A imunização ocorre nas mesmas unidades citadas
acima.
As pessoas com alto grau de
imunossupressão também estão

recebendo a dose reforço. Para
tanto, é necessário ter 18 anos
ou mais e estar com o esquema
vacinal completo há pelo menos
28 dias. Nesse caso, a imunização
está sendo realizada no Espaço de
Saúde do Idoso, na rua Giovani Girardi, no bairro Progresso. O horário é das 7h30 às 11h e das 13h às
16h30, de segunda a sexta-feira.
Não é necessário agendamento.
Para receber a terceira dose,
imunossuprimidos devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o
registro das duas doses e comprovante da condição de saúde, por
meio de atestado médico, receita
ou exame.

São consideradas pessoas imunossuprimidas:

- pessoas com imunodeficiência primária grave
- que estejam realizando quimioterapia para câncer
- pessoas transplantadas de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.
- pessoas vivendo com HIV/Aids
- que façam uso de corticóides em doses maiores de 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias.
- uso de drogas modificadoras da resposta imune
- pacientes em hemodiálise
- pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias)

Novo público
Governo anuncia dose de reforço para idosos de 60 anos
Na terça-feira, 28/09,o Ministério da Saúde anunciou que idosos acima de 60 anos também vão
receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19. A informação
foi confirmada pelo ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, em um
vídeo gravado no hotel em Nova
York, onde ele cumpre quarentena
após testar positivo para a doença.
De acordo com a pasta, cerca
de 7 milhões de pessoas serão vacinadas nesta nova etapa da campanha de reforço. A vacina prioritária para a dose de reforço é a
da Pfizer, mas também podem ser
utilizados os imunizantes da AstraZeneca e da Janssen. Com a manifestação do Ministério da Saúde,
estados e municípios devem reorganizar as novas doses recebidas
para atender ao novo calendário.
A data exata do início da vaci-

nação não foi divulgada pelo ministro. A aplicação nos idosos seguirá
ordem cronológica, do mais velho
para o novo. Com isso, idosos acima de 60 anos que tiverem tomado
a segunda dose há mais de seis meses já poderão receber o reforço.
Desde o dia 15 de setembro,
apenas idosos acima de 70 anos e
imunossuprimidos (pessoas cujo
sistema imunológico está comprometido por alguma condição de
saúde) estavam aptos a tomar a
dose de reforço. A ampliação para
os profissionais de saúde ocorreu
no dia 24.“Graças à estratégia diversificada que o governo federal,
por meio do Ministério da Saúde,
adotou para aquisição de vacinas
é possível hoje, no final do mês de
setembro, ofertar para os idosos
uma dose de reforço da vacina”,
afirmou Queiroga. “Além dos ido-

A partir desta sexta-feira

sos com mais de 70 anos e dos
profissionais de saúde, que foram
anunciados como contemplados,
agora o Ministério da Saúde vai
atender os idosos com mais de 60
anos. São cerca de 7 milhões de
brasileiros nesta condição”, completou.
A Câmara Técnica Assessora
de Imunização Covid-19 (Cetai),
que auxilia o ministério, recomenda a dose de reforço a partir de
estudos que mostram a queda na
proteção oferecida pelos imunizantes após seis meses da segunda dose. Isso não significa que as
vacinas sejam ineficazes contra
o vírus, mas que a injeção extra
pode ampliar a segurança desses
grupos mais vulneráveis. Países
como Estados Unidos, Israel e Chile também adotaram a estratégia
semelhante.

Bento inicia campanha de multivacinação
Estar com o cartão de vacina em dia é a melhor maneira
de se proteger de uma série de
doenças que afetam as crianças e adolescentes. Preocupada
com a saúde deste público, a
Prefeitura de Bento Gonçalves
aderiu à Campanha Nacional de
Multivacinação 2021, que tem
início nesta sexta-feira, 01/10.
Devem atualizar o cartão de
vacina crianças de um ano a
adolescentes menores de 15
anos não imunizados ou com
esquemas incompletos. A Campanha de Multivacinação será
realizada até o dia 29 de outubro, sendo o Dia D de mobilização nacional em 16 de outubro.
Conforme a secretária de Saúde,

Tatiane Misturini Fiorio, é importante que os pais levem os
filhos para atualizar as imunizações. “A multivacinação é realizada para oportunizar o acesso
às vacinas que fazem parte do
Calendário Nacional de Vacinação, aumentando a cobertura vacinal e diminuindo a incidência
das doenças. Por isso, pedimos
que todos procurem a unidade de saúde mais próxima para
realizar a imunização”, destaca.
A coordenadora do setor de imunizações, Luiza do Rosário destaca que a vacinação poderá ser
realizada nas Unidades de saúde. “Orientamos que os pais ou
responsáveis levem os filhos nas
unidades com a carteirinha de

vacinação, nossos profissionais
de saúde vão avaliar se há alguma
vacina que ainda não foi administrada e assim completar o esquema vacinal”, destaca

Campanha

Quando:
de 01 até 29 de outubro
Dia D de vacinação:
16 de outubro
Local:
nas Unidades de saúde
Horário:
7h30 às 11h e das 13h às
16h30
Documentos necessários:
Carteira de vacinação e documento de identificação
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Empregos

Sobram vagas, falta qualificação
Empresas têm
encontrado
dificuldade para
preencher vagas
oferecidas em Bento,
especialmente
em níveis mais
qualificados. Mutirão
do emprego, neste
sábado, busca atender
algumas demandas no
mercado de trabalho
Raquel Konrad
Diferente de muitas regiões
do Brasil, Bento Gonçalves tem
saldo positivo em relação a vagas
de emprego. A dificuldade, porém,
é encontrar profissionais para
preenchê-las. É isso que aponta
pesquisa do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged).
Atualmente, o saldo de empregos
na cidade ultrapassa 2.300 vagas e
o maior volume é para quem tem
Ensino Médio completo (1.117) e
que atue na indústria (1.125), em
áreas mais operacionais. O volume de Ensino Superior, mais associado a vagas mais qualificadas,
também é importante: o saldo é de
136 vagas.
De acordo com o pesquisador
e professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Fabiano Larentis,
o atual cenário tem relação com a
retomada da economia. “A deman-

da por pessoas mais preparadas
em função de um mundo cada vez
mais complexo, principalmente
pós-pandemia, o aumento da demanda de empregos mais tecnológicos, como na área de TI, cuja
oferta de formação não dá conta,
além dos problemas na educação
– temos os casos dos ‘nem-nem’,
que nem estudam nem trabalham,
pensando no Ensino Médio – são
relevantes nesta dificuldade de
preencher as vagas”, comenta. Ele
ainda lembra que o total de empregos formais em Bento já é superior
aos níveis anteriores à pandemia.
QUALIFICAÇÃO
É IMPORTANTE
A professora Ilciane Sganzerla Breitenbach, coordenadora do
curso de Psicologia da UCS Bento,
aponta que 60% das organizações
querem contratar novos profissionais mesmo na crise, mas que 53%
delas tentam e não conseguem por
não encontrar mão de obra qualificada. “Essa mão de obra que falta
resume-se a profissionais qualificados para trabalhar na função
designada. Ou seja, pessoas competentes e aptas para executar
aquilo que for delimitado a elas
na sua rotina de trabalho. Sendo
assim, a capacitação pode ser uma
ótima saída”, explica. No entanto,
segundo ela, muitos procuram
capacitar, mas acabam não escolhendo as melhores instituições.
“Uma vez tomada a acertada decisão de incorporar conhecimento
e tornar-se excelente nas áreas de

atuação, a decisão precisa manter-se coerente com escolhas de instituições sérias, de ótimo conceito,
além de serem reconhecidas. Cansamos de ver currículos, nos quais,
dependendo do local onde o candidato fez a formação, ele acaba não
tendo a oportunidade desejada.
O fato é que, mais do que passar
por uma graduação ou formação,
o importante é poder transformar
as informações em conhecimento,
pois se, em um passado não muito
distante, ‘mandava quem podia e
obedecia quem tinha juízo’, hoje,
manda ou tem oportunidade quem
tem o conhecimento, obedece
quem respeita o conhecimento do
outro”, pontua.
O diretor-executivo da Ro-

bopac Brasil, Judenor Marchioro,
aponta que as áreas de maior demanda de profissionais para atuar
na empresa são em áreas técnicas
que exigem qualificação específica, como formações em áreas de
Engenharia (Mecânica, Elétrica,
Automação e Controle, Produção)
e de cursos técnicos (Mecânica,
Mecatrônica, Usinagem). “A área
de tecnologia tem exigido cada vez
mais profissionais qualificados e
preparados para resolver problemas dos mais variados segmentos.
O crescente aumento de tecnologia
em todas as áreas, as mudanças de
formato de contratação (híbrido,
home office, etc) e o baixo acesso
dos jovens à educação de qualidade e à formação superior, têm

Reprodução

Vagas na indústria para profissionais técnicos e ainda na
área de tecnologia são grandes demandas em Bento

se mostrado como um grande desafio para todos. Cada vez mais as
empresas buscarão maneiras de
formar internamente essa mão de
obra, pois o mercado não sinaliza
mudanças significativas para atender essa demanda”, pontua.
O empresário afirma que a
falta de profissionais qualificados
ainda não impediu a realização de
novos investimentos e ampliação
da empresa, mas é uma preocupação para o futuro. “Nos próximos
anos, precisaremos intensificar
essa formação de mão de obra

para que não comprometa os objetivos organizacionais”, complementa.
A coordenadora de uma agência de empregos em Bento, Julia
Basso, alerta sobre a instabilidade
e falta de qualificação por parte
dos candidatos. “A maioria dos
candidatos que permanecem mais
tempo no nosso banco são os mais
desqualificados. Os perfis com um
pouco mais de estabilidade e experiência não chegam a ficar uma semana desempregados. Tem muita
oferta de emprego”, garante.

Mutirão do emprego
Com objetivo de oferecer oportunidades de acesso ao mundo do
trabalho, o Gabinete da Primeira-dama e as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Esportes e Desenvolvimento Social (Sedes)
realizam neste sábado, 02/09, das 9h às 12h, na Via Del Vino, o Mutirão
Trabalho para Todos. A atividade contará com cerca de 30 empresas
e entidades participantes, que estarão presentes na Via Del Vino com
vagas e oportunidades de trabalho, cursos e outras ações. “Estamos
muito felizes com a adesão das empresas no projeto, teremos vagas
em diferentes setores e oportunidades para todos”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico, Milena Bassani.
A equipe do Acessuas Trabalho, da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social (Sedes), fará a confecção de currículos, para isso é
necessário levar RG, CPF e carteira de Trabalho. “Há uma grande demanda de pessoas que necessitam de oportunidades, e o que vamos
fazer é deixá-los mais próximos do mundo do trabalho oferecendo
ferramentas como o currículo”, destaca o secretário Eduardo Virissimo.
As empresas Sicoob, Senac e Sebrae estarão oferecendo cursos gratuitos de especialização. A primeira-dama, Cláudia Remus, destaca
que para participar do Mutirão a “população só precisa comparecer
na Via Del Vino e analisar as oportunidades, esperamos que muitas
realidades sejam transformadas e o sábado seja um dia de felicidade
com a concretização do emprego”, salienta.
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Ajuda a animais

Para adoção

Voluntários da
Cães resgatados pelo COMBEA
causa animal
em Bento aguardam novo lar
promovem drivethru de ração
O projeto Por Mais Empatia,
criado em 2019 pela voluntária
Letícia Bonassina, realizará um
drive-thru de ração para animais
resgatados em Bento Gonçalves.
O evento ocorre no sábado, 02/10,
das 13h30 às 17h, na Rua Coberta,
localizada na rua Rolando Gude,
na Planalto. Serão aceitas rações
para cães e gatos adultos e filhotes, especialmente das marcas
Golden, Birbo e Gran Plus para os
cães e Matisse e Golden filhotes
para os gatos. Além disso, a comunidade pode aproveitar para doar
sachês, medicamentos, vermífugos e antipulgas, por exemplo.
Conforme Letícia, a ideia do
drive-thru é auxiliar os animais
resgatados pelo projeto, além de
protetoras individuais da causa
animal que têm dezenas de pets
resgatados em suas residências.
“Também queremos ajudar cerca de 150 cães e 70 gatos que
vivem em bairros periféricos e
recebem suporte mensalmente”,
acrescenta.
Serão cerca de seis voluntários auxiliando no dia, os quais serão responsáveis por arrecadar as
doações e, ainda, vender as camisetas do Por Mais Empatia. Os produtos foram lançados neste mês
pelo projeto, com o intuito de arrecadar valores em dinheiro para
auxiliar os animais resgatados. As
camisetas custam R$ 69,90 e há
opções do tamanho P ao GG nas
cores branca, preta, rosa e verde.

No total, cinco cães
retirados de situação
de maus-tratos já
estão aptos para
adoção após um longo
período de tratamento
Cinco cães resgatados de situação de maus-tratos pelo Conselho de Bem-Estar Animal (Combea) de Bento Gonçalves já estão
aptos para adoção. Os resgates foram feitos nos últimos meses com
o apoio da Patrulha Ambiental e
do setor de fiscalização da prefeitura do município. Após um longo
período de tratamento, devido
a diversos problemas de saúde,
incluindo desnutrição, Caramelo,
Cacau, Maitê, Pacco e Pirata aguardam um novo lar. Eles estão sendo
abrigados em lares temporários,
tendo em vista que o município
não possui um canil municipal.
Em um dos casos, três animais
foram resgatados da mesma casa
no bairro Ouro Verde, após diversas denúncias da comunidade por
maus-tratos. Em outro caso, uma

fêmea foi retirada dos cuidados de
uma mulher que havia abandonado outro cão na entrada de Bento
Gonçalves. “Todos foram encaminhados para tratamento e castração pelo COMBEA e aguardam ansiosos um lar com amor”, comenta
a presidente Daiane de Mattos.
Apesar de o conselho ser vinculado à secretaria de Meio Ambiente, a presidente ressalta que
o COMBEA não recebe verba da
prefeitura. “Meu trabalho é voluntário no conselho”, afirma Daiane.
“O que realizamos são campanhas
de educação, para disseminar
cada vez mais a importância da
castração, inibindo maus-tratos e
fomentando a ajuda às entidades e
protetoras por parte da prefeitura
e da comunidade”, esclarece.
A expectativa é que a causa
animal passe a ter maior assistência a partir da criação do Código
de Proteção Animal, que está em
tramitação na Câmara. Mais informações sobre os animais para
adoção e sobre o trabalho do Combea podem ser obtidas diretamente com Daiane pelo telefone (54)
99923-5333.
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Pedro Della Côrte

Thiago Galvan

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

Olheiras: susto ao acordar!
Quem nunca reclamou de
um dia ter acordado, olhado
no espelho e se deparado com
aquelas manchas escuras e profundas conhecidas como olheiras? Pois é, muitas vezes associamos este quadro a uma noite
mal dormida ou até mesmo à
exaustão, mas são inúmeras as
possibilidades de desenvolvê-las. A mais comum delas é a
genética.
É verdade que o cansaço,
o estresse, a falta de sono são
alguns dos fatores que podem
agravar as olheiras, mas se você
já tem predisposição genética,
este pode ser o principal fator.
Por isso, é importante sempre
avaliar qual é o tipo que a pessoa
tem e somente depois escolher
o melhor tratamento.
São diversos os tipos de
olheiras observados, podendo ser: pigmentares, devido ao
acúmulo de melanina na pele,
o que promove uma coloração
amarronzada, sendo comum em
peles morenas e negras; as vasculares, causadas pelo aumento
da vascularização ou congestão
dos vasos no local, conhecida
como a “olheira do cansaço” deixando algumas vezes a região
com edema (inchaço), esse tipo
é caracterizado por uma coloração mais azulada ou averme-

lhada devido à deposição sanguínea. Temos ainda a olheira
estrutural, a qual está associada
à anatomia óssea da face, definida pelo o que chamamos
de olhos fundos, gerando uma
sombra na região periocular e
escurecendo o local; e, ainda, as
olheiras mistas, que englobam
mais de um tipo associado.
Além dos fatores já mencionados, outros podem agravar
este quadro, como a exposição
solar, mais frequente no verão.
Hábitos tóxicos como o tabagismo e o excesso de bebidas
alcoólicas também podem favorecer o escurecimento da região devido a uma alteração na
circulação.
Como elas podem surgir
tanto em homens como em
mulheres e em todos os tipos de
pele, é importante tomarmos alguns cuidados para preveni-las,
para que nossa aparência não
entregue a nossa rotina no dia
a dia. Entre eles uma boa noite
de sono, uma pele hidratada, o
uso do home care são algumas
das possibilidades para suavizá-las. E para as profundas existe a
possibilidade do preenchimento com ácido hialurônico, mas,
para isso, é essencial a escolha
de um profissional habilitado e
que domine a técnica.

Ninguém é de ninguém
Nietzsche, certa vez, disse
que “Nunca é alto o preço a se
pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo”. E, mais uma vez,
ele estava certo!
Estava? Será mesmo?
Será que sabemos o que é
independência? Será que, enquanto seres humanos, animais
coletivos que somos, sabemos
viver sozinhos? Mais ainda, para
pertencer a nós mesmos, precisamos necessariamente estar
sozinhos?
Penso que não! Penso que
liberdade seja um estado de espírito. Penso que liberdade seja
um estado de consciência. Somente estamos plenamente livres quando estamos com a nossa consciência tranquila. E não é
libertando-nos do senso crítico
ou mitigando os conceitos de
certo e errado que atingiremos
esse estado de consciência. É
agindo certo, é estando perto
de quem nos entende, de quem
nos aceita, de quem nos permite
ser livre, mesmo querendo nos
prender debaixo de suas asas.
E, acreditem, por mais livre que
possamos ser, sempre vamos
querer estar presos sob as asas
de alguém. Afinal, estar preso a
alguém não significa limitação,
trava, amarras, mas, sim, acalento, aconchego, proteção, calor,

carinho, amor, e tudo mais de
bom que aquele cafuné, aquele
abraço, aquele “bom-dia” seguido de um sorriso podem trazer
para o nosso dia, que fazem nossos dias melhores.
Cada dia que passa, com o
passar do tempo, com o passar
dos anos, a cada degrau que
subimos na nossa escada de sabedoria, percebemos o quanto
devem ser qualificadas as nossas
companhias. Mais ainda, percebemos o quão importante é estarmos bem com a nossa própria
companhia, que aquele ditado
antigo de que “é melhor estar só
do que mal acompanhado” tem
muita razão de ser. A companhia,
portanto, deve ser opcional e
qualificada e não uma necessidade de preencher um vazio que é
próprio.
Ninguém é de ninguém, de
fato! Devemos nos cercar de pessoas que nos fazem bem, daquilo
que nos faz bem. Estar com aqueles que nos fazem bem. E esses,
certamente, nos farão querer ficar, nos farão querer que sejamos
parte de si, ser tratado como seu,
no bom sentido, ser tratado por
“seu bem”. Caso contrário, melhor
levantar-se e andar em direção à
felicidade. Ahhhh, como é bom
ser chamado de “meu bem”.
Até a próxima!
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Acidente

Alerta

Motorista responsável por
Após queda durante a pandemia, casos de
embriaguez ao volante voltam a preocupar em Bento atropelamento de ciclista em
Arquivo/DMT

Conforme secretaria
de Segurança, com a
liberação dos eventos
sociais, as operações
“Balada Segura”
também deverão
retornar em breve, a
fim de coibir casos de
álcool e direção
Eduarda Bucco
No último domingo, 26/09,
um homem de 54 anos foi preso
por embriaguez ao volante, após
acidente na rua Antônio Dalla Coleta, no bairro Ouro Verde. Já na
madrugada de sábado, 25/09, a
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
atendeu um acidente envolvendo
três veículos na BR-470. O motorista de um deles, que teria causado o acidente, também foi preso
por embriaguez ao volante. Os
dois casos em um mesmo fim de
semana levantam o alerta em Bento e região, tendo em vista que os
números haviam baixado significativamente durante a pandemia.
De acordo com dados do Departamento Municipal de Trânsito (DMT), em 2020 foram registrados 61 autos de infração por
embriaguez ao volante e 195 por
recusa de submeter-se ao teste do
etilômetro. O número representa
redução de cerca de 50% em relação às ocorrências registradas em
2019, antes da pandemia. “Nesse

período ocorreram diversas operações preventivas às aglomerações e perturbações, além das
suspensões de eventos sociais, o
que veio a contribuir para a queda
dos índices”, comenta o secretário
de Segurança de Bento, tenente-coronel Paulo Cesar de Carvalho.
Até o momento, em 2021, foram
registrados 24 autos de infração
por embriaguez ao volante e 87
autuações por recusa do teste.
Em todo o período compreendido
entre 2018 e 2021, as ocorrências
relacionadas à alcoolemia somaram 1.141, sendo lavrados 297
autos de infração por embriaguez
ao volante e 844 autuações por
recusa a submeter-se ao teste de
etilômetro.
“O álcool é uma substância que
age no sistema nervoso central,
interferindo no comportamento,

humor, consciência e percepção
do indivíduo, vindo a prejudicar o
equilíbrio, a coordenação motora
e os reflexos, e deixa o condutor
apático e lento. Em uma situação
de perigo à frente, o condutor não
terá condições de agir para evitar um acidente. A combinação é
perigosa porque o motorista põe
em risco não somente a própria
vida, mas também de passageiros, outros motoristas, pedestres
e ciclistas”, reforça o secretário.
As punições para a ocorrência de
embriaguez ao volante incluem
multa e suspensão do direito de
dirigir por um ano. Além disso, a
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) do condutor é recolhida e
o veículo fica retido até a apresentação de um condutor habilitado e
em condições de dirigir.
Como ações para evitar essas

ocorrências no município, o secretário cita a educação no trânsito
e as operações Balada Segura. “A
educação para o trânsito faz com
que as pessoas entendam que seu
comportamento não necessita
ser atrelado a uma presença ou
vigilância externa. Esse comportamento deve vir ao natural. O
trânsito precisa de pessoas mais
conscientes, que compreendam a
importância do cumprimento das
regras de trânsito e as cumpram
sem necessidade de cobrança ou
punição”, analisa.
Mesmo após a Semana Nacional do Trânsito, que ocorreu
entre os dias 18 e 25 de setembro,
o secretário afirma que a secretaria, por meio do Departamento
Municipal de Trânsito (DMT) e
da Guarda Civil Municipal (GCM),
continuará mantendo “o usuário
do trânsito bem informado, divulgando conteúdos a serem conhecidos ou reforçados para sua
segurança”.
Já em relação às operações
Balada Segura, suspensas por conta da pandemia, o secretário revela que deverão retornar em breve,
“no máximo a partir de novembro”, adianta. “Entendemos que
o retorno das operações e efetiva
fiscalização contribui favoravelmente na retirada de circulação
de motoristas infratores conduzindo sob efeito de álcool, o que
contribui na diminuição do índice
de acidentalidade, bem como na
segurança de condutores e pedestres”, finaliza.

Bento se apresenta à delegacia
O motorista envolvido no acidente que deixou um ciclista gravemente ferido na segunda-feira,
27/09, se apresentou à Delegacia
de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) ainda na terça-feira,
28/09. Conforme informações da
Polícia Civil, ele foi identificado e
contatado durante a tarde e teria
se apresentado voluntariamente
no mesmo dia, na presença de
um advogado. Conforme o delegado da DPPA, Fernando Cruz
Alexandre, o homem alegou ter
prestado socorro e relatou que
não teria fugido do local. "Agora
vamos continuar investigando
para descobrir o que realmente

Após 10 anos

aconteceu", disse o delegado.
O acidente aconteceu por
volta das 12h50, no bairro Nossa Senhora da Saúde, na BR-470.
Conforme a PRF, o motorista
responsável pelo atropelamento
teria fugido do local, mas o carro
que ele conduzia foi localizado
ainda durante a tarde de segunda.
O estado de saúde do ciclista, conforme o Hospital Tacchini, ainda é considerado grave.
Familiares relatam que ele teve
fraturas na face e na coluna e
precisou passar por cirurgia ainda na segunda-feira. Ele foi identificado como Alexandro Tibolla,
de 33 anos.

Delegada Maria Isabel Zerman
Machado se despede de Bento
Desde 2014 à frente da 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) de Bento
Gonçalves, a delegada Maria Isabel Zerman Machado se despede
da segurança pública do município nos próximos dias. Ela passará
a assumir a titularidade da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Caxias do Sul.
Em seu lugar, assumirá o delegado
Renato Nobre Bias. A data oficial
de sua saída e da entrada do novo
delegado ainda está em discussão
pela delegacia regional. A princípio, Maria Isabel ficaria em Bento
apenas até quinta-feira, 30/09.

Durante seus cerca de dez
anos como delegada em Bento,
Maria Isabel atuou de forma estratégica para combater crimes diversos, com foco no tráfico de drogas. A profissional ingressou nos
quadros da Polícia Civil em 2010
e sua primeira alocação foi como
delegada plantonista na DPPA de
Bento, onde permaneceu por dois
anos. Já no final de 2012 Maria
Isabel foi transferida para Antônio
Prado, onde permaneceu por um
ano e meio. Em fevereiro de 2014,
retornou a Bento, como titular da
1ª DP, onde permaneceu até hoje.
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Espaco Senac Bento Goncalves

´
Como estão suas
sobrancelhas?

´

Elas falam muito sobre você

São as sobrancelhas que dão expressão para o rosto e, quando
o procedimento nelas é feito de forma inadequada, o resultado
pode ser bem insatisfatório. Mais do que “arrancar os pelos”,
o processo de desenhar as sobrancelhas exige conhecimento
teórico e, claro, muita técnica.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Sofrer;
padecer
Tonelada
(símbolo)

É feito nos
caixas eletrônicos
dos bancos
Qualquer
objeto
que tem
serventia

© Revistas COQUETEL

Reveste o
corpo dos
peixes

Condição Instrumento
de quem de teclas
fica preso Decifra
na enchente (um texto)

Aptidões
naturais;
talentos

Sufixo de
"flâmula"

Barraca

Como destaca a docente do Senac Bento Gonçalves e designer
de sobrancelhas referência na área da Beleza, Joana Putrick, o
trabalho do especialista é extremamente personalizado, feito
de acordo com as características faciais de cada cliente. Com
base nisso, a docente dá algumas dicas para cuidar melhor das
sobrancelhas.

Usina como
Angra I
Nascidos
na França

Agradável
ao toque;
macia

Posto em
ordem
Está
(pop.)

Ouro, em
espanhol

Nota mais
baixa de
uma prova

°

36 CNSE em Bento

Aéreo;

Lateral
‘Unidos
parados
colher soluções’. Com este
tema, a Comissão Organizadora do 36º Congresso
Nacional
típica
desatento
do corpo
desertosSindicais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (36º CNSE) promove (p.
de Dirigentes
atéext.)
esta sexta-feira, 01/10, uma ampla programação com reuniões de trabalho, talk show, painel, palestras, comissões
Cristoparte
(?), da pauta diária do setor. Presenças
temáticas e oficina, contemplando diversos temas que fazem
postal do
como a do Ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e do empreendedor
José Galló, presidente do ConRio
selho de Administração da Renner, estiveram no evento, realizado desde quarta-feira, 29/09. O CNSE
Em que
é anual e acontece de forma itinerante pelo Brasil.
Esta
que Bento Gonçalves é sede do
"A (?)
e aé a primeira vez
lugar?
Formiga",
Congresso. O evento reúne 212 sindicatos de 26 estados, além do Distrito Federal.
fábula

Quadril;
cadeira ~
Avaliacao
Antônimo
´
de "subir"

Estar;
ficar

Nacional de Vinhos

Triste,
Os 700 kitsIvete
de degustação com 16 garrafas
baby (187 ml) da
em inglês
Sangalo,
maior avaliação
de vinhos do mundo esgotaram em poucas hocantora
ras. A venda foi realizada pela Associação Perfeito
Brasileira de Enologia
(ABE) no dia 28/09 e apreciadores de 24 estados terão a oportunidade de degustar no dia 6 de novembro, a partir das 17h,
com transmissão ao vivo direto do Dall’Onder Grande Hotel.
A avaliação
seguirá o mesmo formato de 2020, com transmisSetor mais
(?)
são simultânea
pelo Youtube, ou seja, todo mundo
pode assistir
movimenBotafogo,
tado
do O que muda é a experiência
com acesso
livre.
de quem quiser
bailarina
hospital
acompanhar degustando a mesma amostra em casa. Para atrair
Filho
de do evento, a ABE decium maiorElizabeth
número de pessoas em
torno
Homer
diu inserir Savala,
mais uma taça personalizada
Simpson no kit. Com isso, além
atriz
(TV)para vinho formam o condas 16 garrafas, três taças de cristal
junto para esta viagem pelo Brasil atravésSílaba
do vinho.
de O kit inclui,
"paiol" de Viticultura
ainda, Fichas de Degustação e a Revista Brasileira
e Enologia, além de duas baby Chandon. Etapa do

Jeferson Soldi

Animal
do trenó
Acre
(sigla)
Além
disso
(adv.)

Flexão do
verbo "ir"
Sucede
ao "C"

Não existe um design de sobrancelha padrão, que sirva para
todos os formatos de rostos e personalidades.
Tenha cuidado com os modismos: nem tudo que é tendência
serve para todos os tipos de rosto. Os designers profissionais
e qualificados levam em consideração o formato do rosto,
olhos, boca nariz e traçam um desenho baseado em medidas
de cada uma dessas partes. Lembrando que cada pessoa é única
e merece uma sobrancelha personalizada.

Consoantes
de "gol"
Transporte
alternativo

Dicas para cuidar das suas sobrancelhas
- Procure um profissional capacitado, que entenda de visagismo
e que, acima de tudo, entenda a sua personalidade e estilo.
- Procure não fazer suas sobrancelhas em casa, pois corre-se
o risco de tirar mais pelos do que o necessário e estes não
crescem rapidamente.

campeonato

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

alegria de ser
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3/oro — sad. 4/bart. 5/ideal — penar — tenda.

BANCO

Primeira
pessoa
do plural

A
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T E
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E
N
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O

Aquilo que
se faz
Engordurar

familia
´

Nos dias 09 e 10 de outubro será
realizado na Fundação Casa das
Artes a I Conferência Faces do
Mundo. A Conferência é realizado pelo Instituto Faces do Mundo e apoiado pelas Secretarias
Municipais da Assistência Social
e Cultura de Bento Gonçalves. A
programação, das 8h às 12h30,
contará com uma série de palestras com preletores da região
para adultos e oficinas paralelas
para crianças e adolescentes. O
objetivo do evento é promover
um momento de aprendizado,
com conteúdos, palestras e oficinas voltados em resgatar a essência e a alegria de ser família.
Faça parte deste movimento!
As incrições custam R$ 25 para
adultos e R$ 10 para crianças e
mais um quilo de alimento.

Erros comuns nos cuidados com as sobrancelhas
- Sobrancelhas naturais com retirada indevida de pelos, com
muitas falhas ou formato inadequado para o rosto, com medidas
que não harmonizam, apenas desvalorizam o olhar.
- Outro problema são as micropigmentações feitas por
profissionais não habilitados, com erros de simetria, harmonia,
bem como de colorimetria. Entre os exemplos temos escolha
do desenho errado para o formato do rosto e a utilização de
um tom excessivamente escuro.
Se você quer se tornar um profissional especializado nessa
área, e demais formações da área da Beleza, o Senac Bento
Gonçalves está com inscrições abertas para o Curso de Design
de Sobrancelhas com início em 22 de novembro.
O curso de 30 horas tem aulas nas segundas-feiras, das 18h30
às 22h30. Também estamos com inscrições abertas nos cursos
de Cabeleireiro e Técnicas de Manicure. Mais informações pelo
WhatsApp (54) 99255 7649 ou pelo site www.senacrs.com.br/
bento. O Senac Bento Gonçalves fica localizado na rua Saldanha
Marinho, 820.
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Luta diária

Pacientes da Serra relatam os desafios de conviver com a Fibrose Cística
Doença rara e genética
afeta uma a cada dez
mil pessoas no Brasil e
não tem cura, apenas
tratamento contínuo
de seus sintomas, entre
os quais dificuldade de
ganho de peso, tosse
crônica e pneumonia
Eduarda Bucco
Na semana passada o caso do
bento-gonçalvense Eduardo Lazzarini, de 30 anos, repercutiu na
região da Serra Gaúcha. Diagnosticado com Fibrose Cística desde
os três meses, ele vem lutando
contra os sintomas dessa doença
rara, genética e progressiva. Hoje,
Eduardo é o primeiro na fila de
transplantes de pulmão em todo o
Rio Grande do Sul, o que o auxiliará a ter uma melhor qualidade de
vida. Mas, afinal, o que é a Fibrose
Cística e como ela se manifesta?
Estima-se que a doença acometa uma a cada dez mil pessoas
no Brasil, afetando uma proteína
importante do corpo, chamada de
condutor transmembranar de fibrose cística (CFTR), o que resulta
na produção de secreções espessas e viscosas, difíceis de eliminar.
Por conta disso, acabam se acumulando no interior de diversos
órgãos, principalmente no pulmão
e no trato digestivo. Os principais
sintomas são dificuldade para ganho de peso, tosse crônica, diarreia, pneumonia, pólipos nasais e
suor mais salgado que o normal.
Apesar de rara, após a divulgação do caso do Eduardo, algumas pessoas de Bento Gonçalves

e região contataram o SERRANOSSA para falar sobre os desafios de
conviver com a Fibrose Cística. O
adolescente Júlio César Alves Pereira, de 15 anos, é um dos pacientes. Diagnosticado pelo teste do
pezinho, logo após o nascimento,
Julio vem enfrentando uma rotina
agitada entre medicações diárias e
internações frequentes.
Segundo sua mãe, Rosangela
Alves, aos quatro anos o baço de
Julio começou a aumentar e ele
desenvolveu cirrose no fígado.
Desde então, não pode fazer esforço físico, como praticar esportes. “Já aos oito anos o pâncreas
começou a dar problemas e veio
o diabetes”, recorda a mãe. Além
disso, frequentemente o jovem
precisa tratar as bactérias presentes em seu pulmão. “Com todas as
idas ao hospital, fisioterapia e medicações, ele começou a se tornar
muito retraído. Precisamos aprender a lidar com ele e com suas
restrições do dia a dia”, comenta
Rosangela.
Atualmente Julio ingere 500
cápsulas de enzimas por mês, as
quais auxiliam na diluição da comida no estômago. Também faz
uso de três comprimidos para o
fígado, para controlar a cirrose,
toma medicamento para depressão e anemia, recebe insulina
diariamente e faz fisioterapia. “No
decorrer dos anos ele também
desenvolveu catarata. Já teve que
fazer duas cirurgias em cada olho.
São diversas complicações”, complementa a mãe.
Outra luta diz respeito ao
ganho de peso e estatura. Aos 15
anos, Julio tem apenas 28kg e 1,30
de altura. “Por causa da Fibrose
Cística, as pessoas comem bas-

Fotos: arquivo pessoal

Renata Borba Tatsch foi
diagnosticada aos 23 anos

Júlio César Alves Pereira, de 15 anos, convive com os
sintomas e a rotina de tratamento da FC desde o nascimento

tante e dificilmente engordam. No
caso do Júlio, ele teria que se alimentar bem por conta da doença,
mas precisa controlar a alimentação por causa do diabetes. É uma
conta que não fecha”, lamenta a
mãe.
Mesmo com as dificuldades,
inclusive a luta pelo fornecimento
de medicamentos pelo governo
estadual, a mãe se mostra positiva em relação ao futuro do filho.
“Ele fica bastante estressado com
todos os tratamentos e com os sintomas que a doença causa, mas ao
longo dos anos fomos nos adaptando e vamos continuar fazendo
o que for preciso para garantir
qualidade de vida e ele”, afirma.

da com a Fibrose Cística somente
aos 23 anos. Na época, apresentava sintomas como tosse recorrente, magreza e desnutrição. “Não
conseguia ganhar peso”, recorda.
Felizmente, a advogada apresenta
uma forma mais leve da doença, o
que levou ao surgimento dos sintomas apenas na fase adulta. Entretanto, ela reforça a importância do
diagnóstico precoce, desde os primeiros dias de vida. “O diagnóstico
pode ser feito precocemente no
teste do pezinho e os próprios pais
podem verificar se o teste inclui
a triagem neonatal para fibrose
cística, pois o diagnóstico precoce
evita a progressão e agravamento
da situação clínica”, reforça.
No caso de Renata, foram consultados diversos médicos até que
se chegasse ao diagnóstico da Fibrose Cística, no serviço de pneumologia do Hospital de Clínicas

A IMPORTÂNCIA DO
DIAGNÓSTICO PRECOCE
A advogada Renata Borba
Tatsch, de 31 anos, foi diagnostica-

de Porto Alegre. Enquanto isso, os
sintomas vinham sendo tratados
como início de pneumonia. “Um
dos maiores desafios, com certeza,
foi o diagnóstico. Até porque não
se sabia muito sobre a doença na
época”, comenta.
Desde então, sua rotina vem
se adaptando ao tratamento, que
inclui fisioterapia respiratória
(diária), atividade física, nebulizações e o uso de alguns medicamentos. Isso a auxilia a respirar
melhor, evitando infecções e perda da função pulmonar. “Eventualmente, é necessária internação
hospitalar para tratar infecções
das vias respiratórias causadas
por bactérias resistentes a antibióticos mais comuns, tendo em
vista o muco espesso que fica aprisionado nos pulmões”, conta.
Com isso, a advogada ressalta
a relevância de campanhas como a

do Setembro Roxo, que auxilia na
divulgação da doença à comunidade em geral. “Falar sobre a Fibrose
Cística também é importante para
que se possa reduzir o estigma e o
preconceito em relação à doença.
No meu caso, já perdi um emprego
por causa de uma internação hospitalar”, lamenta.
No Brasil, a principal referência sobre a Fibrose Cística é o Instituto Unidos pela Vida, que reúne,
em suas redes sociais e site, uma
série de materiais para auxiliar as
pessoas a entenderem e a lidarem
com a doença. No Rio Grande do
Sul, a Associação Gaúcha de Assistência à Mucoviscidose (AGAM) e
a AMUCORS também auxiliam na
desmistificação da doença e prestam apoio a todos os pacientes.
“As perspectivas para um tratamento mais efetivo é uma realidade
não muito distante. O tratamento
realizado até então é paliativo, não
trata a causa da doença, que é o defeito da proteína CFTR. Em outros
países, já existem medicamentos
que agem como moduladores da
proteína defeituosa. No Brasil, o
pedido da indústria fabricante de
um desses medicamentos aguarda
aprovação desde março de 2021 na
Anvisa. Enquanto isso não acontece, diversos pacientes estão buscando judicialmente a concessão
desse remédio”, informa Renata.
“Acredito que esteja faltando um
olhar do Poder Público, primeiro
pela morosidade em aprovar esse
medicamento e, segundo, pela ausência de alternativas, como por
exemplo, a convocação da indústria
farmacêutica interna para o desenvolvimento das pesquisas que
envolvem esses medicamentos”,
finaliza.
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FABIANE BELE CRO/RS: 19156.

A CLÍNICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA

54 3451 7773 | 3055 7774

www.casttini.com.br

99665 2112

54
Rua Amabile Campagnolo, 703,
bairro Universitário, BG

Rua Marechal Deodoro, 31
Centro - Bento Gonçalves

ADVOGADA | OAB/RS 98.202

LANÇAMENTO
TORRE B

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.

CONSULTE
VALORES E
CONDIÇÕES
DIFERENCIADAS
R.10-44.051

AMAROK 3.0 EXTREME DIESEL 2020
BLAZER 2.8 EXECUTIVE 4x4 DIESEL 2007
COMPASS 2.0 LIMITED 4x4
2021
FOX TRENDLINE 1.0 COMPLETO 2016
FRONTIER 2.3 XE 4x4 CD
2021
HILUX SW4 2.8 SRX 7 LUGARES 2020
HILUX
HI SW42.8DIAMOND7LUGARES 2019
ONIX LT 1.0 COMPLETO30 MIL KM 2019
SAVEIRO 1.6 CABINE DUPLA
2017
ARADO 02 DISCOS

ROÇADEIRALAVRALE1,20540RPM 

PLAINA LAVRALE 1,30

RASPO 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 

PRETA
AZUL
BRANCA
BRANCO
BRANCA
PRATA
BRANCA
PRATA
BRANCA
USADO
NOVA
NOVA
NOVO
NOVO
NOVO
USADA
USADA
USADA

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.
ANTONIO CARRAROTIGRONE 50CV 2018
MASSEY FERGUSON 4707 NOVO 2021
LS 65 CV CABINADO NOVO
2021
LANDINI 60CV AZUL 650 HORAS 2018
YANMAR SOLIS26 NOVO
2020
YANMAR 1145 4x4 70 HORAS 2020
YANMAR 1155 4x4
2014
YANMAR 1155 4x4 2700 HORAS 2010
AGRALE 5075 4x4
2012
AGRALE 4118 4x4 1090 HORAS 2014
AGRALE 540 4x4
2016
VALTRA A62 LAVOURA NOVO 2021
VALTRA A73 FRUTEIRO 237 HORA 2019
MICROTRATOR
YANMAR 12 CV 2017
MICR
COM ENXADA ROTATIVA

1.200 Horas
VERMELHO
AZUL
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
DOURADO
VERMELHO
VERMELHO
AMARELO
AMARELO
BRANCO

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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PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021

Resumo de Contrato
Contrato n° 120/2021 – Dispensa de licitação nº 026/2021 – Contratante:
Município de Santa Tereza/RS. Contratado: P Heberle Serviços de Educação e
Saúde Ltda. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
enfermagem, 40 (quarenta) horas semanais, para atuar no enfrentamento à
pandemia de COVID-19, na Unidade Básica de Saúde do Município de Santa
Tereza-RS, pelo valor mensal de R$ 4.986,00 (quatro mil, novecentos e oitenta
e seis reais). Prazo: até 03 (três) meses ou enquanto perdurar a situação de
urgência que ensejou a contratação, a contar de 17/09/2021.
Contrato n° 121/2021 – Dispensa de licitação nº 027/2021 – Contratação de
empresa para elaboração do projeto de Licenciamento para obtenção da LI do
Loteamento Popular Stringhini. Silvestre Ammbiental Projetos e Consultoria
Ltda. Valor R$ 7.500. Prazo: 30 (trinta) dias, a contar de 22/09/2021.
Gisele Caumo
Prefeita Municipal

O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de Pá
Carregadeira para o Município de Monte Belo do Sul-RS, com Recursos
do Convênio de nº 891850/2019 celebrado com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Plataforma Mais Brasil,
objetivando a execução de ações relativas ao MAPA apoio ao
desenvolvimento do Setor Agropecuário. As datas relativas à sessão de
disputa são as seguintes: - Recebimento das Propostas: a partir das 8h do dia
01/10/2021, até as 8h do dia 19/10/2021; - Abertura das Propostas: a partir
das 8h01min do dia 19/10/2021; - Início da sessão de disputa de Preços: às
10h do dia 19/10/2021. 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/ – Pregão
Eletrônico. Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. Adenir José
Dallé- Prefeito Municipal.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 007/2021
O Município de Monte Belo do Sul torna público,
que nos dias 05, 06, 07, 08 e 11 de outubro 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: Agente Comunitário de Saúde – Micro
Área 01 (40h). Edital e anexos disponíveis no
mural
da
Prefeitura
e
no
portal:
https://www.montebelodosul.rs.gov.br/concurso/c
at/13 .
Monte Belo do Sul, 30 de setembro de 2021.
Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021
O Município de Monte Belo do Sul torna público que realizará “PREGÃO
ELETRÔNICO”, tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de
Motoniveladora Articulada para o Município de Monte Belo do Sul - RS,
com Recursos do Convênio de nº 907526/2020 celebrado com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Plataforma Mais
Brasil, objetivando a execução de ações relativas ao MAPA apoio ao
desenvolvimento do Setor Agropecuário. As datas relativas à sessão de
disputa são as seguintes:- Recebimento das Propostas: a partir das 8h do dia
01/10/2021, até as 13h do dia 19/10/2021; - Abertura das Propostas: a partir
das 13h01min do dia 19/10/2021; - Início da sessão de disputa de Preços: às
14h do dia 19/10/2021. 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/ – Pregão
Eletrônico. Informações adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051. Adenir José
Dallé- Prefeito Municipal

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

Mais de 50 itens
a preço único.

54 3452 2755
NO CORAÇÃO DA CIDADE

CHAMADA PÚBLICA 04/2021
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural conforme Lei n.º 11.947/2009 de 16/06/2009 e
resoluções do FNDE n.º 06 de 08/05/2020. Data-limite para recebimento da
documentação para habilitação e Projeto de venda: 25/10/2021, até as 9h.
Edital e anexos no site: https://www.montebelodosul.rs.gov.br/ Informações
adicionais pelo telefone: (54) 3457 2051.
Monte Belo do Sul, 30 de setembro de 2021.
Adenir José Dallé
Prefeito Municipal

SUA MOTOCICLETA NO
LUGAR CERTO!

3453 1854
Rua Goiânia, 310 • Bairro Botafogo
Bento Gonçalves

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

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

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

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

12

SERRANOSSA | Sexta-feira, 01 de outubro de 2021

Tratamento

O que mudou na minha vida após
sessões de Hipnose Condicionativa?
Aos 34 anos, a consultora de
vendas Júlia se sentia confusa e
estava tomada por um turbilhão
de emoções. Ela tinha angústia,
muita tristeza, vários pensamentos do seu passado que a
torturavam, além de se sentir
culpada pelas suas atitudes. Enfim, estava passando por vários
problemas de ordem emocional
que atrapalhavam a sua rotina
constantemente. Júlia percebeu
que nada na sua vida estava
dando certo. Nesse momento de
extrema dificuldade, começou
a fazer as sessões de Hipnose
Condicionativa.
No decorrer do tratamento,
ela entendeu que seu comportamento estava diretamente
ligado a traumas conscientes e
inconscientes provenientes da
infância e adolescência. Bastaram algumas sessões para que
começasse a sentir na pele os
benefícios desta terapia. “Perce-

bi em mim muitas mudanças: as
angústias desapareceram, a tristeza foi sendo substituída pela
alegria, os pensamentos do passado deixaram de me torturar e
foi eliminado o sentimento de
culpa, o que significou uma nova
vida após as sessões de Hipnose
Condicionativa. No meu caso,
gradativamente foram ocorren-

HIPNOSE CONDICIONATIVA
TRATAMENTO IMEDIATO, COM POUCAS SESSÕES:
Medos | Ansiedade | Depressão Insônia
Estresse | Insegurança | Timidez | Obesidade

ADRIELE SOPELSA

Hipnóloga (1605) | Terapeuta Holística (CRT 48203)
Especialização em Psicologia Transpessoal

(54)

99936 4051 | adsopelsa81@gmail.com
Atendimento em Garibaldi/RS

do melhoras na autoestima,
no sono, no comportamento
(calma, alegria, segurança e coragem). Enfim, fiquei plenamente satisfeita com os inúmeros
resultados desta terapia e não
imaginava que seriam tantos benefícios”, destacou Júlia.
A hipnoterapeuta de Garibaldi, Adriele Sopelsa, esclarece
que na Hipnose Condicionativa
é trabalhada “a raiz dos problemas” e não os sintomas, ou
seja, as causas emocionais que
geram os comportamentos (de
medo, insegurança, culpa, entre outros). Para isso, não há
necessidade de vivenciar novamente os traumas conscientes e
inconscientes, como ocorre em
outras terapias, o que evita o sofrimento. “Além disso, a pessoa
é recondicionada positivamente
seja na maneira de agir ou ser,
conforme suas necessidades”,
acrescenta Adriele.

Engenharia Industrial:
dos alicerces à manufatura
inteligente (Indústria 4.0)
Não é novo dizer que as
empresas vivem uma conjuntura de competitividade,
na qual a sobrevivência dos
negócios é pautada por resultados e a inovação tecnológica precisa estar presente no
dia a dia das indústrias para
sustentar essa sobrevivência. Também é recorrente a
compreensão de que o limite
da competitividade está relacionado a um melhor desempenho, pela utilização de
práticas e métodos adequados a garantir eficiência operacional. Torna-se evidente,
portanto, que a sobrevivência
de organizações, de diferentes
portes, está associada à saúde
de seus processos.
A área industrial visa
alcançar os objetivos competitivos da empresa, seja
via manutenção dos ativos e
dos processos operacionais,
seja por meio das inovações
e implementações de novas
tecnologias no chão de fábrica e nos setores de apoio. As
atribuições e responsabilidades variam de empresa para
empresa, mas usualmente se
ocupa da gestão de sistemas
que integram pessoas, processos, equipamentos, materiais
e energia de forma produtiva,
assim como, busca a produção

eficaz e eficiente, atuando no
planejamento, projeto, organização, implantação e melhoria
de sistemas que consistem numa
rede de processos, através dos
quais fluem matérias-primas
que sofrem transformações.
Isso tudo sempre com foco na
eliminação e/ou redução dos
desperdícios, buscando, assim,
reduções no custo, no tempo de
atravessamento e maximizando
as atividades que agregam valor
para o cliente.

A área
industrial
visa alcançar
os objetivos
competitivos da
empresa

Segundo pesquisa realizada
no Brasil por Deloitte (2019),
que investigou as expectativas
de 1.377 empresários para o
país e seus negócios, 73% destes executivos acreditam que a
capacitação dos profissionais
é um investimento prioritário.
Para suportar este argumento,
a mesma pesquisa conclui que
42% das empresas que pretendem substituir seus funcionários, 45% o farão por profissionais mais qualificados e 35%

Prof. Ivandro Cecconello

Coordenador da Especialização em Engenharia
Industrial e do curso de Engenharia de
Produção da UCS Bento. Docente da área de
engenharia, tecnologia e gestão

por ampliar a robotização e/
ou automação de processos.
Os resultados da pesquisa
apontam também que 74%
dos empresários pretendem
adotar novas tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0, para
garantir competitividade. Em
complemento, o Fórum Econômico Mundial aponta quatro
tipos de habilidades a serem
desenvolvidas para 2025: (i)
solucionar problemas; (ii) autogerenciamento; (iii) trabalho
em equipe; e (iv) uso e desenvolvimento de tecnologia.
Nessa perspectiva, surge
a necessidade de qualificação
de recursos humanos capazes
de enfrentar os desafios tecnológicos e estruturais nos quais
as empresas estão inseridas.
Para atender esta demanda é
que se insere a Pós-Graduação
em Engenharia Industrial da
UCS Bento Gonçalves, que está
estruturada para qualificar
profissionais desde os alicerces da engenharia de métodos
à manufatura inteligente, da
Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing) à Indústria 4.0, da
robótica à produção conectada
e da liderança à transformação
digital. Faça como milhares de
pessoas que buscam o melhor
para suas carreiras e venha
para a UCS!
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Lançamento

Reinserção

Em obra marcante, maestro e professor Geraldo
Farina reúne suas experiências na bela Itália

MCs de Bento gravam videoclipe
no antigo presídio de Bento

Livro “Italia Bella –
Viagens, memórias
e reflexões” retrata
as vivências do
escritor em meio às
suas viagens ao país
europeu, trazendo
conhecimentos
importantes e
reflexões acerca das
mudanças provocadas
pela pandemia
Eduarda Bucco
Os longos meses de reclusão
diante da pandemia da COVID-19
deixaram marcas profundas em
pessoas de todo o mundo. Para lidar com o isolamento e o receio do
contágio, cada um precisou buscar
em si o refúgio necessário para
driblar os tempos de incerteza. Em
Bento Gonçalves, o maestro e professor de português aposentado
Geraldo Farina decidiu aproveitar
o momento para reunir todo conhecimento adquirido em sete viagens
ao seu país do coração: a Itália.
“Antes da pandemia, eu vivia uma
rotina agitada, principalmente por
conta dos corais. Com a paralisação
de tudo, eu fiquei ‘meio louco’. Então decidi organizar o material que
eu tinha das viagens e juntar tudo
em um livro”, relata. A aventura em
meio à escrita iniciou em maio de
2020 e, em outubro, a obra “Italia

Arquivo pessoal - Débora Zandonai

Bella – Viagens, memórias e reflexões” já havia nascido.
E apesar da dificuldade em
encontrar patrocínio para o lançamento da obra, não faltaram braços
amigos. Diante das negativas de alguns editais de financiamento, um
grupo de amigos e admiradores da
trajetória de Farina criaram a “Confraria Amigos do Livro”. A partir de
doações de pessoas físicas, o escritor conseguiu bancar boa parte dos
custos com a edição e complementou o restante com suas economias.
Hoje, o livro de nove capítulos
e mais de 200 páginas está pronto para ser oficialmente lançado
no dia 22/10, em uma cerimônia
marcada para as 19h no Restaurante e Churrascaria Zandonai, na
Linha Leopoldina, no Vale dos Vinhedos. Na ocasião, a obra estará
sendo comercializada pelo valor
promocional de lançamento de R$
40,00. As reservas podem ser feitas
até o dia 20/10, pelo telefone (54)
3453 2872 ou pelo WhatsApp (54)
99973 6447.
SOBRE O LIVRO
A primeira viagem de Farina à

Itália foi em 1988, quando ingressou em um curso de italiano. Nas
demais seis aventuras ao país europeu, o então maestro esteve acompanhado de diferentes grupos de
corais e também da família, quando viajou para conhecer melhor a
história dos Rigo (sobrenome por
parte de mãe) e dos Farina (sobrenome por parte de pai). Além disso,
em 2007 permaneceu por mais de
40 dias na Itália acompanhado de
sua esposa, quando pôde conhecer
até as menores cidades do país, que
ganhou o coração do então maestro
desde sua primeira viagem.
“Durante esses anos, pude
acompanhar muitas das principais
mudanças na Europa. Na primeira
viagem, a moeda na Itália ainda era
a lira. “Quando retornei pela terceira vez em 2007, o nosso Real quase
equivalia a 1 Euro. Hoje está mais
de R$ 6,00”, comenta. Além das
mudanças econômicas, acompanhou o crescimento do turismo e
do mundo moderno, sempre ligado
às antigas tradições e aos elementos culturais, como o próprio canto.
Mas foi na pandemia que Farina passou a refletir sobre as mu-

Divulgação

danças mais significativas do país.
“Eu escrevi o livro lembrando das
viagens que fiz e refletindo sobre
como o país estava diante da pandemia, com todos aqueles lindos
espaços sem turistas. Me transportei para lá, por isso o nome
‘viagens, memórias e reflexões’”,
revela. Ainda, Farina se colocou
no lugar dos italianos que sofreram gravemente com o colapso no
sistema de saúde logo no início da
pandemia. “A Itália foi a primeira que sofreu. Isso porque lá tem
muitos idosos e eles são apegados
à cultura da proximidade. Ver o sofrimento deles também me chocou
bastante”, relata.
Mais do que organizar o conhecimento adquirido em suas viagens, refletir sobre as mudanças
dos últimos anos e durante a pandemia, o escritor incorporou na
obra a crise existencial que passou
a viver aqui, no Brasil. Em fevereiro, Farina foi acometido pela COVID-19 e o receio do agravamento
do quadro trouxe novas visões
sobre sua vida. “Então no último
capítulo trato sobre esse período,
da questão existencial. E o livro me
ajudou bastante. Me deu um objetivo diante de um momento tão
complicado”, ressalta.
Como resumo, o maestro e
professor aposentado acredita que
sua nova obra trará aos leitores um
novo olhar sobre a Itália, sobre os
impactos da pandemia no país europeu e também na vida dos brasileiros. “É uma grande reflexão para
todos”, analisa.

Um grupo de MCs de Bento
Gonçalves esteve reunido no dia
19/09 para gravar o videoclipe da
música “Pelo Reino”. No novo som,
os rappers Rafael Vitoria, Douglas
Oliveira e Alexsandro de Oliveira
(Mano Leco), que compõem o grupo chamado “Mensagem que Liberta”, cantam sobre sua história, a
fim de destacar “o poder da fé e da
força de vontade das pessoas” para
mudar de vida.
As gravações ocorreram em
diversos pontos do município,
como nos bairros Fenavinho, Conceição e Eucaliptos, além de um
dos locais de destaque do videoclipe: o antigo presídio de Bento,
localizado na rua Assis Brasil, no
Centro. “Escolhemos esse local
para mostrar que um ex-presidiário pode, sim, se reintegrar na
sociedade”, explica um dos MCs,
Mano Leco. As cenas foram autorizadas pela Susepe e tiveram
o acompanhamento de agentes
penitenciários. A aprovação foi
possível por intermédio da Frente
dos Coletivos Carcerários do RS
(FCCRS), por meio de um projeto
chamado “Ressignificando Vidas”.
A iniciativa está sendo idealizada

54

99145 0365

junto à Susepe - Departamentos
Específicos (DSEP/DTP), estando
a coordenadora da FCCRS, Lisiane
Pires, à frente desse projeto com
egressos e sociedade civil.
Além dos rappers que cantam
a música, o videoclipe contou com
a participação de outros MCs de
Bento Gonçalves, os quais compuseram as cenas. Desse grupo,
dois integrantes são ex-apenados,
que carregam na sua trajetória
uma mudança de vida positiva.
Após o cárcere, os dois conseguiram um emprego formal e constituíram uma família. “Eles estão
trabalhando e mudaram de vida e
hoje, através do rap, passam uma
mensagem para outros detentos.
Se acreditar e lutar, é possível mudar”, comenta Mano Leco.
O videoclipe será lançado em
três meses, no canal do MC Mano
Leco no Youtube e em todas as
plataformas digitais. A produção é
da @Makaveliestudio, em parceria
com a @Barbeariabueno, a qual
seu proprietário Jonatas da Silva
Bueno também é ex-detento e hoje
tem seu próprio negócio, e com a
Frente dos Coletivos Carcerários
do Rio Grande do Sul.

/academia.lamerica
phantomlamerica
www.phantomlamerica.com.br
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

É feito nos
caixas eletrônicos
dos bancos
Qualquer
objeto
que tem
serventia
Agradável
ao toque;
macia

© Revistas COQUETEL

Sofrer;
padecer
Tonelada
(símbolo)

Condição Instrumento
de quem de teclas
fica preso Decifra
na enchente (um texto)

Reveste o
corpo dos
peixes

Kiwi mágico

Ouro, em
espanhol

Usina como
Angra I
Nascidos
na França
Aptidões
naturais;
talentos

Sufixo de
"flâmula"
Posto em
ordem
Está
(pop.)

Nota mais
baixa de
uma prova

Barraca
típica dos
desertos

Aéreo;
desatento
(p. ext.)

Lateral
do corpo

INGREDIENTES
- 1 dose de vodca
- 1 dose de licor fino
- 1 colher (sopa) de leite condensado
- 2 kiwis cortados em rodelas
- 3 bolas de sorvete de creme

Cristo (?),
postal do
Rio
"A (?) e a
Formiga",
fábula
Quadril;
cadeira
Antônimo
de "subir"
Ivete
Sangalo,
cantora

Triste,
em inglês

Setor mais
movimentado do
hospital

(?)
Botafogo,
bailarina

Em que
lugar?
Estar;
ficar

Animal
do trenó
Acre
(sigla)

Charge

Flexão do
verbo "ir"
Sucede
ao "C"

Filho de
Homer
Simpson
(TV)

Consoantes
de "gol"
Transporte
alternativo

Primeira
pessoa
do plural

3/oro — sad. 4/bart. 5/ideal — penar — tenda.
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Solução

Libra – 23/09 a 22/10
Aposte no bom papo para manter a paz
em casa. Se está só, sua autoconfiança será
aliada. A dois, chance de sucesso juntos.

Touro – 21/04 a 20/05
Crescimento profissional à vista. Na paquera, pode conhecer alguém interessante. Cumplicidade em alta a dois.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Acalme-se e ponha em prática suas ideias.
Na paquera, seu jeito misterioso será atração. No amor, aposte no charme.

Gêmeos – 21/05 a 20/06
Possibilidade de fazer ótimos contatos. Na
paquera, sua lábia será aliada. Com o par,
use a criatividade para sair da rotina.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Evite misturar dinheiro e amizade. Se está
na pista, novos contatos à vista. No romance, hora de planejar o futuro juntos.

Câncer – 21/06 a 21/07
Bom momento nas finanças. Se busca um
amor, estará mais confiante. A dois, possibilidade de faturar uma grana juntos.

Capricórnio – 22/12 a 20/01
Sucesso nas finanças e na carreira. Na
paquera, dose extra de autoconfiança. O
romance tem tudo para ficar mais intenso.

Leão – 22/07 a 22/08
Comunicação e criatividade em alta. Na
paquera, escolha o alvo e chegue com
tudo. No romance, a ligação se fortalece.

Aquário – 21/01 a 19/02
Controle sua sinceridade. Se está em busca de um par, novos contatinhos à vista.
A dois, planos juntos animam o romance.

Virgem – 23/08 a 22/09
Ótimo momento nas finanças. Se estiver
só, pode sentir ligação forte por alguém
de repente. No romance, buscará sossego.

Peixes – 20/02 a 20/03
Use sua intuição para fazer parcerias na
área profissional. Talvez deixe a emoção
ditar suas ações na paquera ou romance.

Cinema
Programação de Cinema de
GNC CAXIAS 01
Escape Room 2: tensão máxima
Suspense, 14 anos, 88 minutos.
Diariamente, 21h30, dublado.
Garota da moto
Ficção, 14 anos, 85 minutos.
Diariamente, 13h50, nacional.
No ritmo do coração
Comédia, 14 anos, 111 minutos.
Diariamente, 19h, legendado.
Shang-chi e a lenda dos dez anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.

Sílaba de
"paiol"
Etapa do
campeonato
Aquilo que
se faz
Engordurar

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador. Decore
uma taça com cobertura de chocolate,
acrescente o líquido e complete com
uma bola de sorvete de creme. Sirva.
Rendimento: 1 porção

Áries – 21/03 a 20/04
Chance de fazer uma parceria vantajosa.
Audácia de sobra na paquera. A dois, momentos de alegria e prazer.

Programação de 01/10 a 06/10

Além
disso
(adv.)

Perfeito

Elizabeth
Savala,
atriz

BANCO

Por João Bidu (www.joaobidu.com.br)

Divulgação

www.coquetel.com.br

Horóscopo

SERRANOSSA Gourmet

GNC CAXIAS 02
007 – Sem tempo para morrer
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Quarta-feira, 17h50, dublado.
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos (pré-estreia).
Quarta-feira, 21h10, dublado.
007 – Sem tempo para morrer
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Diariamente (exceto dia 6),
17h50 e 21h15, dublado.
A abelhinha Maya e o ovo dourado
Animação, livre, 88 minutos.
Diariamente, 13h40, dublado.
A casa sombria
Suspense, 14 anos, 107 minutos.
Diariamente, 15h40, dublado.
GNC CAXIAS 03
Ainbo – A menina da Amazônia
Animação, livre, 86 minutos.
Diariamente, 13h10, 15h15 e 17h10, dublado.
Shang-chi e a lenda dos dez anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 19h10 e 21h50, dublado.
GNC CAXIAS 04 e 05 (3D)
007 – Sem tempo para morrer
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Diariamente, 14h, 17h30 e 21h, legendado.
GNC CAXIAS 06
A casa sombria
Suspense, 14 anos, 107 minutos.

Diariamente, 19h20, dublado.
Diariamente, 21h40, legendado.
Patrulha Canina – o filme
Animação, livre, 86 minutos.
Diariamente, 13h20, 15h20 e 17h20,
dublado.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 1
007 – Sem tempo para morrer
Ação, 14 anos, 163 minutos.
Diariamente, 14h e 17h, dublado.
Dias 30, 2, 4 e 5, 20h30, dublado.
Dias 1 e 3, 20h30, legendado.
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos (pré-estreia).
Quarta-feira, 21h, dublado.
MOVIE ARTE SHOPPING BENTO 3
Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Diariamente, 13h45, dublado.
Patrulha Canina – o filme
Animação, livre, 86 minutos.
Diariamente, 16h, dublado.
Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis
Ação, 12 anos, 135 minutos.
Diariamente, 18h30, dublado.
Maligno
Terror, 16 anos, 113 minutos.
Diariamente, 21h, dublado.
MOVIE ARTE L’AMÉRICA SHOPPING 2
Patrulha Canina – o filme
Animação, livre, 86 minutos.
Diariamente, 14h, dublado.
Dias 1, 3 e 5, 16h, dublado.
Quarta-feira, 18h30, dublado.
Pedro Coelho 2 – O fugitivo
Aventura, livre, 94 minutos.
Dias 30, 2, 4 e 6, 16h, dublado.
Dias 30, 1, 2, 4 e 5, 18h30, dublado.
Maligno
Terror, 16 anos, 113 minutos.
Domingo, 18h30, dublado.
Dias 30, 1, 2, 3 e 4, 21h, dublado.
Terça, 21h, legendado.
Venom – tempo de carnificina
Ação, 14 anos, 97 minutos (pré-estreia).
Quarta-feira, 21h, legendado.
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Especialização em Engenharia
Industrial com inscrições abertas
Especializar profissionais
para aplicação de estratégias
de gestão, tecnologias e métodos inovadores para solução de
problemas industriais é o objetivo do curso de especialização
em Engenharia Industrial, organizado pela UCS Bento.
O curso é destinado a portadores de diploma de curso
superior nas áreas de Engenharias, Tecnologias e Negócios, ou
outros profissionais de nível
superior que estejam envolvidos na área industrial e que
desejam melhorar suas competências no campo de atuação da
Engenharia Industrial.

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

Acesse o QR -Code ou informe-se através do e-mail
mercado4@ucs.br, ou pelo Whats (54) 9 9653.3184.

Vestibular UCS: provas de redação todas
as segundas e quintas-feiras

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 de acesso, ou o Vestibular, todas as segundas e
quintas-feiras.
O ingresso pode ocorrer com aproveitamento da nota
da Prova de Redação do Enem de 2015 a 2020 ou então
do Vestibular da UCS de 2016 a 2021.

Confira os cursos oferecidos no Campus Bento:
Administração; Arquitetura e Urbanismo;
Ciência da Computação; Ciências Biológicas;
Ciências Contábeis; Comércio Internacional; Design; Direito; Educação Física; Engenharia Civil;
Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica;
Engenharia Mecânica; Farmácia; Fisioterapia;
Gestão Comercial; Nutrição; Pedagogia; Processos Gerenciais e Psicologia.

Saiba mais em www.ucs.br/site/estudenaucs/ ou contate a área de relacionamento da UCS Bento
pelos Whats: (54) 99626-2771 e (54) 99919-3141.

Mestrado em Psicologia
Estão abertas e seguem até o dia
19 de novembro 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 2 de dezembro.
Mais informações, com a área de
Relações com o Mercado da UCS Bento, através do Whats (54) 9 9653.3184.

Segunda
Licenciatura
Se você já cursou licenciatura na UCS e pensa em cursar uma
segunda licenciatura, não perca
essa oportunidade! Mensalidades
de apenas R$ 299 nos cursos de
Ciências Biológicas, Computação,
Filosofia, Física, Geografia, História,
Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Libras, Matemática,
Pedagogia e Química.
Inscrições até 6 de outubro. Início das aulas em 11 de outubro.
Mais informações , contate-nos
através do Whats (54) 99626-2771.

Pós EAD com parcelas que
cabem no bolso? NA UCS tem!
Que tal cursar uma especialização pagando mensalidades a
partir de R$ R$ 210? A UCS oferece essa possibilidade.
Especialização em
Psicopedagogia EaD
Curso destinado a portadores de diploma de curso superior nas áreas de Pedagogia,
Psicologia,
Fonoaudiologia,
Fisioterapia, Serviço Social, licenciaturas em geral e outras
afins. Início das aulas previsto
para outubro de 2021 e encerramento para abril de 2023. Aulas
quinzenais.
Especialização em Transformação Digital na Educação
- EaD
Destinado a portadores de
diploma de curso superior em
licenciaturas e interessados na
transformação digital da educação. Início previsto para outubro
de 2021 e término para dezem- Mais informações em www.ucs.br/site/especializacao/detalhes/
bro de 2022. Encontros síncro- transformacao-digital-na-educacao-ead/
nos às segundas-feiras.
Esclareça suas dúvidas pelo Whats (54) 99653-3184.

Pedro
Della
Côrte
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“Cansaço, estresse
e falta de sono são
alguns dos fatores que
agravam as olheiras”

Custo da cesta básica
cresceu 12% desde o
início do ano em Bento

Raquel Konrad
Ir ao mercado fazer as compras do mês ou da semana é uma
situação cotidiana, mas que nos últimos meses vem testando o orçamento das famílias. Manter armários e geladeira abastecidos com
alimentos variados é uma tarefa
cada vez mais difícil. Em Bento, o
desafio não é diferente. O SERRANOSSA avaliou a pesquisa realizada mensalmente pelo Programa de
Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon) de Bento e constatou que,
de janeiro a agosto, o valor da cesta básica cresceu cerca de 12% na
cidade. Em janeiro, o preço dos 32
itens pesquisados custava, em média, R$ 214,74. Já em agosto o valor
subiu para R$ 240,19.

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

Itens básicos

Óleo de soja, arroz,
sabão em pó e
esponja foram os
únicos itens, dos 32
itens avaliados pelo
Procon, que tiveram
leve queda

Quel
Konrad

Apenas quatro itens apresentaram pequena queda – óleo
de soja, arroz, sabão em pó e esponja – os outros 28 subiram de
preço (confira a lista ao lado). O
açúcar, feijão e as carnes são os
que apresentaram maior alta. A
desvalorização do real, mudanças
nos hábitos de consumo e ao aumento da inflação, aliados à crise
econômica criada pela pandemia
da Covid-19, foram as principais
causa do aumento, de acordo com
economistas.
Para a supervisora da Área de
Preços do Departamento Sindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Patricia Costa,
que falou na Câmara dos Deputados na quarta-feira, 29/09, o
aumento no custo dos alimentos
aumentou mais de 20% no Brasil.
Entre os itens da cesta básica, Patricia Costa destacou que o preço do
óleo de soja subiu cerca de 98,5%
entre março de 2020 e agosto de
2021. O preço da carne bovina variou 46,51%. A economista também criticou a falta de estoques
reguladores que estariam zerados
para vários produtos desde 2017.

“Penso que liberdade seja
um estado de espírito.
Penso que liberdade seja
um estado de consciência”

Confira a média de valores dos
alimentos em Bento*
* Dados do Procon Bento
			Janeiro		agosto
Óleo de soja: 		
R$ 8,10		
R$7,98
Extrato de tomate sachê: R$ 2,96		
R$3,97
Sardinha: 		
R$ 4,66		
R$5,44
Vinagre de vinho:
R$ 3,64		
R$3,75
Massa com ovos 500g:
R$ 2,48		
R$2,74
Açúcar 5kg:		R$13,85		R$16,55
Arroz Tipo 1 – 5kg:
R$ 21,86		
R$19,77
Feijão Preto Tipo 1 – 1kg R$7,20		
R$7,49
Farinha de Trigo 5kg
R$13,65		
R$14,50
Farinha de milho 1kg
R$ 3,52		
R$4,14
Sal 1kg		R$1,49		R$1,68
Biscoito doce 400g
R$4,55		
R$4,81
Bicoito salgado 400g
R$4,64		
R$4,90
Café em pó 500g
R$9,06		
R$ 11,96
Achocolatado 400g
R$4,48		
R$4,53
Margarina 500g		R$5,24		R$6,75
Ovos vermelhos 1 dúzia R$5,74		
R$6,75
Leite integral caixa
R$2,99		
R$3,61
Chuleta kg		R$31,80		R$37,04
Costela minga kg
R$22,40		
R$27,87
Carne frango kg		
R$9,10		
R$ 10,90
Produtos de limpeza
Creme dental 90g
R$3,83		
R$4,16
Sabonete 85g		
R$1,74		
R$ 1,95
Papel higiênico 4 rl 60m R$4,76		
R$5,79
Sabão em pó 1kg
R$6,25		
R$5,97
Detergente 500ml
R$1,56		
R$1,70
Desinfetante 500ml
R$2,63		
R$2,96
Esponja de aço 		
R$2,15		
R$2,96
Esponja dupla		R$1,69		R$1,63
Água sanitária		R$2,59		R$3,01
Amaciante		R$5,13		R$5,72
Sabão em barra		
R$2,96		
R$3,84

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

01/10

15º
22º
Chuvoso durante
o dia e à noite

03/10

02/10

13º
23º

13º
21º

Chuvoso durante
o dia e à noite

Chuvoso durante
o dia e à noite

R$ 0,25 por litro
Petrobras anuncia aumento
no preço do diesel
A Petrobras anunciou aumento
no preço do diesel para as distribuidoras. Desde o dia 29/09, o preço médio de venda nas refinarias
passou de R$ 2,81 para R$ 3,06 por
litro, um reajuste médio de R$ 0,25
por litro.
Nos postos de abastecimento,
para o consumidor final, o preço
deve subir R$ 0,22, considerando
a mistura obrigatória de 12% de
biodiesel e 88% de diesel. Segundo

a empresa, o reajuste reflete “parte
da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e da
taxa de câmbio”.
“Após 85 dias com preços estáveis, nos quais a empresa evitou
o repasse imediato para os preços
internos devido à volatilidade externa causada por eventos conjunturais, a Petrobras realizará ajuste
no preço do diesel A para as distribuidoras”, informa nota da estatal.

De 4,6% para 4,7%

BC eleva projeção de
crescimento da economia
A nova projeção do Banco
Central (BC) para o crescimento
da economia em 2021 ficou praticamente estável. A estimativa para
a expansão do Produto Interno
Bruto (PIB) – a soma de todos os
bens e serviços produzidos no país
– passou de 4,6% para 4,7%.
A informação consta do Relatório de Inflação, publicação trimestral do BC, divulgada na quinta-feira, 30/09. Segundo o órgão, a
projeção depende da continuidade

do esfriamento da pandemia de
covid-19, da diminuição dos níveis
de incerteza econômica ao longo
do tempo e da manutenção do regime fiscal de controle das contas
públicas. Na semana passada, o
Comitê de Política Monetária (Copom) do BC elevou novamente a
taxa básica de juros, a Selic, para
6,25% ao ano, mantendo a trajetória mais contracionista da política
monetária para conter o avanço da
inflação.

